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Dacă sunt profesor, atunci…  

ÎNTREB! 
(2) 

 
 

» Prof. Valeria Roşca  
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
 

 
 Ce ştii să faci?  
Într-un moment când dinamica socială este aproape seismică, să-ţi 

vezi profesia ca pe o vocaţie poate fi autodistructiv. Trăim o vreme când meserii 
consacrate dispar, pentru a fi înlocuite de altele noi. Va dispărea vreodată 
meseria de profesor? Dacă într-o zi postul tău se va desfiinţa, şcoala ta va 
dispărea, sau dacă vei fi înlocuit cu un altul mai potrivit conjuncturii, ce vei face? 
Dacă într-o zi se va striga de către adepţii homeschooling-ului: afară cu 
profesorii!, spre ce te vei îndrepta? Ce ştii să faci? Oamenii au nevoie să înveţe 
unii de la alţii. Maşinile, oricât de performante, nu au abilitatea de a reformula 
fiecare fragment de învăţat, de a-l adapta la persoana care învaţă. Într-o clasă 
de elevi, profesorul se întâlneşte cu elevul generic, adică cu unul al cărui 
potenţial e normal dezvoltat. Dacă într-o clasă de elevi care au o viteză mare de 
procesare a informaţiei şi un coeficient ridicat de curiozitate (dă Doamne!) se 
vor strecura şi unii altfel, diferiţii vor ieşi din raza acţiunilor profesorului, ritmul lor 
îi va descalifica din cursă, vor fi out-sideri. La fel se întâmplă şi cu elevii avizi de 
cunoaştere şi afirmare pe care întâmplarea îi aruncă între altfel de elevi. 
Profesorul obişnuit lucrează cu masele, nu cu indivizii. Pe el îl preocupă media, 



 

mai 2015 6 

asemănătorul, ceea ce se comportă uniform. În afara preocupărilor sale ar 
rămâne cei de dincolo de majoritate. Învăţarea diferenţiată rămâne doar 
asimptota spre care se tinde, niciodată realitatea concretă. Chiar dacă vorbim 
despre atenţie distributivă, chiar dacă vorbim despre învăţare diferenţiată, sau 
despre centralitatea elevului în procesul de învăţare, doar vorbim. Ora şcolară 
rămâne un spaţiu al confruntărilor, al interacţiunilor, un spaţiu al tuturor în care 
fiecare trebuie să se înscrie. Ora şcolară nu este un spaţiu extra-ordinar. 
Funcţionează şi în ora şcolară ceea ce în societate s-a numit contract social. 
Fiecare participant la oră renunţă la o parte din libertatea sa (originalitatea sa) 
pentru a avea o parte din ceea ce societatea promite că oferă dacă-i dai ceea 
ce ea cere de la fiecare. (E discutabil ce cere societatea. Tinerii sunt primii care 
acced la cererea informală a societăţii. Ei percep orice răsturnare de valori, şi 
se adaptează rapid la noile schimbări. Ei ştiu când nu competenţele primează, 
ci privilegiile şi semnalizează asta vehement.) Ora şcolară rămâne deci un 
spaţiu al întâlnirilor unde fiecare îşi poate interpreta micul său rol dar într-o 
orchestră. Şcoala nu formează solişti, ci tineri capabili să execute corect 
partituri într-o orchestră. Soliştii se formează individual, prin lecturi particulare, 
prin audiţii, prin muncă individuală. Profesorul trebuie deranjat de dorinţa 
elevului de a străluci, de a evolua. El te extrage foarte rar din masă şi asta 
numai dacă tu ieşi în întâmpinarea lui şi dacă el tânjeşte după extra-ordinar. Un 
profesor cuminte nu va iubi niciodată un copil neastâmpărat. Poate de aici şi 
importanţa activităţilor extraşcolare – pun elevul în situaţia de solist, de individ 
care are de executat o partitură, singur sau într-un grup mic numit echipă. El 
sau el şi echipa lui vor veni în ora şcolară doar ca să ia lămuriri despre modul 
de lucru, despre bibliografie, despre aşteptări. În echipă lucrează cei 
conştiincioşi sau cei pasionaţi. Şmecherii se vor face că lucrează. Ei vor lua 
doar roadele. Şi în lucrul individual există forme de cabotinism şi impostură. 
Cineva poate prezenta ca aparţinându-i ceea ce aparţine altuia. Dar impostura 
nu este generalizată. Cei mai mulţi dintre oameni sunt conştienţi că au nevoie 
să înveţe după puteri, la capacitate maximă. De aici nevoia de hulitele meditaţii. 
De aici nevoia de profesorul ca antrenor. Ce ştie să facă un profesor care e 
încredinţat de vocaţia lui? Antrenamente. Un profesor poate să activeze muşchii 
minţii. Poate forma şi deprinderi. Deci dacă meseria de profesor îmi va fi 
refuzată, va trebui să conving pe cel ce-şi doreşte să înveţe, că eu ştiu să-l 
învăţ să înveţe. 
 

 Cum (să) rămâi tu motivat, într-o mare a demotivării?  
Un anumit tip de elev intră într-un domeniu al cogniţiei nu numai cu 

neîncredere dar cu vădită îndărătnicie. Deşi orice disciplină nouă alocă un 
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spaţiu îndestulător introducerii pentru a explica învăţăcelului ce folos are cel 
care ar studia-o, te trezeşti tam nisam pe la jumătatea ori chiar sfârşitul anului 
şcolar că te loveşte ca o leucă drept în moalele capului întrebarea: la ce-mi 
trebuie mie disciplina dumitale? Cum, nu te-ai prins până acum?! ar fi riposta 
imediată şi caustică. Acest tip de întrebări au început să răsară asemeni 
buruienilor, nu numai în pământul nelucrat. Ele nu sunt nevinovate, sau nu 
indică semnul vreunei îngrijorări sau să poarte măcar ceva urme ale vreunei 
nedumeriri. Ele sunt pe post de dinamită, sunt moduri ofensive de a afirma 
indiferenţa, dezinteresul şi atotştiinţa: „las că ştim noi mai bine ce ne-ar trebui 
nouă să studiem în şcoală. Asta nu ne trebuie.” La început, am crezut că tulpina 
acestor formulări care doar par interogative când ele sunt forme mascate ale 
unor negative, vizează exclusiv specialitatea mea. Am luat-o ca pe o declaraţie 
de antipatie. Apoi am observat că întrebarea vizează toate domeniile. La ce-mi 
trebuie mie matematică? La ce-mi trebuie mie chimie? La ce-mi trebuie mie 
literatură? Dar economie? Sau istorie? Putem conchide: la ce-mi trebuie mie 
şcoală? În acest punct regresul se opreşte. Şcoală? Da, asta îmi trebuie! Fără 
diplomă nu te angajează nici la mătură! A, las că ştiu eu pe unii care au mai 
multe facultăţi şi stau acasă! Există un vid al lipsei de idei întreţinut şi exprimat 
prin automatisme verbale care se învârt la nesfârşit în stratul social, purtate de 
anumite guri. Când nu eşti obişnuit să gândeşti pe cont propriu, când nu ai 
obişnuinţa de a formula propriile opinii, după ce tu însuţi ai reflectat şi după ce 
ai ascultat şi alte voci mai avizate, preiei ca un burete o limbă de lemn 
inexpresivă ce trece pe buzele tuturor fără a spune nimic, decât că nu ai propria 
ta atitudine şi că ai ales să fii umplut cu ce s-a nimerit. Este o infinită tristeţe în 
şcoala românească dacă se rostogolesc astfel de întrebări de pe buzele elevilor 
la urechile profesorilor. Orice disciplină de studiu are un limbaj de specialitate, 
are un nucleu teoretic sau empiric în afara cărora învăţarea rămâne simplu 
diletantism. Nu poţi amesteca borcanele, dar poţi conştientiza că ele sunt în 
legătură strânsă unele cu altele şi toate cu viaţa ta. Mai ales cu viitoarea ta viaţă 
profesională pe care urmează s-o alegi. Se întâmplă ca profesia să fie un şir 
lung de alegeri, repetate luări de la capăt. Nici nu ştii ce vrea de la tine 
societatea, pentru ce ofertă e dispusă ea să bată palma cu tine. E o bazaconie 
socialistă să ceri omului să fie multilateral dezvoltat, dar să se dezvolte 
complex, armonios, atât cât poate el, e necesar. Personalitatea trebuie să 
treacă prin diferite filtre modelatoare, trebuie lucrată în ateliere vocaţionale, 
vocaţia trebuie să fie descoperită, rar se revelează. Trebuie aflat mai întâi ce 
poţi face bine, repede, spontan, fără consum excesiv de efort, cu plăcere; cum 
poţi rezolva un conflict; cum poţi convinge un partener sau un opozant; cum îţi 
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poţi argumenta o teză, cum poţi organiza un eveniment, ce discuţii comportă un 
text, ce înţelegi din el, şi cum transmiţi altora ceea ce ai înţeles, cum rezolvi o 
problemă, cum îţi aşezi achiziţiile într-o arhitectură care să te reprezinte-toate 
acestea sunt claviaturi pe care şcoala le atinge măcar superficial. Cu cât 
activităţile sunt mai complexe, cu atât tu, elevul, eşti mai transparent. Elevul ar 
trebui să vină la şcoală ca la shopping, cu o infinită dorinţă de a achiziţiona, dar, 
tot ca acolo nimic nu rămâne neplătit. Efortul e personal, ca şi satisfacţia. 
Nimeni nu-ţi poate suplini lipsa ta de implicare. Profesorul poate face multe 
pentru tine (poate citi pentru tine, ţie să-ţi dea conserve de lectură, poate 
selecta pentru tine, ţie rămânându-ţi greoaia sarcină de a mesteca, poate 
rezolva pentru tine, rămânând ca tu să… înveţi, citeşti, preiei). Nimic însă nu 
poate face în locul tău. Tot ceea ce face profesorul este pentru el când nimeni 
din bancă nu se contaminează cu apetitul achiziţionării. Dacă ştie asta, 
combustibilul motivaţional urcă spontan în capilarele mecanismelor oricum 
tulburate ale acţiunii sale.  
 

 Cum te adaptezi?  
Se spun atâtea despre şcoală: ba că nu mai sunt adaptate 

conţinuturile la cerinţele pieţei forţei de muncă, că şcoala nu ţine pasul cu 
dinamica societăţii, că profesorul nu mai e ce a fost, ba că elevii sunt şi ei 
purtaţi pe alte valuri… Rezistenţa la schimbare nu e o formă de adaptare. Dar 
nici să iei forma vasului care te conţine, nu e o dovadă că eşti fiinţă vertebrată. 
Nu poţi fii o eternă moluscă ce-şi modelează corpul gelatinos după fiecare val. 
Ceea ce timpul a lăsat inoxidabil trebuie să cristalizeze şi în mintea ta, să se 
osifice, să expandeze, chiar dacă par forme desuete şi vetuste. Tinerii au 
obiceiul să asocieze ceea ce e vechi cu ceea ce e demodat. Ce ştiau ei, 
Aristotel sau Platon? E în stare să te întrebe câte unul. El, tânărul, extinde 
atitudinea dispreţuitoare faţă de bunicii lui (pe care îi alintă fără complexe drept 
mumii) la atitudinea faţă de iluştri înaintaşi. Nici nu ştii cum să reacţionezi: să te 
ruşinezi că el nu are rutina minimă a exerciţiului de admiraţie faţă de un purtător 
al valorii, sau să te revolţi devastator? Astfel de furtuni sentimentale sunt 
complet ineficiente, am învăţat. Trebuie să-l iei pe elev exact de acolo de unde 
se află. Poate umorul mai salvează ceva, dacă nu e condamnat şi el să alunece 
în sarcasm, ceea ce e omeneşte dar distructiv. Trebuie să îmbraci haina unui 
personaj răbdător şi bineintenţionat care desface ceapa din foi. Trebuie să 
desfaci una câte una, cu răbdare şi grijă, veşmintele ignoranţei, ale trufiei 
adolescentine, ale obrăzniciei, ale orbirii, acolo unde ele fac paradă tropăitoare. 
Asta prin întrebări. Fiecare întrebare să ţintească o falsă valoare. Pentru asta 
însă e necesar ca tu însuţi, profesore, să crezi în valori adică în toleranţă, în 
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modestie, în răbdare, în muncă, în datorie, în corectitudine, în cooperare, în 
voluntariat. Să descurajezi la tine şi abia apoi la alţii oportunismul, sabotajul, 
mita, linguşirea, bârfa, furtul intelectual, concurenţa excesivă, infatuarea. Şi să 
fim serioşi, ceea ce numeşti tu valori e de-a dreptul boring. Cum adică 
modestie, numai proştii mai sunt modeşti?! (şi se va adăuga invariabil sintagma 
în ziua de azi). Răbdare? Dar timpul a devenit nerăbdător! Viteză, bătrâne, vrei 
să zici! Muncă? E pentru boi! Datorie? În ce secol ai rămas? Iar cu 
corectitudinea m-ai făcut piftie! Cum îţi imaginezi tu că voi face eu primul meu 
milion de dolari? Prin corectitudine? Cooperare, zici? Dar ce, suntem echipă de 
rugby?! Chestia cu voluntariatul pune capac la toate. Vrei efortul meu moca, 
ăăă? Şi dacă o să fac aşa cum zici tu, ce se va alege de mine? Voi fi cel mult 
un… (a se citi pârlit) unul ca tine. Şi să admitem că te urmez. Cum s-o fac, într-
o lume răsturnată care apare la televizor, unde şi eu ca toată generaţia mea, 
mă uit uitând de mine? Orice apariţie televizată înseamnă consacrare, nu? Ce-
mi propui tu este cel puţin nelalocul lui. Tu pari că-mi vrei răul. A, dacă vii iar cu 
chestia aia că e mai bine să suporţi nedreptatea decât s-o faci… Tu n-ai înţeles 
că noi trăim într-o societate liberală bazată pe concurenţă zdravănă unde cel 
mai tare are libertatea să-i strivească pe toţi? ■  

 
 
 
 

Continuare la pagina… 90. 
 

[fragment din cartea Responsabilitatea de a fi intelectual, editura Pim, Iaşi] 
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 ADOLESCENTUL. 
şi societatea 

 » Prof. Liliana Băloi 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
         Omul a fost creat pentru a convieţui într-o comunitate, alături 

de alţi oameni şi în acest scop el este indiscutabil legat şi afectat de 

relaţiile ce se stabilesc între cei deopotrivă cu el.                           

Lumea în care trăim este importantă nu numai în ideea că 

este spaţiul în care vieţuim, ea trebuie să exprime dorinţa noastră de a 

progresa şi de a urca pe scara umanităţii. Cei ce vor asigura mai 

departe continuitatea efortului şi a gândirii umane sunt adolescenţii 

de azi, oamenii de mâine. 

          Adolescentul este copilul-adult ce caută senzaţii şi emoţii 

puternice. El încearcă să depăşească limitele pe care adulţii le impun, 

adeseori tocmai din dorinţa de a nu se supune lor, căci ideea e să 

trăieşti cât mai diferit şi mai presus de ceilalţi. Experienţa proprie 



 

impuls   11 

este dovada ceea mai puternică şi mai convingătoare, care ţine loc de 

întrebările fără răspuns la care adultii, în general, nu se sinchisesc să 

caute soluţii. Tânărul adolescent simte însa şi dorinţa de-a se retrage 

în sine ca la semnalul unei voci interioare mai presus de voinţă.   

           Aceste momente sunt mai intense decât escapadele dese din 

cotidian. Ele presupun lupta între diferitele emoţii ce-l încearcă, 

momente de răscruce în conturarea modului de a gândi şi  de a 

acţiona. Relatiile cu cei din jurul său sunt în mare parte rezultate ale 

educaţiei însuşite în copilărie şi nu depind foarte mult, aşa cum se 

crede, de calitatea de adolescent. Este drept că tinerii sunt impulsivi 

şi uşor influenţabili, dar valoarea lor constă în puterea de a diferenţia 

binele de rău şi de a se corecta atunci când au greşit; acest lucru este 

posibil doar în contextul unei bune educaţii morale insuflate de 

familie.  

           Părinţii se dovedesc de multe ori a fi fără răbdare şi refuză să-i 

asculte şi ce-i mai important să-i înţeleagă. Frica de a comunica cu 

cei cărora le datorează viaţa poate fi în egală măsură atribuită şi 

tinerilor. La prima confruntare de opinii legăturile cu familia tind să 

se răcească şi se distanţează, ca mai târziu să dea frâu liber unor 

emoţii şi dorinţe faţă de nişte oameni mai mult sau mai puţin 

interesaţi să valorifice frustrarea lor.  

          Pe fondul unor astfel de probleme părinţii încetează să mai fie 

modelele ideale din copilarie. Afectivitatea copiilor lor este 

acumulată astfel pentru prieteni, care sunt adesea aleşi întâmplător. 

Relaţiile cu aceştia sunt intense şi profunde. Simpatia şi admiraţia 

capătă forme şi trăsături asemănătoare cu ale dragostei, sentiment 

foarte stimulator pentru adolescenţi, căci el presupune dăruire, 

apropiere şi împărtăşire a dorinţelor, visurilor. Prietenii adevăraţi 

sunt condiţia necesară “împlinirii” unui adolescent. Scopul lor e să-şi 

împărtăşească unul altuia experienţele şi să găsească un echilibru 

permanent în cel în care are încredere şi speranţa că va găsi răspunsul 

la întrebările ce-l framântă.  

      Naivitatea, poate chiar dorinţa de a părea altcineva în ochii 

celorlalţi, plasează adolescentul într-un anturaj dubios de care este 

greu să te desprinzi mai târziu. Viciile, cum sunt drogurile sau 

alcoolul, huliganismul şi dezordinea, sunt “principii” de bază în 
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astfel de grupuri. Începutul este pus pretextual pe seama curiozităţii. 

Pasul următor este dependenţa.   

Societatea secolului nostru pune un accent mare pe aceste 

probleme. Manifestările negative sunt trecătoare însă au urmări 

grave. Adolescentul este, fără să fie un copil, în formare din toate 

punctele de vedere. Corpul suportă ultimele schimbări de definire, iar 

caracterul se cristalizează ca urmare a  influenţelor din exterior şi a 

educaţiei. 

         Adolescenţa, deşi este o perioadă tulbure şi plină de framântări, 

reprezintă vârsta inteligenţei nonconformiste, a marii sincerităţi.  

Imaginaţia, puterea de creaţie şi perspicacitatea ating forme maxime.  

Idealurile de viaţă şi  pregătirea profesională încep să capete contur şi 

dispar în mod evident pasiunile vechi din copilarie, si de ce nu chiar 

interesul pentru şcoală. ■ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desen de Laurenţiu Munteanu, 9C 
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Cercurile  

lui Arhimede 
» Dana Ştefania Braşoavă, 12G 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 
Cercurile lui Arhimede au colţuri ascuţite. Îţi lasă tăieturi 

adânci dacă nu eşti atent. Tăieturile mele sunt umplute cu aur topit. 
Nu coclesc de la ploaie sau lacrimi. 

- Iertaţi-mă că va deranjez, aveţi cumva, din întâmplare, un 
telefon? Al meu cred că s-a stricat şi aştept un apel important… 

Ciudat cum de la o vreme m-am transformat într-o amintire. 
Privesc, miros, ascult, mănânc, ating doar ceea ce îmi aminteşte de 
tine. Tuturor celorlalte amintiri le-am dat foc. Ocupau inutil un loc 
ce trebuie umplut de…   

De câteva luni, dorm în reprize. O oră te visez, trei mi te 
imaginez lângă mine. În felul ăsta mă odihnesc. Sau nu… E obositor 
să te iubesc, dar nu mă pot împotrivi. Am încercat. Am încercat să 
joc rolul răzvrătitei. Însă revoluţiile sunt pentru cei puternici. Noi, 
restul ne complacem în dictatura inimii. 

“Daţi-mi un punct de sprijin şi voi muta Pământul din loc”, a 
spus cândva, Arhimede plictisit. Ţânţarii înţeapă pielea mea şi a 
nopţii. Cred că sună telefonul. Sau cred că mi s-a părut. E doar 
ţipătul cărnii.  
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…El suna mereu la 7 fix. Atunci pleca la plimbare. La început 
m-a supărat acest obicei al său. Îmi vorbea doar ca să nu fie nevoit să 
îşi asculte singurătatea. Abia târziu am înţeles cât de important era 
pentru el acest gest. Într-o zi m-am încumetat şi l-am rugat să îmi 
permită să mă alătur slalomului sau printre felinarele Centrului 
Vechi. Mi-a răspuns că singur, nu simţea nevoia să se grăbească. Nu 
am zis nimic. Cercul lui suporta greutatea unui singur om. Cu doi, 
acesta s-ar fi rupt şi ar fi devenit o linie mai lungă şi mai crudă decât 
linia orizontului. Aşa că am aşteptat telefonul din ziua următoare. 
Nimicurile pe care le vorbeam valorau mai mult decât toate secretele 
Vaticanului, care, fie vorba între noi, am auzit că nu sunt puţine… 
Mereu începea prin a-mi spune că pe cerul lui sunt multe stele. Mi-o 
spunea şi când cerul era orfan de Luceferi. I-am reproşat minciuna. 
Mi-a răspuns că nu privesc cerul potrivit. 

