
 

Impuls 
 
 

 

LICEUL ENERGETIC 
T   Â   R   G   U     J   I   U 

 

 
  



 

iunie 2017 4 

Redacţia 

impuls nr. 15 / iunie 2017 / ISSN 1841–3757 
 

» Redactori 
» redactori-coordonatori 

– DANIEL MURĂRIŢA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– DRAGOŞ VLADU (10C /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 

 
» redactori 

– LAURA DIŢOIU (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– DANA ŞTEFANIA BRAŞOAVĂ (FACULTATEA DE LITERE /BUCUREŞTI) 
– VALERIA ROŞCA (COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU/ROVINARI) 
– LAVINIA BULEAC (10G/CN „SPIRU HARET”/TÂRGU JIU) 
– ANETA DODESCU (10C /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– ELENA CIOBANU (CN „TUDOR VLADIMIRESCU”/TÂRGU JIU) 
– ELENA BĂRBULESCU (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– NICOLETA NICA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– ELENA NEGRU (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– ANAMARIA TEODORA MALIŢA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– MARIA ANGHELACHE (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– EUGENIA PASĂRE (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
 

» concepţie grafică 
– DANIEL MURĂRIŢA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 

» copertă 
– VILIANA BORDEAŞI © FOTO: DRAGOŞ VLADU  

» editare 
  

 
 
 

 
 

Potrivit art. 206 CP,  
responsabilitatea  pentru textele publicate  

revine în exclusivitate autorilor. 

  



 

impuls   5 

 
 

 
» Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 
           

Plictiseala este una din cele mai periculoase... boli 
spirituale. Plictisitul e apatic, somnolent, dezinteresat, ratează 
poantele, ocaziile, trece pe lângă frumusețe cu ochii închiși. Până 
și urâtul își are farmecul său. Îți dă de lucru, ai ce trasfigura. 
Frumosul și urâtul sunt două categorii ale esteticului prin care 
ochii omului rămân conectați la priza interesului.  Departe de 
plictiseală. Arta e o navă care duce valorile estetice. N-ai decât să 
urmărești un fragment din imensa ei siluetă și plicitiseala dispare. 
Se poate instala sublimul. Unde mai pui că urmărind-o, dai de 
alții ca tine cu care intri în schimb, dacă nu de idei, cel puțin de 
energii.  Prietenia, valoare socială, se înfiripă acolo unde energiile 
trec  firesc  dincolo de armuri, paravane, geamuri, și găsesc alte 
energii, înoitoare cu care intră în contact. 
        Plictiseala stă la pândă să-l înhațe pe oricine nu-și 
grădinărește buruienișul interiorității. Vine la pachet cu 
indispoziția, cu lenea, cu opacitatea, cu zeflemeaua sterilă și 
urzicantă. Plictisitul e un mohorât. Nu-l prinzi cu nici un cârlig, 
Nu se simte confortabil în recipientul în care se izolează, dar nici 
nu-i trece prin minte să se prindă de vreun deget întins din afară. 
Un astfel de deget este nu doar arta, în toate formele ei, ci și 
știința. Aceasta nu este doar pentru inițiați. Există publicații care 
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sunt blânde cu cei curioși dar neechipați intelectualicește pentru 
înțelegerea noutăților în știință. Dacă vrei să înțelegi cum văd 
oamenii de știință lumea în care tu nu vezi mai nimic, o poți face. 
Ei, oamenii de știință, aduc din mintea lor concepte pe care apoi 
le regăsesc sau pe care le așază în lume, modelând-o, schimbând-
o, cucerind-o. Apoi, din dragoste pentru profani, îți popularizează 
lucrările, adică explică școlărește, pe-ndelete, pentru oricine vrea 
să înțeleagă. Să vrei să înțelegi ține de calitatea ta de om. 
Mărturisesc că mi s-a întâmplat ca, după ce am adus la clasă un 
text dintr-un autor celebru, acesta să fie întâmpinat cu vorbe grele 
, de ocară chiar. E mult mai simplu să pretinzi că cel ce emite o 
idee pe care tu nu o înțelegi, e nebun. Dar la extrema cealaltă stă 
și exemplul lui Alexandru Dragomir, care se străduiește toată 
viața să înțeleagă, ca să nu moară ca un bou.  Revenind, trebuie să 
recunoaștem că în timp ce noi, vizitați sau locuiți de plictiseală, 
dormităm, ei, oamenii de știință,  schimbă lumea prin invențiile și 
inovațiile ce decurg din cercetările lor, din curiozitatea lor febrilă. 
Noi doar ne trezim cu butoanele pe mână, și le manevrăm de 
multe ori dezabuzați, până la demență. Valorile științei sunt 
pentru puțini. Aplicațiile ei pentru toți. Știința nu se consumă așa 
cum se consumă arta. Ea cere mai mult efort, strădanie mai 
susținută, nu doar receptare, ci lucru intens. Când nu ești dispus 
să faci efort, spui că e plictisitor. 
        Plictiseala nu ține cont de datorii. Când se instalează, o 
face prin parazitism. Și sfârșește prin a instala parazitismul. 
Suferindul (doar am stabilit că-i o boală spirituală) intră într-un 
fel de nepăsare cronică. El știe că are de lucru, știe că sunt multe 
de făcut, dar nu le simte ca pe ale sale. Plictisitul primește 
comenzi din exterior dar nu le înțelege rostul. Să ți se spună ce să 
faci iar tu să nu înțelegi pentru ce să faci ce ți se cere, înseamnă să 
o lași baltă înainte de a începe. Ceilalți n-au decât să se agite ei 
pentru tine. Dacă țin morțiș. Tu poți zăcea inert într-o zonă a 
așteptării. Dar ce aștepți tu este să scapi de plictiseală. Ai avea la 
dispoziție imaginația. Scrisul ca formă de curățire. Există și texte, 
publicate, celebre, premiate, care pot fi luate ca rezultat al 
deparazitării interiorității scriitorului. Scriind, te curăți. Murdăria 
de toate felurile se desprinde ca o ciupercă de pe trunchi și cade. 
Scrisul însă fără citit, e dificil căci cuvintele rar se nasc fără să fie 
plantate. Când n-ai destule cuvinte, nu poți vorbi, și cu atât mai 
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puțin scrie, nuanțat, analitic, cuprinzător, tușant, ca-ntr-o 
operație chirurgicală. 

      Plictisitul e deci bolnav. Are atâtea de făcut dar nu-i stă 
capul la treabă. Ar fi plictisitor să se-apuce metodic de vreuna. 
Până una alta, are la dispoziție butoanele. Stă pe un scaun ori pe 
un substitut de scaun, nici nu contează unde se află, la școală, în 
microbuz, la discotecă, pe o bancă în parc, pe o bordură la 
marginea unui drum, stă și butonează. Se holbează la imagini. 
Gândindu-se la nimicul care-i cucerește, milimetru cu milimetru, 
mintea. Mi-aduc aminte de replica unui personaj din Trei dinți 
din față , romanul lui Sorescu: Când stai pe loc, vrei în jurul tău 
multă mișcare. De aceea poate plictisitul este cel mai vulnerabil la 
pasiunile oarbe. Mulți tineri au căzut victimă a jocurilor de noroc. 
Fiecare bănuț care ajunge pe mâna lor se varsă în cash-flow-ul 
sălii de jocuri mecanice. Cine stă să vadă că aceasta-i înțesată de 
minori ademeniți cu așa-zisul consum din partea casei, de la cafea 
la prima – interzisa sută de grame de coniac? Nu doar jocurile de 
noroc sunt capcane pentru tinerii plictisiți, ci și consumul de  
țigări, băutură, droguri, sex, pornografie. Toate sunt consumate 
sub  formula de distracție. Ca să nu ne plictisim, ne bombardăm 
mintea și simțurile cu ghiulele.  Când ele ne-au fost date să le-
nobilăm, noi le-nnămolim. Ce știință, ce artă, ce ispravă să mai 
faci cu mintea și simțurile atât de grele?!  
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        Plictisitul trebuie salvat. Salvarea din exterior însă, nu este 
cu putință decât în primii ani de viață când se cultivă pasiunile, 
aptitudinile, curiozitatea cea bună, motivația pentru muncă, de 
orice natură ar fi. Și în primii ani de viață învățarea se face prin 
imitare. Copilul învață imitându-și părinții, apoi educatorii. Orice 
părinte știe ce atitudine a avut doamna la grădi, căci copilul, 
acasă, o  reface prin teatru cu păpușile sale, întocmai. Orice 
doamnă educatoare știe cum vorbesc părinții copilului acasă, căci 
le aude replicile în gura copilului lor, întocmai. Când vine la liceu, 
e deja purtător de valori. Nu că nu s-ar mai putea face nimic, dar 
terenul a fost deja pregătit. Pentru izbândă sau pentru delăsare. 
Profesorului i s-a smuls de către societate sceptrul de purtător de 
valori. Societatea i-a retras creditul de formator deși el, 
profesorul, încă n-a dezarmat. Total. Încă se mai încăpățânează să 
se creadă cultivator de valori. 
       Rareori poți infirma zisa: ce naște din plictisit, plictisit 
ajunge. Ronțăiala nesfârșită de semințe, telenovelele care nu se 
mai termină pentru ochii hulpavi ai mamei ațintiți la unul din 
televizoare, și meciurile infinite la care tata urlă înfiorător în fața 
celuilalt televizor, sunt doar începutul plictiselii. Restul e doar 
tăcere. 
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L’âme dans tous ses états noirs 
Prof. Nicoleta Nica,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

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

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

 
DÉPRESSION 

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

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

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

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

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

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

“Ils peuvent se rendre disponibles et 
prêter une écoute attentive sans autre jugement. 
Résister à la tentation de tenir un discours sans vraiment savoir ce qu’il est permis de dire ou 
non et adapter leurs mots’’. À l’entourage aussi d’inciter le dépressif à prendre conscience .La 
question du thérapeute se pose d’autant que de son choix dépend la relation de confiance. Sa 
mission première est de tendre une main secourable. 
La dépression se soigne aujourd’hui efficacement. Au – delà de l’accompagnement 
psychologique, la voie médicamenteuse qui lui est fréquemment associée nécessite un contrôle 
régulier de l’état clinique du dépressif. 
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L’atmosphère de guerre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Maria-Lavinia Buleac, 10G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 Le soleil levant dans un ciel orange, qui seul reste au-dessus d'un 
globe planétaire avec une agitation odieuse après quoi les hommes 
souffrent. 
 Afin de renforcer de l'instabilité mondiale, la guerre est 
enracinée dans la plus forte parmi les nations. Les soldats sont de plus en 
plus épuisé, et pensée d'un attentat devant terrifie si fort qu'ils veulent leur 
mort avant cets guerres. 
 Mais il n'est pas de nouvelles en le front de bataille. La solidarité 
effective est une simple formalité devant une mort presque imminente, le 
rêve de l'enfant dépérit comme un vapeur enfantin dans l'air avec l'odeur 
du sang et de caoutchouc fondu. Un soldat qui pleure levé ses camarades 
mourant sur le sol gelé, qui est mélangés avec boue. Des taches rouges 
restent imparfait et ruisselent comme un serpent de têtes de les organismes 
de pas encore refroidis. 
 Autre soldier qui survit maintenant bois dans une flaque 
pitoyable de l'eau mélangée avec l'instinct de survie. Il la pousse à mouiller 
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ses lèvres fissurés et cassés, même si conscient connaît les conséquences 
tragiques qui vont venir. 
 De la ligne d'horizon il s’approche d'un char russe, qui ne 
semble pas vouloir implication dans le sombre et pas trop calme action. 
Mais le carnage continuera avec ou sans sa permission. Cornes enrouée 
entendre du néant qui entoure brouillard quitté les plaines enneigées et 
parfaitement lisse. 
 Les uniformes but de tromper le regard agile ne plus avoir pas de 
sens- parce que la crainte du champ de mort, pour parvenir à la stratégie 
militaire efficace, il n'a pas d'importance. 
 Dans les bureaux de commandants, on jam sonore des touches 
de machines à écrire dans le code Morse- déplier alliances, mis à la 
disposition des partenariats, des informations provenant d'autres pays est 
par télécopieur ou par d'autres moyens. En entendant des nouvelles 
importantes ou non, l'ensemble du département et aime se frotter les 
mains. Peut-être qu'aujourd'hui capitulera adversaires, peut-être la terreur 
prendra fin. 
  Dans le milieu de la ville, nous voyons des enfants qui pleurent 
de peur aux côtés de leurs mères, des générals qui ont fait irruption dans 
les maisons, les personnes âgées demandent à leur mort. Rues pleines de 
personnes arrêtées pour des raisons obscures, une terreur qui semble 
émerger et essaimer chez les hommes. 
 La fondation d’équilibre planétaire bouges, chaque seconde 
semblait que dure un siècle pour la société. Si nous analysons chaque âme 
individuelle on observer un état de suffocation mentale a augmenté 
unimaginable. Un sentiment de bonheur parce qu’il n’est mort pas dans ce 
second , par chaque soldat ou citoyen. 
 Retour à l'avant, les canons sont assemblés et mis en fonction- 
mais la guerre est déjà dans un état si forte qui ne prend en compte tous les 
tabere- tirer tout le monde qui saisit une force bestiale et regrets qui a tué 
inexprimable- une âme comme la leur. Mais dans la guerre, les lois se 
taisent, pas d'arbitres. 
 Et le crépuscule, la lune se lève avec la timidité inégalée. Un 
moment idéal pour contabileze les décès dans les camps et des déchets, et 
les soldats tentent de se battre et de survivre jusqu'à ce que le soleil se 
lève à nouveau demain.  
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Bolnavi de iubire 
» Dana Ştefania Braşoavă 

 
Inspir. Expir. Ce îmi mai rămâne de făcut? Respir. Urăsc să 

fac asta! Toţi mediocrii respiră. Mă abţin cu greu să nu izbucnesc 
într-un râs isteric. Cum de am ajuns în situaţia asta? Cum de am 
pierdut pe toată lumea? Cum de am rămas singură? Atât de 
singură… 

Amintirile năvălesc, iar întregul corp îmi e cuprins de 
spasme agonizante. Îmi amintesc totul… Te văd pe tine, mă văd pe 
mine, o văd pe ea sau pe el şi lacrimile îmi invadează obrajii. Nu-
mi mai rămâne altceva de făcut. Tu m-ai adus în situaţia asta 
dezolantă! Tu m-ai minţit! Cu fiecare secundă care trecea simţeam 
din ce în ce mai mult că tu eşti ecoul meu în lume. Că tu eşti prima 
rază de soare a dimineţii sau primul fulg de zăpadă din Ajunul 
Crăciunului . Însă nu erai decât începutul sfârşitului meu. Din ziua 
în care mi-ai dat ochelarii tăi coloraţi, totul a căpătat o cromatică 
adorabilă. Lumea mea din umbre alb-negre era departe… Şi când 
credeam că am ajuns să te cunosc, mă lovesc de cruda realitate. Nu 
ştiu nimic despre tine. Poate doar ceea ce e scris pe buletin, dar 
asta ştie toată lumea! Eu nu ştiu altceva decât ceea ce e deja 
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evident pentru toţi ceilalţi. M-ai lăsat însă, multă vreme, să cred că 
te cunosc cel mai bine. Mi-ai dat falsa impresie că eu îţi citesc 
sufletul ca pe o carte deschisă. Tu însă nu voiai să fii cunoscut. Nu 
voiai să fii lectura mea de duminică după-amiaza. M-am înşelat. 
Ore, zile, luni, ani de minciuni zadarnice, amăgitoare. Amăgitor de 
dulci, însă pentru tine, dulce înseamnă crud! Credeai că dacă mă 
îmbeţi cu nectarul iluziilor tale, îmi va fi mai bine. Chiar aveai 
impresia că aşa mă faci fericită? 

