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EditorialEditorialEditorialEditorial    

    ,,Educaţia este cea mai mare problemă şi cea mai grea care s-a 
putut da  spre  rezolvare omului’’ ( I. Kant) 

       

 Acest lucru mă face să cred în vorbele lui Confucius, că ,,natura ne 

aseamănă, dar educaţia ne deosebeşte.’’ Transformările importante inter-

venite în dezvoltarea societăţii afectează într-o măsură importantă şi viaţa 

şcolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţia permanentă, integrarea în-

văţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască prin-

cipiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde 

adecvat exigenţelor tot mai mari pe care societatea i le pune în faţă. 

         Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe pot fi îndeplinite numai cu personal 

devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu numeroase calităţi personale şi profesionale. 

        Educaţia este un fenomen social. Societatea nu poate evolua fără educarea tinerei generaţii. Nu oricine poate 

fi profesor. Doar cei ce îşi asumă un risc. Munca unui dascăl nu se încheie niciodată. Am putea spune că pro-

fesorul este,,Coloana infinită’’a educaţiei şi care după o vreme se aşează la ,,Masa Tăcerii’’contemplându-şi cu 

fericire şi satisfacţie rezultatul muncii lui. Este o meserie frumoasă, dar pe zi ce trece tot mai riscantă, care îţi 

ocupă aproape tot timpul, te pune permanent în mişcare, te pune să cauţi soluţii. 

        Didactica tradiţională a aşezat profesorul în centrul universului educativ. Profesorul modifică organizarea 

spaţiului pentru a capta şi susţine interesul elevilor, ei sunt modele de persoane educate, exemplificând virtuţile 

pe care se străduiesc să le inspire elevilor lor: curiozitate, toleranţă, onestitate, cinste, respect. Ei evaluează progre-

sul şcolii, se implică în activităţile de cooperare cu alţi profesionişti în politici educaţionale. Ei cunosc resursele şi 

acţionează în beneficiul elevilor. 
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 Calitatea profesorului este un element extrem de important pentru fiecare organizaţie şcolară. Fără în-

doială, a fi profesor bun este mai mult decât o meserie, este o artă – arta de a modela sufletul şi mintea omului 

tînăr, de a-l ajuta să acceadă în lumină şi să se dezvolte.  Nu e suficient să fii doar un bun specialist, ci trebuie să 

ai şi talentul, înzestrarea nativă pentru această nobilă profesie de dascăl. 

       Trăim într-o lume care striveşte mereu ,,corola de minuni a lumii”, o lume a tehnologiilor din ce în ce mai 

sofisticate, o lume în care umanitatea pare tot mai pierdută, mai alienată, încorsetată în betoanele civilizaţiei, cu 

ochi urmărind halucinant ecranele computerelor şi ale televizoarelor. Orice om are o inimă, orice univers, fie el cât 

de mic, are o stea, iar fiecare soare are cel puţin o rază. Fiecare suflet, fie el cât de păcătos, are dreptul să vibreze 

ori de câte ori simte că se apropie ceva, ceva nelămurit, dar ceva frumos, şi, oare, aşteptarea unei bucurii nu este 

tot o bucurie? 

        Ce se apropie? O nouă generaţie, o nouă decepţie, o altă uzină de vise? Visele se fabrică mereu, fără oprire, zi 

şi noapte, se lucrează continuu, nu se consumă combustibil, se lucrează în condiţii de tot felul, ieftin şi de calitate. 

Dar nu se face comerţ. Visele nu se vând, fiindcă, de altfel, nimeni nu le cumpără. Se fabrică o industrie de vise. 

Dacă rentează? Depinde de capacitatea fiecăruia de a vedea doar partea frumoasă a fiecărui vis, iar noi, DAS-

CĂLII, ştim să facem asta. 