Ultima dată când am vorbit ploua. În cerc, ploaia cade în 
contratimp cu vorbele. Mi-a mărturisit că îi e teamă de uitare. Doar 
de uitare. Eu l-am întrebat dacă are umbrelă. Apoi mi-am amintit de 
articolul citit în revista din sala de aşteptare a dentistului şi l-am 
întrebat ce zodie e. A oftat, apoi mi-a răspuns. Pe cerul meu, eram 
perfect compatibili. M-a întrebat mie de ce mi-e teamă. “De cercurile 
cărora nu ştiu să le calculez diametrul. Nu ştiu câţi paşi trebuie să fac 
până la tine.” N-a mai zis nimic. Auzeam doar respiraţia lui sacadată 
şi zgomotul tramvaiului 10. Apoi am auzit zgomotul unui telefon 
închis… Încă îmi bubuie în urechi… 

Adormisem, dar m-a trezit ţârâitul telefonului. 
- Alo? 
- Mă scuzaţi, cred că am greşit numărul. 
În orice moment poate suna! Au trecut 31622400 de secunde 

de la ultimul telefon. Cred că acum aş putea calcula diametrul… Mi-a 
explicat un trecător într-una din zilele în care îmi desenăm cercuri în 
grădinile pielii. Avea sandale romane şi sabie din vorbe… 

Nu mă suna încă! Nu mi-am dat seama dacă sunt mai triste 
două cercuri tangente sau două cercuri rupte şi întinse până devin 
două linii paralele. Toată viaţa merg una pe lângă cealaltă, dar 
niciodată nu se întâlnesc. Azi plouă. Azi cred că Arhimede n-a iubit.  

 
“Daţi-mi o amintire care să merite şi  

o voi retrăi toată viaţa.”  
■ 

  



 

impuls   15 

  
 
 
 

APELE  
TAC 

 

» Alexandra Tîlvescu, 12C 
Colegiul Naţional Spiru Haret – Târgu Jiu 

 
Apele tac este filmul unui paradox. Sau poate al mai multor paradoxuri 

(căci a fi forțat de circumstanțe să evadezi din propria țară este în sine o situație 
dintre cele mai absurde), dar în special unul frapează și lasă un gust amar în 
urma lui: ce mai rămâne de făcut atunci când apele decid soarta unor oameni?  

Anul 1986 într-o Românie care e încă departe de a fi scăpat de sub 
regimul comunist („- Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat pe întâia filă a Cărții de Onoare, adresând cele mai calde 
felicitări proiectanților, constructorilor,muncitorilor și specialiștilor...”). Frontierele 
îi sunt disciplinar păzite și ești deja suspect de „tentativă de trecere frauduloasă” 
dacă te afli în preajma lor fără un scop anume. Undeva prin Caransebeș, un 
șvab, Gregor, și un român, Vali, pun la cale un plan de evadare către Germania, 
pentru care trebuie să treacă înot Dunărea. Șvabul pare să mai fi trecut o dată 
prin asta, a fost prins, închis și bătut, în fine, și-a pierdut încrederea în oameni. 
De aceea se împotrivește vehement când Vali propune să mai aducă pe cineva 
cu ei: cunoaște bine pericolul. Pericol pe care de altfel Vali îl va ignora; ascunsă 
sub bancheta din spate a Daciei se află Ana, soția sa însărcinată („Liniștește-te, 
e nevastă-mea, e tot ce am, ce-ai?!”). Până la urmă reușesc  să-l ducă de nas 
pe soldatul de la punctul de control și ajung la Dunăre. Cu avertizarea aruncată 
de Gregor că fiecare e pe cont propriu, își umflă colacele și se lasă purtați de 
ape. Însă finalul acestei aventuri apare sub forma unei răsturnări ironice de 
situație: numai șvabul și Ana ajung pe malul celălalt, unde sunt așteptați de 
sârbi; Vali e prins între timp. Ca să fie trimiși împreună la Padinska Skela, Anei 
nu-i rămâne decât să mintă că...Gregor e bărbatul ei. 



 

mai 2015 16 

Și e cineva care să infirme acest lucru? Nu, căci apele tac cu 
desăvârșire. Dunărea devine un suprapersonaj, care ia parte la complotul celor 
trei fără ca aceștia să-și dea seama, și tot așa ajunge să le dejoace planurile. 
Dintr-o perspectivă fatalist-telenovelistă, putem crede că Ana și Gregor trebuiau 
să ajungă împreună, că așa le era scris, etc., și de aceea Vali este scos din joc. 
Dar este o abordare prea gratuită. Poate că mult mai firesc, zic eu, ar fi să 
acordăm credit pentru început arbitrarului și coincidenței; lucrurile astea se 
întâmplă nu din predestinare, nu dintr-un plan ascuns al Universului, ci pur și 
simplu sunt rezultatul unor împrejurări oarecare. Rezultat care este, însă, cel 
puțin înspăimântător. Ana și Gregor ies din apă ca doi oameni complet diferiți 
de cei care fuseseră la început. Acum își aparțin, doi străini care nu se au decât 
unul pe celălalt în mijlocul altor străini; ironia devine și mai amară în lumina 
cuvintelor lui Gregor, chiar înainte de a intra în Dunăre: „Dumnezeu să aibă grijă 
de tine pentru că eu nu o s-o fac”, îi zice categoric Anei. Și, până la urmă, cine 
s-ar fi așteptat la una ca asta? În planul lor de evadare, Vali și Gregor luaseră 
Dunărea drept complice, calea cea mai bună pentru a scăpa de coșmarul 
realității comuniste și a ajunge în locurile mult visate. Singurul pericol la care se 
așteptau și de care se temeau era cel reprezentat de soldații de frontieră. Pariul 
lor nu includea și forțele naturale, care, după cum s-a și văzut, puteau la fel de 
bine să li se împotrivească. Și uite așa, apele răpesc unuia tot ce avea și îl 
împovărează pe celălalt cu ceva la care nu s-ar fi așteptat niciodată. În cazul de 
față, o plasă de pescuit oarecare e de-ajuns pentru a răsturna existența a trei 
indivizi. 

Forțând puțin nota, am putea vorbi despre apă în sens metafizic aici. 
Poate că, cine știe, există totuși o rânduire ascunsă a evenimentelor din viața 
unui om. Iar Dunărea în acest caz nu e decât mijlocul prin care aceasta se 
exercită. Odată intrați în apă, cele trei personaje sunt spălate de trecut, de 
identitate națională sau personală: pe scurt, sunt purificate. Ca pentru dead 
man-ul lui Jarmusch, și pentru Vali, Gregor și Ana trecerea Dunării capătă 
dimensiunea unei aventuri existențiale. Filozofic vorbind, mai degrabă decât o 
călătorie inițiatică, aceasta este o călătorie de ștergere a trecutului și de 
pătrundere într-o cu totul altă lume. Până și sărbătoarea aceea populară pe 
care o lasă în urmă anunță același lucru – trecând prin mulțimea de petrecăreți, 
cei trei lasă în urmă un mod de a trăi, o rutină impusă de tradiții. Ca spectator, 
ești cuprins de o senzație stranie urmărindu-i pe acești oameni fugind de o lume 
ale cărei ecouri încă se mai pot auzi în depărtare. Planul general vertical cu cele 
trei personaje pierdute în imensitatea apelor poate fi văzut ca o metaforă 
vizuală a fragilității umane. Fragilitate manifestată atât în raport cu natura cât și 
în raport cu mașinăria implacabilă a istoriei, căreia niciunul dintre personaje nu 
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îi scapă până la urmă. Nu știm exact ce se întâmplă cu Vali, dacă e prins sau 
rănit, dar e cert că și Ana și Gregor, deși de acum împreună, vor fi în continuare 
asupriți de regim. Pe cei doi îi va urmări aceeași existență mohorâtă și marcată 
de lipsuri, care pe deasupra va fi dusă în captivitate. Și totuși...au reușit să 
treacă dincolo. Par a fi cu un pas mai aproape de a-și recăpăta libertatea, chiar 
dacă aceasta va apărea oricum peste câțiva ani în tot blocul comunist.  

Apele tac poate fi văzut și ca un film-tribut curajului nebunesc al unor 
oameni de a înfrunta regimul ceaușist și de a-și pune viața în pericol pentru 
aflarea libertății. Nu este un curaj tocmai eroic, căci apare sub forma de „fiecare 
pentru el”; dar, până la urmă, nu poți să nu apreciezi că acești oameni sunt 
dispuși să se lupte atât cu istoria cât și cu natura, acceptând că prețul acestei 
lupte este ultimul dram de libertate ce le-a mai rămas. Este o revoltă mută 
adresată unor conducători surzi, căreia i se pune capăt într-un mod cu totul 
absurd. Și nu este singura revoltă de acest fel. Oare câți români fugari (mai 
mult, poate, decât cei rămași acasă) au denunțat prin fapta lor condițiile 
umilitoare impuse de comunism? Deși e o afirmație deja redundantă, orice 
regim politic care zdrențuiește existențele cetățenilor unei țări este o ofensă 
împotriva întregii umanități. Filmul ne face să înțelegem subtil că o astfel de 
existență terfelită de comunism este chiar cea a lui Gregor, un bărbat al cărui 
trecut stă sub semnul multelor lovituri (și la propriu și la figurat) primite din 
partea regimului: ghicim că a fost nevoit să renunțe la studii și că a făcut 
pușcărie comunistă datorită unei prime încercări de evadare. În planul vizual 
simbolic, ploaia și cerul de un cenușiu apăsător redau ceea ce nu se spune cu 
voce tare, dar se poate intui – neliniștea interioară a personajelor cu privire la ce 
va urma.  

Regizoarea, Anca Maria Lăzărescu, alege apa ca motiv central al 
filmului, creând o simetrie frumoasă între cer și pământ. Imaginea servește și ea 
aceluiași efort de a reda monotonia și apatia unei vieți trăite sub comunism: 
culori trecute printr-un filtru rece, monocord, impasibil. Transpare din cromatica 
filmului un fel de încordare constantă, în relație cu tensiunea resimțită de 
personajele înseși. Umezeala permanentă a mediului în care se desfășoară 
acțiunea are cheie de interpretare și în planul simbolic al filmului, unde duce cu 
gândul la uzura existențială resimțită de personaje. Nu e oare secvența cu 
Gregor mergând prin ploaie –  cu mâinile în buzunar și cu o umbră de 
preocupare pe chip –  extrem de grăitoare în acest sens? E vorba aici de o 
ploaie măruntă și aparent interminabilă ce provoacă un discomfort constant și 
pe care totuși ajungi într-un final s-o ignori și s-o iei ca atare; ploaie ce devine 
inerentă unei vieți austere. Cam așa ar sta lucrurile și cu regimul comunist: un 
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rău nepermutabil,  cu care ajungi (din nefericire) să te obișnuiești, care îți intră 
în piele și cu care trebuie să trăiești zi de zi dacă vrei să mai trăiești câtuși de 
puțin. Singurele momente din film care aduc o oarecare căldură cromatică pe 
ecran sunt cele de la sărbătoarea populară prin mijlocul căreia trece mașina 
eroilor principali. Dar nu există o participare directă din partea acestora, iar 
culorile rămân cumva estompate: cei trei visează să capete ceva mai mult de la 
viață, nu se lasă seduși de niște distracții temporare, menite să distragă atenția 
oamenilor de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în țară. În fine, meritul formal 
al acestui film este de a recrea o atmosferă specifică, tributară acelei perioade, 
și totodată trecută prin viziunea personală a regizoarei asupra existenței în 
comunism. Un alt punct forte al filmului ar fi intensificarea tensiunii generale prin 
adăugarea unui element de natură să se împotrivească aspirației personajelor 
către o viață mai bună: Dunărea. Inserturile panoramice, atât diurne cât și 
nocturne, cu acest fluviu, aduc o notă în plus de severitate; și adevărul ce se 
concretizează în finalul filmului este unul într-adevăr tulburător: forțele naturii se 
vor dovedi întotdeauna și mai cumplite și mai misterioase decât cele ale istoriei. 

Într-un sens, acest final paradoxal și neașteptat al filmului poate fi văzut 
ca o replică dată imaginii de început, care surprinde formarea unui vârtej în apă. 
Putem deduce că din mișcarea aceea circulară, ce semnifică pe de-o parte 
infinitul, pe de alta un mecanism obscur care influențează existențele umane, 
rezultă absurda situație finală, în urma căreia Gregor și Ana, străini unul față de 
celălalt, sunt forțați să rămână împreună și să-și poarte de grijă reciproc. 
Adevărul este că, dată fiind situația, adică împresurați și de o parte și de alta, și 
de români și de sârbi, Ana nu putea să dea alt răspuns: da, Gregor este (de 
acum) bărbatul ei. Iar răspunsul nu este câtuși de puțin mincinos. Căci cine 
altcineva ar mai putea avea grijă de ea și de copil de aici înainte? Putem spune 
că legătura dintre cei doi se conturează chiar din timp ce înotau. Gregor este cel 
care se întoarce să o ajute pe Ana când aceasta e pe punctul de a se îneca; și, 
poate și mai importantă din această perspectivă, este scena contemplării fugare 
a semnalelor de alarmă date sârbilor, ce se proiectează pe cer. Gregor o ține pe 
Ana în brațe, pe spate, și amândoi privesc în sus, la cele două lumini ce se 
înalță feeric pe fundalul întunecat al nopții. Oare ne-am hazarda prea tare să 
interpretăm simbolic cele două lumini, aparent ca niște stele, cu referire la 
presupusa stea atribuită fiecărui individ în viață? Se prea poate...În orice caz, 
scena este de un calm și de o frumusețe aproape atipice în înlănțuirea 
dramatică și plină de suspans a filmului. Calmul dinaintea furtunii, am zice. 

Dar ce se întâmplă cu Vali? Situația lui este la fel de dramatică, poate și 
pentru că în jurul acesteia planează ambiguitatea: nu știm dacă este cu 
adevărat prins (deși aceasta e cea mai plauzibilă variantă) sau reușește să 
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scape rămânând sub apă. Nu știm de asemenea dacă bărbații din bărci sunt 
soldați de frontieră sau niște simpli pescari, totuși ne dăm seama că își iau 
misiunea de recuperare a oamenilor lor („Dați-ne băi oamenii înapoi”, le strigă ei 
din bărci sârbilor) foarte în serios.  Oricum ar fi, e limpede că lui Vali nu-i mai 
rămâne nimic de făcut. El este scos din acțiunea filmului la fel cum e scos din 
viața Anei. Cât despre Gregor și Ana...putem ști sigur dacă vor ajunge la 
Padinska Skela împreună? După calculele făcute de Vali pentru el și Ana, așa 
ar trebui. Dar asta rămâne doar o presupunere, căci filmul se încheie cu 
expresia confuză de pe chipul lui Gregor, în care se amestecă surpriza și 
totodată recunoștința pentru salvarea venită din partea Anei. Oare ce 
simțăminte au făcut-o să aprobe că Gregor e bărbatul ei? Își dă seama că nici 
pentru ea nu mai rămâne nimic, cum se întâmplă și cu Vali, sau pur și simplu 
are încredere în Gregor și se lasă în grija lui? Într-un fel, apa chiar i-a unit pe 
acești doi oameni și e vorba despre o uniune în fața pericolului comun 
reprezentat de tot ceea ce înseamnă regim comunist, respectiv trecerea ilegală 
a frontierei. 

Până la urmă să zicem că e cazul să rezumăm totul la șansă. „Fluviu la 
plural nu înseamnă pluralitatea brațelor sale; există un fluviu pentru fiecare ins 
ce se scaldă”, scrie Dicționarul de simboluri (J. Chevalier, A. Gheerbrand). Toți 
trei pornesc (aproape) de pe picior egal în tentativa lor de a trece Dunărea. Ce 
nu știu cele trei personaje este că odată intrate în apă, se supun unor forțe 
necunoscute care nu țin cont de existența lor a priori. Vârtejul din generic nu 
semnifică altceva decât nebănuitele, obscurele jocuri ale apei. Este ceea ce 
face din Dunăre sau din ape în general un lucru de temut și în același timp de 
venerat. Pentru vechii greci, „ fluviile puteau înghiți, iriga sau îneca, puteau duce 
barca sau o puteau îneca.” (ibidem) Apa poartă în sine un element de 
ambiguitate, de oscilație între cei doi poli, pozitiv și negativ; iar, ca orice altă 
ființă de pe Pământ, omul nu se poate sustrage acestei influențe cu caracter 
nesigur. Multitudinea de posibilități pe care o oferă stă la baza concepției 
despre apă ca element primordial. Ceea ce înseamnă că, așa cum apa este 
sursă de viață, la fel este și o sursă de moarte (fizică sau simbolică). „ În raport 
cu moartea, apa este un simbol al expierii. Orice scufundare înseamnă moarte 
și regenerare”, spune un alt dicționar. Expierea aceasta are aici valoare 
simbolică (și poate chiar concretă în ceea ce îl privește pe Vali); apa îi ucide pe 
Ana și Gregor, așa cum erau ei înainte, le recreează identitățile și îi aruncă pe 
un pământ nou, necunoscut. Totuși, aceasta nu e trecerea pe care o visaseră 
ei. Malul celălalt se presupunea a fi promisiunea unei altfel de vieți, în schimb, 
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cei doi nimeresc într-o situație parcă și mai încurcată decât cea de care 
încercaseră să scape. 

Răsturnarea de situație în cazul lui Gregor este și mai interesantă dacă 
luăm în calcul afirmația lui Platon, conform căreia „nu poți intra de două ori în 
același fluviu”. Ce ar fi de subliniat aici este că Gregor, intuim, a mai încercat o 
dată să evadeze cu ajutorul Dunării. Altele ar trebui să fie pentru el șansele a 
doua oară, nu-i așa? Rezultatul din final, ce-i drept, nu e unul tocmai ideal, dar 
face din Gregor un om nou și îi oferă posibilitatea de a o lua de la capăt. În ce 
fel, putem doar să ne închipuim. Această nouă legătură formată de 
circumstanțe între Gregor și Ana este și un semn aparte că, în fața unor astfel 
de forțe, nu poți răzbi decât în doi. Ca urmare a experiențelor trecute, ne dăm 
seama că Gregor s-a refugiat într-un individualism de autoconservare, că pentru 
el există doar complicitate și nu prietenie. Se pare totuși că afirmația lui, „trei 
sunt unul în plus”, se adeverește în mod ironic la sfârșitul filmului, dar nicidecum 
așa cum se așteptase el. Vali e cel scos din joc, el e moneda de schimb pe care 
ceilalți doi, fără să vrea, o oferă luntrașului pentru a-i duce de cealaltă parte a 
apei. 

La un alt nivel de interpretare, acest final paradoxal ar putea căpăta 
semnificații chiar mai profunde. Depinde numai de disponibilitatea spectatorului 
de a se raporta într-un sens atât de mitic la niște evenimente care, aparent 
numai, sunt suficiente lor înseși: noul cuplu format de apele misterioase ale 
Dunării poate fi asemănat cuplului primordial. Paradisul este reprezentat aici de 
lumea de pe celălalt mal, un loc-refugiu în care ororile comuniste par să dispară 
cu cât te îndrepți mai mult spre vest. Doar că în cazul lui Adam și Eva din 
povestea noastră, Paradisul refuză să se arate chiar și pe celălalt mal. Ba mai 
mult, Adam nici nu știe că el e Adam, cel care trebuie să regenereze și să 
ocrotească viața. Află asta numai prin consimțirea Evei: da, el e bărbatul meu; 
el e Adam. Uniunea lor apare acum ca un fel de pașaport către acel Paradis 
îndepărtat spre care tot tânjesc și la care încă nu pot să ajungă. 
Consimțământul acestei Eve este de asemenea de natură a ocroti viața ce se 
formează în ea însăși. Cu o astfel de optică asupra finalului de la Apele tac, nu-
ți rămâne decât să te întrebi dacă nu cumva a fost într-adevăr vorba despre un 
fel de alegere, un fel de filtrare făcută de ape, împotriva căreia personajele nu 
găsesc scăpare. Iar subtilitatea și finețea filmului constau tocmai în acest final-
deschis, ce permite celui care îl vizionează să aleagă dintr-un spectru de 
interpretări posibile. Totuși, această analiză nu are nici pe departe pretenția de 
a fi exhaustivă în încercările ei de a descifra sensul/sensurile unei astfel de 
situații-dilemă. Spectatorul poate vedea în noua legătură formată între Ana și 
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Gregor fie un dar realmente bizar din partea forțelor obscure ale naturii, fie un 
blestem absurd și nedrept. 