Eram fericită. Cel puţin aşa credeam. Tu m-ai învăţat să 
zbor. M-ai  învăţat cum să privesc dincolo de temeri şi să îmi fac 
din frică, aripi. Acum nu mai sunt sigură că însemna fericire. 
Trăiam doar pentru şi prin tine. Iubeam şi asta mă făcea fericită. 
Înainte să te cunosc, obişnuiam să spun că limita mea este cerul. 
Tu m-ai învăţat să văd în imensitatea cerului, doar un punct de 
sprijin. Apoi m-ai închis în colivia sufletului tău meschin. Gratii 
groase din lacrimi şi suferinţă.  Mult timp, prea mult, am stat în 
captivitatea iubirii tale bolnăvicioase. Aşa credeai că îmi dovedeşti 
iubirea ta. O iubire ciudată, dar o iubire… 

Ştii ce e şi mai rău? Atunci când am plecat, credeam că fără 
tine îmi va fi mai bine. Că tu eşti zbuciumul din sufletul meu, că tu 
îmi bulversezi întreaga lume. Însă în secundă când m-ai eliberat 
din colivie, am realizat tragedia…  Uitasem să zbor. Aveam două 
aripi, dar nu mai ştiam cum să le folosesc.  Nu mai erai tu lângă 
mine. Dintr-odată, parcă înţelegeam… Devenisem o marionetă, dar 
acum, fără păpuşar, eram o cârpă aruncată în mijlocul drumului. 
Toţi treceau pe lângă mine, îmi aruncau priviri compătimitoare, 
dar nimeni nu se oprea să mă mângâie. Nimeni. Am încercat, 
atunci, să mă întorc în colivia mea rece, dar plină de iubire. Uşa era 
însă închisă. O inchisesei tu. Poate din orgoliu sau poate nu mă 
mai iubeai…  

Tic-tac. Tic-tac. Opreşte-te! Vreau să merg după tine! 
Vreau să te prind de mâna şi tu să te opreşti. Să mă priveşti uimit,  
să îmi săruţi tâmplele, apoi să îmi zâmbeşti. Vreau să fii din nou 
colivia mea. Tic-tac. Tic-tac. Te implor, opreşte-te! 
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„În dragoste nu e loc pentru 
 «de ce?»” 

A N N A    K A R E N I N A1 

 
 
 
 
 

 
 

Prof. Laura Diţoiu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
„Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare 

familie nefericită, însă, este nefericită în felul ei.” spunea Lev Tolstoi 
în incipitul celui mai cunoscut roman al său, Anna Karenina.  

Romanul conturează cu claritatea rusească stropii de iubire 
din sufletul unei femei, aparent idealistă. Subiectul, un melanj între 
datorie, iubire, pasiune şi, mai presus, remuşcare, a fost de curând 
ecranizat. Am tratat noua propunere cu mefienţă, gândindu-mă la 
lipsa de imaginaţie a regizorului care îşi alege un subiect atât de 
uzitat2. Eroare, părerea unui diletant! Filmul tulbură nu doar prin 
subiect, ci şi prin viziunea regizorală. Joe Wright, un iubitor de film 
şi apoi un cunoscător al literaturii3, oferă o perspectivă modernă 
unui roman care nu depăşeşte barierele clasicului. Cu pasiune şi un 

                                                 
1 Anna Karenina [2012]; Regia: Joe Wright; Scenariu: Tom Stoppard; Distribuţia: Keira Knightley 
(Anna), Jude Law (Karenin), Aaron Taylor-Johnson (Vronsky), Domhnall Gleeson (Levin); Gen: 
Dramă. 
2 Romanul a beneficiat de mai multe ecranizări, Anna Karenina fiind interpretată de Greta Garbo 
(1935), Vivien Leigh (1948), Jacqueline Bisset (1985), Sophie Marceau (1997) 
3 a regizat şi Mândrie şi prejudecată 
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spectru imagistic inedit, regizorul creează controverse 
problematizând într-un mod teatral temele romanului omonim: 
sensul și scopul vieții, contradicţiile sociale, condițiile morale ale 
căsătoriei și vieții de familie, relația dintre viață și moarte, dintre 
iubire și fericire, dintre datorie şi alegere, spoiala etică a unei 
societăţi în pragul capitalismului. Viaţa e surprinsă între joc, truc, 
anacronism, oportunitate şi şansă. 

În spatele unei cortine preţioase, catifelate, dar grea, se 
desfăşoară, în anul 1874, o filă de viaţă. Scena, loc al exagerării, al 
complexităţii, al simbolului, prezintă, acum, doar sufletul unei femei, 
Anna Karenina (Vronsky, amantul acesteia, e doar o umbră palidă). 
În plan secundar, prezentat contrapunctic, avem un alt fir narativ, 
alegerea lui Levin ce pariază pe liniştea domestică a căsniciei. Nu se 
insistă pe explicitarea firului narativ. Asistăm la un scenariu ale cărui 
premise se presupune că le cunoaştem. Cu toţii ştim povestea. Ideea 
este, fireşte, recurentă. Expresia ei, nu. 

Voit, la început, toate personajele sunt stridente, brutale, 
agitate, gesturile sunt oarecum maşinale. Regizorul, însă, renunţă la 
măşti treptat, lăsând loc poveştii care nu are nevoie de artificii, ci 
doar de detaşare. Decorul este straniu, dar cadru după cadru îşi 
pierde pe nesimţite din importanţă, devine de o intensitate suspectă, 
ireală (albastrul tapetului, al cerului etc.). 

Teatralitatea nu derapează în excese sau falsări cabotine. 
Gesturile sunt când atente, graţioase, când comune, frizând 
naturaleţea şi implicarea protagoniştilor în rol. Universul optic, prins 
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între simbol şi concret, este uneori miniatural, lăsând privitorului 
impresia imaginii de ansamblu, a cuprinderii totului. 

Muzica înalţă, provoacă, supune, corupe la atenţie şi graţie 
deopotrivă. Dansul – moment febril, jucat cu o rapiditate frapantă, 
împletirea mâinilor cu o coerenţă ce sfidează realitatea, vorbeşte 
despre pasiunea, sensibilitatea, profunzimea sentimentului şi 
incapacitatea stăpânirii. Clipa, înzestrată cu puterea împlinirii, 
pietrifică muritorii, pe cei care îşi refuză tatonarea magistrală a 
fiinţei. Tentaţia e mare! Înfiltrează-te printre cadrele lungi, într-o 
lume a îndoielilor acaparante, a graţiei umane, a suferinţei, dar mai 
ales a curajului, a completării, prelungirii. Încearcă, printr-o iluzie, 
să atingi abisul fericirii şi poţi simţi hăul vieţii.   

Complicitatea privirilor este o punte peste toate opreliştile. 
Între iubirile rostite şi cele nerostite, între trădările interioare 
ignorate, ascunse şi fidelităţi interioare blamate, e omul ca un 
neînţeles major, ca un liant. Dragostea devine un pericol când evită 
convenţia, devine prilej de invidie şi condamnare când se împlineşte, 
devine păcat iar preţul păcatului este dinainte stabilit: moartea. 
Iubirea şi senzualitatea se întâlnesc în comportamentele 
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protagoniştilor, conştiinţa acestora e un magnet care îi desenează 
caracterial între plusurile şi minusurile societăţii.  

Decisivă nu este raţiunea, nu discernământul impune vieţii 
dicteul trăirii. Nu alegem dragostea, ci ea ne alege. Liniştea nu e 
calcul sau regulă, fericirea nici atât. Siguranţa zilei, poziţia socială, 
poziţia materială, statutul nu pot substitui chemările ardente ale 
pasiunii sau mirajul iubirii. Norocul are zarurile cu feţe nepunctate, 
obscure, nu se poate intui nicicând potrivirea lor. În iubire nu poţi fi 
radical, respiri în ritmul inimii şi atât. Însă dragostea care nu e 
rutină, după cum observăm, scandalizează.  

Chiar dacă în jocul imaginii exfolierea cadrelor poate lăsa 
impresia unei Matrioşka butaforică, am fi îndreptăţiţi să spunem că, 
regizoral, s-a supralicitat un stil minimalist. Deşi detaliul există şi ar 
putea deruta, atenţia nu este captată decât de implicarea actorilor în 
rol. Implicare ce se poate recepta cu uşurinţă, chiar dacă, prin limbă, 
printr-o anume geografie spirituală, punerea în scenă e redundant 

occidentală (coregrafie, costume, bijuterii, machiaj), spiritul epocii 
nu este redat prin accente profund ruseşti, ideea cardinală fiind 
aceea a universalităţii trăirii interioare care se poate exprima într-o 
singură formă: a limbajului dragostei. Pulsul nu are apartenenţă 
culturală, zbaterea interioară nu poate fi contaminată nici măcar 
civilizator. Iubim primordial, într-o nostalgie prăpăstioasă, păstrând 
aparenţele regăsirii definitive. Meritul peliculei se revendică şi din 
implicarea privitorului în toată derularea scenografică. Nu este 
abandonat mercantil, hollywoodian unei lentori date de imagini 
explicite, ci, privitorul, este solicitat la o imaginaţie care să umple 
decorul, păstrând linia autentică a artistului creator.   
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Anna este captivantă, fără a se 
focaliza toată acţiunea pe gestica acesteia, ea 
corupe esenţial. Independent de gen, obligă 
privitorul la seducţie. Patetismul prin care 
îşi divulgă şi îşi asumă sufletul este, până 
la urmă, de o candoare şi vinovăţie 
răpitoare. Paradoxul?! Totuşi, Anna 
trădează fiind sinceră! Dragostea e 
un labirint, împlinirea o simplă festă a 
destinului. Dejucarea destinului o 
reprezintă tocmai dezgolirea de sine 
într-o lume ce se identifică cu o mlaştină 
de prejudecăţi. Bine ştiut este că „lumea” 
îţi poate ierta absolut orice, numai faptul 
de a fi fericit şi de a-ţi alege decisiv, 
singur fericirea nu. Chiar şi anumite 
scene de pantomimă cultivă senzaţia 
unui destin care „trage sforile”. În cazul 
Annei, „Păpuşarul” a fost răpus de voinţa 
acesteia ce îşi identifică regăsirea în 
trăirea propriului rol, în sinucidere. 

Costumele, vestimentaţia, 
accesoriile sunt remarcabile. Rochiile, 

îndeosebi ale eroinei, excepţionale. Ea fiind 
un melanj reuşit de culoare, muzică, dans, 

vibraţie. În pofida acestei realizări „de culise”, 
epoca nu este creionată fidel, e mai degrabă un 

fel de pastişă. Intenţiile regizorale înscriindu-se 
nu în introducerea în spiritul unei epoci, cel al 

Rusiei Imperiale de secol XIX, ci mai degrabă 
reiterarea unui continuum specific, esenţial omului. 

Forma, decorurile acestei scene numite viaţă, se pot schimba. Rămân 
ca un coagulant al întregii treceri omeneşti trăirea, sentimentul.   

Dragostea? Un vertij fatidic. Filmul? Este unul dramatic. Aşa cum, 
vrând-nevrând, sunt mai toate vieţile fie că sunt prinse în vreo 

creaţie artistică, fie că nu. Şi numai ca simplu exerciţiu comparativ, 
da, filmul merită văzut. „În dragoste nu e loc pentru «de ce?»” 

Iubeşti pur şi simplu, chiar dacă aceasta pare o raţiune mai presus 
de a fi, pentru că, sperăm, cortina nu cade odată cu moartea! 
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Femeia [ D I A L O G   V I I ] 
Philip Coandă 

 

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

timpul văd lucrurile din altă perspectivă chiar dacă vizualizez 

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

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

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

placă. mă gândesc, pun la punct planuri şi 

construiesc zeci şi mii de scenarii intr-

o secundă despre ce s-ar putea 

întâmpla. faptul că-i doar o 

banală întalnire, mă scoate din 

minţi. banalul şi 

superficialitatea sunt cele 

mai mari temeri ale mele. 

deşi presupun că n-o să fie 

nici superficială, nici 

banală. nu ştiu ce flori să-i 

iau. nu ştiu nici măcar 

dacă ar trebui să-i iau flori 

– cum naiba să mă duc fără 

flori? poate-i place 

ciocolata… cu siguranţă îi 

place ciocolata. mă-ntreb ce 

are de gând. ne întâlnim şi 

apoi? apoi poate pleca. sau eu 

pot pleca. sau poate ea nici n-o să 

vină. totuşi, nu cred c-ar face asta. 

poate o să trebuiască să conduc acasă. poate o să 
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mă conducă ea pe mine. poate întâlnirea noastră nu e decat ceva 

fictiv iar eu nu fac decât să-mi consum în mod ineficace timpul. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inimaginabil simplă. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

din partea unui bărbat, pentru ea înseamnă enorm. păstrează 

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

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

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

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

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

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

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

ei natură. e simplu să iubeşti; trebuie doar să vrei. 
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ADOLESCENTZII &  

LIMBAJUL VULGAR 
Claudia Mădălina Pătrașcu 

 

Deseori, se întâmplă să mergem pe stradă afundați în 

problemele noastre, până în momentul în care auzim zburând câte 

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

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

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

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

- De unde se învață? 
* Un număr mare de copii au contact pentru prima data cu acest tip de 

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

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

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

inferiori lor. 
* Nu trebuie să omitem faptul că 

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

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

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

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

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

 
- De ce sunt adolescenții cei mai predispuși? 
* Perioada adolescenței este plină de numeroase momente în care 

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

- De ce să evitam limbajul vulgar? 
* În urma unor numeroase studii de caz și experimente, s-a descoperit 

că limbajul vulgar este deseori strâns legat de comportamentul persoanei. 
Așadar, o persoană care folosește acest tip de limbaj este mai predispusă să 
devină agresivă fizic, mai ales adolescenții care, după cum spuneam, sunt 
foarte susceptibili. 

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

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

 
- Furia și limbajul vulgar 
* Deseori, acest tip de limbaj apare 

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

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

  
 

» Dragoș Vladu, 10C 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

   
Moara lui Assan, construită în anul 1853, este prima 

moară cu aburi din România. Moara se află în București, în zona 
Obor-Lizeanu. În prezent, se află într-un stadiu avansat de 
degradare. Moara lui Assan este clasificată în 
evidențele Ministerului Culturii și Cultelor ca fiind monument 
istoric de valoare națională și face parte din patrimoniul 
industrial. 
  Moara a fost întemeiată de negustorii George 
Assan (1821–1866) și Ion Martinovici (1820–1882). 
  Recent, ansamblul de clădiri a suferit două distrugeri 
semnificative: în mai 2008, un incendiu care a ars 90% dintr-un 
corp secundar al fabricii și în ianuarie 2012, prăbușirea 
acoperișului și a unui perete din corpul principal ca urmare a 
furturilor susținute de materiale din structura de rezistență a 
clădirii, posibile din cauza faptului că situl nu este supravegheat. 