           

 

                                                                                            Director adjunct, 

                                                                                   Prof. ing. ORTENSIA MARCHIŞ 



COPII CU NEVOI SPECIALE 

DE INVĂŢARE 
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     În majoritatea şcolilor întâlnim elevi care se 

confruntă cu dificultăţi de învăţare sau dizabilităţi 

(deficienţe), din cauza cărora le este mai greu să 

înveţe şi să progreseze în acelaşi ritm cu 

majoritatea elevilor de aceeaşi vârstă. Datorită 

acestui fapt, aceşti copii cu astfel de dificultăţi,  

rămân tot mai mult în urmă,la învăţătură, faţă de 

colegii lor, odată cu trecerea timpului. 

    Mai concret, aceşti elevi cu astfel de probleme, sunt fie acei elevi cu deficienţe 

(senzoriale, mintale, fizice etc.)  care ar avea nevoie de  cerinţe speciale multiple (inclusiv 

educative), fie copiii fără deficienţe propriu-zise , dar care nu se pot adapta la exigenţele 

şcolii: 

• copiii cu tulburări de comportament (agresivi, violenţi, obraznici, cu absenteism, etc) 

• copii aparţinând unor grupuri etnice sau religioase minoritare, care se confruntă cu 

dificultăţi de adaptare şcolară. 

• copiii proveniţi din familii sărace, destrămate, cu probleme şi care ar fi indicat să 

beneficieze de consiliere psihologică. 

• copiii care prezintă diferite tulburări afective( anxietate sau frică faţă de un anumit 

stimul, depresie, timiditate,….etc) 

      Putem vorbi şi de o serie de caracteristici ale acestor elevi: pasivitate, memorie de scurtă 

durată, slabă capacitate de concentrare a atenţiei, vocabular sărac, percepţie dificilă, 

gândire lacunară, capacitate de învăţare redusă, lipsa de comunicare şi colaborare, 

cunoştinţe reduse, lipsă de iniţiativă, ritm lent. 



      

       Profesorii şi părinţii joacă un rol important în identificarea copiilor cu aceste cerinţe 

speciale. Datorită observaţiilor pe care le fac aceştia şi interacţiunii cu copiii şi tinerii se 

constată iniţial că progresele făcute de elevi nu sunt suficiente.  

 În numeroase cazuri, cele mai bune metode de a ajuta astfel de elevi sunt modificările 

realizate de către cadrele didactice prin intermediul adaptării strategiilor didactice 

cerinţelor elevilor. În alte cazuri, ar fi necesar ca elevul , să apeleze la sprijinul unui 

specialist (psiholog, logoped..),  însă această măsură ar trebui să intervină suplimentar faţă 

de orice alte strategii educaţionale care ar trebui aplicate.  

    Altă sursă utilă de informaţii privind natura acestor dificultăţi cu care se confruntă unii 

elevi,  sunt însuşi opiniile elevilor respectivi,  şi ale părinţilor lor. 

    Este nevoie de înţelegere şi sensibilitate (atunci când se pun în discuţie problemele 

speciale ale elevilor) atât din partea cadrelor didactice cât şi din partea părinţilor sau a 

persoanelor de sprijin care iau contact cu aceşti elevi.       

   

       

  Psiholog şcolar: 

       

  Liana Covaciu 
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Noi suntem mandri că 
suntem români   