Cert este că Apele tac îndrăznește să pună în discuție soarta unor 
oameni despre care astăzi se mai vorbește prea puțin: fugarii români, dacă 
putem să le spunem așa, cei care au avut voința necesară și șansa de a scăpa 
de un regim umilitor și degradant, chiar cu prețul libertății sau, cum am văzut, al 
vieții. Este un film sincer, din care răzbate compasiunea regizoarei pentru 
oamenii despre care vorbește povestea ei. Un film care nu-și propune să 
mascheze ori să stilizeze drama unor personaje care la fel de bine ar putea să-
și găsească numeroase echivalente în lumea reală. Pentru cei (și nu puțini) 
care au trecut cu adevărat prin astfel de evenimente-limită, Apele tac vine să le 
reamintească de prețul pe care l-au plătit sau pe care l-ar fi putut plăti pentru 
libertatea lor. Asemenea oameni, oriunde ar fi ei, sunt o mărturie vie că nu poți 
trece dintr-o lume în alta fără să dai nimic la schimb și că, odată trecut pe malul 
celălalt, sunt toate șansele ca existența ta să se schimbe sub cele mai 
nebănuite forme. ■ 
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» Roxana Vancea 
Bucureşti 

 

Oamenii se îndrăgostesc… 
 

Nu o spun eu. Pur și simplu se întâmplă de când lumea. 

Oamenii plutesc împreună în jocul acela nebun al iubirii. Uneori, 

preț de câteva clipe. Alteori, preț de câteva luni. Și alteori, preț de o 

viață. 

Împreună, oamenii refac clipele. Le dau gust. Le dau miros. Le 

încheagă. Le transformă în gesturi frumoase care te fac mereu să simți 

cum inima îți bate nebunește și nu vrei să fii vreodată în altă parte. Sau 

lângă altcineva. Câteodată, însă, ne dăm seama că sentimentele noastre 

nu sunt îndeajuns pentru a rămâne lângă un om. Și atunci, plecăm. 

Plecăm nu pentru că nu am mai putea rămâne. 

Oricine poate rămâne lângă cineva o viață, dar nu despre asta este 

vorba. 

A rămâne unul alături de altul o viaţă întreagă nu presupune acte 

de eroism. Nu presupune compromisuri. Nici sacrificii. Presupune 

înţelegere, respect şi multă preţuire. Presupune tandreţe, zâmbet, 

căldură. Presupune să repari unde se poate şi să adaugi acolo unde se 

simte gol. 

Presupune dimineţi în care să te pierzi în ochii celui de lângă tine. 

Clipe în care să te ţii strâns de mână. Presupune să te bucuri unul de 

altul și unul pentru altul chiar și atunci când bucuria pare doar o 

părere. Presupune ca inima să ţină mereu sufletele în echilibru. 

Presupune nopţi de pasiune, iar când acestea dispar, nopţi tandre şi 

liniştite. Presupune iubire! 

Când din rețeta asta lipsesc ingrediente, mai bine dăruiți-vă un 

zâmbet frumos și lăsați viața să completeze restul. ■ 
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cartea secretelor:  
Detectivul Sam Bray 

 
»Yuki, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Capitolul 1: Răpirea, partea întâi 

 
       În ciuda neîncrederii părinţilor şi râsetelor surorii mele mai mici, care zicea 
că o să ajung măturător, reuşesc să obţin o funcţie chiar bună de criminalist. 
       La secţie, am fost repartizat la un caz de răpire pentru a-mi testa 
capacităţile. Iar pentru a vedea cum mă descurc ca şef de echipă, Will Lecter 
*adică şeful cel mare*, m-a făcut şef de echipă. * Într-o echipă sunt circa 6 
persoane... plus conducătorul... sper că mă voi descurca singur cu atâtea 
persoane sub comanda mea.* 
       Sunt destul de fericit să văd dosarul cu primul meu caz stând tăcut pe biroul 
încă prăfuit. Un fior trece dintr-o dată prin mine... Cazul era despre uciderea 
unei bone şi răpirea unui copil de milionar. Nu credeam că primul meu caz va fi 
atât de... banal... 
       ''Mary York, ucisă în casa miliardarului Jack Black unde lucra ca bonă 
pentru singurul fiu al familiei Black [...] Johny Black, unicul fiu al familiei Black, a 
fost răpit în timpul când părinţii lui erau plecaţi, iar el stătea doar cu bona [...] Se 
pare că răpitorul făcuse mai multe cercetări despre programul de afaceri al 
părinţilor. Astfel, acesta ştiind că nu sunt în imobil a acţionat...'' 
       Dau adunarea echipei şi pornim spre locul crimei... Ajunşi la locul cu 
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pricina, observ că părinţii erau deja acolo. Îi văd cum plâng, însă continui să 
merg repetând că dacă găsesc mai repede criminalul găsesc şi copilul. 
       „Legitimaţiile, vă rog!”, zice un ofiţer plictisit care avea grijă să nu treacă 
nimeni de banda galbenă fără să aibă legitimaţie. 
       ''Poftim!'', i-o întind cu nerăbdare să văd ce se ascunde după uşa de la 
intrare. 
       ''Se pare că sunteţi nou în lumea asta, domnule Bray.'' 
       ''Da. Acesta e primul meu caz şi sigur nu şi ultimul.'', încerc să îl mai 
înveselesc puţin. 
       ''Succes!'', îmi întinde înapoi legitimaţia, iar pe faţa lui apare un scurt 
zâmbet care dispare imediat. 
       Intrând în casă, observ că fiecare obiect avea locul lui şi era o ordine şi o 
curăţenie care te speria. Asta arăta că suspectul era interesat decât de copil, iar 
bona îi stătuse în cale aşa că a ''scăpat'' de ea. În sufragerie, balta de sânge 
păta covorul care trebuia să fie alb. 
       ''Aţi găsit ceva?'', îi întreb pe analişti. 
       ''Încă nu. Se pare că a avut grijă să nu ne lase indicii.'', zice o femeie cu păr 
blond şi lung prins în coadă. 
       Îşi scoate mănuşile mânjite şi îmi întinde mâna. 
       ''Eu sunt Clary May, trimisă de morga din New York.'' 
       ''Încântat de cunoştinţă, eu sunt Sam Bray şi sunt nou pe aici.'' 
       ''Se vede după faţă...'' 
       ''Doamnă, am găsit un bilet în esofagul victimei.'' 
       ''Se pare că ne-a lăsat un loc de întâlnire şi o sumă. Duceţi biletul la 
laborator.'', zice Clary. 
       ''Da, doamnă.'' 
       Mă îndrept spre raft, atras de o carte care nu era la locul ei. O deschid, iar 
din ea pică un bilet pe care era scris numele unei cărţi: ''Lumea secretă'' de 
Mark Graham şi un cod. 
      * Codul:  105-20-4 
                  49-1-7 
                  200-15-1 
                  438-7-7 
                  399-6-6* 
       Găsesc cartea şi îmi dau seama de semnificaţia codului.* pagină, rând şi 
cuvânt * 

*Tu, noule poliţist, te vreau!* 
■  
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The most significant differences between  

 
» Lavinia Buleac, class 8th C 

Elementary School “Constantin Brâncuși” – Târgu Jiu 

 
A funny thing is that you walk past a criminal at least 38 

times in your life. The funny thing is that they didn’t kill you. 
Another one is that businesses are filled with psychopaths. Want to 
know another? Studies on the brain waves of the psychopath has 
indicated that there is a marked difference in how their brains 
react to certain stimuli. 

Most of the crimes are made by psychopaths and 
sociopaths. But, you need to make the difference, so you can see 
all those red flags which will save you, thank me later. 

Sociopaths have a weird, but nice charm. A psychopath 
doesn’t, maybe he has a kind of black irony, or they don’t talk at 
all maybe. 

A psychopath is always a psychopath; genetic traits or 
chemical makeup causes the person to lack the ethics and 
empathy most of us have. A sociopath, however, often becomes 
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one as a product of his or her upbringing. Environmental factors 
such as abuse or a cold, difficult childhood can cause a person to 
emotionally shut down and gradually devolve into sociopathy. 

Sociopaths are fully aware of what they are doing, and they 
enjoy ,,sight-seeing’’ corpses. A psycho doesn’t, he isn’t aware. 

Sociopaths never kill the same twice, and if they murder in 
chain, the most ,,beloved’’ one, or if I can say the one who meant 
the most for them is never the first, or the last. No sociopath ever 
commited a crime like another one, they have their own design. 

Psychos kill the same, or they kill almost the same. They 
remove victims’ organs 
right after they die, a 
sociopath removes them 
while the victim is still 
alive. 

A sociopath is a 
very clever human being, 
with an IQ over the rest 
of us, a psycho doesn’t 
have a brilliant mind, in 
fact, his brain is trully 
damaged. 

A psycho uses even random words, his speech doesn’t have 
a certain logic. A sociopath talks extremely nice, attractive, they 
think they own the absolute truth, they make you believe even the 
grass is pink. 

A sociopath thinks he honores corpses. Maybe they eat them 
(Hannibal Lector); use them (Garett J. Hobbs) etc. A psycho lefts 
the dead body there. 

Brent Runyon, a contemporary writer, describes the pattern 
inside a psycho’s troubled mind: “you’ll never crack the code 
inside my head. You’ll never get into my castle. You’ll never even 
get past the gate.” 

In the end I must aware you that these types of mentally 
disabled people are living in maybe the same city, street, even 
building with us, so be careful who you trust!   
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Poezii 
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Dana Ştefania Braşoavă 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

 
 

 
CONTUR 

 
ăştia au grijă să te înveţe de mic 

legile obedienţei 
 

pe mine m-au 
pe tine te-au maturizat cărţile de colorat 

 
îţi aminteşti când ni se repeta obsesiv să nu depăşim conturul 

cică nu e frumos să ai fantezii trebuie 
să respecţi şabloanele lor 

 
dar eu, 

dincolo de linia ce nu trebuia depăşită 
îmi imaginam bordelul lui Dumnezeu o lume interzisă o 

prăpastie adâncă plină de 
coapse dezgolite 
ţigări fără filtru 

şi pahare în care a mai rămas de un deget whisky 
 

şi mă certa educatoarea  
- când rămâneam blocată la hergheliile de cai verde smarald de 

pe pereţii minţii mele – 
că depăşeam conturul ochilor unui portret de copil 

 
doamna, doamna, doamna, 

privirile mele au aripi să zboare peste prăpăstii! 
 

ăştia au grijă să te dezveţe de mic 
de ticul înnăscut al libertăţii. 
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STRICAT 
 

Obişnuiam să joc  ruleta rusească 

cu Dumnezeu 

 

minutarul ceasului tău de buzunar 

cădea de frică 

şi timpul meu se strica mereu 

la 04:25 

 

iar tu priveai impasibil 

dintr-un unghi semi-mort 

cum mă spânzuram de câte-un glonţ 

doar ca să ajung la 

bucăţica noastră de cer. 
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Daniel Pătrăşincă 
Cercul Dascălilor cu Talente  

– Bucureşti 
 

... 
Sobor de muzici 

de jos în sus 
psaltic 

trupul întors a șaptea zi 
iar sufletul târându-se către cer. 

 
... 

Avraam urcând muntele jertfei 
în spate, Dumnezeu Tatăl 
plângea cu 4000 de ani înainte 

 
… 

Din munți plecaseră lupii 
departe se auzeau talăngi 

păstorii vorbeau rezemați în toiege 
trebuiau sa rămână pentru prăpăstii. 

 
… 
De fiecare dată când aud toaca 
parcă asist la răstignire 
ciocanele lovind cuie 
cuiele lovind carnea 
carnea lovind lemnul. 

 
… 

Petru s-a scufundat 
căci voia sa meargă pe ape ca un Dumnezeu 

de-ar fi cerut să-nghețe marea… 
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… 
Pe jos toamne din loc în loc 
frunzele cad în copaci 
Hristos se pregătește să vină. 
 

… 
Sângele mi se scurge prin degete 

spre corzi 
curgerea se face muzică 

apoi neant 
inima e tot mai departe. 

 
… 
Moartea 
are  
aceeași formă 
ca pământul 
e rotundă. 

 
… 

Stânca – loc sterp 
căruia îi lipsește 

a treia zi din Geneză 
semn că nici pământul nu a crezut cu totul. 

 

 
  



 

impuls   33 

 
 

Liviu Nanu 
Roşiorii de Vede 

 
 

eternitatea pe scurt 
 

universul e curb. sau, mă rog, pe acolo 
mi-au mărturisit la o votcă, un astronaut de pe sputnik 
şi altul de pe apollo 
 
eu trăiesc mineral şi visez fotografii sepia cu amandine 
pe care să le mîncăm împreună, goi-puşcă 
la rău şi la bine 
 
viaţa e o tîrfă moartea e o tîrfă totul e o tîrfă 
toate iubirile mele evanescente 
sînt subiecte de bîrfă 
 
dar eu nu sînt nici star nici revoluţionar nici vedetă 
sportivă 
sînt o fire discretă 
şi niţel emotivă 
 
de aceea mai plîng şi vărs lacrimi amare 
uneori gratuit 
şi acum, la plecare  
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căldură mare 
 

Ard focurile pe miriști 
S-a scurs asfaltul de pe drum 
Iubita mea, cu ochii triști 
Nu mă-ntreba de ce? de cum? 
 
Eu ard și mă transform în scrum. 
 
 
Aș bea pahare de absint 
Ca zîna verde să mă ieie 
Să 'nmugurească-n mintea mea 
Un gînd precum o orhidee 
 
Și-n trup să-mi sufle alizee. 
 
Să fredonez o melopee 
Nu mi-e mai bine nicidecum 
Doar inima –  un glonţ dum-dum- 
(Adolescentă, cu acnee) 
 
În rest tăcere. Ceaţă. Fum. 
 
 
Chiar de mă-nchin la zei tolteci 
Ca să mă stingă nuștiucum 
Iubita mea, cu buze reci 
Din sărutarea ta de-acum 
 
Eu ard. Şi totuși ergo sum. 
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electorală 
 

pe la jumatea lunii, cînd intră banii-n cont 
și pe la bănci străine încep s-achit din răți 
mi-aș încărca pușcociul cu sare-n loc de glont 
(pentru că n-am resurse și nici lichidități) 
 
dar nu să-mi trag în țeastă și nici să fac omor 
că n-ar avea nici noimă și nici vreun chichirez 
să slobod proiectilul spre cei fără umor 
din țara lui băsescu apoi să emigrez 
 
dar ce păcat de țară m-ar mai putea primi 
pe mine, păcătosul, ascuns după catrene? 
mai rău decît de gloanțe, oricine s-ar feri 
de ironia acră, de versuri și foneme 
 
așa că dragi prieteni, cu pușca la picior 
în spate sau la umăr, să colindăm prin viață 
pe marțafoi și loaze să-i luăm în ochitor 
cît nu dispar aiurea, precum măgaru-n ceață  
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Ioana Negoescu 
Oradea 

 
 

cum am devenit cea mai frumoasă femeie 

 

am deschis ochii. tu ai dispărut. şi cu tine toată urâţenia lumii. 
toate nopţile în care te-am aşteptat. toate clipele în care carnea 

ta se înfrupta din alte femei tocmai în creierul meu. toată 
durerea s-a transformat în praf. 

am ieşit în stradă. numai eu şi o ploaie curată despre care tu nu 
ştii. am cuprins trupul umed al nopţii şi am făcut dragoste până 

în zori aşa cum tu nu ai şti niciodată. 

am devenit cea mai frumoasă femeie tocmai acum când tu nu 
mai eşti şi nu mai poţi fi. lângă mine lumea se deschide ca o 

aripă. mă ia şi mă duce în ţara aceea despre care tu spuneai că 
nu există. dar uite că există. şi e făcută din ploi şi din soare e 

făcută din răsărituri şi din apusuri e făcută din atingere şi din 
dragoste în plină lumină. 
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jump! 

nu spun să ai grijă. lucrurile se întâmplă oricum. 
eu sunt gata să sar. nu mă gândesc la o plasă de siguranță. nu 
mă gândesc la nimic. 

din călătoria noastră a lipsit mereu ceva. cred că au lipsit 
înălțimile. a lipsit piscul dar și prăpastia 
erau mereu locuri de o netezime alunecoasă. tu cu râsul tău 
porneai morile alea de vânt 
și nimic nu mai era stabil. alunecam prin tine ca printr-o 
spirală. imposibil să mă opresc 
să-ți culeg o floare 
să dau bună-ziua trecătorilor. 
alunecam și tu nu mai spuneai deloc ce e de făcut 
tăiaseși frânele cuvintele carotidele 
nimic nu mai funcționa la cotele stabilite 
sânge peste tot 
alunecam ca nebuna și tu 
tu nimic. 

mai bine aici sus. mai bine aici pregătită să sar 
păsările astea 
care par a fi niște ulii 
sunt ok. 
agresivitatea lor mi se pare provocatoare. 
sub mine o prăpastie ca o gură de lume 
complet edentată 

nu spun să ai grijă. alunecările alea au rostul lor 
doar că eu sunt gata să sar din mers 
din tot mersul lumii acesteia. 

  



 

mai 2015 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEUL DIN ÎNFUNDĂTURA 23 AUGUST 
 

» Robert Geică, 11A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Dacă ești locuitor al orașului Târgu Jiu cu siguranță ai 

trecut cel puțin o dată pe acolo fără să-ți dai seama că în acea 
străduță îngustă, care nu prezintă nici un punct de interes, se află 
liceul meu… liceul nostru! Un liceu care nu este atât de popular și 
cunoscut precum restul liceelor din oraș însă, este un liceu plin de 
viață în care învățătura și distracția se contopesc formând o 
armonie care ar naște sentimentul de invidie chiar și în elevii 
celor mai mari licee din țară. 

16 septembrie 2013, prima zi al celui de-al doilea an liceal, 
mă vedeam transferat de la Liceul Tehnologic din Turceni la liceul 
despre care mă aflu acum vorbind cu mândrie, în ciuda 
catalogărilor rușinoase din partea elevilor altor licee. Evident 
aceștia au adus argumente convingătoare în vederea susținerii 
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celor afirmate, argumente atât de solide încât dacă ar fi să-l citez 
pe Grigore Moisil (“Numai prostia poate să n-aibă 
intermitenţe.”) aș putea spune quod erat demonstrandum. 

În ciuda faptului că este un liceu destul de mic, care nu se 
remarcă printr-un stil arhitectural deosebit, Energeticul este 
dovada vie că liceele mai puțin 
cunoscute pot atinge 
performanțe remarcabile. 
Viitorii liceeni ar trebui să ia 
în considerare și Energeticul, 
dacă vor să opteze pentru un 
liceu în care să fie apreciaţi 
pentru ce fel de persoane sunt 
și pentru modul în care 
gândesc dar din care să plece 
cu un bagaj de cunoștințe 
destul de bogat. 

Perfecți nu suntem și, mai în 

glumă, mai în serios, nici nu 

ne dorim asta, avem calități 

din plin prin care am putea 

concura cu oricare alt liceu. 

Avem și defecte, cel puțin la fel 

de multe, prin asta reușim să 

ne facem remarcați într-un 

mod plăcut. Sunt convins că 

după terminarea celor patru 

ani de liceu fiecare elev care a 

învățat aici își va aduce aminte 

cu drag de majoritatea 

profesorilor care și-au sacrificat cel puțin 10 minute din oră 

pentru a ne preda lucruri mult mai importante decât niște 

definiții pe care, oricum le vom uita. Cu siguranță își vor aduce 

aminte cu o nostalgie plăcută de perioada petrecută aici, în liceul 

din înfundătura 23 August... ■ 
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ELEMENTELE FIZICE 

CARE PRODUC EFECTELE PSIHICE 
 

» Mihai Anescu, Alexandru Petrache, 10B  
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Deşi necunoscut multor persoane, toate emoţiile, trăirile şi 
sentimentele pe care le simţim zi de zi pe tot parcursul vieţii sunt 
de fapt substanţe secretate de organism ce au un efect chimic pe 
creier. O să dau ca exemplu aici dragostea (sau cel puţin o parte 
din dragoste, sentimentul de dragoste fiind împărţit în mai multe 
categorii, şi anume impersonală, interpersonală, culturală şi 
religioasă).  

Vom vorbi despre forma de dragoste cea mai cunoscută, 
dragostea interpersonală. La rândul ei, dragostea interpersonală e 
împărţită în încă trei categorii, şi aici revenim la tema dezbătută. 
Este împărţită în dorinţă, atracţie şi ataşare.  

Dorinţa este dorinţa sexuală, poate doar dorinţa nativă de 
împerechere şi este un sentiment ce poate dura de la zile la 
luni.Hormonii care sunt secretaţi în timpul dorinţei sunt 
testosteronul (masculi) şi estrogenul (femele).  

Atracţia, pe de altă parte este ceva mai complexă şi se 
desfăşoară după faza de dorinţă, dacă ambii indivizi arată 
(conştient sau subconştient) că prezintă interes. Acum, hormonii 
secretaţi în timpul atracţiei par mai mult scoşi din articolul trecut, 
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aceştia fiind hormoni neurotransmiţători, dopamină, 
norefinefrină şi serotonină, aproximativ aceeaşi hormoni secretaţi 
de amfetamină (fără componentul psihoactiv), şi prezintă unele 
efecte secundare asemănătoare unei doze mici de amfetamină, 
cum ar fi rata bătăilor inimii crescută, lipsa de somn , apetit şi un 
exces continuu de extaz. 

Dar aceste două stări sunt considerate amândouă 
temporare (poate de lungă durată , dar temporare), ce-a de-a treia 
poate dura toată viaţa unui individ dacă ambii participanţi depun 
efort în a menţine legătura.  