Construcția Morii Assan a fost realizată în anul 1853, pe 
un teren cumpărat de Gheorghe (George) Assan de la Epitropia 
Ghica, proprietatea extinzându-se apoi prin achiziționarea de 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii_%C8%99i_Cultelor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/George_Assan
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/George_Assan
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ion_Martinovici
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terenuri de la locuitorii din jur. Moara a fost ridicată într-o 
perioadă când în București nu exista nici măcar o singură fabrică 
de cărămida. Ca fapt divers, prima fabrică de cărămidă s-a 
înființat abia în anul 1855 de către serdarul Ioan Filipescu, 
undeva în zona Elefterie. Utilajele pentru moară au fost aduse de 
la Viena, de la firma „Siegel”, transportul acestora pe Dunăre și 
apoi pe distanța Giurgiu-București durând aproape 
o lună de zile. În anul 1865, George 
Assan se desparte de asociatul 
său și rămane singurul 
proprietar al fabricii. 
După moartea lui, în 
1866, conducerea 
întreprinderii a 
rămas soției sale, 
Alexandrina, care o 
lasă apoi în anul 
1884 celor doi fii, 
Basile și Gheorghe, 
care își făcusera 
studiile în 
străinatate. În 1894 a 
fost înființată de către 
aceștia o nouă secție de 
lacuri și culori, iar moara 
măcina la acea dată 7 
vagoane de grâu în 24 de ore. 
În 1895 existau în București încă 
nouă mori cu aburi afară de moara 
Assan. 
  Construcția propriu-zisă a fost realizată folosind 
constructori și meșteri nemți. La data respectivă, construcția unui 
cos al fabricii a fost oprită când atinsese înalțimea de 10 metri, 
fiind considerată prea mare. După plata unor compensații către 
primărie, coșul a fost ridicat până la înălțimea proiectată de 26 de 
metri. În registrele comerciale, Moara lui Assan era înregistrată 
ca «Societatea Anonimă „Fabricile Assan”» pentru industria și 
comerțul făinii, uleiurilor vegetale, lacurilor, culorilor și altor 
produse similare". De-a lungul timpului, moara cu abur de 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ulei
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la Obor a fost botezată de locuitorii Bucureștiului sub diverse 
forme: Moara lui Assan, Moara cu valțuri, Moara de foc sau 
Vaporul lui Assan. În anul 1903 a fost sărbătorită o jumatate de 
secol de la înființare și cu acest prilej s-au mai adăugat câteva 
construcții, iar la clădirea principală în vârful turnului s-a pus un 
ceas mare, având dedesubt, în cifre de bronz, mari și vizibile de 
departe, anii 1853 - 1903. Ceasul lui Assan, care funcționa exact, a 
fost zeci de ani măsurătorul timpului pentru toți oamenii din 
cartierul Obor-Colentina. În 1903 se construiește un nou siloz de 
grâne, care a fost la acea dată cea mai înaltă clădire din București 
- 41 metri înalțime, 28 de silozuri (magazii) și două etaje sub ele 
având capacitatea de înmagazinare de 700 vagoane. Materialul 
folosit În data de 08 februarie 2013, un perete al acestei clădiri s-
a prăbușit din cauza fost lemnul (pentru conservarea grânelor) 
izolat într-un ambalaj de beton la fund și zidarie pe laturi (pereți 
din scânduri de la Sinaia și Azuga, puse pe lat și bătute în cuie - 
50 de vagoane de scânduri și un vagon de cuie), iar acoperișul era 
de fier. După 1903, moara Assan a fost dotată cu energie electrică, 
având uzină proprie, iar în luna iunie 1930 a fost transformată în 
Societate Anonimă pe acțiuni sub denumirea „Fabricele Assan”, 
care cuprindeau patru industrii diferite: măcinarea cerealelor, 
uleiuri vegetale, lacuri și culori, săpunuri și chit. Înainte ca moara 
să fie transformată in societate anonimă, frații Assan aveau 33 de 
lucrători iar în ianuarie 1946, după război, fabrica avea 400 de 
funcționari și lucrători. Fabrica a fost permanent adusă la zi cu 
cele mai noi utilaje și tehnologii, frații Assan fiind interesați de tot 
ceea ce e mai nou și mai bun în domeniul industrial, făcând 
numeroase călătorii în toata lumea în acest scop. 
Primele distrugeri ale ansamblului Moara lui Assan au fost 
semnalate autorităților începând cu anul 1995. Au fost scoase 
cercevelele ferestrelor, splendid lucrate în fier forjat, precum și 
alte elemente decorative din zinc și plumb de la acoperitoare și 
turnuri. Plăcile de identificare a monumentului au fost smulse de 
persoane neidentificate. Arhiva și mobilierul de valoare, rămas de 
la foștii proprietari ai fabricii au fost valorificate ilegal de 
persoane lipsite de scrupule. Utilajele fabricate la Viena înainte de 
anii 1900 au fost dezmembrate și vândute la fier vechi cu toate că 
erau piese de o deosebită valoare pentru istoria tehnicii. În prima 
jumătate a anului 2005 au început demolari executate în mare 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Obor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/1903
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/S%C4%83pun


 

iunie 2017 28 

grabă și fără autorizațiile necesare la unele corpuri de clădiri ale 
ansamblului, dar și distrugerile deliberate provocate unor stâlpi și 
pereți chiar ai morii propriu-zise transformând într-o ruină acest 
monument istoric. 
  Autoritatile locale, dar și alte instituții ale statului au 
sesizat ceea ce se petrece la Moara lui Assan, însă distrugerile au 
continuat sub diverse forme, folosindu-se metode „consacrate” 
(slăbirea pe durata nopții a structurii de rezistență), dar greu de 
dovedit ca infracțiuni. Gardul perimetral a fost complet distrus. 
Directia de Urbanism de la Primăria sectorului 2, în perimetrul 
căreia se află moara, nu a dat niciodată avize sau autorizații 
pentru demolare sau construcții de nici un fel la Moara lui Assan. 
În septembrie 2005, Primăria Municipiului București a sesizat 
Parchetul de pe lângă Judecatoria Sectorului 2 în vederea 
dispunerii începerii urmăririi penale împotriva celor care se 
faceau vinovați de desființarea ilegală a monumentului de valoare 
naționala Moara lui Assan. Sesizarea penală a fost făcută în 
conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
  Deoarece este vorba de un monument istoric, 
competențele administrative în cazul ansamblului Morii lui Assan 
revin Ministerului Culturii și Cultelor, respectiv Primăriei 
Municipiului București. 
Nici cavoul familiei Assan din Cimitirul Bellu nu a scăpat de 
distrugeri. În repetate rânduri acesta a fost vandalizat: literele 
aurite au fost scoase rând pe rând, ușile din bronz de la intrare au 
dispărut, iar în interiorul cavoului sunt depozitate câteva 
mormane de gunoaie. Din decorațiile interioare nu mai există 
decât urmele. Deși a murit în străinătate, familia lui George 
(Gheorghe) Assan (1821-1866), cel care a fondat Fabricile Assan, 
i-a trecut pe piatra funerară, conform dorinței testamentare a 
acestuia, următoarea inscripție: "Fondatorul primei mașini cu 
abur în industria română(1853)". 
În noaptea 13-14 mai 2008 clădirea a fost afectată de un incendiu 
de proporții, care a fost stins după aproximativ trei ore. 

 
Prăbușirea din 1 ianuarie 2012 
În prima zi a anului 2012, acoperișul construcției a căzut 

și, odată cu el, unul dintre pereți (cu o suprafață de peste 200 
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m²). Prăbușirea a fost cel mai probabil provocată de furturile de 
materiale produse de oameni ai străzii. Cum situl nu este 
supravegheat de paznici, de-a lungul timpului au fost desprinse 
piesele metalice din structura de rezistență a clădirii pentru a fi 
vândute ca fiare vechi. Incidentul a fost amplu relatat în presă 
(printre altele, de publicațiile Gândul,Adevărul, România 
liberă, Click!,agenția de știri HotNews, Televiziunea Română, 
B365 – Realitatea TV, postul de radio București FM), iar 
organizațiile non-guvernamentale și asociațiile internautice 
pentru memoria culturală a Bucureștiului caută o soluție pentru 
oprirea degradării și, eventual, îmbunătățirea situației în care se 
află monumentul. Mai multe voci din aceste organizații au 
semnalat că un cadru legal pentru începerea demersurilor există, 
printre responsabili numărându-se deținătorii monumentului, 
Primăria Capitalei și Ministerul Culturii. 

 Incendiul din 7 iunie 2012 
Clădirea a fost afectată de încă un incendiu pe 7 iunie 

2012. Incendiul a izbucnit la nivelul acoperișului unui turn al 
fostei fabrici de ulei din complex. Clădirea, înaltă de circa 30 de 
metri, este părăsită de mai mulți ani.  
 

[Foto: Dragoș  Vladu, 24.05.2017] 
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VISUL ŞI NELINIŞTEA UNUI ADOLESCENT 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Eugenia Pasăre 

                                                                      Liceul Energetic  Târgu Jiu 

 

Ideea de a prezenta câteva sentimente şi păreri privind 

problemele adolescenţilor, mi-a venit citind în numărul anterior al 

revistei, afirmaţia unei eleve din şcoala noastră: „adolescenţa este vârsta 

întrebărilor, a îndoielilor…, în zilele noastre este din ce în ce mai greu 

să fii adolescent”, cuvinte spuse cu deschidere dar şi cu aşteptări pentru 

multe răspunsuri. Cine poate oferi adolescenţilor acestea? Familia dar şi 

dirigintele persoana în care adolescentul are încredere, care oferă o oază 

de căldură sufletească şi un plus de înţelegere. 

În condiţii de insuficientă maturitate psihică, bogăţia vieţii 

afective a adolescentului rămâne o realitate. La această discrepanţă se 

adaugă însă, intensificarea activităţii de introspecţie la adolescent, 

pentru că acum Eul se descoperă din interior. Într-un asemenea context, 

de forţe şi tendinţe contradictorii, orientarea adolescentului în zona 

propriilor trăiri, în găsirea unor exteriorizări satisfăcătoare, este dificilă 

şi are nevoie de „cineva de încredere”, căruia să-i destăinuie 

frământările, cu care să-şi confrunte, în siguranţă şi înţelegere, soluţiile. 

Când dirigintele reuşeşte să fie acest „cineva”, multe conduite 

neconformiste ale adolescentului sunt evitate. 

Responsabilitatea celui care lucrează cu adolescenţii este cu atât 

mai mare cu cât adolescenţa reprezintă un important pas al dezvoltării 

fiinţei umane-poate cel mai important din punct de vedere fizic, 

biologic, psihic şi intelectual.  Dimensiunea socială a personalităţii 
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adolescentului suportă şi ea modificări, pentru că acum se formează 

orizontul social ce începe cu formarea conştiinţei de sine. 

În prejudecăţile unor colegi diriginţi este controversata „criză” a 

adolescenţei şi „inevitabilitatea” ei. Referitor la  „criza adolescenţei”, 

unii psihologi consideră că această „concepţie dramatică” despre 

adolescenţă datează din perioada romantismului, vorbindu-se de 

„mişcări contestatoare” ale tineretului, consemnate pe străvechi 

papirusuri, din care s-a aflat că şi cu milenii în urmă părinţii se plângeau 

de indisciplina copiilor. Referitor la cauzele acestei stări de criză, s-au 

considerat a fi de natură organică, fiziologică, iar în complexul de cauze 

de natură biologică, maturizarea sexuală ocupă locul central, acesta 

determinând stări psihologice profunde, cum sunt: sentimentul de 

culpabilitate, inferioritate sau chiar frustrare, care-l pot dezechilibra pe 

adolescent. Printr-o educaţie corespunzătoare şi o adaptare treptată la 

noile situaţii, toate aceste aspecte negative pot fi evitate. Şansele sunt cu 

atât mai mari, cu cât se va acorda atenţia necesară fiziologiei sistemului 

endocrin şi nervos, schimbările importante petrecându-se aici, cele 

sexuale fiind numai reflexele lor.  Forma violentă a manifestărilor va fi 

cu atât mai uşor percepută, cu cât adaptarea adolescentului, la noile 

situaţii, se va produce progresiv, printr-o acţiune educativă exercitată de 

toţi factorii responsabili: părinţi, medici, profesori, diriginţi, preoţi, 

mass-media. 

Parte integrantă a „crizei”, problema raporturilor dintre 

adolescenţi şi adulţi, dobândeşte noi dimensiuni în prezent. Revolta 

adolescentului împotriva familiei, apreciată prin manifestări violente, 

ajungând chiar la „instinctul migrator”, concretizat prin fuga de acasă, 

este un aspect al detaşării de cei adulţi, pe care adolescenţii îi resping. 

Acest fenomen a determinat a considera adolescenţa drept” vârsta 

recalcitranţei” sau „epoca negaţiei”.  Pe scurt, adeziunea adolescenţilor 

la viaţa de grup afectează direct raporturile cu adulţii, dar nu în mod 

negativ. Aspectele negative sunt urmarea greşelilor educatorilor. 

Un aspect esenţial în domeniul educaţiei îl reprezintă latura 

afectivă a relaţiei adult-adolescent. Unii pedagogi explică erorile pe 

care le săvârşesc unii educatori  în activitatea didactică şi de consiliere 

prin lipsa de afectivitate care generează o adevărată incapacitate de a 

desfăşura activităţi corespunzătoare. Dacă această incapacitate îi 

priveşte pe părinţi, dirigintele se impune a fi mediatorul ce explică 

părinţilor situaţia, pentru a fi depăşită. Atât lipsa cât şi excesul de 
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afectivitate, pot fi surse de erori.  În relaţia dirigintelui cu adolescenţii 

acesta trebuie să ştie că în viaţa spirituală a adolescenţilor stările legate 

de apariţia primei iubiri sunt noi şi îi pot dezechilibra. Este de datoria 

educatorilor să explice că rolul acestei situaţii în viaţa tinerilor depinde 

(adesea în măsură hotărâtoare) de fondul moral pe care apar aceste stări.  

Se pare că în concepţia unor educatori este prezentă lipsa de 

încredere în capacitatea tinerei generaţii de autoconducere, ceea ce 

generează deseori atitudini rigide şi exagerat autoritare, de tutelare. Cu 

alte cuvinte, există educatori care-şi „sufocă” elevii dându-le în 

permanenţă soluţii, transformându-i în simplii executanţi, sau alţii care, 

dimpotrivă, îi lasă fără îndrumarea necesară, ca să nu le „înăbuşe” 

personalitatea. Ambele soluţii aparţin comodităţii. Desigur, e mult mai 

greu să le stimulezi iniţiativa, să creezi ocazii în care elevii să şi-o 

manifeste şi apoi să ştii să te retragi, să-i urmăreşti de la distanţă  gata 

oricând să intervii, atunci când e nevoie. Ce pot face, în această situaţie 

educatorii?  Pe de o parte, să satisfacă setea crescută a adolescenţilor  de 

responsabilităţi şi autonomie; pe de altă parte, să-i ajute să exercite 

aceste responsabilităţi şi autonomia, însoţindu-i, sprijinindu-i să 

depăşească dificultăţile, mai ales din punct de vedere moral. În acest 

sens o adevărată „şcoală” a exercitării autonomiei şi a responsabilităţilor 

o constituie modul de organizare şi desfăşurare a activităţii clasei, în 

şcoală şi în afara de şcoală. 