 Integrarea României în U.E este 
neaşteptat de îndelungată şi dureroasă. 
 Suspiciunea şi teama europenilor faţă 
de români este de cele mai multe ori de 
neînţeles cu atât mai mult cu cât noi românii 
nu suntem vinovaţi că în devenirea istorică am 
fost transformaţi în sfera de influenţă a 
U.R.S.S-ului. Acum suntem numiţi ca 
fiind ,,foşti comunişti’’. Cei mai mulţi ,,vestici” 
nu ştiu unde este România pe hartă. 
 Noi însă nu acceptăm acest tratament şi 
nu putem să uităm identitatea naţională, 
istoria deosebită care a avut ca rezultat 
păstrarea ,,miracolului românesc’’ adică 
poporul român înconjurat de popoarele slave şi 
unguri. 
 Eforturile românilor au însemnat 
diplomaţie, războaie, pagube materiale şi 
umane care în 1848 au însemnat expunerea 
dezideratelor politice şi naţionale, în 1878 
independenţa, şi în 1918 desăvârşirea statului 
naţional sau România Mare. 
 Noi maramureşenii nu putem să nu 
uităm că am avut o elită intelectuală în zona 
care a mobilizat forţele tuturor românilor 
pentru ca astăzi să nu ne fie ruşine si să fim 
mândri că avem graniţele şi statutul pe care îl 
merităm. 
 Nu se poate uita cine şi ce a însemnat 
Teodor Mihali de Apşa, George Pop de Băseşti 
şi Vasile Lucaciu, maramureşenii care şi-au pus 
în slujba poporului activitatea, libertatea şi 
chiar viaţa. 
 Clasa a XI-a B a organizat o excursie în 
localitatea Sişeşti, acolo unde Vasile Lucaciu a 
slujit ca preot greco-catolic şi de unde a 
acţionat neîncetat pentru a vedea rodul 
activităţii sale după zeci de ani în care a luptat 
cu opoziţia autorităţilor maghiare care în urma  
mişcării memorandiste l-au aruncat în 

închisoare pentru ,,trădare de patrie”. Numai 
că el nu a recunoscut niciodată că patria sa 
este Ungaria. Urmărit in permanenţă a fost 
nevoit să părăsească Maramureşul şi să-şi 
caute pentru el şi familia sa un refugiu în 
România. De aici a fost ambasadorul 
românilor în statele din apusul Europei şi chiar 
în S.U.A, în timpul primului război mondial, 
făcând cunoscută dorinţa tuturor românilor de 
a forma un singur stat. Contribuţia sa a fost 
importantă având în vedere că la 1 Decembrie 
1918 s-a format România Mare. 
  Vizita clasei a XI-a B a fost un omagiu şi 
un pelerinaj la un loc sfânt pentru români: 
ŞIŞEŞTI, aniversând în 2008, 90 de ani de 
existenţă a statului român. 

   
  Realizator: prof.  Batin Ileana 
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„Să nu-mi striveşti sărutul...” - 
Cu  Nichita Stănescu în templul 

cărţilor 

          N im i c 
nu poate fi 
ma i  b i ne 
primit decât o 
d i s c u ţ i e 
despre marele 
poet român 
N i c h i t a 
S t ă n e s c u , 
găzduită de 
B i b l i o t e c a 
J u d e ţ e a n ă 
”Petre Dulfu” 
d i n  B a ia 
M a r e . 

Evenimentul pe care vreau să vi-l prezint 
aici a avut loc în data de 31 martie 2009, în 
aula de conferinţe a bibliotecii, care conferă 
spaţiul propice unei dezbateri literare 
complete despre unul dintre marii poeţi 
români, laureat al  premiul Herder pentru 
poezie, şi a fost prilejuit de împlinirea a 76 
de ani de la naşterea lui Nichita Stănescu. 
       Cred că momentul omagial dedicat 
marelui poet, organizat de Grupul Şcolar 
„Gheorghe Lazăr” în parteneriat cu şcoala 
cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” Baia 
Mare şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
a fost cât se poate de reuşit. Fiecare dintre 
colegii mei s-a străduit şi a reuşit să 
prezinte public cele mai interesante aspecte 
ale vieţii şi operei marelui dispărut în lumea 
necuvintelor, prin intermediul unui recital 
de poezie, a unor fotografii inedite, dar şi 