Ataşamentul de obicei este existent deja după căsnicie sau 
după ce apare un copil, însă nu este întotdeauna cazul. 
Ataşamentul este bazat pe secreţia proteinei „Never Growth 
Factor” (NGF), care apare prima dată când indivizii încep să fie 
atraşi unul de celălalt, iar apoi după ce se instalează senzaţia de 
ataşament. Cam aşa se întâmplă cu toate sentimentele (chiar 
foame, frică sau extaz), tot ce diferă sunt hormonii administraţi 

organismului. ■ 
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DE CE STINGE APA FOCUL? 
 

 
  » Dragoş Mihai Deaconescu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Trebuie sa fie o amintire ancestrala, de pe vremea omului care 

traia in pestera, dar cu totii se pare ca stim intuitiv, din cultura generala 

ca apa stinge focul si nu ne intrebam niciodata de ce. Ei bine, de ce apa 

stinge focul? 

Inainte de a merge mai departe, trebuie sa punctam: apa nu 

trebuie folosita niciodata peste un foc pornit de la electricitate sau 

pentru un foc pornit de la ulei sau grasime. Motivele: apa conduce 

curentul electric probabil chiar spre picioarele noastre. Si deoarece apa 

nu se amesteca cu uleiul sau grasimea, nu va face decat sa raspandeasca 

focul. 

 Focul are nevoie de trei lucruri pentru a supravietui: combustibil, 

oxigen si o temperatura destul de ridicata pentru a aprinde combustibilul 

http://culturagenerala.info/de-ce/217-de-ce-stinge-apa-focul
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si a obtine reactia de combustie pentru a incepe; dupa aceasta , reactia 

da destula caldura pentru a intretine focul. 

Evident, primul lucru pe care trebuie sa il facem este sa 

indepartam sursa de combustibil. Daca nu va fi nimic de ars, nu va fi 

nici foc. Dar apa nu poate face asta, asa ca va ataca doua lucruri 

esentiale: oxigentul si temperatura. 

Un potop de apa dintr-o galeata sau un furtun poate sufoca focul 

ca si cum ar fi o patura, prin simplul fapt ca blocheaza aerul. Un strat 

subtire de apa, chiar si pentru un timp scurt, poate face acest truc. Daca 

nu este aer, nu este oxigen si prin urmare nu este nici foc. 

Apa, de asemenea, va reduce temperatura materialului care arde. 

Fiecare material combustibil are o temperatura minima la care sa ajunga 

inainte ca focul sa porneasca si sa inceapa sa arda. Daca apa va raci 

materialul sub aceasta temperatura, nu va mai arde. 

Pana si apa fierbinte este cu mult sub temperatura la care 

majoritatea lucrurilor ard. Un potop de apa nu e neaparat necesar. Apa 

de la o stropitoare poate stinge un foc, chiar daca intre stropii de ploaie 

va fi oxigen. De aceea merge daca ii scadem temperatura. 

O stropitoare va scadea temperatura in doua feluri. In primul 

rand, apa in stropi foarte mici tinde sa se evapore, iar evaporarea este un 

proces de racire. In al doilea rand, apa are particularitatea care o face 

mai buna ca orice alt lichid pentru a stinge focul: absoarbe lacom 

caldura. Apa are un mare apetit pentru caldura. 

Un litru de apa absoarbe aproximativ 500 calorii de caldura 

inainte ca temperatura sa urce cu un singur grad Fahrenheit. 

Este mult? Ei bine, comparand cu cantitatea de caldura necesara 

pentru a ridica temperatura cu un grad Fahrenheit altor substante: 

Mercurul necesita 8.3 calorii, benzenul 63 calorii, roca de granit 48 de 

calorii, lemnul 106 calorii, uleiul de masline 118 calorii. 

Maorala este ca putina apa poate lua o mare parte din caldura 

focului inainte de a incepe sa fiarba si a se transforma in aburi. In 

concluzie, apa este un agent de racire foarte eficient. De aceea este 

folosita in sistemele de racire ale automobilelor. Bineinteles, si faptul ca 

e si ieftina nu strica.■ 
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MUZICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Octavian Dănăcică, 10A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

                                                                            

 Mulți oameni asociază muzica rock cu satanismul sau cu alte 

lucruri rele, dar rockul este un gen de muzica prin care sunt exprimate 

sentimente, trăirile sau părerile unui om, ci şi un mod de formare 

interioară a ascultătorilor acestui gen într-un spirit de libertate si de 

refuz al înregimentării la un sistem. Într-adevăr există un subgen al 

muzicii rock care are legătură cu satanismul numit Black Metal, acesta 

fiind răspândit în special în ţările nordice, dar acest subgen nu reprezintă 

nici măcar 5% din muzica rock. De multe ori şi ascultătorii acestui gen 

sunt percepuți ca fiind niște oameni răi, dar aceștia sunt chiar foarte 

prietenoși. 

             Muzica rock ia naștere în anii ’50 prin combinarea muzicii 

country şi blues, ulterior fiind adăugate şi elemente de rhythm and 

blues. Acest gen primind numele de rock and roll. Primii artiști care au 

abordat acest stil au fost afro-africani (Chuck Berry, Bo Diddley etc.). 

Imediat un val de albi a “furat” stilul de muzică al negrilor şi l-au făcut 

“alb” (Elvis Presley, Johnny Cash etc.). Însă spre sfârșitul anilor 50 

publicul care venea la concerte a devine mixt. Acest gen avea să treacă 

repede peste ocean, unde, în Marea Britanie avea sa ia naștere un nou 

curent: rock-ul britanic, care avea să revoluționeze muzica, prin trupe 
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ca: The Beatles, The Who, The Animals, The Rolling Stones etc. La 

mijlocul anilor’60, tot în Marea Britanie,apare Hard rock-ul,din care se 

ca desprinde mai târziu Heavy Metal-ul. Acesta s-a separate mai târziu 

de restul rock-ului, devenind o cultură individuală. Sunt de amintit Led 

Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple,Van Halen, Iron Maiden, Judas 

Priest, AC/DC, Scorpions. Pe la finele anilor ’70 ia naștere genul Punk 

ca un curent împotriva comercializării genului rock, dar și ca replică față 

de muzica elaborată, adesea ermetică pentru publicul larg, a subgenului 

progresiv. În Marea Britanie, muzica punk a devenit instrument de 

propagandă anarhistă: chiar şi astăzi, genul este asociat cu anarhismul. 

De-a lungul  timpului au luat naștere multe alte genuri şi subgenuri de 

rock. 

În încheiere vă invit să mergeți măcar o dată în viață la un concert 

rock şi cred că nu veți regreta. ■ 
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Parkour 
 

 

 

 
» Marcel Jugravu, 10A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 
 

 

Parkour este o disciplină care te ajută să treci peste 

orice obstacol prin găsirea celui mai eficient și mai rapid mod 

de a ajunge din punctul A în punctul B folosind doar mijloacele 

propriului corp.  

Practicanții acestei discipline se numesc traceur-i la 

masculin si traceuse-re la feminin. Antrenamentul acestora 

include elemente din spațiul cotidian (artificial sau natural) 

cum ar fi balustrade, copaci, clădiri etc. Ei consideră acest gen 

de antrenament un mod de eliberare din constrângerile 

impuse de alte sporturi standardizate cât și unul de depășire a 

limitărilor autoinduse. 

Parkour este o disciplină fizică inspirată de mișcarea 

corpului omenesc. Se concentrează pe mișcarea eficientă, 
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neîntreruptă înainte, peste, pe sub, în jurul și prin obstacole 

(atât naturale cât și artificiale) într-un anume mediu 

înconjurător. Astfel de mișcare poate apărea sub formă de 

fugă, sărituri, cățărări și tehnici mai complexe.  

Scopul parkour-ului este ca practicantul să-și adapteze 

mișcarea la orice obstacol din calea sa. 

Unii oameni găsesc multe similarități între parkour și 

cascadoriile și tehnicile celebrului actor și practicant de arte 

marțiale Jackie Chan. Totuși, alții privesc parkour-ul ca pe o 

artă asemănătoare dansului: o formă de a materializa mișcarea 

corpului omenesc în cea mai frumoasă formă a sa. 
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Roata 
 

» Alexandra Pîrvănescu, 10E 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 
Oamenii, ca specie, sunt foarte ingenioşi. Este de 

ajuns să aruncăm o privire în trecut şi vom observa cât 

de mult s-a schimbat lumea şi cât de mult am evoluat 

din punct de vedere tehnologic. 

De-a lungul istoriei, majoritatea invenţiilor au fost 

inspirate din natură, dar roata reprezintă 100% o 

inovaţie a omului. Ea a fost descoperită destul de târziu, 

alte invenţii destul de importante precedând-o, ca acul 

de cusut, barca, flautul, frânghia, coşul ţesut, etc. 
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Înainte de invenţia acesteia, oamenii erau foarte 

limitaţi în ceea ce priveşte distanţa şi cantitatea de marfă 

pe care o puteau căra. Căruţele, au facilitat dezvoltarea 

agriculturii şi a comerţului prin transportarea produselor 

către şi de la pieţe, iar oamenii putea călătorii astfel pe 

distanţe mult mai mari. Apoi, aproape orice maşinărie 

construită de la începerea revoluţiei industriale are la 

bază un component simetric ce se deplasează într-o 

mişcare circulară pe o axă. De la roţi zimţate micuţe, la 

automobile, motoare de avion şi unităţi de disc de 

calculator, principiul este acelaşi. 

Arheologii au descoperit 

dovezi ce indică faptul că iniţial 

roata a fost creată pentru a servi 

la olărit în jurul anului 3500 î.Hr. 

în Mesopotamia, mai devreme cu 

trei sute de ani înainte ca acestea 

să fie folosite la care. Primele 

apariţii ale carelor cu roţi au avut 

loc în Mesopotamia şi Europa 

Centrală, după care acestea s-au 

împrăştiat de-a lungul Eurasiei 

ajungând în al treilea mileniu î.Hr. 

în Indus Valley (unde este acum 

Pakistanul şi N Indiei) şi în al 

doilea mileniu în China şi Scandinavia. 

  În unele culturi din emisfera vestică prezenţa roţii a fost 

găsită doar la unele jucării pentru copii, cele mai vechi 

datând de prin anului 1500 î.Hr. Aici s-ar părea că 

principalul obstacol pentru dezvoltarea roţii la scară mare 

a fost lipsa animalelor domestice ce puteau fi folosite 

pentru a trage carele. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
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  Roata a fost inventată atât de târziu deoarece pentru a 

o implementa la care era nevoie să se inventeze 

conceptul roată - ax. Capetele axului trebuiau să fie cât 

mai netede şi rotunde cu posibil pentru ca roţile să se 

învârtă pe acesta în timp ce axul rămânea nemişcat, 

altfel roţile nu se mai puteau roti din cauza frecării. De 

asemenea, axul nu trebuia să fie prea gros deoarece ar 

genera prea multă frecare, dar nici prea subţire căci 

astfel ar ceda din cauza greutăţii ce trebuia transportată.  

Aşa că invenţia acestui concept nu era chiar la 

îndemâna oricui, iar sensibilitatea întregului sistem roată 

– ax nu presupunea dezvoltarea sa pe etape, ci ca pe o 

structură totul sau nimic. 
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EFICIENŢA PRODUCTIVĂ ŞI 

EFICIENŢA ALOCATIVĂ 
 

 » Prof. Maria Şchiopu  
Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 
 
”Majoritatea oamenilor privesc eficiența prin prisma paradigmei găinii cu ouăle de aur: 
cu cât produci mai mult, cu atât ești mai activ, cu atât ești mai eficient. Însă, așa cum 
reiese din fabula lui Esop, eficiența reală depinde de două lucruri: ce anume se produce 
(ouăle de aur) și bunul de valoare sau capacitatea de a produce (găina)” 

Stephen R. Covey 

 
 Resursele sunt alocate eficient dacă nu este posibil să se producă mai 
mult dintr-un bun oarecare fără a produce mai puțin dintr-un altul, sau, dacă 
orice realocare a lor face o persoană oarecare mai înstărită fără ca aceasta să 
conducă la sărăcirea alteia. 
Trebuie să subliniem, printre altele, că alocarea eficientă a resurselor este 
adesea cunoscută sub numele de alocare optimă, și uneori ca alocare Pareto 
optimă. Economistul italian Vilfredo Pareto a fost primul care, acum aproape o 
sută de ani, a prezentat condițiile necesare eficienței economice. 
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Trebuie luat în considerație, de asemenea, faptul că există două componente 
distincte ale eficienței economice surprinse în definiția de mai sus: eficiența 
productivă; eficiența alocativă. 
Eficiența productivă este obținută atunci când nu este posibil să se producă mai 
mult dintr-un bun oarecare, fără să se producă mai puțin dintr-un alt bun. 
Eficiența alocativă  implică alegerea dintre legăturile (pachetele) eficient 
productive. Spunem că resursele sunt eficient alocate atunci când nu este 
posibil să se producă o combinație de bunuri, diferită de cea produsă curent, 
care să-i permită unei persoane oarecare să devină mai înstărită fără să 
sărăcească o alta. 
Eficiența alocativă caracterizează obţinerea celei mai bune combinaţii de bunuri 
cu cea mai eficientă alocare de resurse. Eficiența alocativă presupune alegerea, 
dintre combinaţiile eficient productive, a aceleia în care un factor 
minimizează costul producerii bunurilor şi serviciilor în vederea satisfacerii 
dorinţelor în condiţii de restricţie tehnologică, de resurse.  
 
Cazul pentru laissez-faire 
Un argument al cazului pentru lăsarea forțelor pieței să stabilească alocarea 
resurselor este acela că o face eficient, demonstrând că anumite condiții 
importante sunt îndeplinite. Argumentul pe care mai înainte l-am subliniat numai 
intuitiv poate fi acum demonstrat. 
Cumpărătorii doresc să-și maximizeze satisfacțiile, iar vânzătorii să-și 
maximizeze profiturile. În acest fel ei își ajustează cererile și ofertele de bunuri 
și servicii ca răspuns la semnalele produse de schimbarea condițiilor pieței. 
Semnalele la care ei reacționează sunt prețurile bunurilor pe care ei le cumpără 
sau le vând.  
 Cumpărătorii, se știe, își maximizează satisfacțiile, când ultima unitate 
din fiecare bun pe care îl cumpără le aduce la fel de multă satisfacție ca și 
costul lui. Cu alte cuvinte, utilitatea marginală (Umg) a fiecărui bun achiziționat 
este egală cu prețul său (p). De asemenea, ofertanții își maximizează profiturile 
atunci când ultima unitate din orice produs aduce la fel de multe câștiguri ca și 
costul de producție al bunului. 
 Deoarece câștigul pe care ofertanții l-au primit îl obțin din vânzarea 
fiecărei unități vândute, maximizarea profitului cere ca prețul să fie egal cu 
costul marginal (Cmg). 
Forțele pieței produc situații de echilibru când prețul este egal cu utilitatea 
marginală pentru fiecare consumator și cu costul marginal pentru fiecare 
producător. 
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 Pe baza acestor elemente se poate concluziona: dacă toate piețele 
sunt în echilibru ca urmare a acțiunii mecanismului prețului, utilitatea marginală 
pentru fiecare și pentru toți consumatorii trebuie să fie egală cu costul marginal 
pentru fiecare și pentru toți producătorii în fiecare și în toate piețele, acestea, la 
rândul lor, fiind egale cu prețul. 
 Înțelesul termenului cost este cel de cost real de oportunitate. Costul 
de oportunitate al producerii unui bun este sacrificarea altui bun care ar fi putut 
fi produs cu aceleași resurse. Dacă toate resursele folosite pentru a produce un 
bun sunt evaluate de către producători, astfel încât să reflecte adevăratele lor 
costuri de oportunitate, putem exprima costul marginal de oportunitate în formă 
monetară. Deoarece utilitățile marginale sunt egale cu prețurile, înseamnă că 
aceste valori de piață măsoară de asemenea utilitățile marginale pe care 
consumatorii le atribuie bunurilor. 
 În cazul în care două piețe (și toate celelalte) sunt în echilibru nu există 
nici un câștig în transferul resurselor. Acum consumatorii evaluează producția 
suplimentară de pe piață ca un câștig de resurse. Nu există nici o cale prin care 
resursele să poată fi transferate între piețe și care să ducă la îmbogățirea 
tuturor. Deci nu există nicio realocare care va crea valoare suplimentară, nu 
este posibil să se facă o realocare care să aibă potențialul de a-i îmbogăți pe 
toți oamenii. (Deoarece valoarea suplimentară nu poate fi creată pentru fiecare 
prin realocarea resurselor, singura cale de a se îmbogăți unii oameni se 
realizează prin luarea veniturilor altora care devin mai săraci.) 
“Mâna invizibilă”, prin care Adam Smith a descris mecanismul prețului, avea 
marea ei atracție. El a văzut-o ca un dispozitiv automat, flexibil, autoreglator 
care răspunde întrebărilor de bază despre cum să se aloce resursele între 
folosințe care se află în competiție. În continuare, ea face aceasta fără a fi 
conștient direcționată de vreo persoană sau de vreun grup de persoane. 
Sistemul de piață funcționează fără ca cineva să trebuiască să-i înțeleagă 
mecanismul! Producătorii trebuie numai să știe prețurile corespunzătoare 
bunurilor și serviciilor pentru a se decide asupra celei mai profitabile producții.  
 Consumatorii, de asemenea, trebuie doar să cunoască prețurile 
corespunzătoare pentru a decide ce bunuri și servicii să cumpere în scopul 
maximizării satisfacției lor. În plus, am văzut că alocarea resurselor realizată 
prin acțiunea mecanismului prețurilor poate fi considerată optimă, în sensul 
strict al eficienței. 
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Alocarea prin piață vs. alocare non-piață 
 
 Pentru a  evalua alocările resurselor pe care le face piața, ar putea fi 
folositoare compararea lor cu cele realizate pe căi care nu presupun utilizarea 
sistemului de piață. 
Să presupunem că guvernul decide să impună un preț maxim pentru un anumit 
bun, limitând astfel forțele economice. Dacă plafonul prețurilor este stabilit mai 
jos de echilibru, apare un exces de cerere (atâta timp cât curba cererii se înclină 
în jos, iar curba ofertei în sus).  

 
Dacă prețul maxim pm (sub cel 
de echilibru este impus de 
guvern, producătorii vor oferi 
doar q1, în timp ce 
consumatorii vor dori să 
cumpere q2. Va exista deci un 
exces de cerere egal cu q2-q1. 
Întrebările ce se ivesc sunt: 
cine, dintre persoanele care ar 
dori să cumpere, va fi inclus în 
„cei norocoși”, cine cumpără? 
Răspunsul este „depinde”. 
Depinde de ce sistem este 
folosit pentru alocarea ofertei 
limitate. 
 Există multe posibilități, dintre care cinci sunt comune: 
 Cozile. Acestea se pot forma cu acei consumatori de mai înainte care 
formau cozile pentru cumpărarea produsului x. Pentru a sta la rând nu trebuie 
să se așeze fizic în linie. A sta la coadă se poate realiza și prin punerea numelui 
pe o listă de așteptare pentru un bun de consum, acolo unde există exces de 
cerere. 
  Raționalizarea. Guvernul, realizând că acțiunea sa de a impune 
plafonul prețului va lăsa pe unii consumatori nesatisfăcuți, poate introduce o 
formă de raționalizare. Rațiile nu trebuie să fie egale, așa cum a fost 
raționalizată hrana în timpul războiului. Raționalizarea poate favoriza grupuri 
selectate; se tinde să se aloce case subvenționate, de exemplu, oamenilor cei 
mai defavorizați, alocarea făcându-se după anumite criterii ca mărimea familiei, 
venitul, etc. 
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 Preferințele vânzătorilor. A treia variantă de sistem de alocare 
implică din partea vânzătorilor o formă de raționalizare neoficială. Proprietarii, 
sau managerii magazinelor care vând produsul X pot alege să permită 
cumpărătorilor preferați să cumpere produsul la un preț mai scăzut. Persoanele 
preferate de ofertanți pot fi: prieteni, clienți vechi sau poate cei care cumpără 
bunuri greu vandabile. 
 Piețele negre. Este de așteptat ca o parte din produsul X să ajungă pe 
piața neagră, ceea ce înseamnă că limita prețului maxim este ilegal spartă. 
Stimularea de a încălca legea este prezentă. În figura de mai sus se vede că 
posesorii cererii ar fi dispuși să plătească mai mult decât po pentru q1 din 
produsul X (mai mult decât echilibrul pieței libere). Dacă plafonul prețului este 
puțin forțat, este , de asemenea, de așteptat ca oferta să crească. 
 Șansa alocării. În absența oricăreia dintre metodele de mai sus, 
alocarea resurselor poate fi, într-o oarecare măsură, hazardată. De exemplu, în 
economiile planificate, oferta cu valoare ridicată, “mâncarea de lux”, bananele 
obișnuiau să apară dintr-o dată și pe neașteptate într-un magazine sau altul. 
Acele persoane, care se întâmplă să fie prezente în timpul sosirii mărfii, puteau 
beneficia de ea. Aceste rezultate întâmplătoare apar ca șansa alocării.  
Dacă alocările pieței s-ar fi realizat în cazul prețului minim, atunci ar fi trebuit să 
ne referim la latura ofertei. Acolo unde este ofertă în exces, atunci cei care ar 
vrea să vândă la un preț de echilibru sunt cei norocoși. 
 Alocările pieței nu trebuie privite izolat. Ele trebuie comparate cu 
alocările non piață. 
 