Instrumentul de lucru al dirigintelui pentru cunoaşterea elevilor 

săi este fişa psihopedagogică. Cum cunoaşterea este un proces ce 

durează pe toată perioada şcolarizării, dinamica dezvoltării personalităţii 

elevului trebuie să se reflecte cât mai bine , în conţinutul fişei, acesta 

oferind datele necesare privind orientarea şcolară şi profesională. 
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După Aristotel, adolescentul se caracterizează prin „neastâmpăr, 

înflăcărare, neliniştea dorinţelor, este mânios, preferă onorurile şi 

izbânda banului. Afectiv, trece peste hotarele obişnuite ”. Aceste 

trăsături din antichitate, se pot atribui şi tânărului mileniului III, pentru 

că adolescenţa implică cele mai intense trăiri ale vieţii. Referitor la 

aceasta, o descriere cu eleganţă şi profunzime a realizat-o marele G. 

Enescu: „Tinereţea nu este o perioadă a vieţii. Ea este o stare a 

spiritului, un efect al voinţei, o calitate a imaginaţiei, o intensitate 

emotivă, o victorie a curajului asupra timidităţii, a gustului de avânt 

asupra dorinţei de confort. Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit 

număr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. Anii 

ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul…” 

De ce m-am gândit să scriu 

despre dirigenţie? Pentru că este 

o sarcină importantă, de 

onoare, frumoasă dar şi 

deosebit de grea. O 

asemănăm cu un drum 

sinuos, cu urcuşuri şi 

coborâşuri, presărat cu 

satisfacţii şi multe 

îndoieli; cu greutăţi şi 

victorii sau, altfel spus, cu 

frumuseţile şi zilele ei de 

sărbătoare. Munca educativă cere 

o autentică simţire a tuturor 

problemelor pe care le pune; cere de asemenea, dăruire, tact şi multă 

delicateţe. Există şi un paradox: cu cât experienţa pedagogului creşte, cu 

atât creşte şi distanţa dintre vârsta lui şi vârsta celor pe care îi educă. 

Soluţia? Contactul permanent cu generaţia tânără trebuie să-l facă să-şi 

păstreze tinereţea sufletească, amintirea vie a propriei sale tinereţi. El 

trebuie să aibă o mare fineţe spirituală, să fie capabil a intui sufletul 

tânăr, să ştie ce se petrece dincolo de zidul aparent de netrecut al 

adolescenţei. Pentru deschiderea tuturor porţilor, soluţia este: simpatia, 

afecţiunea, tandreţea; cărora nici un adolescent nu le rezistă. 
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Maria Șchiopu,  

Petroșani  

 

Credinţa creştină nu este o realitate exterioară poporului, ceva 

adăugat, ci credinţa creştină este parte intrinsecă din identitatea 

românească, deoarece nu a existat o vreme în istorie ca poporul român 

să fie un popor păgân. De când s-a născut ca popor nou de atunci s-a şi 

creştinat. Deci, demnitatea noastră de biserică apostolică cere să ne 

împlinim datoria noastră de mărturisitori ai iubirii lui Hristos, ai 

credinţei apostolice, oriunde ne-am afla, în orice poziţie socială şi în 

orice loc de pe glob (PF Daniel). 

Specificul național își pune amprenta pe practicile din biserică și 

pe credința oamenilor;  anumite lucruri vin de la strămoși, care devin 

creștine, dar nu aparțin celorlalte neamuri, ci numai neamului tău.  

Felul de a fi eclesial, ca etos în Hristos, nu este o manifestare 

individuală, ci își exprimă existența sa în mod universal. De aceea și 

Hristos în «Predica de pe Munte» a unit credința către El cu ținerea voii 

lui Dumnezeu: «nu tot cel ce Îmi zice Doamne, Doamne, va intra în 

Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu, Celui din ceruri». 

Unirea dintre dogme și etosul credinței și al vieții, nu este mecanică ci 

este lucrarea Duhului Sfânt, care presupune conlucrarea liberă cu omul. 

Ca să rămână credința nezdruncinată este nevoie de ajutorul și de 

lucrarea activă a Duhului Sfânt în credincios. Lucrarea activă a Duhului 

Sfânt în credincios este asigurată prin curățenia viețuirii. Viața curată 

face ca Duhul Sfânt să rămână lucrător și să întărească puterea credinței. 
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De aceea, este imposibil ca să nu se clatine credința aceluia ce are viață 

necurată, deoarece viața prihănită devine piedică în trăirea exactă a 

dogmelor în așa măsură încât dogmele acestea se strâmbă în mintea lui 

și încep să corespundă cu viața sa întinată.  

Viața eronată și întinată împiedică înțelegerea înălțimii 

dogmelor credinței, deoarece, în mod practic, întunecă puterea de 

înțelegere a minții. Și, așa cum nu este posibil ca cineva care se găsește 

în înșelare dar trăiește corect (având smerenie, dragoste, moralitate, 

virtute, viață curată) sa rămână într-un final în înșelare, tot așa cel care 

se găsește în viclenie, nu poate să ajungă repede la înălțimea 

dogmelor.  Cel care caută adevărul, trebuie să se păzească neîntinat de 

orice patimă. Cel care se eliberează de patimi, și din înșelare se va 

elibera și adevărul va cunoaște. Dumnezeu cheamă și conduce la adevăr 

pe orice om care are frică de Dumnezeu și viață virtuoasă. Nu există 

situație, spune Sfântul Ioan Hrisostom, ca un om de altă religie sau 

eretic, să rămână în înșelare, atunci când este bun și iubitor de oameni. 

Întotdeauna Dumnezeu îl va conduce la Biserica Sa. Dacă se întâmplă 

însă, să rămână în înșelarea sa, atunci există cu siguranță o altă patimă 

pe care o are, cum ar fi slava deșartă, nepăsarea sau lenea sufletească, 

lipsa de grijă față de propria mântuire, etc.  «Dumnezeu îi atrage pe cei 

care se găsesc în înșelare, atunci când au viața curată». Un exemplu este 

Apostolul Pavel, care era un prigonitor și luptător cumplit împotriva 

Bisericii lui Hristos. Deoarece avea o viața ireproșabilă, nu numai că a 

primit credința Bisericii, dar și pe toți i-a întrecut. 

Cât privește legătura dintre credința și viața în cadrul Bisericii, 

apare următorul fenomen tragic și paradoxal. În zilele noastre, mulți 

creștini ortodocși ne arătam a crede după credința Răsăritului, dar ne 

comportăm și trăim Apusean. Aceasta este o problemă foarte gravă, 

deoarece confirmă o fracturare interioară existențială. De aceea, se 

înțelege de ce în vremea noastră se schimbă adevăruri înrădăcinate de 

secole, în ciuda recomandării clare scrispturistice și patristice de a nu 

«schimbă granițele veșnice pe care le-au așezat Părinții Bisericii». Felul 

apusean de a trăi, care de la început și prin construcția sa este definit ca 

arogant și plin de mândrie, are ca rezultat nașterea oricărei erezii. 

Biserica este şi a fost, de multe ori, mai convingătoare decât 

chiar multe dintre instituţiile statului. Despre Biserică, Sfinţii Părinţi 

vorbesc· numind-o „cerul pe pământ”, sau „împărăţia lui Dumnezeu din 

lumea aceasta„ prefigurare a fericirii veşnice din împărăţia cerurilor. 
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Păstrătoare a unui tezaur duhovnicesc şi cultural de o mare valoare, 

Biserica este însuşi sufletul românesc, în dimensiunea lui cea mai 

curată, cea mai înălţătoare.  

Între aceste comori, se numără, în primul rând, Sfânta Tradiţie, 

tezaurul dogmatic pentru păstrarea căruia au murit şi mulţi dintre 

strămoşii noştri, încă din cele mai vechi timpuri, de la sfinţii mucenici 

Atalos, Zoticos, Filipos şi Camasis de la Niculiţel, până la Sfântul 

Emilian de Durostorum, Sfântul Sava al Buzăului şi nu în ultimul rând, 

episcopul Bretanion al Tomisului, care a participat la Marele Sinod de la 

Niceea în anul 325.  

Nu vom trece cu vederea nici ispitele şi provocările cărora 

trebuie să le răspundă Biserica în zilele noastre, în calitatea sa de 

conducătoare a lumii către sfințenie, către împărăţia lui Dumnezeu. Între 

acestea, practicarea unor mari păcate, cum ar fi desfrânarea la scară tot 

mai largă, avortul, homosexualitatea, violenţa, traficul de droguri şi de 

persoane, prostituţia, abandonarea copiilor şi a bătrânilor, transplantul 

de organe, eutanasia şi alte tehnici biomedicale, provocările politicului, 

ecumenismul.  

În toate acestea, ea este nevoită· să dea un răspuns creştin, 

păstrând adevărul şi duhul sfinţilor părinţi şi mărturisindu-l lumii 

contemporane, prin latura dinamică a Sfintei Tradiţii, care înseamnă 

aplicarea în actualitate a învăţăturii Mântuitorului Hristos. Iar toate 

acestea sunt, de fapt, afirmarea individualităţii creştine şi a identităţii 

româneşti, în lumea noastră.  

La fel de expusă provocărilor moderne, dar şi mare păstrătoare a 

valorilor identitare, este familia, instituită de Dunmezeu înainte de 

căderea protopărinţilor noştri: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după Chipul 

Său (...) a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1,27 + Facere cap 2, 18-24). 

Dacă privim către această Sfântă Taină, ne îndreptăm către adâncurile 

de necuprins ale ştiinţei şi pedagogiei Dumnezeieşti, către lucrul pe 

care-L are Dumnezeu şi judecata Lui cu fiecare om în parte. Pentru că şi 

dacă contemplăm această Sfântă Taină şi raţiunile ei dumnezeieşti, 

vedem grija Lui Dumnezeu ca să nu fie omul singur, ci să aibă ajutor 

după măsura Lui, cu care să împartă stăpânirea pământului, să se 

desfăteze de bunătatea roadelor lui şi să se unească într-un singur trup.  

Taina nunţii reprezintă de fapt, sfinţirea iubirii; atât iubirii 

trupeşti, cât şi a celei sufleteşti; ajungând până la unirea desăvârşită într-

un singur trup. Sfântul Apostol Pavel slăvea iubirea ca pe o temelie a 
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tuturor faptelor bune şi chiar a muceniciei: „şi dacă aş da întreg trupul 

meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu sunt”. Chipul iubirii 

familiale se găseşte în însuşi Dumnezeu, care nu este o singură 

Persoană, închisă în egoismul ei, nici două persoane egoiste în iubirea 

lor, ci treime de Persoane, împărtăşindu-şi iubirea reciproc: Tatăl îl 

iubeşte pe Fiul prin Duhul Sfânt. Astfel, Dumenzeu se face exemplu de 

iubire pentru om. La fel vrea Sfânta Biserică să ajungă soţii, uniţi într-un 

singur trup şi într-un singur gând, deschişi, prin iubire, către o familie 

mai largă, care este comunitatea, Biserica. Între scopurile căsătoriei se 

numără şi unirea trupească cu scopul naşterii de prunci buni şi al feririi 

de desfrânare, dar, mai ales, creşterea în iubire, creşterea duhovnicească.   

Dacă am distruge celula familiei s-ar clătina multe lucruri în 

societate. Ea păstrează. un echilibru, o înţelepciune zămislind viaţă şi 

conducând spre mântuire pe mulţi. În ea se află chiar începuturile 

ascultării şi smereniei monahale, în ea se descoperă chemarea preoţiei şi 

unele harisme. În familie soţii experimentează metode de educaţie 

creştină pregătindu-şi copiii pentru viaţa veşnică. Familia este o Biserică 

în mic unde se exersează comuniunea, milostenia, ascultarea, 

întrajutorarea, iubirea conjugală, paternă, filială. Aici se învaţă munca, 

ştiinţa şi cultura prin îngăduinţa partenerului de viaţă sau a părinţilor. 

Tot aici se învaţă smerenia, răbdarea, nădejdea, se taie păcatul şi se 

dospeşte virtutea. Într-un cuvânt se perfecţionează fiinţa omenească în 

concordanţă cu voia celor din jur şi a lui Dumnezeu. Din păcate însă, în 

lumea noastră, în care am uitat de Dumnezeu, lipsa împlinirii familiale îi 

împinge pe mulţi către viciu, fie el beţie, necredinţă ş.a. Mulţi iau drept 

otravă medicamentul dumnezeiesc şi în loc să se tămăduiască se afundă 

mai adânc în patimi.  

Prin însăşi existenţa şi viaţa ei însă, familia românească 

răspunde acestor probleme ale lumii moderne, fiind ea însăşi o valoare 

identitară, depozitara unui tezaur cultural de mare valoare şi locul· în 

care identitatea naţională începe să capete contur, de la cea mai fragedă 

vârstă.  

Aplicând cele mai sus relatate, putem spune că şi şcoala este 

pusă în situaţia de a răspunde provocărilor lumii moderne, prin 

promovarea sau nu a unor categorii de valori în rândul tinerilor. Prin 

calitatea sa educaţională, şcoala poate reprezenta unul dintre locurile de 

păstrare şi transmitere a valorilor identitare. De aceea educaţia şcolară 
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reflectă stadiul la care a ajuns o societate, valorile care primează dar şi 

un anumit raport între tradiţie şi noutate.  

A vorbi despre păstrarea şi transmiterea tradiţiei populare în şcoli ar 

însemna, practic, a vorbi de o foarte sumară preocupare, care figurează 

prea putin în programele de învăţământ, iar, de multe ori, nici între 

activităţile extraşcolare. Învăţământul ignoră, uneori, relevarea valorilor 

identitare româneşti, preferând introducerea în studiul elevilor a unor 

valori în vogă, cum ar fi educaţia sexuală (de la vârste foarte mici) şi 

promovând distracţiile sub orice formă, în locul aprofundării unor 

discipline folositoare vieţii. De aceea, în acest domeniu, studiul 

tradiţiilor populare, cunoaşterea şi conservarea valorilor identitare, 

stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea 

aptitudinilor lor artistice sau meşteşugăreşti ar putea contribui mult la 

dezvoltarea personalităţii umane, la spiritualizarea şi socializarea 

tinerilor, la găsirea unui sens al vieţii, a unei motivaţii existenţiale, de 

care adeseori sunt lipsiţi.  

Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare 

româneşti poate constitui, pentru societatea actuală, o alternativă 

educaţională, artistică, economică, cu un potenţial deloc neglijabil, o 

alternativă şi o soluţie a unora dintre dilemele, căutările şi neîmplinirile 

contemporane. Iar dacă vocea tradiţiei, credinţei şi educaţiei româneşti 

tradiţionale se ridică uneori împotriva unor valori en vogue, care vor să 

pervertească însăşi fiinţa umană, se cuvine să trecem peste ranguri, 

poziţie socială, chiar peste practicile şi preferinţele individuale, sau 

personale, atunci când acestea sunt nocive din punct de vedere moral, 

social, creştin.  
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Gheișele 
 

Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Așadar, istoria și realitatea gheișelor este complexă. Nu poți învăța niciodată 
totul despre ele, așa cum nu poți învăța totul despre orice, oricât de însemnat sau 
neînsemnat ar fi. Dar tradiția japoniei, îmbinată cu modernismul actual par să creeze un 
adevărat cult. 
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» Miruna Florescu, 10G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 

                                      SIMPLU 
 

Ce simplu ar fi 
Dacă ar fi doar întuneric 
Şi o lună 
Şi puţin albastru 
Nu am fi mai adevăraţi aşa? 
De ce nu le mai place oamenilor liniştea? 
După atâta agitaţie 
Nu vom fi, oricum, doar puţin albastru? 

 
 

SUNTEM 
 

Poate suntem făcuţi din stele 
Suntem făcuţi din visurile noastre, 
Din nopţi de vară, 
Din ploi calde de primăvară, 
Din lumina ce trece prin frunzele copacilor, 
Din muzica ce o auzim, 
Din lumina unei semiluni, 
Din ochii ce-i iubim 
Sau poate nu suntem nimic mai mult 
Decât această clipă care trece. 