unui acompaniament muzical izbutit care 
ne-a adus mai aproape de poezia lui Nichita 
Stănescu. 
          De asemenea, am fost impresionat de 
standul de carte pregătit de doamna 
bibliotecară Dorina Cadar, şefa secţiei 
împrumut adulţi din cadrul bibliotecii 
judeţene, care a selectat pentru noi volume 
din opera „îngerului blond” şi de receptare 
critică a acesteia. 
          Puţini ştiu că marele poet Nichita 
Stănescu venea frecvent în Maramureş, 
făcând cinste serilor de poezie de la 
Deseşti. Poetul, însoţit mereu de oamenii 
de cultură maramureşeni a surprins 
publicul spectator prin modul original de-a 
recita, a înţeles ca nimeni altul simbolurile 
satului maramureşean şi felul simplu de a 
gândi al ţăranului care s-a dovedit a fi  
extrem de receptiv la cuvintele lui. Nu 
întâmplător, la moartea survenită în anul 
1983, crucea din lemn pusă la căpătâiul 
poetului a fost pregătită de un meşter 
lemnar din Maramureş.            
          I-am întrebat pe colegii implicaţi 
direct în acest proiect ce le-a plăcut cel mai 
mult la evenimentul literar intitulat „Să nu-
mi striveşti sărutul...”, parte a 
parteneriatului educaţional „Văzduhul serii 
mi-ar părea căprui...” organizat de doamna 
profesoară Gina Marian în colaborare cu 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi cu 
Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile 
Alecsandri” din Baia Mare:  
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„Să nu-mi striveşti sărutul...” - 
Cu  Nichita Stănescu în templul 

cărţilor 

Ideea doamnei profesoare Gina Marian de 
a organiza un asemenea eveniment cultural 
cu participarea elevilor de la Grupul Şcolar 
„Gheorghe Lazăr” Baia Mare şi Şcoala cu 
clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” din Baia 
Mare a demonstrat interesul elevilor pentru 
literatură, îndeosebi pentru opera poetului 
Nichita Stănescu, şi pentru activităţi 
extraşcolare în cadrul unor diverse 
parteneriate. Apoi, locaţia unde a avut loc 
evenimentul : sala de conferinţe a 
bibliotecii judeţene şi faptul că am putut 
lega prietenii cu alţi elevi cu preocupări 
asemănătoare. 
    -   Cât timp a luat pregătirea pentru 
această activitate? 
    -   A trebuit să ne documentăm temeinic, 
timp de aproape 5 săptămâni. Am folosit 
toate cărţile, publicaţiile şi revistele literare 
găsite în biblioteca şcolii şi în cea 
personală.  
    -   Care este componenţa echipei care a 
lucrat la acest proiect? 
    -   Echipa acestui proiect a fost alcătuită 
din elevi ai claselor a IX-a D şi a X-a C. 
Din clasa a IX-a D au participat activ: 
Bodor Anton, Cone Alexandru, Cozma 
Alexandru, Daubner Norbert, Mununar 
Răzvan, Pop Dănuţ, Rusu Marius, Zaha 
Răzvan. Din clasa a X-a C s-au implicat 
activ: Pop Ioana şi Boje Alexandru. Ceilalţi 
colegi ne-au susţinut cu aplauze. 
    -   Cum vi s-a părut acest moment 
omagial?  

    -  Reuşit, foarte bine organizat, iar 
colegii bine pregătiţi. Credem că 
asemenea activităţi sunt binevenite şi 
merită să aibă continuitate. Sperăm că 
acesta a fost doar un început şi că el va 
deveni o tradiţie ... 
  
Reporter:  
Alexandru Boje (clasa a X-a C) 
 
Coordonator: prof. Gina Marian 
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 Sesiune de comunicări 

Planta - o sursă de sănătate 
 
 Motto:  

“Natura sanat - Medicus curat” 

“Natura vindeca - Medicul tratează” 
 

         Termenul plantă medicinală se referă la acele plante 

folosite în scopuri terapeutice. Proprietăţile binefăcătoare 

ale plantelor sunt cunoscute de secole. Oamenii au depins 

întotdeauna de plantele medicinale. Proprietăţile terapeutice ale plantelor nu s-au schimbat de-a 

lungul secolelor - o plantă considerată medicinală acum câteva secole, la fel este văzută şi în 

zilele noastre. 