Bibliografie: 
- Dobrotă Niță – Economie politică, Ed Economică, București, 1997 
- Smith Adam – Avuția Națiunilor,Ed. Academiei, București, 1962 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MANAGERIALE 
» Prof. Felicia Constantinescu 

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru 

 
          Evaluarea calităţii educaţiei se face pe baza valorii 
adăugate, adică în funcţie de ceea ce are şcoala, educaţia 
adaugă la ,,zestrea” de cunoaştere, deprinderi, atitudini, 
competenţe generale existente deja la nivelul indivizilor, 
grupurilor şi comunităţilor. 
        Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele 
procese: planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate 
ale învăţării, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a 
rezultatelor, evaluarea externă a rezultatelor şi prin îmbunătăţirea 
continuă a rezultatelor în educaţie.  
        Îmbunătăţirea calităţii procesului de management al 
unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează prin 
dezvoltarea competenţelor personalului implicat în demersul 
educaţional, şi prin elaborarea şi evaluarea documentelor de 
planificare managerial. 
      Consider că, este necesar să se găsească metode adecvate 
pentru îmbunătăţirea calităţii pornind de la concluziile desprinse 
din autoevaluare.  
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Autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea 
principalelor funcţii ale evaluării şi anume:  

trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia disfuncţiilor majore 
şi să prezinte foarte clar punctele tari şi punctele slabe în 
acţiunile deja realizate;  

-back-ului pentru grupurile semnificative de 
interes şi anume: rezultatele activităţilor trebuie cunoscute de 
către elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate, pentru ca aceştia 
să poată aprecia dacă demersul a fost eficient şi dacă merită 
continuat sau nu;  

de la nivelul unităţii şcolare pentru ca acestea să servească mai 
bine misiunii asumate.  
        Având în vedere cele menţionate anterior, pornind de la 
raportul de monitorizare internă periodică, realizat pe baza 
chestionarelor aplicate, a observaţiei directe şi a rapoartelor 
comisiilor, se pot menţiona câteva aspecte care trebuie 
îmbunătăţite pentru ameliorarea calităţii.  
        Calitatea se poate obţine şi în şcolile care acţionează în 
condiţii grele, iar efortul depus şi rezultatele obţinute trebuie 
recunoscute şi recompensate.  
,,Utilizarea conceptului de ,,valoare adăugată “ este necesară 
pentru a discerne influenţa reală a educaţiei asupra rezultatelor 
obţinute şi pentru a motiva şcolile care obţin rezultate deosebite 
în termeni de ,,valoare adăugată”.  
        Pentru a putea măsura valoarea adăugată este necesară o 
estimare corectă a condiţiilor de intrare, exprimată în factori de 
risc (de exemplu procentul elevilor care au dreptul la bursă 
socială, procentul familiilor care primesc diferite forme de ajutor 
social, procentul familiilor în care cel puţin un părinte e şomer, 
procentul familiilor monoparentale, procentul elevilor migranţi, 
nivelul studiilor părinţilor elevilor, procentul orelor din planul de 
învăţământ  predate de cadre necalificate, fluctuaţia cadrelor 

didactice). ■ 
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O DILEMĂ OARE CINE ARE ÎNTÂIETATE  

„INFLAŢIA SAU ŞOMAJUL”? 
                                                                                                                             

» Prof. Otilia Cercel 
Liceul Energetic, Târgu-Jiu / Liceul Tehnologic Bîrsești 

 
În economia oricărei țări se pot forma la un moment dat și dezechilibre 

concretizate cu precădere în inflație și șomaj, având implicații grave asupra 
condițiilor de viață. Cu aceste fenomene  s-a confruntat și se confruntă  întreaga 
lume și bineînțeles și țara noastră. 

Indiferent de unghiul de abordare și tratare, șomajul este o disfuncție a 
pieței muncii iar inflația este o problemă ce survine pe  piața monetară. Fiecare 
dintre noi dar și  marii economiști ai lumii și-au pus întrebarea pentru cine ar 
putea să opteze –inflație sau șomaj-.Această dezbatere este reactivată cu 
precădere în perioada apariției crizei. 

 Inflaţia ”boala cea mai parșivă” este un fenomen monetar ce poate 
provoca instabilitate în economia oricărei țări prin existența unei mase monetare 
mai mari decât cantitatea de bunuri și servicii de pe piață 
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Se manifestată prin două tendinţe majore:creşterea generalizată a 
preţurilor și scăderea puterii de cumpărare a banilor. 

Punctul de pornire îl reprezintă dezechilibrul pe care-l marchează inflația 
– între masa monetară excedentară în comparație cu volumul bunurilor și 
serviciilor. Indiferent de cauzele care generează acest dezechilibru, excedentul 
de masă monetară de care dispun agenții economici reprezintă de fapt o cerere 
de bunuri și servicii nesatisfăcută. Dacă din diferite motive (insuficiența factorilor 
de producție, imposibilitatea de a mări eficiența lor, progresul tehnico- ştiinţific 
lent etc.) volumul bunurilor și serviciilor rămâne în urma masei monetare, 
această situație determină o creștere a prețurilor și scăderea proporțională a 
puterii de cumpărare a banilor, concretizând astfel prezența inflației. 

Elasticitatea ofertei, creșterea sau scăderea volumului fizic al bunurilor 
economice în raport cu variația veniturilor, sunt decisive pentru instalarea stării 
de inflație. 

În context istoric cauzele ce au generat inflația sunt multiple dar sau 
detașat ca importanță :cauze monetare (inflația prin monedă) și cauze 
nemonetare( inflația prin cerere, prin ofertă ,prin costuri și inflația structurală). 

Inflația prin monedă-în cazul existenței unui exces de monedă fără a 
avea acoperire în cantitatea de bunuri și servicii de pe). 

Inflația cererii- în cazul creșterii cererii peste nivelul producției de bunuri, 
o parte a cererii rămâne nesatisfăcută) 

Inflația prin ofertă -generată de insuficiența producției în raport cu 
cererea 

Inflația prin costuri -creșterea costurilor de producție se transferă asupra 
prețurilor 

Inflația structurală-are drept cauze nereguli sociale 
De asemenea inflația are diverse forme: inflația târâtoare: creșterea 

prețurilor până la 3%;inflația moderată adică creșterea prețurilor este cuprinsă 
între 3% și 6%;inflația rapidă: ritmul de creștere a prețurilor este între 6% și 
10%;inflația galopantă: creșterea prețurilor depășește 10%;hiperinflația: ritmul 
anual de creștere a prețurilor depășește 50% 

 Pentru a combate sau a ameliora fenomenul inflaționist se promovează 
întotdeauna “pachetele de măsuri”, care trebuie astfel concepute încât să se 
completeze cât mai bine, pe termen mediu și lung, întrucât implică o readaptare 
a întregii economii la o nouă stare de echilibru și aceasta nu se poate realiza 
dintr-odată, pe termen scurt. 

Un alt fenomen este șomajul este un dezechilibru pe piața muncii (oferta 
de muncă adică forța de muncă- este mai mare decât cererea adică angajatorii) 
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 Este considerat șomer oricine :- apt de muncă; are 15 ani (BIU- Biroul 
International al Muncii)    - caută un loc de muncă -este disponibil pentru o 
muncă,  salariată sau nesalariată 

Caracteristicile șomajului :nivelul (-absolut, ca număr al șomerilor; relativ, 
ca rata șomajului);intensitatea :  șomaj total (presupune pierderea locului de 
munca si incetarea totala a activitatii  falimente, restructurarea profitului 
intreprinderii, inchiderea unor unitati nerentabile);șomaj parțial(- consta in 
reducerea duratei de munca sub nivelul stabilit legal cu diminuarea 
corespunzatoare a salariului ( saptamana incompleta sau ziua de munca 
redusa); Durata și Structura șomajului( vârstă, calificare, sex, rasă) 

Formele șomajului: Şomajul involuntar: șomajul  ciclic - este generat de 
evolutia ciclului  economic. In faza de criza, somajul sporeste ca urmare a 
scaderii productiei, a activitatilor economice si cresterii numarului de falimente; 
șomajul  conjunctural - este efectul restrangerii activitatii economice in unele 
ramuri, sectoare economice, sub impactul unor factori conjuncturali economici, 
politici, sociali, interni si internationali;  șomajul  structural - apare ca efect al 
unei structuri înguste de ramuri si subramuri; șomajul  tehnologic - este efectul 
introducerii noilor tehnologii, care impun un nou mod de organizare a productiei 
si a muncii si in consecinta, o reducere a locurilor de munca;   șomaj  sezonier - 
este legat de restrangerea activitatii economice in anumite anotimpuri ale 
anului, datorita conditiilor naturale, în agricultura, constructii de locuinte, lucrari 
publice si de turism ( are un caracter ciclic ); șomajul deghizat - cuprinde 
persoane declarate si inregistrate la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca in 
categoria somerilor, dar care, in realitate, lucreaza fara contract de munca, dar 
beneficiaza de toate drepturile prevazute in legile privind somerii;  șomaj 
fricţional- ccorespunzător de la pierderea locului de muncă până la găsirea altui 
loc de muncă 

   Șomajul voluntar- reprezentat de persoanele care refuza locurile de 
munca oferite, care se transfera de la un loc de munca la altul din diferite motive 
personale : locurile de munca nu corespund așteptărilor, salariul este prea mic 
pentru a le asigura un trai decent, condițiile de munca nu le convin. 

 Pentru a atenua șomajul sau a-l aduce  în limite normale, se iau diferite 
măsuri economice investiționale, educaționale sau se promovează diferite 
politici pasive dar și active. 

Pe termen scurt: acordarea ajutorului de șomaj ,asistență acordată 
șomerilor(politici pasive) iar pe termen mediu și lung: acțiuni pentru pregătirea, 
calificarea și reîncadrarea în muncă a șomerilor dar și investiții pentru crearea 
de noi locuri de muncă(politici active).Cele două tipuri de politici se substituie 
una pe cealaltă. 
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Șomajul are și un impact psihologic întrucât pentru o persoană pierderea 
locului de muncă este o adevărată dramă atât în plan personal cât și social, 
lumea se disociază de ea. Problema trebuie abordată atât din punct de vedere 
economic dar și coroborată cu alte domenii. Altfel vom asista neputincioși la 
divizarea societății: pe de o parte supraocupații iar pe de altă parte ,șomerii 
marginalizați ce vor depinde de cei dintâi.Ca urmare a faptului că țara noastră s-
a confruntat și se confruntă cu dificultăți multiple și diversificate dar și ca urmare 
a particularităților specifice nouă ,rețetele altora nu ni s-au potrivit în ceea ce 
privește ameliorarea acestor dezechilibre inflația și șomajul. 

Șomajul afectează doar o parte a populație dar impactul pe care-l are 
inflația vizează întreaga populație. Este foarte important să  cunoaștem   situația 
actuală în raport cu realitatea ce ne înconjoară. Diferențele de inflație și șomaj 
dintre noi și celelalte țări ,se reflectă în standardul de viață și de percepție. 
Inflația și șomajul trebuie tratate diferit în funcție de starea economică. În faza 
de creștere economică  balanța poate fi înclinată spre o inflație ceva mai  mare 
(de asemenea ar fi extrem de periculos să lăsăm inflația să o ia razna în 
speranța că vom scăpa de șomaj) iar faza de criză economică trebuie să ne 
preocupe mai mult șomajul pentru a-l aduce în limite normale. 

Soluția comună celor două fenomene ar fi creșterea economică într-un 
climat mai puțin inflaționist dar să genereze și locuri de muncă. Pentru a ajunge 
la această soluție trebuie parcurs un drum extrem de anevoios dar nu imposibil. 
Sau poate în anii următori vom descoperi o rețetă magică ce va combate 
definitiv aceste fenomene ce generează dezechilibru în oricare țară 

Dar ”cu cât au mai mulți bani, cu atât doresc mai mulți si în loc să umple 
un gol, creează unul. (Benjamin Franklin)  ■ 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

Leonardo Da Vinci 
» Prof. Irina Sefter 

Liceul Energetic Târgu Jiu  

 

         În  perioada,  2013-2015,  Liceul Energetic Tg-Jiu , școală 

parteneră,  alături de instituții de învățământ și agenți economici din 

Germania  (coordonatorul proiectului),  Danemarca, Suedia, Grecia, 

Spania și Polonia,  în parteneriatul Leonardo da Vinci  Examples of 

sustainable energy supply and energy efficiency measures as a 

contribution to CO2 reduction”. 

         Parteneriatul Leonardo da Vinci constituie un cadru pentru 

activitățile  desfășurate între organizațiile care activează în domeniul 

educației și formării profesionale, având teme de interes comun.   

        Scopul proiectului îl vizează strategiile de economisire a energiei 

prin utilizarea surselor de energie regenerabilă în școlile partenere și 

limitarea emisiilor de CO2, principala cauză a efectului de seră. 

        În vederea atingerii obiectivelor proiectului s-au desfășurat o serie 

de activități realizate cu sprijinul profesorilor și al elevilor din liceul 

nostru. Dintre aceste activități fac parte:  selectarea unui logo al 

proiectului, analiza consumului de energie în școala noastră și 

elaborarea unui plan de economisire și reducere a emisiilor de CO2, 

realizarea unui poster  care să atragă atenția asupra importanței utilizării 
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surselor de energie regenerabilă, elaborarea unei proceduri de solicitare 

a finanțării pentru izolarea termică a atelierelor școlii, realizarea unui 

plan de activități pentru ,,Ziua climei’’. 

          Parteneriatul constituie o oportunitate pentru viitorii noștri 

absolvenți, pentru cadrele didactice de specialitate, o provocare în 

domeniul cunoașterii, și va putea contribui la o mai bună integrare a 

absolvenților pe piața muncii. 

         Vizitele din cadrul acestui proiect sunt constructive, fiecare 

partener îndeplinind sarcinile ce îi revin, desfășurând activitățile, și 

contribuind la realizarea produselor proiectului.  

        Suntem mândri că facem parte dintr-un asemenea proiect de 

anvergură și ne folosim toate resursele, ca în cei doi ani de 

implementare, să atingem și chiar să depășim scopul și obiectivele 

propuse. 

         Informații detaliate despre proiect și activitățile acestuia, dar și 

fotografii din cadrul reuniunilor de proiect pot fi accesate pe site-ului 

proiectului  https://sites.google.com/site/leonardoenergy2013/ . ■ 
 
 

  

https://sites.google.com/site/leonardoenergy2013/
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TOPUL ALIMENTELOR DE PRIMĂVARĂ  
şi beneficiile lor asupra organismului 

 
» Prof. Alin Sulea 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Odată cu venirea primăverii organismul este tot mai slabit, iar 

majoritatea dintre noi acuzăm în această perioadă stări de oboseală 

generală, însoţite de slăbiciune fizică şi incapacitate de concentrare. 

Medicii nutriţionişti spun că toate aceste stări apar din cauza lipsei 

vitaminelor şi a mineralelor din corp. Mai mult, lipsa unui stil de viaţă 

ordonat, care să cuprindă exerciţii fizice şi alimentaţie diversificată, 

accentuează starea de moleseală. 

Specialiştii în nutriţie precizează că alimentele de primăvară 

refac rezerva de antioxidanţi şi întăresc sistemul imunitar. Medicii 

recomandă să includem în alimentaţia zilnică cel puţin unul dintre 

alimentele specifice acestui anotimp pentru a preveni apariţia asteniei, a 

anemiei şi a depresiei. 
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Mai mult, verdeţurile de primăvară fortifică organismul, ajută la 

eliminarea toxinelor acumulate în perioada iernii şi reduc nivelul 

colesterolului. Potrivit specialiştilor, aceste alimente sunt recomandate 

mai ales persoanelor care vor să slăbească, deoarece accelerează 

procesul de ardere a grăsimilor, fără a afecta sănătatea. 

 

Spanacul protejează vederea  

"Spanacul este bogat în fier, acid folic şi calciu", spune medicul 

nutriţionist Mihaela Bilic. Contrar legendei, absorbţia de fier este foarte 

scăzută, fiind combinat cu acidul oxalic, rămâne neabsorbit şi are efecte 

de accelerare a tranzitului intestinal lent, adaugă specialistul. 

"Persoanele care mănâncă regulat spanac prezintă un risc scăzut de 

cataractă, deoarece alimentul conţine luteină, o substanţă care protejează 

proteinele cristalului". 

 Salata verde are proprietăţi sedative 

Salata verde este bogată în beta-caroten şi vitamina C. "Este 

diuretică, ameliorează problemele digestive, iar conţinutul de fibre şi 

antioxidanţi scade riscul de cancer de colon. În plus, datorită 

conţinutului de latex alb, prezent în tijele de salată, acest aliment are 

proprietăţi sedative", explică nutriţionistul.  

De asemenea, frunzele de salată sunt sărace în kilocalorii şi au 

un conţinut ridicat de minerale şi vitamine benefice pentru organism. 

 

Ridichea, regina antioxidanţilor 

Ridichea este un alt aliment "vedetă" al acestui sezon. Medicii 

nutriţionişti spun că această legumă are un conţinut ridicat de 

antioxidanţi, şi astfel devine aliatul împotriva cancerului. Specialiştii 

recomandă acest aliment în curele de slăbire, deoarece are un conţinut 

caloric scăzut, iar procentul ridicat de apă e încă un plus de luat în calcul 

pentru persoanele aflate la regim. Ridichea este recomandă persoanelor 

care au un ten sensibil, deoarece conţine vitamina C, fosfor, zinc şi o 

parte din vitaminele B, spun nutriţioniştii. 
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Urzicile ajută la detoxifiere 

Urzicile conţin un număr mare de aminoacizi, vitamina A, B2, 

C şi K, clorofila, săruri minerale, precum calciu, magneziu, fier şi 

siliciu, substanţe proteice şi acid folic.Specialiştii spun că acestea 

vitaminizează şi remineralizează organismul, elimină starea de anemie, 

curăţă sângele având efect detoxifiant şi are efect benefic în cazul 

persoanelor care suferă de bronşite sau astm, afecţiuni des întâlnite în 

această perioadă. "Spanacul şi urzicile nu trebuie gătite mai mult de trei 

- patru minute, deoarece, în caz contrar, organismul nu va mai beneficia 

de calităţile nutritive oferite de aceste alimente". ■ 
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Micul imperiu de la RIOT. 
» Bodan Buzer(e)a, 9A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Cel mai probabil, producătorii sau regizorii de succes 

vedeau aici, în avanpremieră filme care urmau să aibă succes în 

box office. Acum se fac altfel de proiecții, acolo este proiecția unui 

campionat internațional de League of Legends. Clădirea este 

deținută în continuare de o companie de succes, însă una de 

gaming. Suntem acasă la RIOT GAMES. Însă nu e ușor să faci o 

companie așa de mare peste noapte. Pentru că respiră a tinerețe, 

prospețime și succes. Riot Games este revelația gaming-ului. Au 

făcut un joc fără sânge și violență care a crescut în 8 ani. Are 1000 

de angajați și venituri estimate în 2013 la 200 de milioane de 

dolari. Și sunt cunoscuți datorită singurului joc pe care l-au dus 

pe culmile succesului, League of Legends, accesat zilnic de 27 

milioane de jucători de pe glob. Jocul este deja o afacere întinsă 

pe patru continente. Îl putem numi un “magnat al jocurilor 
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video”. Acesta are sedii în Saint Louis, Dublin, Seoul, Sao Paulo, 

Istanbul, Moscova, Sydney și Taipei. Însă casa acestei “imense” 

afaceri se află în Los Angeles. League of Legends are câteva sute 

de mii de jucători români. Câteva zeci de mii intră zilnic în joc, 

măcar o jumătate de oră pe zi. Fiind un joc, acesta are și reguli. 

Regulile sunt ușoare. Fiecare joacă cu ce erou vrea, bine, ce erou 

are disponibil, cu toții fiind începători, nu mai contează. 5vs5 și 

avem echipa de câștigători versus victimele, care sunt aici, de față. 

Cam asta e tot. Ca o echipă să fie declarată câștigătoare, trebuie să 

avanseze pe oricare din cele trei culoare de pe hartă până la 

"Nexus" și să-l distrugă. Asta înseamnă cam cel puțin 30-40 de 

minute de joc. Dar de unde vine succesul LoL? Chiar și în timpul 

lor liber, angajații care fac jocul se întorc în sediu… ca să se 

relaxeze. Iar compania le oferă pentru asta o sală specială, în care 

își pun abilitățile în valoare. ■ 
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statistici amuzante 
 

Pentru cei preocupati de o alimentaţie sănătoasă, iată ultima noutate 
în domeniul nutriţiei şi al sănătăţii. Este o uşurare să aflăm adevărul după 
atâtea şi atâtea studii contradictorii despre nutriţie: 
1. Japonezii consumă foarte puţine grasimi si suferămai puţine atacuri de cord 
decât românii. 
2. Mexicanii consumă multe grăsimi şi suferă mai puţine atacuri de cord decât 
românii. 
3. Chinezii beau foarte puţin vin roşu şi suferă mai puţine atacuri de cord decât 
românii. 
4. Italienii beau mult vin roşu si suferă mai puţine atacuri de cord decât românii. 
5. Nemţii beau foarte multă bere, consumă foarte mulţi cârnaţi şi grăsimi şi 
suferă mai puţine atacuri de cord decât românii. 