 
 

CÂND VREAU SĂ-ŢI SPUN POVEŞTI 
 

Unde eşti 
Când vreau să-ţi spun poveşti 
Despre mare, despre stele, despre tine 
Şi despre tot ce iubeşti? 
Am pus în tine visuri, picături de ploaie, raze de lumină, 
zâmbete, mituri  
Şi tot ce am mai avut 
Şi au dispărut 
Le-am irosit şi m-am irosit. 
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Eu vreau să povestim 
Vreau să ne găsim 
Vreau să simţim 
Vreau să fim! 
Să plouă peste noi 
Să bem ceai în ploaie 
Să gătim portocale 
Să vedem răsărituri şi apusuri de soare 
Să fugim 
Să ne rătăcim 
Să mergem în pădure 
Să ne înălţăm 
Să zburăm 
 
Te caut, te strig, mă agit, mă frâng 
Nu răspunzi 
Te ascunzi 
Te pierd printre umbre 
Te pierd într-o lume plictisitoare 
Mă pierd 
Câte am să îţi spun! 
Unde eşti 
Când vreau să-ţi spun poveşti? 

 
MOMENT 

 
Sunt momente pe care am vrea 
Să le prindem cu plase de fluturi 
Să nu zboare 
Să nu se ducă 
Să le furăm 
Să le smulgem din timp 
Şi să le închidem în sticlă 
Şi în noi 
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Philip Coandă 

 

.dragoste? – se poate? 
 
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am pus prima floare în păr. 
  
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am spus prima dată că eşti frumoasă. 
  
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am promis că am să te aştept; 
Ah, da, şi unde ţi-am spus şi a doua oară că eşti frumoasă... 
  
Mi-ai spus să te aştept şi peste ani, oriunde, sub un castan, 
Pe-o bancă. 
Da, oricâţi are să treacă - 
Acum sunt aici: oriunde, pe-o bancă; 
Da, pe-o bancă, unde ţi-am spus multe lucruri. Frumoase. 
Aştept oricât, dar tu nu vii. 
Nu-i nimeni şi nici n-are să vie….. 
Doar o tarabă, scris mare: “Avem de toate”. 
- Dragoste ? întreb timid. 
- Se poate ? Un sfert sau jumătate ? 
- O eternitate. 
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.primăvara 
 
e primăvară, 
iar eu n-am mai iubit de mult; 
nici flori, nici fluturi, 
nici apă, nici pământ. 
nici mare n-am mai ascultat 
în scoici primite de la tine; 
visate, atent meșteșugite 
călite-n foc de stele, 
cu prafuri felurite; 
cu cai ce-aleargă-n zare 
și desenează cerul 
cu stele – ca pe mare. 
iar îngerii le-aduc, 
la mine vin călare 
pe cai ce-noată-n cerul 
ce-i desenat din mare. 
din cer iei scoicile, să înțeleg ?! 
sau le visezi ? – mi-e greu să cred. 

 
.marea 

auzi? 
da, e marea… 
ne strigă. 
bătăi de valuri 
pe care numai eu 
le înțeleg. 
te strigă si pe tine ! 
de ce nu vrei să mergem ? 
nu, nu e sărată, e dulce. 
da, 
dragostea în mare e dulce 
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… 

» Prof. Anamaria Teodora Maliţa, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Călătorie 

 

 

Picături de apă pe fereastra-nghețată 

Suflete de patimă și dor-ncercate 

Inima cu dor, speranțe și enigme 

Jumătăți ale unui întreg pătrat,  

Șoapte – aburii unor mari speranțe 

Ce au trecut dar totuși sunt,  

vor reveni și continuă să fie în 

Sufletele noastre. 

 

 

 

Fără cuvinte 

 

Privesc cerul când vreau gândurile a le aduna, 

Și cred și sper și încă mai visez,  

La aripa de înger ce-nvăluie pământul 

Ce plin de aburi încă mai suspină 

Ș-adoarme-ncet o tristă căprioară 

Pe patul plin de frunze ruginite, 

De-a vântului suspin, de-a dorului chemare 

De-a foșnetului visare, de-a visului lumină. 

Ș-apoi încet cu ochii plini de dor 

Privește-ncet la steaua care-apare 

Pe cer, printre aştri croindu-și calea 

Spre infinit………. 
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» Ionela-Manuela Banciulea, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 
 

 

PACE 

 

Verde crud,verde crud  

presărat  în stropi  de timp pierdut, 

straşnic aruncat în orizont 

adânceşti eterna  pace 

mişcătoare… sub a gândului prezent, 

înmuiat de vise… 

verde crud,verde crud 

căzut pe a lumii ancoră… 

spulberi orice vis de departe, 

acum!  

 pusa-i umbra în ore, 

revărsate de departe…  

pe lângă  noi.  
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» Maria-Lavinia Buleac, 10G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 
 

EMINESCU REMAKE 

 

Ce-ți lipseșe să fii înger? 

Aripi lungi și constelate, 

Îngerul iubirii, îngerul de pace, 

Pe altarul Vestei tainic surâzând, 

Fie-ţi îngerii aproape! 

Că era pe când nu s-a zărit, 

Azi o vedem, şi nu e. 

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

Din teiul sfânt şi dulce o ramură să frângi, 

Dar ce-i rău și ce e bine, 

Tu te-ntreabă și socoate! 

Ce voi? Mai voi ca tu să stai 

Repaus lung la lunga mea durere.. 

În părul tău bălai 

S-anin cununi de stele 

Că eşti demon, copilă, că aproape văd o zare 

Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare, 

În cea oglindă mişcătoare 

Vrei să priveşti un straniu joc.    
  



 

iunie 2017 52 

 
 
 
 
 
 
 

» Prof. Anamaria Teodora Maliţa, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
  

De câte ori nu ați citit un text în limba engleză, întâlnind 

cuvinte care seamănă izbitor, cu anumite cuvinte din limba română? 

Când ați tradus textul ați avut o surpriză.  

False friends – Prietenii falși sunt cuvinte din limba engleză 

care seamănă la formă cu alte cuvinte dintr-o alta limbă, în cazul 

nostru limba română, dar care au un sens diferit. 

 În tabelul de mai jos veți găsi câțiva dintre acești ”false 

friends”: 

 

False Friend Traducere NU 
inseamnă 

Care se 
traduce 

Actual Real, adevărat Actual Present 
Advertisement Publicitate Avertisment Warning 
Antic Glumă, farsă Antic Ancient 
Arm Braț Armă Gun 
Bucket Găleată Buchet Bouquet 
Camera Aparat foto Camera Room 
Confectionery Cofetărie Confectionare Manufactoring 
Crime Delict, 

infracțiune 
Crimă Murder 
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Deception Înșelăciune, 
iluzie 

Decepție Disappointmen
t 

Eventually În final Eventual Possibly 
Extenuating Atenuant, 

diminuator 
Extenuant Exhausting 

Fabric Stofă Fabrică Factory 
Far Departe Far Lighthouse 
Finally În sfârșit Final The end 
Genial Amabil Genial Brilliant 
Gust Boare de vânt Gust Taste 
Library Bibliotecă Librărie Bookstore 
Magazine Revistă Magazin Shop 
Novel Roman Nuvelă Short story 
Petrol Benzină Petrol Oil 
Physician Medic Fizician Phtsicist 
Prospect Potențial,  de 

perspectivă 
Prospect Prospectus, 

Instructions 
Realise A-și da seama A realiza To accomplish 
Resume A relua A rezuma To sum up 
Scope Gamă, 

extindere 
Scop Purpose 

Talon Gheară Talon Coupon 
Topic Subiect Topică  Word order 

 
Bibliografie:  
http://wiki.ro-en.ro/doku.php?id=engleza:greseli:false_friends 
http://www.intranslations.com/admin/files/falsefriends.pdf 

                                        
 

 
  

http://wiki.ro-en.ro/doku.php?id=engleza:greseli:false_friends
http://www.intranslations.com/admin/files/falsefriends.pdf
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Taboo 
Conversation 

Topics 
 

» Prof. Cristina Murărița 
Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Târgu Jiu 

 

 

 

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

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

MIGUEL DE CERVANTES 
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 We can say that in a world completely uninhibited nothing can 

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

racy conversation issue that encourages the interlocutors to venture into 

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

approach a forbidden subject and an unlimited display of unexpected 

reactions from the targeted. 

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

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

is either too sacred or too accursed for ordinary individuals to undertake, 

under threat of supernatural punishment. No matter how evolved society 

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

norm that requires certain behaviors that avoid controversial subjects.

 Without being intentional in each dialogue there is a personal 

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

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

context of the conversation: 

 

 

How much do you weigh? 

Are you gay? 

Why haven’t you got married yet? 

Have you ever been cheated? 

How old are you? 

How tall are you? 

What religion are you?  

Do you believe in God? 

How much do you earn? 

Why do you buy expensive things?  

Who gives you money to buy expensive things? 

Is that your father or your husband? 

Are you a virgin? 

Do you agree with abortion? 

Have you ever had a drinking problem?  

Have you ever taken drugs? 

Have you ever tried to commit suicide? 

Have you ever had a contagious disease? 

Have you got a criminal record? 

Who did you vote at the election? 
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These are just some of the questions that could embarrass 

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

personal space invaded. These questions may irritate the interviewer up 

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

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

of their personal lives and consider such questions as insults. 

Being directly may be a virtue but it does not have to harm 

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

personalities are completely different and this blunt manner adopted to 

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

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

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

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

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

daily behavior. 
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A. S. 

 
People have the habit of categorizing everything. It is the 

way our brain works. We can only truly understand something 
if we classify it. However this habit of ours is actually based on 
prejudice. Prejudice comes in various shapes and forms, from 
the innocent stereotyped beliefs that all those who prefer rock 
music are rebellions spirits, to the more serious discriminations 
such as racism, sexism or anti-Semitism.  
   Historically speaking prejudice has been the cause of 
various events one of the most significant has been the genocide 
that Hitler caused in World War Two, which was based on the 
hatred the world kept against Jewish people. It all started with 
one, very unfit, person put in a position of power. It was, above 
all, a personal battle based on prejudice, “Mein Kampf”, my war, 
as Hitler declared it. The Final Solution killed six million Jews. 
Why? Because Nazis had the preconception that one human 
race, the Aryans, was above all others. 
 Prejudice is found in Education, just as much as it is in 
History. Girls are supposed to be drawn towards Literature, 
foreign languages, Psychology, Philosophy and essentially 
everything that is on the more sensitive side of things. On the 
other hand, boys should love Sciences, Math and all that is 
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rational or practical. On some level, we all share these beliefs but 
that doesn’t mean they are justified. If we are to analyze them, 
they came from a background of sexism. 
 From a social point of view, prejudice is a part of our 
lives, it being the thing that divides us into groups or classes. 
Everybody must fit into a category. Whether the division is 
made by religious considerations, by those of occupation or by 
any others, it is always present. We are reticent toward 
befriending someone who doesn’t shares our interests, because 
we fail to understand them. This failure comes from prejudice, 
from our own faulty thinking. As a career woman, one will not 
be able to understand the choices of stay-at-home mom, and will 
often misjudge her for a person lacking ambition. The two, will 
probably never befriend, although they might have more in 
common than meets the eye. Their passion is just as present, 
only the placement of it differs. 
 Prejudice is a part of the way we think, it is a coping 
mechanism that helps us grasp the meaning of the world, but, at 
the same time, it is what prevents us from connecting with 
others. We feel profound anger when submitted to prejudice or 
discrimination but maybe unconsciously, we do the same. The 
question that remains to be answered is “who are we to judge 
those who judge us?”   
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war atmosphere 
 

 
» Maria-Lavinia Buleac, 10G  

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
The Sun rises and an orange colour wraps the sky, the only one 

that remains still above the planetary globe, touched by an atrocius bustle 
that harms people. 

Insisting on amplifying the global instability, the war roots harder 
between the nations. The soldiers are becoming more and more exhausted 
and the thought of a bombardment on the battlefield scares them so hard 
that they wish they had died before experiencing the wars. 

But there’s nothing new on the front, the real solidarity remains a 
formality in front of an almost imminent death, the wish of a child dies like 
a puerile steam in the smell of blood and melted rubber. From the edges of 
the field the soldiers lift their dying comrades from the frozen, wet and 
mixed with mud land, where imperfect red spots remain, which are 
trickling like snakes from the victims heads, whose corpses haven’t cooled 
yet. 
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Another one who survives, his lips disturbing in a pathetic puddle 
of muddy water, of where his instinct of survival urges him to drink in 
order to wet his chapped and cracked lips, even if his conscience knows 
the tragic consquences that will follow. 

Here comes a Russian tank from the horizon, which doesn’t look 
like it wishes to be involved in the sinister and not very silent action. But 
the slaughter continues with or without its will- here come sounds of rusty 
bugles from nowhere that wrap the fog from the snow-covered and 
perfectly plain field. 

The uniforms that serve at deceiving the best eyesights are not 
worth it now, because everybody is running across the battlefield- the fear 
of death, for realizing a good military strategy, doesn’t count anymore.  

At the same time commandants’ desks are moaning from the 
sound produced by the keys of the typing machines which are writing in 
Morse code- alliances are being broken, partnerships are being plotted, 
information is coming from other countries by fax and other ways. On 
hearing such news, everybody enjoys it and rubs hands. Maybe today the 
rivals are going to capitulate, maybe the terror will be over.   

Moving to the centre of the town, we see chidren who are crying 
with fear next to their helpless mothers, generals who are entering the 
houses by force, elders who beg for their death. Streets full of men get 
arrested for unclear reasons, a terror which seems to incarnate in a human 
skin and walk beside the people.  

The planetary balance seems to be shaking from its roots, any 
second seems to be an eternity for the society. If we analize every soul we 
can see a stiffling mental state, extremely enhanced and a feeling of joy for 
not having died on the spot, embraced by soldiers and every citizen. 

Back to the battlefield, the cannons are assembled and 
functioning- but the war is now so pronounced that the war camps don’t 
count anymore- everybody shoots everybody with an animalic force and an 
unreal regret- they killed a soul like theirs. But in war, rules are mute, the 
are no referees. 

And here comes the evening, the Moon rises with a weird shyness. 
It’s high time they counted the deaths and materials used, and soldiers 
fought and survived until the next day- when the Sun rises again.  

 

  



 

impuls   61 

S o c i a l  
 

 

 

 

 

 

 

Dorina Baston 

Toronto General Hospital 

4AWest Cardiovascular Surgery 

 
I.  

The story begins here. Morning revival 
    

The annoying buzz of the alarm clock is off again. Doing its job.  Again. 
  I open my eyes reluctantly. It’s dark. It’s four thirty in the morning. The 
whole house is purring peacefully like an old, friendly cat. It’s early indeed, but I 
have a train to catch… 
    It is getting colder these days. I can feel the winter in the morning air. 
The wind is blowing, scattering leaves as if separating the light from its candles. 
The car is cold too, but I’m hurrying inside. The radio invades the space with a 
classical piece. I know it by heart. It is my morning theme, it gets me started.  