           Multe din proprietăţile plantelor medicinale nu sunt neapărat bazate pe cercetări ştiinţifice 

ci mai degrabă pe observaţii făcute de specialişti de-a lungul secolelor. Plantele medicinale, 

folosite cum trebuie sunt sigure, cu un efect blând şi eficiente. Plantele medicinale ar trebui 

tratate ca şi celelalte medicamente şi de aceea este important să se dozeze corespunzător. 

           În 1948 prima Adunare Mondială a Sănătăţii a simţit nevoia creării unei zile dedicate 

sănătăţii, iar din 1950 ea a fost sărbătorită pe 7 aprilie, în fiecare an. În acest an se serbează 61 de 

ani de când Ziua Mondială a Sănătăţii a fost marcată pentru prima dată, cu scopul de a informa 

populaţia cu privire la importanţa sănătăţii. 

                 “ A preveni, a ameliora, a vindeca…” 

   …… sunt trei verbe pe care natura le pune la dispoziţie. 

           Laboratorul naturii a devenit o bază a medicinei şi farmaciei, punându-se accent pe utiliza-

rea plantelor. Astfel se încearcă diminuarea folosirii excesive a substanţelor de sinteză cu efecte 
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mai mult sau mai puţin nocive asupra organismului. 

        Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, marţi 7 aprilie 2009 a avut loc în laboratorul multime-

dia SEI-AeL2 sesiunea de comunicări cu tema “Planta - o sursa de sănătate”. Activitatea s-a 

desfăşurat în colaborare cu Crucea Roşie Română - filiala Maramureş. 

        Scopul acţiunii a fost informarea şi conştientizarea elevilor cu privire la importanţa sănătăţii, 

punându-se accent pe utilizarea plantelor medicinale autohtone. 

         Acţiunea a fost organizată de catedra de Ştiinţe a Grupului Şcolar “Gheorghe Lazăr”, prof. 

Luciana Ramona Pop, prof. metodist Alina Terhes, prof. Ramona Şovago, prof. Claudia Terheş - 

coordonator programe educative, ing.sistem Doru Popescu, în colaborare cu elevii clasei a X-a B.         

 Tematica:  

Ziua Mondială a Sănătăţii ( Prof. Pop Luciana Ramona)                                                

Procedee de colectare şi păstrare a plantelor medicinale ( Prof. Pop Luciana Ramona)             

 Modalităţi de preparare şi administrare a plantelor medicinale (Prof. Şovago Ramona)           

                   -     Prezentarea si importanţa unor plante medicinale autohtone cu efecte terapeutice 

(elevii clasei a X-a B - albăstrelele şi cicoarea  - Daniel Zoicaş; cimbrişorul de câmp şi ciuboţica 

cucului - Lorand Goja; coada calului şi coada şoricelului - Cristian Sas; muşeţelul şi vâscul - 

Bogdan Horincar;  menta şi păpădia - Nicu Cozma;  rostopasca şi sunătoarea - Augustin Droz-

man; teiul şi tătăneasa - Cosmin Lipovan;  urzica mare si gălbenelele - Mihai Paşca) 

     -     Dezbatere pe tema propusă             

 

   Realizator:  prof. Luciana Pop   



Cronica de spectacol 

 

“Caligula”- teatrul cruzimii 

                                                                                  regizor: Victor Ioan Frunză 

  

Interpretată pe scena Teatrului Municipal din Baia Mare, piesa lui Albert Camus a avut ecoul 

scontat şi asta se datorează în egală măsură regizorului, actorilor, precum şi scenografei. 

Spectacolul a fost realizat în compania scenografei Adriana Grand de către tânărul regizor 

băimărean Victor Ioan Frunză. Este interpretarea dramatică a piesei de teatru de secol XX realizată 

în maniera dramaturgiei absurde de factură existenţialistă. Tradusă de Nicolae Veisz, rolul tiranului 

a fost interpretat de actorul George Costin. 