 
Concluzia? Mâncaţi şi beţi tot ce vreţi! Se pare că faptul că suntem 

români este ceea ce ne omoară!!! ■ 
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DE PRIN PRESÃ 
ADUNATE… 

 
 
 

 
* Încercaţi noul iaurt Danone pentru copii cu gust de portocale. TEXT DE 
RECLAMĂ TV 
* Eu mă bărbieresc în fiecare dimineaţă pe Radio România Actualităţi. ŞERBAN 
MIHĂILESCU 
* MODERATOARE: Trebuie să fim îngrijoraţi de erupţia vulcanului din Islanda? 
Se poate produce o catastrofa? 
* Simona Sensual şi-a vizitat mielul înfiat de Paşti. TITLU, CANCAN TV 
* Soţia lui Alin Petrache e mare amatoare de rugby. S-ar putea spune că-i curge 
sînge oval prin vine. COMENTATOR, GSP TV 
* Nu cred în sfîrşitul lumii, dar, dacă ar fi să vină, aş vrea să mă prindă beată! 
Să nu simt, să nu văd, să nu aud. De cutremure nu mi-e frică, mie îmi place să 
mă zgîlţîi. SIMONA SENSUAL 
* Trebuie să aproximezi foarte exact cantităţile. ANCA ŢURCAŞIU 
* Martorii spun că, imediat ce tînărul a început să tragă, victima a reuşit să-i 
smulgă piciorul din mînă. REPORTER, ŞTIRILE PRO TV 
* Ha ha, iată, ce interesant, din afara stadionului se aude vocea unui muezin. 
Probabil că se află o sinagogă pe undeva prin apropiere. IOAN VIOREL 
(comentariu pe Eurosport) 
* În acest an domestic pentru România, trebuie să fim lăsaţi să continuăm ceea 
ce avem de început. EMIL CONSTANTINESCU 



 

impuls   71 

* Dacă voi cîştiga funcţia de primar, promit să plantez lîngă fiecare staţie de 
tramvai pomi fructiferi – pruni, meri, peri – pentru ca cetăţenii să aibă ce mînca. 
ADRIAN EDU (candidat la Primăria Sectorului 5 din partea Partidului România 
Europeană) 
* Deşi SPP-ul a fost înfiinţat în România de doar 14 ani, istoria noastră se 
întinde înainte de Christos. GABRIEL NAGHI 
* Vă rog să oprim acest război care nu se va opri. VICTOR PONTA 
* „Cioara” poate fi considerată figură de stil, căci nu există semeni de-ai noştri 
care să zboare. COSMIN NICULA 
* Sîntem cu toţii adepţii unei modernizări a României şi a unei progres pe care o 
slujim. VERESTOY ATTILA 
* Eu sînt sigur că, la congresul UDMR, cineva va fi ales preşedinte. LIVIU 
DRAGNEA 
* Nu poţi să conduci organizaţia PSD Bucureşti dacă eşti pămpălău, că te 
ejaculează. MARIAN VANGHELIE 
* Nu putem fi partizanii emasculării totale a autorităţii statului, în virtutea unor 
utopii care pun accent pe omnipotenţa pieţei, pe soarta ineluctabilă care face ca 
economia să funcţioneze pe baza unor predicţii verificabile matematic, pe fel de 
fel de moduri de a explica realitatea doar pe baza unor modele hiper- 
raţionalizate, dehistorizate şi desocializate. ADRIAN NĂSTASE 
 * Transportul gratuit nu e gratis cu avionul pentru că, slavă Domnului, noi nu 
sîntem o ţară de aerieni. VALERIU ZGONEA 
* Sîntem mai ortodocşi decît Papa de la Roma. MIRCEA SANDU 
* Noi sîntem popor ortodox şi lucrăm cu vecii vecilor. ILIE SÎRBU 
* Iepurele se mai joacă cu o găină, mai merge la o potcoavă de cal mort, dar noi 
nu dorim ca iepurele să facă chestiunile astea, noi dorim să fim broasca, să 
mergem încet şi să ajungem la linia de sosire. Nu am fost de acord cu cocorii şi 
cu broasca ţestoasă. ANTON ARDELEAN 
 * Viaţa e dură. La vita e dura, cum ar spune Lenuţa din Torino. MIRCEA 
GEOANĂ 
* Nu există fiinţă umană, fie că locuieşte în Africa, în Asia sau în Rahova, care 
să nu fi văzut un film, să nu fi rupt o floare, o fată sau un băiat, după cazul care 
este fiecare. MARIAN VANGHELIE 
 * Primul om care a aterizat pe Lună a fost un cîine. MARIUS MARINESCU 
 * Învăţăm de la viaţă, dar constatăm că tot proşti murim. MARIAN VANGHELIE 
 * Un partid nu poate fi condus decît prin conducerea lui. MARIAN VANGHELIE 

 * Eu de la opt la unsprezece nu ştiu Dumnezeu ce-mi spune. GIGI BECALI ■  
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Moluștele 
» Prof. Monica Cochină 

Liceul  Energetic Târgu Jiu 

 
Originea moluștelor începe cu mai mult de cinci sute de milioane de 

ani în urmă. Ele se hrănesc cu o varietate de hrană, dar aceasta depinde de 
împrejurările în care trăiesc. Unele se hrănesc cu alge, altele cu plancton și mici 
nevertebrate. Unele sunt erbivore precum melcul, iar altele sunt carnivore 
precum calmarul și caracatița. 

Există o mare varietate de moluște care trăiesc în condiții cât mai 
variate. Unele pot fi găsite la suprafața solului, altele în nămol sau nisip, iar 
altele înoată în largul mării. Unele specii de moluște sunt capabile să 
supraviețuiască la adâncimi foarte mari, iar altele pot fi găsite la altitudini de 
peste 5000 de m. 

Caractere generale 
 Majoritatea trăiesc în apa mărilor, puține în ape dulci sau sunt terestre. 
 Corpul este nesegmentat și moale(de aici și numele), bogat în glande. El este 

alcătuit din corp, masă viscerală și picior musculos, diferit ca înfățișare, adaptat 
la tipul de locomoție. 

 Au o manta provenită din răsfrângerea tegumentului. Intre manta și corp se află 
cavitatea paleală în care se găsește aparatul respirator. 
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 Mantaua secretă cochilii sau valve calcaroase. 
 Sistemul digestiv la unele specii prezintă piese de masticație cornoase, se 

diferențiază stomacul și hepatopancreasul. 
 Sistemul respirator este branhial sau pulmonar. 
 Sistemul circulator este deschis, format din inimă situată dorsal, vase de sânge 

și lacune. 
 Sistemul nervos are 3 perechi de ganglioni legați între ei prin cordoane 

nervoase și este în legătură cu organele de simț(tentacule, ochi etc.). 
 Majoritatea au sexe separate, rar sunt hermafrodite. 
 Au larvă numită trocoforă, asemănătoare cu anelidele. 

 
Cele mai importante clase sunt gasteropodele (melcii), lamelibranhiatele 

(bivalve, scoici) și cefalopodele (sepia, caracatița) 
Gasteropodele reprezintă clasa cu cele mai multe specii, multe adaptate la 

viața terestră, având ca reprezentanți melcul de livadă (Helix pomatia), limaul 
(Limaxmaximux), ghiocul ( Cipraea tigris), Planorbis, Limneea. Lamelibranhiate 
sunt animale acvatice, marine sau dulcicole acefale (scoica de râu (Unio 
pictorum), scoica de lac (Anodonta cygneea), midia ( Mtilus edulis), scoica 
perliferă ( Margarita margaritifera), scoica ucigașă etc. 

Scoica ucigașă are o lungime de 1,5 m și o greutate de 200 kg.  Este 
o moluscă uriașă cu doua valve, care trăiește în recifele de corali din Oceanul 
Pacific și cel Indian. Are picioare, branhii și o gură largă care se deschide. 
Învelișul protector este o cochilie imensă care se răsucește la 180 grade, astfel 
că spinarea moluștei  se întâlnește la deschiderea cu cochilia imensă, iar 
pântecul se întoarce înăuntrul extremităților. Această structură stranie s-a 
dezvoltat din cauza greutății moluștei gigant. Nu se poate deplasa foarte 
repede. Pentru a -și prinde prada trebuie s-o blocheze prin răsucire. Se 
hrănește cu viețuitoare mici. Marginile cochiliei găzduiesc alge unicelulare care 
primesc hrana din resturile nutritive ale scoicii ucigașe, iar prin fotosinteza 
acestor alge, scoica își ia necesarul de oxigen. Când algele se reproduc prea 
mult, există riscul ca scoica ucigașă să se sufoce. Atunci, pentru a restabili 
echilibrul, este nevoită să mănânce din ele. Astfel , pofta ei de mâncare nu se 
datorează lăcomiei, cu funcționează ca sistem de autoprotecție. Are și un 
sistem de apărare împotriva agresorilor. scoica își închide brusc valvele grele , 
închizându-și inamicii ca într-o capcană.  
Cefalopodele sunt animale de pradă bine adaptate, având mobilitate rapidă. 
Reprezentanți ai acestei categorii sunt  sepia ( Sepia officinalis), caracatița ( 
Octopus vulgaris), nautilul ( Nautilus pompilus), fosilă vie. 
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Sepia poate atinge o lungime de peste 60 de cm și este una dintre 
cele mai interesante și mai bine dezvoltate moluște. Are un remarcabil simț al 
pipăitului si al orientării și este foarte inteligentă. Răspândită  în apele 
Atlanticului și ale Mării Mediterane , sepia are două branhii , doi ochi mari și 
zece tentacule otrăvitoare. Datorită structurii carapacei sale , sepia își poate 
schimba culorile rapid , în funcție de împrejurări. In ciuda acestui lucru , sepia 
devine la rândul ei hrană pentru rechini, calcani și alți pești, ca și pentru oameni. 
Ca să se apere împotriva atacurilor , sepia împroașcă veninul ,o substanță de 
culoare violet închis , care este expulzat printr-o glandă în formă de pâlnie, 
aflată la nivelul intestinelor. Cochilia sa este internă numită sifon. Sepia are un 
sistem compus din mai multe sifoane , care-i permite să se miște prin 
propulsare, strângând apa în ele și expulzând-o sub formă de jet. 

Caracatița este o cefalopodă cu opt tentacule rapide și flexibile, fiecare 
terminată cu doua rânduri de celule otrăvitoare. Există 150 de specii de 
caracatiță cunoscute, unele atingând dimensiuni uriașe ca Piovra din Hong 
Kong, ale cărei tentacule pot avea un diametru de 10 m. Caracatița obișnuită 
trăiește printre stâncile de la suprafața apelor Mării Nordului. Își petrece o mare 
parte a vieții în singurătate, în grotele din stânci sau la adăpostul oferit de 
stâncile de pe fundul mării. Caracatița este un prădător de temut , cu tentaculele 
sale atacă prada așezându-se în spatele ei. Se hrănește în general cu crabi, 

creveți și bivalve. ■ 
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IEPURILĂ! 
» Alexandru Prunescu, 10F 

Liceul  Energetic Târgu Jiu 

 

In timpul orei de limba şi literatura romana,  am discutat despre 

hobby-urile noaste, involuntar mi-a apărut in minte imaginea unui 

iepurași  si de aici o poveste întreaga. 

In urma cu 3 ani, am mers la un târg de păsări, acesta este 

momentul care mi-a schimbat viața. Primul meu iepurași l-am 

achiziționat din târg si i-am pus numele Rilă, cred ca toții știți de ce l-

am numit așa.    L-am îndrăgit foarte repede, in scurt  timp devenind 

prietenul meu cel mai bun. Pentru ca eu nu puteam petrece toata ziua cu 

el, Rila avea nevoie de prieteni,  așa ca, i-am mai adus  încă trei amici.  

Acesta este începutul  unei noi  povesti,  amicii aveau nevoie de un 

acoperiș, de hrana speciala, de multa atenție si pricepere.  Încet,  am 

început sa fac o afacere din pasiunea mea, le-am amenajat o camera 

speciala pentru ei, unde sa aibă toate condițiile.  

In scurt timp, am devenit dependent de iepuri, sunt atât de 

pasionat ca pot petrece ore in sir fără sa  simt nevoia de alte distracții. 

Creșterea iepurilor nu presupune o invenție foarte mare , si nu au nevoie 
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de o îngrijire deosebita, dar iți oferă multe bucurii. Îmi place sa mă joc 

cu ei, sa le urmăresc comportamentul, sa le anticipez mișcările. Gingășia 

lor nu am regăsit-o la niciun alt animal, sunt atât de blânzi, sfioși, încât 

adesea se tem de propria umbra. Mă consider un specialist in acest 

domeniu, pot  sa recunosc , cu ușurința,  caracteristicile   diferitelor rase,  

deasemenea  pot sa le enumăr si avantajele sau dezavantajele . Știu  ce 

rasa pot sa cresc in propria gospodărie fără a avea probleme. 

Toți prietenii îmi cunosc pasiunea, apelează   la  mine când  vor 

sa isi surprindă  prietena cu un cadou unic. 

Fetele sunt înnebunite  după  iepurii Cap de leu,  pentru un impact 

mai mare le pun si o fundița roșie,  rețete de marketing. Rezultatul este 

scontat, eu îmi vând iepurii, băieții primesc dovezi de recunoștința, iar 

fetele sunt in al nouălea cer.  De serviciile mele se bucura si copiii, care 

primesc, mai ales de Pasti, cate un  bulgăraş pufos. Parintii sunt 

incantați, micuții devin mai responsabili, iar riscurile unei astfel de 

prietenii sunt minime.  Rasele cele mai căutate sunt  Marele Alb si 

Iepurele Belgian recunoscute pentru carnea lor fără colesterol, 

recomandata cardiacilor. Nu mi-as putea imagina o zi fără prietenii mei,  

mă bucur ca mi-am descoperit aceasta pasiune care îmi aduce bucurii, 

dar si venituri bunicele. ■ 
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» Gheorghe Cristian Dascălu, 9B 
Liceul  Energetic Târgu Jiu 

 

Cultura viţei de vie şi producția vinului au o istorie de aproape 

7000 de ani. Cele mai vechi dovezi arheologice plasează începuturile 

acestor îndeletniciri în Mesopotamia antică și mai apoi în regiunile 

Georgiei, Armeniei și Iranului de astăzi. Vechii egipteni își înregistrau 

recolta de struguri pe pereții mormintelor și chiar își înmormântau 

faraonii împreună cu sticle de vin pentru ca aceștia să își poată distra 

oaspeții în viața de apoi. În Grecia antică, vinul era considerat o băutură 

de elită iar romanii l-au inclus in dieta lor, determinând astfel aparitia și 

dezvoltarea industriei vinului. Vinul era prezent la sărbători, la 

ceremonii religioase, ca medicament sau ca antiseptic şi, nu în ultimul 

rând, ca aliment furnizor de elemente nutritive. După căderea Romei, 

vinul a continuat să fie produs în Imperiul Bizantin, în estul 

Mediteranei. S-a răspândit spre est în Asia Centrală, de-a lungul 

Drumului Mătăsii, fiind cunoscut în China din secolul opt. Răspândirea 

islamului diminuează în mare măsură industria vinului din Africa de 
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Nord și Orientul Mijlociu. În Evul Mediu, în Europa, mănăstirile şi 

catedralele deţineau în jurul lor importante suprafeţe cu viţă de vie pe 

care călugării le cultivau și produceau vinul, atât pentru ritualul religios 

cât şi pentru vânzare. În timpul Renașterii, apare cererea pentru vinurile 

bune sub aspect calitativ şi al prezentării estetice și în Franța, la 

Bordeaux, demarează cercetările pentru producerea unor noi tipuri de 

vinuri, printr-o selecţie mai atentă, vinificare riguroasă și învechire în 

pivniţă. Cu toate acestea, în anul 1860, apare în Franţa flagelul 

„filoxerei” care distruge majoritatea viilor din Europa. Remedierea se 

găseşte abia după aproape 40 de ani, când se grefează soiurile de viţă de 

vie pe port-altoi American, imun la filoxeră. În secolul XX, consumul 

de vin din Europa înregistrează creşteri importante, mai ales după 

primul şi al doilea război mondial, perioadă în care cultura viţei de vie 

se extinde considerabil și în ţările din „lumea nouă”: Statele Unite, 

Australia, Africa de Sud şi Noua Zeelandă. Astăzi vinificația este o 

industrie la nivel mondial, cu multe țări ale lumii producătoare de vin, 

cu o suprafață globală de 7,5 milioane de hectare de viță de vie, cu o 

producţie anuală de cca 250 de milioane de hectolitri și cu un consum pe 

măsură, cuprins între 235 şi 245 milioane de hectolitri. 

10 lucruri de știut despre vin: 

 

1. Numele “vin” vine din sanscrită de la cuvântul “vena” care 

înseamnă “a iubi”. “Venus”, numele zeiței dragostei, are aceleași 

origini. 

2. Vinul este considerat mai complex decât plasma sanguină având 

mai multe componente organice decât aceasta. 

3. Femeilor romane nu le era permis să bea vin, soții având libertatea 

de a divorța sau chiar ucide în cazul în care acestea încălcau regula. 

4. Parfumul vinului tânar este cunoscut sub numele de „aromă” în 

timp ce al unui vin matur este cunoscut ca „buchet”. 

5. Orașul german Speyer, este locul unde a fost descoperită cea mai 

veche sticlă de vin. Recipientul datează din anul 325 d.Hr., a fost găsită 

într-un sarcofag roman și în prezent poate fi vazută la Muzeul German 

de Istorie din Pfalz. 
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6. Cel mai mare consum de vin se înregistrează în orașele din 

California, Florida și New York, SUA. 

7. Cel mai mare producător de plută pentru dopuri este Portugalia. 

Primul tirbușon a fost inventat în jurul anului 1850. 

8. Specialiștii spun că băutul vinului în mod regulat ne ajută să ne 

menținem în formă și sănătoși. Consumul moderat de vin reduce riscul 

de boli gingivale, Alzheimer, accidentele vasculare cerebrale și boli de 

inimă. 

9. Vinul nu trebuie păstrat în bucătările, pentru că este foarte cald și, 

prin urmare, nu este un loc ideal pentru a-l stoca. Nici frigiderul nu este 

un locul potrivit pentru a stoca vinuri, deoarece nici temperaturile prea 

scăzute, nu sunt indicate. 