A talk show spreads itself as I drive. The world is alive it seems, so 
many things happened while I was asleep. Another piece soothes the spirit.  
Everything feels festive. I love mornings… 
    I did not always like mornings. I could only see my sleep interrupted 
and all my dreams prevented from providing the reality I liked best. I wasn’t very 
happy. My mom would not consider any of the long hours spent on the farm, 
none of the hard work on the field. Early mornings were to be lived at their 
fullest, according to her. “Just think of how much you can do, how much you can 
accomplish. Think of how many things are waiting for you to change them…” 

Yes, waking up early was her thing. Still is… 
    I wonder when did I start to like the early mornings; what made me 
change into a morning lover? Countless travels by the Lakeshore come quickly 

anatomy 
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to mind. Seasons displaying their marvelous, continuously changing  features, 
early summer sunrises, dawns sinking in the Lake and all that endless, 
luxurious spill of colors on the surface, at any  time… this would suffice, I’m 
sure, but  there is more. Much more than I can say right now. It is about living 
the morning at its fullest, as my mom used to say, making it the most desirable 
reality of which to be a part. 
But here’s the train…  

I know people from my coach. We know each other by name and by 
employment. I’m greeted, I greet. I get my share of smiles.  Stations flow at the 
other side of the window in a blue-gray light carrying the thread of stories with 
bosses and employees, children, news, politics. Opinions are ready to be given, 
everybody agrees with everybody as if the whole world would count on the 
decisions made right here, right now…  
  I look at the time nervously. I have to be at work on time. I have to be 
there for rounds. A gentleman makes way for me. “She needs to be at the 
hospital on time”, he readily explains to the others. I smile somehow 
embarrassed. As I fly out from the train, I hear behind his mandate for the day: 
“Go, save lives!” 

I smile again. It makes me think. I feel responsible. I’m running… 
Passing the train station at this time of the day could become a story on its own. 
There is simply no end to the people’s frantic flow, to their floating, I should say, 
feeling overpowered myself by the drive to get somewhere (the universal point 
named destination, yet so different for everybody). 

The “river” continues to flow. There is no hesitation; there is no 
resistance to the amalgam of freshness, of countless scents and flavors of the 
morning defined by coffee flavors, cinnamon, and toasted bagels.  

I promise myself a full stop someday. A hurry- free day, with no 
boundaries to it. Then I see myself sunk in the morning’s abundance and, 
perhaps, against the flow. I wonder how it must feel like. From where I am, from 
where I run, it must be fantastic… 
    All this thinking happens while running. At the same time, the trivial 
wish to catch the earliest subway train persists with stubbornness.  

Right in front of me, the same young man I see every day, is hurrying 
with the same goal. I sense the same unspoken contest every time. Today he is 
gaining on me a couple of meters. His glance over the shoulder challenges my 
pride. I can’t let this happen. I will be the first once more.  
    The train is gone. I’m sure we both feel ridiculous and embarrassed. A 
pacifist exchange of glances happens, and we’re “friends” again. I have decided 
never to speak to him. I prefer the story I have assigned to his figure. I further 
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think he should consider himself lucky, being the hero of an alternative, 
believable story. “It is not a small gift”, I conclude… 

Every second counts. I’m still three minutes early this morning, though. 
Outside the subway station is already day. It feels like entering the Kingdom of 
Light. The buildings, the crowd, the flags,  the rush, the entire majesty of a new 
beginning, swallows me up with no hesitation, as if there is no turning back… 

This picture deserves full attention and full affection. My thoughts are 
rising toward the heights ahead. I feel empowered. I can see myself part of the 
mechanism, even though a weak part. To me, it is a remarkable Something.  
  It is a call for More, for Better, for Higher. It is a call for a purpose 
greater than me, and, even though aware of my limits, I know I am needed. 
Somewhere, among these monuments of human determination and 
accomplishments, I have my own place. I am expected.  

I smile again. It makes me shiver. I feel responsible. I’m flying… 
    The hospital’s tall doors open and close ahead. Every day, I must 
leave with them my entire story, my freedom. I must let them take it from me. As 
an offering, I feel sometimes.   
I must leave the day and its potential happenings right here, at the altar. 
  Behind me, people continue their motions. They hurry in their stories, 
carrying them through their passages.  

I must stop. One last look back and before I know it, I’m already on the 

other side. But the story only begins here. The story begins now… 
 

II.  
The story begins here. The doors 

 
     It occurs to me that I have always thought of doors as philosophical 
elements of life.           

As I approach the hospital they gain a majestic dimension absorbing 
meaning after meaning in what I encounter or what I do. The same thought 
comes to mind every day as I see myself taken into one of those time spirals, 
when a particular fragment of one’s life is repeated endlessly. The world that I 
am and the one that I’m heading to are an equal part of my existence. I picture it 
within the frame of my desire to explore them both to their depths. But as I’m 
getting closer feelings narrow, steps slow down; the idea of being ready 
challenges the palms and the breathing. It is the world behind the doors that I 
am amazed at, that I seek and I fear, I love and I dread at the same time.  
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    The anticipation of the unknown compels me to see the fine line 
between the two worlds; they link to each other through my haste towards the 
mental point of passing through with the questions that I have here and now, 
asking for answers there and then. I can feel their altogether imminence.  I 
observe myself ready to shift worlds, browsing inquiries, responses, and worries 
as they claim for names and as I, among people like me, hurry for doors in a 
heartbeat.   
    Shifting the mind from one world to another happens instantly. It is that 
instance and the intensity that captures my attention.  I see its power to change 
lives, to seal destinies, to open perspectives, and stir into life all these mysteries 
as they happen with an opening or closing of a set of doors: two stretched arms 
of a calling world as I enter the spiral.  
       It is a new day and anything is possible. I remember leaving my Patient 
with an uneasy heart last night. His tired hand resting into mine left me with 
countless wonderings about time and hope. Was it an act of sealing, a 
verdict?    I wanted his door half opened for a connection with my side- a world 
of anticipation, options, and solutions. It is what I intended it to mean for my 
Patient. Was I able to reveal it? I am troubled. I look up: the hospital’s doors are 
tall, and above them a gigantic billboard tells of answers that will be, eventually, 
found. I take it personally. A ray of gratitude fills the heart.  
    I push forward; I push hard, as if I know what I have to do. As if I know 
what to believe. The potential for answers on the other side is essential; I 
remember my doubts of many days: Will I conquer their shadows? Although I 
am still wondering, the spiral takes me higher, and I am no longer afraid of my 
uncertainties. That is why I am moving ahead.  It is a quest. A mission.  
      What world will I find beyond my doors? What question will I ask for the 
essential answer?  This I keep searching and, as I push forward, I am 
determined to embrace a world of possibilities. 
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cele mai bune  

Vinuri ale lumii 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

» Maria-Lavinia Buleac, 10G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 

             Vinul nu este un lichid alcoolic simplu, ci este o băutură 
complexă, alcătuită din arome diferite, suprapuse sau care se simt în 
momente diferite. Această băutură este una dintre cele mai 
apreciate pe plan mondial, iar somalierii de elită recomandă un top 
al vinurilor, plin de combinații inedite de vinuri. 
  Peter Michael Cabernet Sauvignon Oakville Au Paradis, 
descris ca ,,delicios, pur și suplu, cu arome explozive de fructe de 
pădure negre și roșii și o textură mătăsoasă, perfect finisată” este 
considerat ca fiind cel mai apreciat vin al deceniului. Ocupă de 
câțiva ani primul loc în topul mondial, deși se vinde la un preț destul 
de mare( 195 $/sticla ). 
  Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley, 
”Finisat, generos și concentrat, cu arome de prună roșie și cireșe, 
elegant combinate. Savuros la nivel înalt” pare să fie al doilea vin din 
topul somalierilor lumii ( 140$/sticla). 
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  Evening Land Pinot Noir Eola-Amity Hills Seven Springs 
Vineyard La Source, ocupă al treilea loc mondial, purtând descrierea 
de ”Seducător, suplu și mătăsos, cu gust generos de curmale, prune, 
afine și arome picante armonios și expresiv combinate”, pare un 
veritabil vin original, demn de un loc fruntaș în topul mondial 
(70$/sticla). 
  Il Poggione Brunello di Montalcino, ”Cu o densitate ideală, 
arome de cireșe și prune, lemn dulce, tutun și pământ, genial și 
nemaiîntâlnit combinate, duse la perfecțiune”, are locul 4 la scară 
mondială, părând o combinație nouă dar ingenioasă și bine 
apreciată atât de către critici, cât și de către clienți (85$/sticla). 
  Mount Eden Vineyards Chardonnay Santa Cruz Mountains, 
ocupă al cincilea loc, având o descriere impresionantă ”Picant, 
gustos, aroma de stejar emană farmec de la primul strop, cu o inimă 
plină de lime, lămâie, piersică albă, densă și persistentă” pare un vin 
supraaromat care nu ar dezamăgi pe cineva, cu note îndrăznețe de 
fructe nemaiîntânite până acum în vinuri obișnuite. (60$/sticla) 
  Bodegas Aalto Ribera del Duero, cel de-al șaselea vin în topul 
mondial este tot o combinație inedită între fructe exotice și 
obișnuite, dar combinate într-o manieră mult mai elegantă 
,,Aromele de prună, mure, cocos și minerale. Textura este grațioasă 
cu o savoare care se menține fresh în pahar”. (54$/sticla) 
  Escarpment Pinot Noir Martinborough Kupe Single Vineyard, 
,,Complex, concentrat și intrigant, cu arome de afine, prune, alune 
negre, ace de brad și piper negru. Este un vin atipic” este vinul care 
incheie apoteotic această frântură de top, și care pare cel mai diferit 
de până acum, dar nu la fel de apreciat ca primele locuri. 
(69$/sticla). 
    Toate aceste vinuri își merită statutul aparte, fiind 
adevărate capodopere ale cramelor de elită, demonstrând progresul 
de la simplul și banalul vin al antichității și până în prezent, unde 
vinurile au texturi complexe, arome diferite din fructe mai mult sau 
mai putin clasice vinurilor, etc. Cel mai important, spun somelierii, 
este sentimentul pe care și-l lasă degustarea vinului, nu gustul în 
sine. Astfel se înnobilează un vin. ■ 
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Prof. Elena Ciobanu, 
Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu 

 

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

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

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

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

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

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

pachetele de țigări scrie că dăunează grav sănătății. Efectele fumatului 

asupra organismului sunt devastatoare, afectând fiecare structură și 

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

Ceea ce trebuie să conștientizăm? 

- în alcătuirea unei țigări intră aproximativ 4000 de substanțe 

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

organismul uman. 

- nicotina este cea care creează dependență, astfel încât fiecare 

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

a acestei substanțe pentru a preveni apariția sevrajului. 
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- aproximativ 60 dintre substanțele dintr-o țigară pot declanșa 

apariția diverselor forme de cancer. 

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

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

eșapament.  

- aceleași gudroane utilizate în asfaltarea drumurilor se găsesc și în 

fumul de țigară și pot cauza apariția cancerului. 

- amoniacul, substanța care se găsește si în 

explozibili, înălbitori și produse pentru 

curățarea toaletei;  

- cianură și fenolii, substanțe chimice 

utilizate în diluanți. 

- radicali liberi, aceste substanțe 

chimice cu proprietăți reactive 

puternice afectează mușchiul 

inimii ți vasele de sânge, 

stimulând în același timp 

formarea depozitelor de grăsime 

la nivelul pereților arteriali.  

- metale, precum arsenic, cadmiu 

și aliaje, majoritatea dintre aceste 

substanțe având efect cancerigen 

asupra organismului; 

- compuși radioactivi, care la rândul 

lor sunt cancerigeni. 

 

EFECTELE FUMATULUI ASUPRA 

SĂNĂTĂȚII: 

Cancer pulmonar.  Fumatul cauzează cancer pulmonar, iar 

intervalul dintre momentul diagnosticării acestuia până la deces poate fi 

chiar mai mic de 6 luni. 

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

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

Accident vascular cerebral. Fumatul determina îngroșarea 

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

pe creier poate provoca leziuni cerebrale incurabile, paralizie și chiar 

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

arterele periferice, ducând astfel la cangrenă și amputație. 

Emfizem pulmonar și bronșită. Blocare, îngustare sau leziuni ale 

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

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

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

rândul fumătorilor. 

Ulcere. Fumatul sporește considerabil riscul apariției ulcerelor 

gastrice și duodenale. 

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

accelerează procesul de îmbătrânire a pielii. Riscul unei morți premature 

este dublu la fumători decât la nefumători. Bolile asociate fumatului 

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

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

șase ani mai mult decât fumătorii. 

Substanțele inhalate în timpul fumatului au capacitatea de a se 

răspândi în întregul organism cu repeziciune intervenind în realizarea 

tuturor funcțiilor din organism. Nicotina, substanța cea mai cunoscută 

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

care fumează o fac pentru că sunt dependente de nicotină. 

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

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

a continua aceasta absorbție.  

Dependența de nicotină este o problemă cronică ce  recidivează și 

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

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

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

semnele de sevraj care sunt piedicile majore în încercarea de renunțare 

la fumat. 

Având în vedere că are atâtea efecte distrugătoare asupra 

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

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

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

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

Prof. Maria Anghelache, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Din produsele de îngrijire a fiecărei persoane fac parte 

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

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

cosmetică este una dinamică, lucrurile evoluează, se perfecționează în 

concordanță cu nevoile aflate într-o continuă schimbare ale 

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

tratamente cosmetice încât consumatorii devin confuzi, căci fiecare 

dintre ele revendică ultima invenție, descoperiri pentru o frumusețe și 

îngrijire fără riscuri. 

În epocile trecute frumusețea reprezenta prospețimea și 

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

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

promovate ca ingrediente minune, iar darurile naturii au fost sortite 

uitarii. 

Despre ingredientele chimice utilizate în industria cosmetică se 

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

acestora. 
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Parabenii – cei mai utilizați conservanți din industria cosmetică 

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

Apar cu denumirile științifice: methylparaben (E218), ethylparaben 

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

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

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

conservant se comportă ca un hormon, ceea ce perturbă sistemul 

endocrin. Studiile efectuate la femeile cu cancer mamar au indentificat 

parabenii în țesutul tumoral. 

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) și Sodium Laureth Sulfate 

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

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

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

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

două substanțe au potențial cancerigen. 

Ftalații – Diethyl phthalate, Dibutyl phthalate, Butyl ester DBP 

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

penetrare a produselor în piele sau pentru a împiedica fisurarea  lacurilor 

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

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

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

congenitale ale fătului. 

Polyethylene Glycol (PEG) – ușurează absorbția produselor în 

piele. Provenit din industria petrochimică. Are potențial toxic și 

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

Uleiul mineral și derivatele sale sunt produse sintetice ale 

petrolului procesat  chimic. Când sunt folosite în cosmetice, ele 

blocheaza porii și inhibă funcțiile naturale ale pielii.   

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

produsele pentru față și corp. Numeroase studii științifice au descoperit 

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

o creștere a riscului de apariție a cancerului ovarian. 

Lanolina – emolient obținut din lâna oilor. Este folosită în 

compoziția rujurilor și a cremelor și poate provoca forme grave de 

acnee. De obicei, lanolina folosită în industria cosmetică este 

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

antiprespirantelor. Blochează glandele sudoripare, iar aluminiul absorbit 

în piele poate contribui la apariția cancerului mamar. 

Plumbul – conținut în majoritatea rujurilor și a unor vopsele de 

păr - are potențial cancerigen. 

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

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

Soluția dată de cercetători nu este renunțarea la produsele de 

îngrijire ci educarea comportamentului consumatorilor. Recomandarea 

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

evităm ingredientele înscrise pe „ lista neagră” pentru efectele nocive 

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

arome. 