Dramatismul piesei este potenţat la maximum de 

muzica lui Tibor Cari, de acele bruitaje, gonguri răsunătoare, 

dar şi de scenografia şi costumele cosmopolite ale Adrianei 

Grand. 

Prin toate aceste elemente specifice teatralităţii regizorul 

pare a fi urmărit confruntarea dintre iraţional şi setea mistui-

toare de claritate, elemente care definesc, de fapt, spiritul scrii-

toricesc al dramaturgului Camus. 

În ceea ce priveşte rolul sângerosului Caligula, acesta 

poate fi creditat ca fiind unul din- tre cele mai complicate şi so-

licitante, dar interpretarea lui George Costin s-a dovedit a fi 

fără cusur, talentul actorului fiind de-a dreptul remarcabil. El 

joacă excepţional demenţa, cruzimea fără margini, dar şi 

inteligenţa, seducţia şi, paradoxal, tandreţea şi fragilitatea acestui bărbat bolnav de durere. 

Povestea împăratului ce-şi pierde minţile când sora şi iubita lui moare realizând de-abia 

atunci că oamenii sunt în esenţă singuri şi nefericiţi este spusă de Victor Ioan Frunză într-un 

spectacol de o forţă incredibilă dublată de o poezie de mare rafinament. De pildă, scenele de dragoste 

dintre Caligula şi sora lui, Drusilla, sau dintre împărat şi prietenul lui Scipio sunt un balet de o mare 

frumuseţe, fiind parcă un imn închinat dragostei în stare pură. După ce-i moare sora, Caligula îi 

poartă peste tot în braţe cadavrul, refuzînd să creadă că pe lume există o nefericire atât de mare ca 

moartea.  

Realizează lipsa de logică a lumii şi din acel moment, consecvent propriei logici, devine un 

tiran de o cruzime fără sens. El le ia supuşilor averile, nevestele, zeii şi chiar viaţa, pretinzând că 

astfel îi eliberează. 
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Aşadar, reprezentarea scenică se deschide cu un tulburător monolog al despotului, care poartă 

în braţe corpul fără viaţă al iubitei, încercând să mai găsească un sens existenţei. De fapt, piesa 

debutează cu o moarte şi se încheie cu o alta (a lui Caligula). 

Dansul care precede nebunia şi, implicit, dezumanizarea protago-

nistului se dovedeşte a fi expresie a dragostei şi a morţii. Astfel, 

spectatorul, mai mult sau mai puţin avizat, observă un Caligula lu-

natic, plin de forţă, dar şi extrem de vulnerabil. Într-o manieră ro-

mantică antitetică, este un înger în căutarea absolutului, dar şi un 

demon extrem de sângeros.  

Spectatorul trăieşte emoţia şi dramatismul fiecărei secunde din 

spectacol la cote maxime. Observă un personaj înfrant pe care 

sângele şi bucăţile de carne din jur nu-l pot salva. Totul e “greu 

precum durerea omului” şi e o durere pe care Caligula nu o poate 

duce.  

Dacă în debutul piesei Caligula îşi afirmă superioritatea în dialogurile filozofice pe care le 

poartă cu poetul Scipio, demonstrând o reală forţă morală şi totodată o eleganţă specifică unui caracter 

atras de frumos şi de artă, ulterior este observat dezumanizându-se şi demonizându-se. Etapele trans-

figurării protagonistului sunt reprezentate de manifestări atipice. Comportamentul bolnav al acestuia se 

reflectă în măsurile distructive pe care le ia la adresa celorlalţi, atât în plan social- material, cât şi în cel 

spiritual. Astfel, în ipostaza demonică, devine călăul nebun, adept al suprimării vieţii celorlalţi. Devine 

mesagerul morţii, convins că atributele divine îi aparţin. Hotărăşte moartea celorlalţi ca un mic zeu, am-

ăgindu-i pe aceştia cu eliberarea din chinul vieţii. Astfel, realizează un mic laborator de produs 

moartea, un joc pe care o zeitate plictisită îl joacă împreună cu unul dintre supuşi până la capăt, într-o 

cuşcă a vieţii. 