10. Uniunea Europeană a decis că orice vin spumant produs în afara 

Franței, nu poate fi etichetat ca „Șampanie”. (D.P.) ■ 

 
Sursa: http://www.stelian-tanase.ro/mica-istorie-vinurilor/ 
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Luna MAI.  
Repere 

 
►1 MAI ● 1359: Recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti, cu sediul la Curtea 
de Argeş, de către Patriarhia din Constantinopol ● 1831: Se înfiinţează, la 
Bucureşti, Arhivele Statului din Ţara Românească ● 1865: Intră în vigoare 
Codul Penal (aprobat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 
1864) ● 1899: Bayer introduce aspirina în Germania ● Ziua Muncii ►2 MAI ● 
1772: se naşte Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg), poet german (d. 
1801) ● 1519: moare Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer şi arhitect 
renascentist italian (n. 1452) ● România: Ziua Naţională a Tineretului ►3 MAI 
● 1975: La vârsta de 13 ani şi jumătate, Nadia Comăneci devine campioană 
mondială absolută a Europei la gimnastică şi campioană continentală la 
sărituri, paralele şi bârnă ● 1469: se naşte Niccolò Machiavelli, scriitor, om 
politic şi istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste (d. 1527) 
►4 MAI ● 1955: moare George Enescu, compozitor, violonist, pianist şi dirijor 
român (n. 1881) ● România: Ziua naţională a inimii ►5 MAI ● 1813: se naşte 
Sören Aabye Kierkegaard, teolog şi filosof danez, precursor al 
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existenţialismului (d. 1855) ● 1818: se naşte Karl Marx, filosof şi economist 
german (d. 1883) ● 1821: moare Napoleon Bonaparte, împărat al Franţei 
(1804–1814 şi 1815) (n. 1769) ►6 MAI ● 1885: A fost emis un decret regal 
privind aprobarea Tomos–ului, prin care Patriarhia din Constantinopol 
recunoştea Biserica Regatului României ca autocefală ● 1888: Victor Babeş 
face primele vaccinări antirabice la Bucureşti ● 1889: Turnul Eiffel este 
deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziţiei universale din Paris 
● 1954: Atletul britanic Roger Banister a devenit primul om din lume care a 
alergat o milă (1.601 metri) în mai puţin de patru minute ● 2003: A fost 
inaugurată, la Moscova, prima staţie de metrou din lume aflată la cea mai 
mare adâncime. Staţia Park Pobedi (Piaţa Victoriei) este construită la 90 de 
metri sub pământ ● 1856: se naşte Sigmund Freud, medic neuropsihiatru 
austriac, fondator al şcolii psihologice de psihanaliză (d. 1939) ● 1861: se 
naşte Rabindranath Tagore (Thakur Rabindranath), scriitor, poet indian, 
laureat al Premiului Nobel (d. 1941) ● 1952: moare Maria Montessori, medic şi 
pedagog italian (n. 1870) ● 1992: moare Marlene Dietrich, actriţă şi 
cântăreaţă germană (n. 1900) ►7 MAI ● 1833: se naşte Johannes Brahms, 
compozitor, pianist şi dirijor german (d. 1897) ● 1840: se naşte Piotr Ilici 
Ceaikovski, compozitor rus (d. 1893) ● 1892: se naşte Iosip Broz Tito, om 
politic şi de stat, preşedintele Iugoslaviei în perioada 1953–1980 (d. 1980) ● 
399 î.Hr.: moare Socrate, filosof grec ►8 MAI ● 1886: A fost lansată pe piaţă 
băutura răcoritoare cea mai cunoscută din lume: Coca–Cola ● 1794: moare 
Antoine Lavoisier, chimist francez (n. 1743) ● 1873: moare John Stuart Mill, 
filosof englez (n. 1806) ● 1903: moare Paul Gauguin, pictor francez (n. 1848) ● 
Ziua mondială a Crucii Roşii ►9 MAI ● 1994: Nelson Mandela este ales drept 
primul preşedinte de culoare al Africii de Sud ● 2003: A avut loc o premieră 
mondială medicală la Clinica de Urologie şi Transplant Renal din Cluj: un 
bărbat a fost operat concomitent în partea stângă şi în partea dreaptă a 
corpului, folosindu–se o singură cale de acces. Cei doi medici care au condus 
operaţiile sunt profesorul Mihai Lucan şi profesorul Ralph Senner, însoţit de 
robotul Aesop ● 1805: moare Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, 
prozator, estetician şi istoric literar german (n. 1759) ● Ziua Europei ►10 MAI 
● 1499: este publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci. ● 1881: 
Carol I de Hohenzollern–Sigmaringen este încoronat Rege al României (1881–
1914), după ce anterior fusese Principe al României (1866-1881) ● Ziua 
naţională a României între 1866-1948 ►11 MAI ● 330 : Inaugurarea solemnă a 
oraşului Constantinopol (astăzi Istanbul); ridicat de împaratul Constantin pe 
locul vechii colonii greceşti Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de 
Răsărit (în 1453 a căzut sub stăpânire turcească). ● 1784 : Limba germană este 
declarată limbă oficială în Transilvania ● 1904: se naşte Salvador Dalí, pictor, 
grafician şi eseist spaniol (d. 1989) ►12 MAI ● 113: A fost inaugurată, la 
Roma, în forumul nou construit, „Columna lui Traian”, operă atribuită lui 
Apollodor din Damasc ● 1884: moare Bedřich Smetana, compozitor şi dirijor 
ceh (n. 1824) ● România: Ziua Adolescenţilor ►13 mai ● 1917: La Fatima, 
important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 şi 10 ani, 
au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute 
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de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică ● 1904: se 
naşte Elvira Godeanu, actriţă româncă de teatru şi film (d. 1991) ►14 MAI ● 
1643: În vârstă de aproape cinci ani Ludovic al XIV-lea devine rege al Franţei 
după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea ● 1796 : Doctorul englez Edward 
Jenner a administrat primul vaccin contra variolei ● 1900 : Se deschid Jocurile 
Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat şi femei ● 1939 : 
Fetiţa peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani devine cea mai tânără mamă 
din lume ● 1981 : Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, Dumitru 
Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute, 
activitatea spaţială desfăşurându–se la bordul staţiei orbitale „Saliut 6″ ● 
1265: se naşte Dante Alighieri, poet italian (d. 1321) ►15 MAI ● 1252 : Papa 
Inocenţiu al IV-lea emite bula papală ad exstirpanda, prin care autorizează 
tortura ereticilor ● 1718 : A fost patentată prima mitralieră din lume de către 
James Puckle, un avocat din Londra ● 1861 : S-a înfiinţat, la Bucureşti, prima 
şcoală românească de medicină veterinară ● 1940 : Ciorapii din nylon au fost 
pentru prima dată puşi în vânzare, în SUA ● 2004 : Josh Findley a descoperit 
cel mai mare număr prim cunoscut până la această dată, 224036583 − 1. 
Numărul conţine şapte milioane de cifre. ● 1567: se naşte Claudio Monteverdi, 
compozitor italian (d. 1643) ● 1891: se naşte Mihail Bulgakov, romancier şi 
dramaturg rus (d. 1940) ● Ziua internaţională a familiei ● Ziua latinităţii ►17 
MAI ● 1792: Înfiinţarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al 
bursei mondiale ● 1995: Pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătuşu a 
reuşit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest (8.848 m) ● 1510: moare 
Sandro Botticelli, pictor al Renaşterii florentine (n. 1445) ● 1838: moare 
Charles Maurice de Talleyrand, diplomat francez (b. 1754) ►18 MAI ● 1910 : 
Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din 
istorie dintre Pământ şi o cometă ● 1974 : În deşertul Rajahstan din provincia 
Pokhran, India detonează cu succes prima sa arma nucleară; devine a şasea 
ţară care posedă arma nucleară ● 1045: se naşte Omar Khayyam, poet persan 
(d. 1123) ● 1872: se naşte Bertrand Russell, filosof englez, laurat al Premiului 
Nobel (d. 1970) ● 1891: se naşte Rudolf Carnap, filosof german (d. 1970) ● 
1920: se naşte Karol Józef Wojtyła (Papa Ioan Paul al II-lea) (d. 2005) ● 1911 : 
moare Gustav Mahler, compozitor austriac (n. 1860) ● Ziua internaţională a 
muzeelor ►19 MAI ● 1922 : Este înfiinţată „Organizaţia de Pionieri” a Uniunii 
Sovietice ● 1762: se naşte Johann Gottlieb Fichte, filosof german, părintele 
idealismului german (d. 1814) ● 1925: se naşte Pol Pot, dictator cambodgian 
(d. 1998) ►20 MAI ● 325: Are loc primul Sinod ecumenic de la Niceea ● 1875: 
A fost semnată, la Paris, Convenţia Metrului, tratat prin care s-a promovat 
Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură (tratat la care România va adera la 
10/22 martie 1883) ● 1799: se naşte Honoré de Balzac, scriitor francez (d. 
1850) ● 1806: se naşte John Stuart Mill, filosof englez (d. 1873) ● 1506: moare 
Cristofor Columb, explorator italian, descoperitorul Americii (n. 1451) ● 1988: 
moare Ana Aslan, medic specialist în gerontologie (n. 1897) ►21 MAI ● 1904 : 
A fost înfiinţată Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) ● 1965 : Debutează 
la Televiziunea Română, emisiunea „Teleenciclopedia” – record de audienţă 
până în anul 1990 ● 1471: se naşte Albrecht Dürer, pictor şi gravor german (d. 
1528) ● Ziua Mondială a Culturii şi Diversităţii Culturale, stabilită de UNESCO ● 
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2006: Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse ► 22 MAI ● 1813: se naşte 
Richard Wagner, compozitor, dramaturg şi teoretician al artei germane, unul 
din cei mai de seamă reprezentanţi ai romantismului muzical (d. 1883) ● 337: 
moare Constantin cel Mare, împărat roman (n. 272) ►23 MAI ● 1858: se naşte 
Max Planck, fizician german (d. 1947) ● 1906: moare Henrik Ibsen, dramaturg 
norvegian (n. 1828) ● Ziua mondială a broaştelor ţestoase ►24 MAI ● 1844: 
Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic ● 1875: A fost constituit 
Partidul Naţional Liberal, printre membrii fondatori fiind : Ion C. Brătianu, M. 
Kogălniceanu, M.C. Epureanu ● 1686: se naşte Gabriel Fahrenheit, fizician 
german (d. 1736) ● 1543: moare Nicolaus Copernicus, astronom, a elaborat şi 
fundamentat teoria heliocentrică (n. 1473) ►25 MAI ● 1803: se naşte Ralph 
Waldo Emerson, scriitor şi filosof american, fondatorul transcendentalismului 
(d. 1882) ● Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi ►26 MAI ● 1920: 
Constantin Brâncuşi a participat, la Paris, la „Festivalul Dada” împreună cu 
André Gide, Paul Valéry, F. Léger etc. fiind unul dintre semnatarii 
manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre Dadaisme” ● 1986: 
Comunitatea Europeană adoptă steagul european. ● 1976: moare Martin 
Heidegger, filosof german, reprezentant al existenţialismului (n. 1889) ►27 
MAI ● 1600 : Mihai Viteazul devine „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi 
a toată Ţara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei ţări române 
● 1984 : Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre–Marea Neagră, considerat al 
treilea canal de navigaţie, ca importantă, după Suez şi Canalul Panama; 
lucrările de construcţie au început în 1973 ● 1564 : moare Jean Calvin, 
reformator religios francez (n. 1509) ● 1821: moare Tudor Vladimirescu, lider 
revoluţionar (n. 1780) ● 1840: moare Niccolo Paganini, violonist şi compozitor 
italian (n. 1782) ►28 MAI ● 1961 : A fost fondată organizaţia „Amnesty 
International”, preocupările acesteia fiind axate strict pe problemele 
persoanelor din penitenciare. ● 1805: moare Luigi Boccherini, violoncelist şi 
compozitor italian (n. 1743) ● 1937: moare Alfred Adler, doctor şi psiholog 
austriac, fondator al şcolii de psihologie individuală; a doua şcoală vieneză de 
psihoterapie (după psihanaliza lui Sigmund Freud şi înainte de logoterapia lui 
Viktor Frankl). (n. 1870) ►29 MAI ● 1453: A fost cucerit Constantinopolul de 
către Sultanul Mahomed al II–lea, fapt ce însemna sfârşitul Imperiului Bizantin 
● 1880: se naşte Oswald Spengler, filosof şi istoric german (d. 1936) ►30 MAI 
● 1945: Începe procesul ziariştilor „criminali de război şi vinovaţi de dezastrul 
ţării”. Printre acuzaţi: Pamfil Şeicaru, Radu Gyr, Nichifor Crainic. Sentinţa va 
fi pronunţată la 4 iunie 1945 ● 1778: moare Voltaire, filosof şi scriitor iluminist 
francez (n. 1694) ● 1960: moare Boris L. Pasternak, poet, prozator şi 

traducător rus, laureat al Premiul Nobel (n. 1890) ■ 
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Pleonasme des întâlnite 

în limba română 
 

Printre pleonasmele des întîlnite în limba română se numără 

„am văzut cu ochii mei”, „am auzit cu urechile mele”, „întuneric 

beznă”, dar şi „taci din gură!” şi „ieşi afară!”. 

Pleonasmul este asocierea redundantă a unor cuvinţe sau 

expresii care au, de fapt, acelaşi înţeles. Adesea, pleonasmele, inclusiv 

cele acceptate de limbă, provin din neadaptarea corectă a neologismelor, 

explică lingviştii Adina Dragomirescu şi Alexandru Nicolae în cartea 

„101 de greşeli de lexic şi gramatică”. Cei doi lingvişti de la Institutul 

de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române spun 

că, de multe ori, pleonasmul este şi un mod de a insista asupra unei idei 

– „am văzut cu ochii mei”, „am auzit cu urechile mele” sau „întuneric 

beznă”, acestea fiind pleonasme aparente. De asemenea, celebrele 

expresii „taci din gură!” şi „ieşi afară!” sînt pleonasme acceptate de 

limbă. 

 

Pleonasme des întîlnite în limba română: de unde provin 

Lingviştii spun că o sursă a pleonasmului o reprezintă 

împrumutul din alte limbi, mai ales din franceză. Astfel, pleonasmele 

din alte limbi au fost traduse „mot-a-mot” în română şi preluate ca atare: 

– a îngheţa de frig – geler de froid (franceză); 

– a coborî în jos – descendre en bas; 

– a urca în sus – monter en haut; 
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– l-am auzit cu urechile mele – je l’ai entendu de mes oreilles; 

– a vedea cu ochii mei – hoc oculis vidi meis, ego oculis meis vidi 

(latină); 

Lingviştii mai spun că necunoaşterea etimologiei cuvintelor 

duce la apariţia unor pleonasme „latente” des întîlnite în limba română – 

ortografie corectă, asigurarea securităţii, a cronometra timpul, caligrafie 

frumoasă, muncă laborioasă, panaceu universal. O altă cauză, spun 

experţii, ar fi necunoaşterea sensului cuvintelor împrumutate, lucru care 

se întîmplă acum cu neologismele din engleză: board de conducere, 

conducere managerială, hit de succes, reclamă publicitară, summit la 

vîrf, maşină de floricele popcorn. 

  

Pleonasme des întîlnite în limba română: exemple: abundenţă 

mare, abuz exagerat, amestec eterogen, amploare mare, a anticipa 

dinainte, avalanşă de zăpadă, a avansa înainte, aversă de ploaie, 

bancnotă de hîrtie, a se bifurca în două, biografia vieţii, ceremonie 

solemnă, a coabita împreună, coridor de trecere, cutremur de pămînt, 

deplină unanimitate, epilog final, folclor popular, gamă diversificată, 

garderobă de haine, lihnit de foame, limonadă de lămîie, nul şi neavenit, 

omletă de ouă, pacient bolnav, perioadă de timp, perspectivă de viitor, 

polemică contradictorie, procent la sută, a survola peste 

„Multe dintre pleonasme sînt produse neintenţionat, de vorbitori 

care nu cunosc sensurile şi originea cuvintelor ori relaţiile semantice 

dintre acestea, în special sinonimia. Este vorba de pleonasme uşor de 

recunoscut, care pot apărea în exprimarea oricărui vorbitor, indiferent de 

mediul socio-cultural, de tipul: Strada Calea Victoriei, imposibilitatea de 

a putea, nu poate fi posibil, manuscris de mînă, restanţe din urmă, 

ameliorat în bine, a continua mai departe, a prefera mai bine, a avansa 

înainte, a se reîntoarce înapoi, a se bifurca în două, a se sinucide 

singur”, mai spun lingviştii Adina Dragomirescu şi Alexandru Nicolae. 

  De asemenea, mai spun ei, pleonasme des întîlnite în limba 

română apar în limbajul oamenilor care vor să se exprime într-un mod 

preţios: una dintre tentativele originale de încercare în studiul comparat, 

vom convieţui împreună, studiind prezentul şi previzionînd viitorul, 

laborioasa muncă, prevenirea profilaxiei îmbolnăvirilor, dorinţa 

unanimă a tuturor, mai bine preferă să moară, o autosinucidere lentă, 

principalele protagoniste ale filmului. ■ 

 
Sursa: http://www.ziartricolorul.ro/pleonasme-des-intilnite-in-limba-romana/  
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D.N.A. te ajută,  

dar nu-ţi bagă şi votul în urnă! 
 

» Dorel Şchiopu 
Vulcan 

 

Cu câteva zile înaintea Crăciunului din anul 2011, primarul 

comunei Jilava (Ilfov) a fost arestat. Era suspectat că ar fi primit o 

”șpagă” de 3 milioane de euro! Ce a urmat, a dat de lucru ore întregi 

tuturor televiziunilor de știri: drumul ce traversează comuna a fost 

blocat de cca. 2000 de alegători care au ieșit să protesteze sub lozinca 

”Vrem primarul înapoi”! 

Mai exact, deși Crăciunul bătea la ușă, gospodinele au lăsat 

cozonacii în cuptor și sarmalele pe foc, gospodarii au lăsat baltă toate 

treburile de prin curte și au ieșit – (ca) la un semnal – să apere un primar 

care avea să fie condamnat ulterior la 7 ani de închisoare. 

Mă gândeam atunci că în perioada tăierilor de salarii din 2010 

nu văzusem prea multe acțiuni de protest la fel de puternice. Dar, 

concetăţenii edilului erau foarte hotărâți: de la atestarea ei documentară, 

comuna Jilava nu mai avusese un primar așa de bun, de gospodar, de 

apropiat de oameni! Toţi ceilalţi primari, adunaţi grămadă la un loc, ”nu 

făcuseră nimic” în comparație cu acesta.  

Totuși, cu toată virulența protestului, primarul respectiv a rămas 

arestat preventiv. Și a rămas în arest chiar și în luna iunie a anului 2012, 
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când au avut loc alegeri locale și când s-a întâmplat un fapt care 

depășește puterea de imaginație a oricărui om cu bun simț: a fost reales 

în funcția de primar! Din arest!!! În condițiile în care nu a participat la 

alegeri, în condițiile în care toate  partidele au avut candidați, acest 

învinuit (la acea dată), infractor (ulterior) a câștigat alegerile cu peste 60 

%!!! Ați înțeles, desigur, că nefiind condamnat definitiv a avut dreptul 

să candideze. 

De o perioadă de timp încoace, arestările de miniștri, 

parlamentari, primari etc, pentru fapte similare sunt la ordinea zilei. 

Atunci nu credeam că e posibilă o șpagă de 3 milioane de euro, suma mi 

se părea fantasmagorică. Azi, însă, auzim de acuzații referitoare la sume 

de ordinul zecilor de milioane de euro. Direcția Națională Anticorupție 

este personaj principal la mai toate buletinele de știri. 

Ce mai face poporul în timpul acesta? Asistă în relativă tăcere și 

cu resemnare la spectacolul mediatic creat în jurul mega-scandalurilor 

de corupție. Cu interes, dar și cu sentimentul că ei, oamenii de rând ai 

acestei țări, nu au nici o treabă cu toate escrocheriile făcute de cei care 

au ajuns în funcțiile respective și cu votul lor. Sunt două lumi paralele: 

ei cu treaba lor, noi cu problemele noastre. De aceea, campaniile 

electorale au devenit un joc ciudat între candidați și alegători. Primii au 

drept primă preocupare să-i îmbrobodească pe ceilalți. Să le dovedească 

(argumentele nu sunt necesare) prin orice mijloace că totul le stă în 

putere, că nu există problemă sau dorinţă pe care să nu o poată rezolva, 

desigur, dacă vor fi votați.  

Alegătorii au înţeles că discuţiile serioase ori nu există, ori sunt 

uitate imediat după alegeri şi se rezumă, de cele mai multe ori, la ciupeli 

ieftine: un mic, o bere, un concert gratis, o găleată etc. În aceste condiţii, 

cum se stabilesc câştigătorii? 

Alegerile locale și parlamentare au dovedit că primarii, 

parlamentarii, sunt foarte bine înfipți în scaune, că, mai ales la nivel 

local, dar și în parlament, majoritatea funcțiilor din administrație sunt 

ocupate de oameni de înlocuit. Deşi oamenii sunt, de la an la an şi de la 

mandat la mandat, tot mai nemulţumiţi, totuşi, observăm că sunt foarte 

mulţi politicieni care se menţin, de mai multe mandate, în primele linii 

ale puterii locale sau centrale. Adică la masa deciziilor. Pentru a câştiga 

alegerile, un politician are mai multe condiţii de îndeplinit: notorietate 

(trebuie să fie cunoscut – indiferent dacă de bine sau de rău - ca un cal 

breaz), bani (de multe ori cu ei se cumpără nu imagine, ci tăcere), 
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experienţă politică etc. Ceea ce înclină balanţa în mod aproape decisiv 

este, însă, controlul. Cu această armă se obţin victoriile electorale.  

S-a perorat mult în România pe marginea nevoii de 

descentralizare. Aparent, principiul descentralizării este unul corect: 

decizia se transferă la nivel local, se apropie de cetăţean. Pentru aceasta, 

ar trebui ca şi cetăţeanul să participe la luarea deciziei. Sau, măcar, să 

fie interesat de ceea ce se decide în comunitate. În condiţiile în care, aşa 

cum am stabilit mai sus, şi politicienii şi oamenii de rând, fiecare e cu 

treaba lui, rezultatul descentralizării în România este tragic. Puterea nu a 

fost apropiată de cetăţean, ci, dată direct unor primari care, astfel, s-au 

trezit că de ei depinde şcoala, spitalul, ordinea publică etc. Sau, cu alte 

cuvinte, aceste instituţii sunt sub controlul lor. 

Vreţi un efect concret al descentralizării în învăţământ, spre 

exemplu? Comparaţi numărul protestelor, grevelor organizate înainte şi 

după 1 ianuarie 2011. De ce au dispărut protestele profesorilor după 

această dată? S-a îmbunătăţit aşa de radical situaţia dascălilor? Nici 

vorbă! Una din cauze este apariţia Legii nr. 1/2011, a învățământului 

care, printre altele, dă puteri sporite autorității locale, inclusiv în ceea ce 

privește titularizarea profesorilor! Ori, cine și în ce măsură mai este 

dispus să protesteze sau să-și exprime deschis opinia politică, dacă 

aceasta este diferită de a conducerii autorității locale? Iar, dacă glasul 

opozanților lipsește, se aude doar al celor care - la fel cum spuneam mai 

sus – spun că, deși cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit 

(Charles de Gaulle), mai sunt unii și în viață, printre care și primarul lor.  