Din punct de vedere legal, producătorii de cosmetice sunt 

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

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

standard de siguranță, fără însă a le fi impuse niște norme precise. 
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OMUL CARE A INVENTAT  

INTERNETUL 
Bogdan Băroiu, 10C 

Liceul Energetic Târgu Ji 

 

         Milioane de oameni îl folosesc zilnic, dar câţi cunosc 
numele şi biografia celui care a inventat Internetul? 
       Iată pe scurt povestea omului care a inventat World Wide 
Web şi a influenţat  dramatic tehnologia, ştiinţele şi educaţia pe 
întreaga planetă. Un tânăr englez născut în Iunie 1955, cu 
numele: Tim Berners-Lee, s-a înscris în 1973 la Queen's 
College în Oxford ca la finele studiilor în 1976, să obţină diploma 
catedrei de fizică. În 1980 devine sub-contractor pentru CERN şi 
în numai jumătate de an pune la punct conceptul de hypertext 
inventând protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) care va 
sta la baza transferului de date pe net. 
        Se alătură unei firme de computere care se ocupă cu 
prelucrare de imagini şi transmiterea lor. Revine la CERN în 1984 
ca salariat de rând. Dar în anul 1989 CERN devine cel mai 
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important centru informaţional în Europa, şi acolo Berners-Lee 
are ideea să lege hiper textul de Protocolul de transmisie.     O altă 
idee majoră este stabilirea de domenii, un sistem care partajează 
netul în teritorii, proprietatea cuiva care serveşte şi întreţine 
teritoriul similar cu parcelele unui teren agricol. 
        Şi iată netul (WWW) creat printr-o reţea de computere legate 
fizic între ele, transmiţând date între diversele domenii stabilite. 
Meritul lui Lee a fost să unifice programe şi utilităţi deja 
existente, ca de exemplu fonturile, obiectele grafice, hiper textul, 
ducându-le la un nivel mai înalt de abstractizare şi integraţie. Prin 
1990 împreună cu Robert Cailliau cei doi pun la pubct un Web 
browswer, programul care facilitează selecţia şi răsfoitul 
informaţiei stocate  pe net. Pasul următor a fost inventarea de 
siteuri,  primul site fiind o pagină a CERN-ului în care găseai 
explicaţii despre proiectul WWW şi  cum să îţi creezi propria ta 
pagina pe net. În 1994 Berners-Lee pune bazele consorţiului 
WWWC la MIT.                           Scopul era stabilirea de standarde 
şi recomandări care să îmbunătăţească calitatea netului. Toate 
standardele şi regulaţiile produse au fost declarate neprofitabile 
ca să faciliteze preluarea lor de masele largi de utilizatori, fără 
vreun cost. 
       Rapid, netul s-a răspândit şi dezvoltat. Viteza de transfer a 
datelor s-a înzecit. În scurt timp netul a apărut în şcoli, 
universităţi, fabrici şi birouri. Este  folosit de guverne, 
administraţii, ziarişti, oameni de ştiinţă şi artă. Este folosit în zeci 
de limbi după necesităţile locale. În ţări ca Islanda 95% din 
populaţie este legată on-line. Statele Unite au rămas în urmă, 
numai 78% din populaţie are acces la net. WWWC studiază azi 
impactul netului în progres şi dezvoltare. Este netul de un real 
folos? Ajută el sănătăţii şi educaţiei? A fi conectat nu înseamnă a 
fi în temă. O concluzie care apare este că dacă nu găsim 
informaţia necesară în limba noastră, nu catadicsim să o căutăm 
în altă limbă. Berners-Lee este azi preocupat de diferenţele şi 
schimbările pe care netul le produce între cei care sunt conectaţi 
şi cei care nu au acces la net. Cu timpul Netul a devenit  mai 
puternic şi mai influent în modelarea opiniei publice, a 
dezechilibrat presa tipărită, cinematograful, muzica etc, facilitând 
accesul masiv la media electronică care oferă gratuit, distracţie 
audio-vizuală. 
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      O altă folosinţă care nu a fost prevăzută de Berners-Lee este 
chatul masiv pe net, convorbirile între persoane care se aseamănă 
între ele.  Au apărut şi s-au dezvoltat afaceri, firme care vând 
produse şi bunuri pe net (Amazon de exemplu) sau altele ca 
Google sau Facebook care au monopolizat netul oferind maşini de 
căutare de date sau siteuri de socializare extrem de eficiente, 
atractive şi în consecinţă larg folosite pe toată planeta. 
       Ca un revers ele limitează diversificarea şi inovaţia. In paralel 
cu zilioanele de file de informaţie coerentă, folositoare, netul 
generează cantităţi imense de spam (maculatură, informaţie fără 
valoare, reclame, etc) pornografie, pedofilie, rasism, fraude şi 
dezinformare voită. Berners-Lee este şi azi activ în programe şi 
fundaţii care au ca scop perfecţionarea  şi îmbunătăţirea netului. 
El cere  guvernelor să fie mai deschise, mai transparente la 
nevoile popoarelor care astfel se vor implica interactiv în 
chestiunile majore care le frământă. 

Recunoaşterea meritelor sale a venit în anul 2004 când 
regina Angliei l-a înnobilat pentru munca sa de pionierat pe net. 
Sir Berners-Lee a fost declarat de revista TIME  ca fiind unul din 
cei mai importanţi 100 de umani ai secolului XX. 
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asupra organismului uman 
 

 
Prof. Antoaneta Butoarcă 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Târgu Jiu 

 
Termenul de anestezie a fost folosit pentru prima dată în sens 

filozofic de către Platon (400 î.Hristos), cel care a calificat anestezia ca 

pe o lipsă a oricărei senzaţii. Termenul a fost reluat de Dioscoride 

pentru a definii lipsa senzației fizice. Diverse scrieri atestă hipnoza ca 

metodă de anestezic, fiind folosită încă din Antichitate în India și China. 

Hipnoza avea să își facă apariţia în Europa odată cu operaţia de extracţie 

a unei tumori printr-o procedură chirgicală, realizată pe Jacob Grimm, a 

cărui durere a fost atenuată prin transă hipnotică. În lipsa anestezicului, 

imobilizarea pacientului rămânea singurul lucru imperios necesar și 

aceasta era realizată de către asistenţi. În anul 1839, Alfred Velpeau, un 

emerit medic francez avea să declare că "operaţia fără durere este o 

himeră de care spiritul uman nu se va putea apropia". La doar trei ani de 

la declaraţia medicului francez, are loc prima operaţie în care a fost 

folosit eterul ca anestezic total de către medicul Crawford Williamson 

Long, cel care a extirpat o tumoră din regiunea suboccipitală, operaţia 

fiind una reușita și nedureroasă. Acesta a refuzat însă să își declare 

rezultatele, fapt pentru care prima operaţie nedureroasă considerată 

reușită este cea executată de medicul William Morton, în anul 1846. Un 
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an mai târziu, scoţianul James Simpson folosește cloroformul la o 

operaţie de cezariană. Aceste două metode de anestezie urmează să fie 

folosite cu mare succes de către britanicul John Snow, considerat primul 

anestezist din istoria medicinei, cel care a administrat peste 4000 de 

anestezii cu cloroform, fără să înregistreze vreun deces. Următorii ani 

aveau să ducă și la dezvoltarea metodelor de realizare a anesteziei, mai 

întâi prin folosirea unui circuit cu reinhalare, iar mai apoi prin intubaţie 

traheală și intubaţie orotraheală. În 1872, Pierre-Cyprien Ore avea să 

introducă anestezia intravenoasă, în urma unor experimente desfășurate 

pe animale, timp de doi ani. Ceva mai târziu, în anul 1884, William 

Halsted remarcă eficacitatea cocainei ca anestezic local, pentru chirurgia 

oculară, cocaina începând să fie utilizată ca și anestezic și de către alţi 

medici din Europa. În anul 1903, Emil Fischer si von Mehring 

sintetizeaza barbitona (Veronal), primul derivat barbituric. Anul 1929 

este anul în care Zerfas introduce amitalul sodic, primul barbituric cu 

acţiune rapidă, intravenos, folosit în anestezie. În același an, Alexander 

Fleming descrie efectul antibiotic al penicilinei. În prima jumătate a 

secolului XX apar diverse combinaţii medicamentoase cu o nocivitate 

mai scăzută, cocaina nemaifiind utilizată ca anestezic. În următorii ani 

urmau să fie folosite ca anestezic xilocaina (denumită și lidocaină), un 

derivat al cocainei, dar și halotan, dantrolen și bupivacaina. 

 
 În România, prima operaţie la care s-a folosit anestezie datează 

din anul 1847, Mathyus Musil şi Joseph Siehs realizând amputarea 

coapsei unui pacient, folosindu-se de anestezia cu eter. ■  
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MODALITĂŢI EFICIENTE  DE EVALUARE 
 

 » Prof. Constantinescu Dana- Felicia 
                                           Şcoala Gimnazială Antonie Mogoş 

                                                                                                                                         
 
             Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în 
plan ştiinţific, metodologic, instrumental, la nivelul tehnicilor şi 
tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi 
comportamentelor. Ca urmare, procesul învăţării moderne nu poate face 
abstracţie de aceste schimbări.  
            Utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale alternative 
presupune automat şi utilizarea unor metode alternative de evaluare. 
Astfel în practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de 
evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare-
învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru 
formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. 
 Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-
învăţare. Importanţa demersului evaluativ devine din ce în ce mai 
accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale 
întreprinse în momentul de faţă. 
 Capacităţile intelectuale pe care dorim să le dezvoltăm elevilor 
au un caracter complex  şi interdisciplinar. De exemplu, capacitatea de 
a rezolva probleme este comună matematicii, fizicii, chimiei etc. 
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 Capacitatea de a citi şi înţelege un text este utilă nu numai la 
limba română sau în învăţarea limbilor străine, dar şi la istorie, 
geografie, economie. 
 Deşi importante pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor de 
bază, metodele tradiţionale de evaluare nu mai sunt eficiente în situaţii 
ca cele descrise mai sus. Ca urmare, trebuie folosite metode de 
evaluare care să facă apel la creativitatea elevului, la gândirea 
divergentă, generalizări sau lucrul în echipă. 
            Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-
educativ, în ultimul timp, se concretizează în: cunoştinţe şi capacităţi; 
atitudini  (practice , sociale , ştiinţifice etc.); interese; capacitatea de a 
face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale 
etc.)                                                                                                    
            Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare 
caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să 
ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu 
dar, mai ales, ceea ce pot să facă. 
             Principalele metode alternative sau  complementare  de  
evaluare al căror  potenţial formativ susţine individualizarea actului 
educaţional prin sprijinul elevului sunt: 
           a) Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului 
elevilor;                              
           b) Investigaţia;                                                                                                                          
           c) Proiectul;                                                                                                                             
           d) Portofoliul;                                                                                                                           
           e) Autoevaluarea.  
Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă 
la formulele tradiţionale, a căror prezenţă este preponderentă în 
activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni metodologice şi 
instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă.  
 În concluzie, procesul evaluativ îşi relevă deplin funcţiile feed-
back, atunci când profesorul  şi  elevii se regăsesc în calitate de 
parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca 
fiecare dintre interlocutori să conştientizeze rolul pe care îl deţine la 
nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile partenerului 

pentru a-şi optimiza propriul comportament. ■ 
 
 
Bibliografie: 
1. Cristea, S., "Dicţionar de pedagogie", Ed. Litera, Bucureşti : Chişinău, 2000 
2. Manolescu, M., Evaluarea şcolară – un contract pedagogic, Editura D. Bolintineanu, 
Bucureşti, 2002  
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METODE DE EVALUARE TRADIŢIONALE 
 

» Prof. Liliana Băloi,   
Liceul Energetic Târgu-Jiu  

 
Evaluarea orală este cea mai veche şi frecventă metodă de 

evaluare utilizată în activitatea instructiv-educatică. Aceasta constă într-
un dialog purtat între profesor şi elev, prin care primul urmăreşte să 
obţină informaţii cu privire la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor pe care 
le posedă elevul precum şi capacitatea acestuia de a opera cu ele. Cu 
prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere elevului să-şi motiveze 
răspunsul la o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl 
poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când se află în impas. 

Această metodă este utilizată în special la disciplinele socio-
umane care au ca obiectiv formarea unor capacităţi şi abilităţi dificil de 
surprins prin intermediul altor metode de evaluare. 

Acestă metodă prezintă următoarele avantaje:  
         oferă un feed-back rapid elevului, acesta putând să îşi corecteze 

imediat eventualele neînţelegeri; 
         dezvoltă capacitatea de comunicare a elevului; 
         permite cunoaşterea capacităţii de exprimare a elevului şi siguranţa 

cu care acesta operează cu noţiunile asimilate; 
         intensifică interacţiunea dintre profesor şi elev; 
         oferă posibilitatea profesorului de a alterna tipul întrebărilor şi gradul 

lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor date de elev. 
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Evaluarea scrisă este o metodă de evaluare ce le oferă 
posibilitatea elevilor de a se  exprima în scris, fără intervenţia 
profesorului, cunoştiinţele dobândite. Această metodă se concretizează 
prin:  lucrări de control curent, a lucrărilor de control date la încheierea 
unei unităţi de învăţare, a unui semestru (teze). 

Această metodă permite evaluarea unui număr mare de elevi 
într-un timp relativ mic, iar comparativ cu evaluarea orală prezintă un 
grad mai mare de obiectivitate, deoarece  rezultatele 
sunt  raportate  la  criterii  unice de evaluare. Prin această metodă se 
asigură uniformitatea evaluării. Din păcate feed-back-ul activităţii nu 
este atât de rapid ca cel de la evaluare, nu  este  posibilă  orientarea 
elevilor  prin  întrebări ajutătoare  către  un  răspuns corect în cazul 
neînţelegerii cerinţei, corectarea probelor scrise solicită resurse mari de 
timp.  Totodată, în cazul unor răspunsuri formulate ambiguu, profesorul 
nu poate cere lămuriri suplimentare elevului, pentru a aprecia corect 
răspunsul.  

Evaluarea prin probe practice vizează să identifice 
capacitatea elevului de a aplica practic cunoştinţele teoretice dobândite. 
Această metodă reprezintă liantul între „a ştii” şi „a face” şi se aplică 
atunci când se evaluează conţinutul practic şi experimental al instruirii, 
oferind informaţii de asemenea  cu privire la însuşirea conţinutului 
conceptual, fiind utilizată în special la disciplinele: educaţie tehnologică, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, matematică, fizică, 
chimie, biologie, informatică.  

Evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad 
ridicat de obiectivitate deoarece produsele realizate pot fi analizate prin 

raportare la criterii obiective precise. ■ 

 
Bibliografie  

1.      LICHIARDOPOL, Gabriela, Profesor–evaluator de competenţe profesionale, 2012, p.5, 
http://netedu.ro/cndipt/pdf/A_MI_curs.pdf   
 

2.      POTOLEA, Dan, Teoria şi practica evaluării educaţionale, 2005, p.15, ISBN 973-0-04233-
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Studiul individual al conținuturilor  
din domeniul Catehism,  

la elevii din ciclul gimnazial 
 

Prof. Corina Timofte  
Liceul Tehnologic Vlădeni, Iași 

 
În ultimii ani s-a observat un interes crescut pentru auto-

învățare, auto-perfecționare și pentru tehnici menite în a-i ajuta pe elevi 
în procesul instructiv-educativ. Una din aceste tehnici menite în a-l 
învăța pe elev cum să învețe este studiul individual.  
  