Întregul spectacol este, de fapt, o poveste de dragoste pe care Caligula o trăieşte cu propria 

moarte. Aşa dezvaluie regizorul Victor Ioan Frunză, un Caligula-poet al morţii. Otrăvit de viaţă, Ca-

ligula se dezice de oameni, redefinindu-şi un cod propriu al cruzimii şi al supravieţuirii, iar ceilalţi in-

divizi îl acceptă din slăbiciune sau se lasă fascinaţi de veşnica seducţie a răului. Sunt manifestări speci-

fice nebuniei extreme, dar scopul lui e acela de a fi adorat ca un zeu, similar faraonilor egipteni. În 

curând porunceşte să i se aducă la curte statui celebre din Grecia, pe care le decapitează şi le înlocui-

eşte cu sine. Face din religia lui Isis un cult oficial al statului roman. Practică incestul cu “toate surorile 

lui” după obiceiul egiptean. Este adeptul exceselor de homosexualitate şi introduce ideea de lex majes-

tates (lezarea regalităţii). În faţa oglinzii exersează fel de fel de schimonoseli capabile să-i sperie pe cei 

din jur, expresie a ironiei lipsite de scrupule. Devine în cele din urmă împăratul farsor, iar farsa finală a 

lui Caligula avea să fie aceea de a se proclama zeu, egalul lui Jupiter însuşi. A pretins să fie zeificat în 
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timpul vieţii, şi-a construit şi dedicat propriul templu, sfidându-şi încontinuu propria condiţie, aceea de 

muritor. Însă, finalul piesei demontează filozofia de viaţă a împăratului tiran pentru totdeauna. 

 

Iată câteva impresii ale unora dintre elevii care au acceptat provocarea de a vedea spectacolul: 

 

“În primul rând marturisesc ceea ce mi-a displăcut la această piesă de teatru. Mi-au displăcut ur-

letele de suferinţă ale lui Caligula dupa moartea fetei, răutatea şi comportamentul acestuia faţă de cei ap-

ropiaţi lui şi acele zgomote puternice care marcau parcă finalul unei scene şi deschiderea alteia. Dar, tre-

buie să recunosc că m-au fascinat decorul, dansul fetei înainte de a muri, râsetele provocate parcă de o 

altă personalitate a lui Caligula, felul în care au fost interpretate rolurile şi faptul că după sacrificarea fie-

cărei persoane se lipea poza aceleia, devenind, astfel, un alt element de decor… 

Mesajul pe care îl transmite piesa este, după mine, că toată lumea este muritoare, indiferent dacă este sau 

nu bună sau dacă are sau nu tot ceea ce vrea”. 

 (Alexandru Horotan, clasa a –IX-a B) 

 

“M-a fascinat revolta organizată împotriva lui Caligula, însă zgomotele foarte puternice au fost 

foarte deranjante. Decorul a fost foarte reuşit, mai ales la început când totul era ocupat de oglinzi (după 

parerea mea a fost cel mai reuşit decor din piesă). Ceea ce şochează în această piesa este cruzimea aces-

tui împărat, iar în acest sens îmi amintesc de momentele în care supuşii lui Caligula mureau, iar acesta 

râdea şi îi obliga pe cei rămaşi în viaţă să râdă împreună cu el.” 