Campania electorală pornește de la o premisă care nu are nevoie 

de demonstrație sau de explicații: oricum nu avem cu cine să-l 

schimbăm, nu se pot compara cu el nici primarii care au fost înainte, 

nici contra-candidații din timpul vieții lui. Culmea tupeului și a 

agresivității propagandistice cred că a fost atinsă cu expresia ”nu 

contează dacă fură, important e că a făcut ceva pentru oameni și pentru 

oraș…”!!! 

Iată motivul pentru care foarte multe comunități locale pot fi 

considerate ”captive”. Se creează grupuri de putere locală în fața cărora 

oamenii sunt neputincioși. Neputința lor vine, însă, mai ales din 

convingerea că puternicilor locului nu avea nimeni ce să le facă și că 

lupta cu ei ar fi, oricum, zadarnică. Cine putea să-i sufle în ciorbă unuia 

ca Mazăre sau ca Vanghelie (în 2000, câștiga alegerile din primul tur 

din postura de candidat independent).  
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Zecile de arestări și condamnări din ultimele luni au zdruncinat 

puternic scena politică și, totodată, acest sentiment de zădărnicie. Deci, 

se poate! Chiar și rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014 

au dovedit asta: nu mai există bătălii electorale câștigate dinainte. Dar, 

pentru a produce cu adevărat o schimbare, nu este de ajuns să lucreze 

D.N.A., iar noi să privim spectacolul la TV.  

Un prim pas ar fi să aflăm și să uzăm de dreptul de a participa la 

ședințele (publice, conform Legii 215/2001). Sau de dreptul de a face 

amendamente la bugetul autorităților, adică la modul de cheltuire a 

banilor publici, precum și de a solicita orice fel de informație publică, 

începând cu suma cheltuită pentru beculețele de Crăciun, până la prețul 

peticirii asfaltului de pe strada ta. Ar înțelege și politicienii noștri că 

ochiul public este pe ei, că nu sunt de capul lor între campaniile 

electorale. Cel mai important, însă, rămâne votul pe care trebuie să-l 

dăm în așa fel încât orice potentat al zilei sau al locului să-l simtă ca pe 

o judecată publică, nu ca pe o formalitate. 

Vorba aceea: D.N.A. te ajută, dar nu-ţi bagă şi votul în urnă! ■ 

03.05.2015 
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Dacă sunt profesor, atunci… ÎNTREB! 
(continuare) 

 
» Prof. Valeria Roşca  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 
 Ce aştepţi? 
Dinamica socială a perturbat ritmurile leneşe de altădată. Niciun 

profesionist nu mai poate rămâne suspendat în cutumele sale. Vin peste noi 
rigori pe care nu le cerem, dar care se impun. Vin peste noi tot mai multe şi mai 
complicate sarcini birocratice care ne rup din munca directă cu cel ce se 
aşteaptă să fie modelat, schimbat, învăţat în interacţiune cu tine. Începi să fii 
prins între viaţa şcolară, dinamică, fluidă, vie, chiar dacă uneori tristă, şi cultura 
organizaţională, pretenţioasă, scorţoasă, amorţită dar sforăitoare. Lumea 
modernă iubeşte textul, mai ales cel sub formă de proiect sau sub formă de 
raport. Raportul începe să fie un mod de existenţă care poate compensa 
existenţa însăşi. Şeful ierarhic controlează documente. Să fi devenit mai 
credibilă teoria coerenţei adevărului faţă de teoria corespondenţei cu realitatea? 
Cercetând documentele, observi mai uşor, corectezi aşijderea, propui. 
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Realitatea în schimb e schimbătoare, viul e surprinzător. Decât să vezi dinamica 
unei ore şcolare, mai bine cercetezi un proiect. Unde mai pui că proiectul are şi 
girul autorităţilor. Proiectul poate fi, mai ales la noi, un superb debuşeu pentru o 
realitate tot mai leşinată. Cu cât viaţa din şcoală pulsează mai anemic, cu atât 
proiectele au o viaţă subterană secretă aproape tot mai viguroasă. De ce 
această viaţă subterană din hârtii nu apucă să se transfere decât arareori în 
realitate, e o discuţie largă. Profesorul face parte dintr-o categorie profesională 
obedientă, receptivă, dar destoinică şi creativă. Profesorul cârteşte în ascuns şi 
printre dinţi. Nu ripostează. Îndură până la desfigurare. Dacă n-ar fi acestea 
forme ale laşităţii şi oportunismului, ar fi forme ale martiriului. Multor profesori le 
place la catedră. Interacţiunea cu tinerii care rămân frumoşi în ciuda oricăror 
gânduri destructurante dar trecătoare care le-ar brăzda inima, e întremătoare cu 
condiţia să nu întinzi înaintea lor aşteptări pe care ei înşişi nu le au. Evoluţia 
unui tânăr e imprevizibilă. Nici nu bănuieşti ce declic se poate produce în orice 
secundă în oricare dintre ei dacă nimereşti butonul potrivit. Poate de aceea 
sfatul unui părinte al bisericii răsăritene contemporane, părintele Porfirie 
Capsocalivitul, e de urmat negreşit. Când intri în clasă, îl sfătuieşte el pe 
profesor, îmbrăţişează-i pe toţi cu privirea, făcând o rugăciune a inimii. Este ca 
şi cum ai accepta să fii preluat din pragul neputinţelor omeneşti ale profesorului 
ori ale elevului, de un duh bun şi dus spre un lucru bun. Dacă există elevi 
îndărătnici, ceva i-a făcut să fie astfel. Structurile mentale şi emoţionale ale 
oamenilor se modelează şi după tipul de eveniment care dă peste ei. Oamenii 
încearcă să se adapteze la ceea ce se cere de la ei. Există pattern-uri ale 
mecanismelor inconştiente de adaptare pe care Freud le-a descris atât de 
minuţios. Există deci circumstanţe atenuante pentru orice atitudine, faptă, gând, 
expresie. De aceea orice elev trebuie să aibă din partea profesorului îngăduinţă. 
Există fără îndoială şi elevi dornici de a învăţa. Într-o clasă de elevi, există o 
diversitate de tipuri mentale, de structuri emoţionale, de planuri aspiraţionale. 
Ceea ce pe unul îl îngrozeşte, pe altul îl încântă, ceea ce unuia-i place, altuia îi 
displace profund, ceea ce pe unul îl ajută, pe altul îl încurcă, ceea ce unul 
reuşeşte fluierând, altuia nu-i iese nicicum… Dar în clasă, nu te poţi purta ca şi 
cum te-ai adresa unei adunături de individualităţi, ci ca şi cum toţi am funcţiona 
după aceleaşi legi, având aceleaşi mecanisme, chiar dacă vitezele de 
procesare sunt diferite. Tematica este aceeaşi, problematica aşijderea, modul 
de abordare diferite… Nu poţi hrăni bebeluşii cu carne, nici rozătoarele cu lapte. 
Fiecăruia i se dă ceea ce poate asimila. Fiecare ia cât doreşte dintr-o ofertă 
teoretic generoasă. Profesorul însuşi e predispus să abordeze preferenţial 
metode, stiluri, strategii. Elevii cu care a interacţionat i-au modelat aşteptările. Şi 
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profesorul este la un moment dat ceea ce au făcut din el elevii săi. Este hilar ca 
el să nu se adapteze la ceea ce elevii lui pot asimila. Pentru a nu-şi pierde 
elasticitatea, trebuie să exerseze permanent, dar uneori tot exerciţiul său se 
rezumă la a mărunţi hrană cognitivă pentru fiinţe care nu fac decât să înghită, 
ceea ce e trist… Hrana trebuie înghiţită pentru a deveni autonom, nu pentru a 
supravieţui. El speră să întâlnească şi elevul dornic de autonomie, care să-l ia 
pe profesor de unde se află şi să parcurgă împreună altitudini ameţitoare. 
Profesorul, în cotidiana lui rutină, aşteaptă să se ivească acel elev care la 
rândul lui aşteaptă acest profesor. Împreună, antrenor şi antrenat, ar putea face 
un alpinism cognitiv formidabil.  
 

 Ce-ţi propui?  
Profesoratul, ca şi alte câteva profesii, este o meserie de vocaţie. 

Serviciul unui profesor nu este ca serviciul unui funcţionar: te prezinţi la locul cu 
pricina, execuţi ce e de executat, cu câtă corectitudine poţi, şi te întorci acasă 
eventual mai obosit. Profesorul se întoarce şi el de la şcoală obosit, dar 
oboseala lui are nuanţe diferite. Atunci când ceea ce ai oferit tu a fost primit şi 
întors într-un feed-back fericit, oboseala e eclipsată de împlinire, este o 
oboseală untoasă, compensatorie, ca o plată. Iar când există cerere, sete de 
ceea ce tu poţi oferi, oboseala se dizolvă într-o mulţumire cuminte, 
neorgolioasă. Puţini adolescenţi sau preadolescenţi caută învăţătura de 
bunăvoie, aşa că ultima variantă e rară. În majoritatea cazurilor, oferta ta se 
izbeşte de un zid, de o structură impermeabilă, iar oboseala e însutită, ascuţită, 
tăioasă, dureroasă. De aceea toată cazna profesorului, când dă de piatră, este 
să găsească o fisură pe unde mesajul său să intre. Se întâmplă ca societatea 
să se întoarcă uneori, bulversată şi neaşezată, spre non-valori, ori spre 
pasivitate şi dezinteres, iar tânărul din bancă să fie confiscat, blocat, confuz. 
Nu-l atinge nimic. Cel din faţa lui, profesorul, e departe de a fi ceea ce a fost 
învăţat el, de regulă din media sau din mediu, că merită să fii. Nu e vedetă, nu e 
bogat, nu e şmecher, nu e cool. Dimpotrivă, e plictisitor de insistent în a-şi 
urmări subiectele lui care, nu-i aşa, ce treabă au ele cu viaţa de noapte ori cu 
distracţia, ori cu viaţa de cartier?! Şi apoi apariţia lui e prea cuminte, el pretinde 
că e decentă, nu vede că-i doar ştearsă? O meserie ca cea a profesorului cere 
convingerea că tu pentru asta eşti făcut, să stai în faţa acelor tineri, să le înfrunţi 
obiecţiile, să le deturnezi planurile de perturbare a programului pe care tu îl ai 
de propus. Să le schimbi, cel puţin atitudinea dacă altceva nu reuşeşti. Pentru 
asta trebuie să exersezi toată gama de strategii ce-ţi stau la îndemână. 
Profesorul este un actor. Principalul său instrument este vocea. Dacă deţine 
arta de a-şi modula vocea după imperativele momentului, ora, cel puţin ora 
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aceea şcolară, poate fi una în care să nu răsară vreun fir măcar de intenţie 
perturbatoare. Trebuie stabilit că ora şcolară rămâne pentru mulţi un cadru în 
care familiaritatea e suprimată. Sunt suspendate pentru câteva zeci bune de 
minute firescul mişcărilor, naturaleţea vorbelor, platitudinea tematicii. Se 
instaurează în schimb altă atmosferă, cu gesturi standardizate, restrictive: 
ridicatul mâinii, deplasarea spre tablă, ridicarea în momentul răspunsului, 
aşezarea în grupe, aşezarea în poziţie de scris-citit, abţinerea de la orice 
comentariu care ar exclude preocuparea pe lecţie-activitate etc. Limbajul 
fiecărei discipline este artificial şi dacă n-ai stăruinţa să-l exersezi, rămâi în 
afara lui. Chinul devine usturător: să stai încremenit zeci de minute ascultând o 
limbă din care nu pricepi nimic. Sunt explicabile exploziile sonore şi kinestezice 
de după oră! Pauza este un spaţiu de eliberare! De aceea poate unii au asociat 
acest tip de oră cu un chin şi s-au gândit să revoluţioneze ora şcolară, adică să 
elibereze elevul din această constrângere, din exerciţiul autocontrolului. Să lase 
elevul să facă orice gest de mişcare doreşte, să se exprime liber. Ce se poate 
întâmpla cu elevul care poate face în timpul orei tot ce-i trece lui prin cap? Nimic 
rău, dacă elevul acela e singur în clasă cu profesorul. Fiecare dintre noi s-a 
confruntat măcar o dată cu un caz care a sfâşiat această ordine prestabilită. Cel 
puţin o dată în cariera noastră am întâlnit un tânăr care a reuşit cu orice chip să 
devină vedetă, vorbind de unul singur, încercând să-şi atragă toate privirile 
asupra lui prin orice mijloc şi stârnind fluvii de râsete. Dacă şcoala impune reguli 
şi dacă regulile constrâng până la a crea imense distorsiuni ale structurii native, 
atunci ce-i de făcut? S-a spus şi că şcoala ar fi un mijloc prin care oamenii sunt 
domesticiţi într-atât încât sunt trecuţi în rândul obedienţilor şi al non-creativilor. 
Aşa să fie? Şi dacă-i aşa, nu e grav? Cum facem să aducem elevul în spaţiul 
orei ca în interiorul unui spaţiu con-sacrat, dacă familiar nu poate fi?  
 

 Ce şi cum evaluezi?  
Şcoala este obligatorie. Tot ceea ce este obligatoriu se înscrie într-un 

regim care impune, restricţionează, constrânge. Cum ar iubi cineva despre care 
se presupune că e inteligent, opusul libertăţii, când omul iubeşte mai presus de 
orice libertatea? Sau poate siguranţa? Şcoala e dincolo de orice, trebuie să fie, 
efort, program, mărşăluire spre o ţintă. Nu mergi la şcoală doar ca spre un loc 
unde eşti supravegheat să nu-ţi rupi năsucul în hârjoana ta de şcolar mic, 
preadolescent sau de adolescent. Şi dacă înveţi, n-o faci doar ca să-ţi omori 
timpul sau de frica unor pedepse mai mult sau mai puţin formale, cum ar fi o 
proastă situare în ierarhia clasei sau a şcolii. Din păcate, eşti evaluat, notat, 
apreciat, clasat, încadrat într-o ierarhie care ţi se poate părea nedreaptă, 
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arbitrară, demolatoare sau dimpotrivă, corectă, justificată, stimulatoare. Nu se 
poate însă lucra într-o societate bazată pe concurenţă. Oamenii unei societăţi 
concurenţiale riscă adesea să devină nişte numere care se întrec în a ocupa 
primele locuri ale clasamentului. Specialiştii însă au constatat că e toxic pentru 
un copil să trăiască într-o tensiune a ascensiunii. Atunci au inventat premiile 
pentru toţi şi calificativele, ceea ce înmoaie oarecum accentul tăios al unei 
nereuşite. Notele sunt abrupte, în timp ce calificativele sunt oarecum catifelate. 
Notele trei şi patru măcelăresc stima de sine, s-a spus, în timp ce insuficient te 
duce cu mintea la o dată viitoare când va apărea şi suficientul, binele şi foarte 
binele. Profesorul trebuie să fie o persoană care motivează pe cel ce a ales să 
înveţe. Numai că psihologia vârstelor e decisivă, într-un fel încurajezi şcolarul 
mic, altfel, pe cel mare. Cei mici trebuie să înveţe treptat că omul este măsura 
tuturor lucrurilor, cum clar a formulat-o Protagoras. Depinde de tine ce 
semnificaţie dai celor ce ţi se întâmplă. Depinde de tine cum te evaluezi şi cum 
cade autoevaluarea ta peste evaluările altora. În afara evaluării, nu există 
evoluţie, progres, nu ştii să-ţi măsori acumulările. Nu cantitatea de informaţii e 
importantă, ci prelucrarea acestor informaţii, transformarea lor într-un produs 
care să te reprezinte: fişă, referat, lucrare, proiect, soluţie, eseu. Dacă fac doar 
un efort de memorare a informaţiilor fără să înţeleg nimic, efortul meu, deşi 
poate fi istovitor, nu are niciun efect transformator asupra mea şi nici asupra 
evaluatorului meu nu are vreun impact pozitiv. Eu, elevul, trebuie să înţeleg 
lumea în care trăiesc dar şi lumea spre care mă îndrept şi acest lucru este 
imposibil dacă nu mă apropii cu înţelegere şi de lumea mea interioară. Pentru 
asta am la dispoziţie nenumărate limbaje, e adevărat artificiale, pe care nu le 
întâlnesc nici pe maidan, nici pe străzile cartierului, nici în discotecă, nici la 
piaţă. Acolo întâlnesc limbaje naturale care suportă poveri uneori incredibile. 
Asta însă n-ar trebui să mă îndepărteze pe mine elevul, de ţinta însuşirii 
multiplelor limbaje artificiale. Cu cât acestea sunt mai multe şi mai bine însuşite, 
cu atât posibilităţile mele de a-mi alege viitoarea profesie sunt mai generoase. 
Oamenii acţionează asupra realităţii prin ştiinţă care e înainte de orice, limbaj 
artificial, teorie, apoi practică. Profesorul evaluează de multe ori nu doar ştiinţă 
ci şi atitudine. Elevii au dezvoltat abilităţi hazlii privind înduioşarea profesorului. 
Argumentul milei, alternat cu argumentul bastonului sau cu apelul la popor, sau 
la autoritate sunt sofisme pe care le practică cu o veselă inconştienţă deşi se 

studiază la logică tocmai pentru a fi sesizate, conştientizate şi eliminate. ■ 

  



 

impuls   95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visul, la final.  
 

» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

Poate am obosit cu toţii. Ne rotim într-un fel de cerc. Ceva 
străin ne contaminează. Ne repetăm inconştient fiecare gest 
sperând că, învăţându-ne pe de rost, descoperim conţinuturi în 
care mai putem crede. Reuşim, finalmente, o învăţare pe dinafară. 
Pe dinăuntru? Nu am putut pătrunde. Nu încă. Anotimpurile 
speranţei, neregulate, distopice, se diluează în monocromii 
stranii. Vin peste noi necontenit provocări, contrare minimelor 
noastre aşteptări. Clipa şi-a nivelat relieful. Trăirea, oricum ar fi 
ea, rămâne o redută. Uimirea se maculează în spaime pentru care 
nu se mai găsesc resurse, nu le mai facem faţă. 

Poate am obosit cu toţii… 
Peste candori de odinioară se trage cortina, copilării fireşti 

se sting îmbâcsite în praful cotidianului şi ne tulbură cu ultime 
zvâcniri amintirea. Da, ne învârtim… Oximoron se preface trăirea 
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şi nimic cert pe care să ne întemeiem. Trăim ca o abdicare un 
prezent captiv în vrăjile neputinţei, în reflexe comune. Nimic 
concret. Abisul nu poate avea margini, contururile sale se întind 
peste şi între noi, între eu şi tu, între eu şi eu. Ceva străin ne 
devorează.   

Poate am obosit cu toţii. Poate am vrea să plângem, dar 
nu mai ştim cum se face, nu mai credem în minuni. Nisipurile 
mişcătoare ale prejudecăţii ne înghit în monotonii seducătoare.  
Oricât ne-am înălţa acum, zborului nu îi mai pasă. Încercăm să 
râdem, însă umorul, medic taumaturg, nu trece niciodată de 
barierele rănii. Orizontul pare un crăpat amurg, fisuri neînţelese 
înghit culorile într-un punct. Nimic nu poate vorbi mai mult de 
aşteptare, decât infirmitatea că nu suntem unul lângă celălalt. Şi 
sapă în noi tranşee gândul că, în cele din urmă, singura realitate 
este punctul. Dar noi am avut noroc. Am reuşit să privim cerul. 
Da, priveam cerul şi tăcerile noastre se aprindeau într-un fatum 
miraculos, constelaţii tremurau în emoţii de necuprins. Da, 
priveam cerul şi nu ne mai spuneam pe nume. Ne imaginam câte 
unul ales pentru fiecare stare pe care o trăiam împreună. Speriaţi 
câteodată de întuneric, fugeam de oameni ca de nişte fiare ce îşi 
devorează propria specie. Adevărat, aceşti oameni nu se acceptă 
uşor, bucuria celorlalţi îi întunecă, îi înverşunează, îi înstrăinează 
feroce. Contrar oricăror oprelişti, clişeu reflex, timpul s-a scurs 
înşirându-ne arbitrar ca pe nişte mărgele pe aţele lui. Ne-am 
repetat destul. Ne învăţaserăm pe dinăuntru. Pe cerul privit, 
drumurile s-au tatuat cu noi într-un fel de legământ. Trăiri 
paradoxale, drumuri amestecate… peste strigătele nesalvate. Şi în 
toate acestea, văd o viaţă trăită până la capăt alături de tine. Şi eu 
cred în drum. Drumul continuă. Genunchii devin friabili. Tăcerile 
corozive apar recrudescente odată cu toate înserările. 
Îmbătrânim. Şi visul la fel. Zodia asta ne-a cuprins de tot. În 
călcâiele crăpate întrezăresc o hartă. Sunt sigur. Păşesc. 
Dumnezeu zâmbeşte. Îmi e dor de tine şi de mine însumi… ■ 
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