Reflecția asupra procesul de învățare al elevilor prin studiul 
individual reprezintă actualmente o provocare pentru profesori, pe o 
parte datorită nevoii din ce în ce mai persistente de a găsi modalități de 
gestiune eficientă a procesului didactic, iar pe de o altă parte, datorită 
sarcinii pe care societatea o solicită școlii de a forma indivizi capabili de 
a se adapta permanent, de a se exprima și de a contribui la ameliorarea 
vieții sociale. 

Inadecvarea metodelor și tehnicilor necesare studiului individual 
rămâne una din cauzele principale ale eșecului școlar. 

Studiul individual reprezintă activitatea complexă şi variată de 
învățare autonomă, necesară îndeplinirii obiectivelor activității didactice 
propriu-zise cât și a activității extracurriculare, cu caracter formal 
preponderent. 

Un plan pentru studiul individual ar trebui să fie realizat pentru 
fiecare elev care dorește să își îmbunătățească competențele în 
domeniul catehismului pentru a atinge obiectele propuse. Acest plan 
trebuie să conțină sarcinile acestuia, precum și un orar pentru studiul pe 
care el trebuie să îl realizeze. Acest plan trebuie monitorizat  de 
profesor. 
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Studiul individual se planifică sub forma unui orar sau program 
personal de învățare. Astfel, prin organizarea și planificarea activității de 
învățare se va stabili cât timp se rezervă studiului și când se va efectua, 
ce subiecte se vor studia și ce obiective se urmăresc în cadrul fiecărei 
ședințe de lucru. Este foarte important ca elevul să își identifice propriul 
stil de învățare şi să identifice punctele de sprijin şi  obstacolele ce pot 
interveni în realizarea sarcinilor de învăţare. 

Înaintea începerii studiului individual elevul trebuie să țină 
cont de următoarele aspecte: 

1. Să înceapă cu subiecte materii uşoare, după care să treacă la cele mai 
dificile, şi să păstreze ceva plăcut pentru sfârșit. El trebuie să aleagă ce 
anume vrea să învețe, ce resurse va folosi și unde va învăța. 

2. Să evite planificarea unor sesiuni de studiu de tip maraton. Să aleagă 
un loc propice pentru învăţat, cu cât mai puţini factori distractori (TV, 
zgomot, telefon, etc). Elevii extrovertiţi învaţă mai bine într-un mediu 
stimulant, pe când introvertiţii preferă un colţ liniştit, calm, cu puţine 
distrageri.  

3. Lumina naturală este de preferat. Lumina trebuie să vină de la o veioză 
cu un bec de 100 W plasată la stânga, uşor din spate. S-a demonstrat 
că folosirea culorilor vii stimulează procesul de învățare. 

4. Să aleagă o poziţie care să-l menţină treaz, activ. 
5. Să-şi stabilească un program de studiu pe care să-l comunice şi altora. 
6. Să înveţe să spună NU eventualelor tentaţii. Să se gândească cu 

plăcere la ce vor studia. Lecţiile făcute cu plăcere și le vor aminti mai 
uşor. 

7. Fă ordine pe masa de lucru - dezordinea contribuie la distragerea 
atenţiei. Cărţile, creioanele, caietele trebuiesc puse la îndemâna de la 
început. 

8. Să-şi monitorizeze modul de utilizare a timpului (să-şi pună întrebări 
legate de eficienţa utilizării timpului). 
 

Planificarea învățării trebuie să țină seama de diferențele individuale 
de învățare ale elevilor. Este importantă înțelegerea individualității 
fiecărui elev, deoarece informațiile individuale corecte și reale asigură 
cadrelor didactice libertatea de a adapta soluții personalizate cu ajutorul 
cărora elevii își formează deprinderea de a se perfecționa, de a învăța 
mai ușor individual pentru a obține rezultate școlare mai bune. Odată 
această deprindere formată, elevilor le va fi mai ușor atât în perioada 
vieții de școlar cât și în perioada următoare, să se integreze mai ușor în 
cadrul societății, aducându-și contribuția pentru îmbunătățirea mediului 
în care îți va exercita profesia. 
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IMPORTANŢA SPORTULUI  
în viaţa noastră 

Pof. Alin Sulea 
Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae” Târgu Jiu 

 

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

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

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

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

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

mentor al propriilor aptitudini şi calităţi.         

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

seama, el doar îți va oferi portițele pentru asta. 

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

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

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

poluare şi stres, ne deteriorează prematur corpul. Sedentarismul creşte 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HLiov6bsJo01ZM&tbnid=8Jv8iD4jHIkvuM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.realitatea.net/tag/natatie_47562&ei=irEkU8-fH4bUtQapz4CYAw&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNH666SSq64AD2PTFRhL-YaRWLC2fg&ust=1395000063040191
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șansele de obezitate, boli cardiovasculare, diabet de gradul II, 

osteoporoză sau chiar cancer, dar şi alte afecțiuni care conduc la 

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

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

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

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

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

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

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

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

încetinirea procesului de îmbătrânire fizică, dar şi mentală, sporind 

oxigenarea țesuturilor şi întărind sistemul imunitar. Sper ca aceste 

argumente să vă convingă de importanta sportului în viața fiecăruia…  

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

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

diverse activități cotidiene de intensitate diferită pentru a obține măcar 

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

mai comune activități în funcție de gradul de intensitate: 

Intensitate mică: curăţenia, datul cu aspiratorul, cântatul la 

diverse instrumente, spălatul de mână; 

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

spălatul geamurilor. 

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

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

 

 

beneficiile înotului 
 

 

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

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

antrenament cardiovascular şi de asemenea tonifică musculatura, ajută 

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

beneficiile aduse de înot. 

Înotul este o opțiune excelentă pentru a face mișcare în orice 

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

verii, când se poate practica în bazine descoperite sau chiar la mare. 
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Anumite sporturi precum alergatul, aerobicul, fitness-ul solicită foarte 

mult articulațiile şi sistemul muscular. Înotul, în schimb nu forțează 

articulațiile. Înotul este o formă de antrenament care creşte frecvenţa 

cardiacă şi stimulează circulația. În timpul înotului, toate grupele 

musculare sunt puse în mișcare simultan, provocând organismul la un 

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

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

organismului va creşte iar antrenamentul va deveni mai ușor. 

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

timp creşte capacitatea respiratorie. Acest lucru este benefic pentru 

persoanele vârstnice a căror capacitate respiratorie începe sa scadă odată 

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

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

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

Creșterea capacitații pulmonare 

câștigată prin înot şi inhalarea 

aerului umed care înconjoară 

piscina pot îmbunătăți 

funcția pulmonară şi 

controlează episoadele de 

astm. Dar clorul cu care se 

dezinfectează piscinele 

poate exacerba simptomele 

astmului. De aceea este 

indicat să se ventileze 

corespunzător spaţiile unde sunt 

plasate piscinele închise. 

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

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

arderea caloriilor şi creșterea metabolismului derivată din înlocuirea 

grăsimii cu masa musculara poate conduce la o scădere în greutate 

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

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

Acest lucru este posibil deoarece înotul este o activitate care necesită 

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

relaxați şi odihniți. 

Înotul este distractiv si poate fi o modalitate foarte bună de 

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

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bwwiwSOZyqKl9M&tbnid=YDIV7a6tHavH2M:&ved=0CAYQjRw&url=http://news-andy-anderson.blogspot.com/2013/09/beneficiile-inotului-pentru-sanatate.html&ei=ltoiU5rDFcfKtQaQ4oCwAg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNGsSf5Pvo39JOo8-3zXqOoaKKYVZA&ust=1394879503874260
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Exercițiile aerobice efectuate în apă sunt mai eficiente deoarece în 

general mișcarea în apă presupune mai mult efort. Pentru cei mai în 

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

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

scăzut asupra articulațiilor.  

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

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

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

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

încălzire, iar după terminarea exercițiilor, ajută la relaxarea 

musculaturii. 

Înotul este un exercițiu care aduce beneficii atât adulților cât şi 

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

exterioare sunt binevenite pe timpul verii în timp ce bazinele acoperite 

permit antrenamentul în orice alt anotimp. 
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îţi distrug sănătatea.  
Sănătatea înseamnă viaţă! 

 
» Aneta Dodescu, 10C 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Caracteristicile drogurilor  
 

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

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

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

 
Clasificarea toxicomaniei  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sursa bibliografică: Wikipedia 
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» Daniel Murăriţa, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Dincolo de orice clișeu4, FotoGrafica a apărut în urma unui joc, 

a unui schimb de replici constructive schimbate cu elevii. Preocuparea 
lor pentru fotografie și arta grafică a dus la ideea organizării unui 
concurs prin care, în condiții specifice, relativ obiective, să fie puși față 
în față cu ei înșiși, cu ceilalți, prin intermediul lucrărilor personale. E un 
fel de obiectivare, de oglindire, de autocunoaștere. “Competiția” poate 
comporta astfel nuanțe edulcorate, amicale. Asta a și urmărit 
FotoGrafica, regăsirea lui împreună în expresii cromatice cât mai 
diverse, cât mai surprinzătoare. În bună măsură, ajunși la a doua ediție, 
finalitatea a fost atinsă. Ne rămâne să privim mai sus, mereu mai sus!  

Mulțumim tuturor participanților pentru răgazul luminos oferit 
de eforturile lor artistice ! 

 
 

 

Toate lucrările participante și câștigătoare pot fi văzute aici: 
https://www.facebook.com/Semn.ro 

 

 
 

                                                 
4 Desigur, nu facem referire decât la aspectele depreciative ale formei a 3-a a definiției   
CLIȘÉU, clișee, s. n. 1. Imagine fotografică negativă (pe peliculă de film sau pe sticlă) obținută în 
camera obscură și după care se face reproducerea fotografică; p. ext. placă sau film fotografic 
impresionat, developat și fixat. 2. (Tipogr.) Planșă de metal, de lemn etc. pe care s-a reprodus sau 
s-a gravat o imagine, spre a fi imprimată. 3. Fig. Formulă stilistică, expresie etc. banalizată din 
cauza repetării excesive; șablon. – Din fr. cliché. 
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La ediția a II-a a concursului FotoGrafica, juriul5 a decis… 

 
   FOTOGRAFIE / Abstract 
Locul I  / VLADU DRAGOȘ, 10C, Liceul Energetic Târgu Jiu 
Locul II  / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul III  / BEKESI NIMROD, 11A, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Mențiune / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
 
   FOTOGRAFIE / Natura 
Locul I pe întreaga secțiune Fotografie, pentru cel mai bun punctaj 
  / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul I  / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
 / ȚACU ELENA BIANCA, Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Târgu Jiu 
Locul II  / CÎMPEANU ALEXANDRA, 10C, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Locul III / CIULAVU ȘTEFANIA MAGDALENA, 10C, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 

/ TOMA DAMIAN, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Mențiune / GAVRILĂ ALEXIA, 5, Școala Gimnazială "Mexic" București 

/ SPÎRLEA ANDREEA 
 
   FOTOGRAFIE / Portret 
Locul I  / MURĂRIȚA TEODORA, 5B, Șc. G. "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu 
Locul II  / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 

/ VLADU DRAGOȘ, 10C, Liceul Energetic Târgu Jiu 
Locul III  / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Mențiune / LUMÂNARU ROXANA, 10E, C. N.  "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu 
 
   FOTOGRAFIE / Stradă 
Locul I  / BEKESI NIMROD, 11A, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul II  / CĂLIN ANTOANELA MAGDALENA, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Locul III / LUMÂNARU ROXANA, 10E, C. N.  "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu 

/ ȘCHIOPU ANDREI, 11E, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Mențiune / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
 / ROMANESCU CRISTINA ROXANA, C. T. "Henri Coandă" Târgu Jiu 

                                                 
5 Nicoleta Spiridon, studentă la Facultatea de Arte și Design Timișoara  // Elena Găvan, Colegiul 
Național „Spiru Haret” Târgu Jiu // Viorel Surdoiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, 
Cenaclul Columna // Florin Arpezeanu, Palatul Copiilor Târgu Jiu // Elena Negru, Liceul Energetic 
Târgu Jiu // Adela Stănculescu, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani 
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   GRAFICĂ / Abstract 
Locul I pe întreaga secțiune Grafică, pentru cel mai bun punctaj 
  / MURĂRIȚA TIMEEA, clasa 0, Școala Gimnazială "Constantin 
Brâncuși" Târgu Jiu 
Locul I  / DÂRDA ANDREEA, 9D, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul II  / DRAGOMIR ILINCA, 12C, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Locul III  / CĂLIN DORINA, 10G, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Mențiune / ONEAȘCĂ TEODORA, 10C, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
 
 
   GRAFICĂ / Natura 
Locul I  / CĂRBUNESCU MAEVA, 10G, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Locul II  / RĂSCOLEAN SABINA, 9A, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul III  / MURĂRIȚA TIMEEA, clasa 0, Șc. G. "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu 
 
 
   GRAFICĂ / Portret 
Locul I  / BURUIANĂ RALUCA ADRIANA, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul II  / RUS DENIS, 10C, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
Locul III  / TĂTARU MARIA ELENA, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 
Mențiune / CĂLIN DORINA, 10G, C. N.  "Spiru Haret" Târgu Jiu 

/ ȘCHIOPU ANDREI, 11E, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 
 
 
   GRAFICĂ / Stradă 
Locul I  / RĂSCOLEAN SABINA, 9A, C. N.  "Mihai Eminescu" Petroșani 

 
 

ORGANIZATORI: 
Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu  

Liceul Energetic Târgu Jiu  
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani  

PARTENERI: 
Asociația Culturală Semn Târgu Jiu  

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 
Asociația „Rosa Multiflora” Petroșani 

SC Bomis SRL Târgu Jiu 
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ne enerveaza! 
 

»» Nişte Elevi Atenți 
 

* flegmele împrăştiate, pe te-miri-unde, prin tot liceul; dovadă în plus 
că a locui la bloc, a avea parchet pe jos şi apă în perete nu te face 
neapărat civilizat.  
* guma de mestecat (folosită!) abandonată oriunde mintea-ngustă a 
utilizatorului găseşte pistă de aterizare – îndeosebi băncile şi scaunele 
din clase. 
* profesioniştii ciugulitori de seminţe care transformă zonele în care 
vegetează în ministadioane ale nesimţirii anonime.  
* ştersul mâinilor, în urma folosirii cretei, de perdele; ca ultimă soluţie, 
propunem folosirea mijloacelor informatice moderne, de pixelii din 
imagine neputând a se murdări nimeni.  
* băieţii şi fetele noastre care, după ce se întorc de la fumat, miros 
pătrunzător a… veşnicie, de unde şi confuzia dintre „miasmă” şi 
„mireasmă” ce se face în sălile de curs. 
*  grohăitorii planton care, atunci când trec fete pe lângă ei, îşi dau 
concursul în replici nearticulate ajustând involuntar originea speciilor 
şi trasu’ din maimuţă. 
* că există apometre şi în cer iar Dumnezeu a uitat de noi şi plouă din 
ce în ce mai rar astfel încât anumitor colegi le este restricţionat accesul 
la igienă. 
* colegii, băieţi de cartier manelo-metamorfozaţi care cred că, dacă 
sunt zgomotoşi prin clase, agresivitatea lor se identifică cu inteligenţa 
şi au valoare, motive suficiente pentru a se convinge că inepţiile 
debitate sunt axiome în baza cărora noi, ceilalţi, avem voie să 
respirăm. 
 * ţâşnitorile de apă care sunt uneori în perioada de secetă indiferent 
de anotimp. 
  

~ 
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