 (Alexandru Ghişa, clasa a-IX-a B) 

 

“Mi-a plăcut foarte mult interpretarea realizată de actorul care l-

a reprezentat pe Caligula. Şi-a luat rolul în serios. Gongul acela 

răsunător, însă, nu mi-a placut. Oricum, piesa a avut un mare 

succes, s-a putut observa acest lucru la sfârşitul piesei prin 

aplauzele primite de actori…” 

 (Mihăiţă Canje, clasa a- IX-a B ) 

 

  Profesor coordonator Elena Hendre 
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ARTA DE A CITI SAU 

DESPRE CARTE, LECTURĂ, BIBLIOTECĂ 
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  Cartea este unul din obiectele clasice 

cu cea mai largă arie simbolică. Dincolo de 

proprietăţile sale fizice (e facută dintr-un 

anume material, are o anumită formă, ocupă 

un anumit volum etc), este un obiect ce spune 

mai mult decât simpla sa apariţie. Până a fi 

citită cartea este un „obiect de hârtie”. Ce o 

deosebeşte însă de alte obiecte este că nu 

rămâne un simplu obiect material, închisă „în 

propriile contururi” ca „o fortăreaţă” ci ”se 

deschide, se oferă” cititorului. Odată 

deschizând-o te contopeşti cu ea, treci dincolo 

de toate barierele care au existat înainte ca 

paginile ei să se deschidă. Din acel moment ai 

altă viziune asupra acelui fost obiect, pătrunzi 

într-o altă lume, acolo în interiorul unde vei 

descoperi idei, noţiuni ce-ţi vor deschide 

gândirea: „din obiectul deschis în faţa ochilor 

mei văd ieşind o mulţime de cuvinte, de 

imagini, de idei. Gândirea mea le ia în 

stăpânire. Ceea ce ţin în mână nu mai e un 

simplu obiect, nici chiar o fiinţă care e numai 

vie, ci o fiinţă înzestrată cu raţiune, o 

conştiinţă...” (George Poulet  „Fenomelogia 

conştiinţei critice”).  

 Poate de aceea Emile Faguet spunea că 

„arta de-a citi este arta de-a gândi plus 

încă ceva” şi acel ceva să fie  oare  

evadarea din noi înşine, fuziunea  gândurilor 

noastre, a conştiinţei - „conştiinţa mea” - de 

care amintea  Poulet,  cu cele ale autorului? 

De la o conştiinţă la cealaltă trec o mulţime 

de senzaţii asemenea unor lichide alunecând 

în tubul care leagă două vase comunicante. 

Dar acest prieten tacut, care vorbeste doar 

când îl întrebi - cartea - este cel mai complet 

depozit  a l  in te l igentei omenest i, 

înmagazinând cunostinţe, sentimente, 

sensibilitate, personaje, fapte care se 

păstrează intacte în timp. O carte o citeşti 

când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Îţi 

este prietenul pe care îl regăseşti la fel de 

credincios şi discret, care nu te face să 

roşeşti de propria ignoranţă.  

       A citi este o artă care depinde de 

experienţa şi cultura individului. 

  Lectura este unul din gesturile 

fundamentale ce statuează modul prin care 

omul se poziţionează în lume. Citim semne, 

stimuli, reacţii şi mesaje. Citim (lectura este o 

activitate hermeneutică) dintr-o fatalitate a 

regăsirii unui sens pierdut, citim de cele mai 
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multe ori fără să fim conştienţi, citim cu 

plăcerea şi forţa pe care îngerii nu o au şi nici 

nu o pot găsi. În general, lectura nu este un 

act pur, ci se dezvăluie ca o activitate 

conjuncturală ce are nevoie de fondul 

mediului înconjurător, de complicitatea lui 

(externă şi internă). Poţi citi aceeaşi carte de 

fiecare dată pentru prima oară dacă o citeşti 

iarna sau vara, dimineaţa sau seara, pe tren, 

pe iarbă sau în pat. Posibilităţile de 

combinare sunt nelimitate. Pe lângă 

curiozitate si simţ estetic, lectura este în mare 

parte o comoditate. Se poate citi oriunde: în 

metrou, pe o bancă în parc. Revenind la cărţi 

şi la aura lor - totul contează: de la grafica 

copertei, formatul paginilor şi fontul folosit 

până la mirosul şi textura hârtiei şi calitatea 

prefeţei/postfeţei. 

      Biblioteca este visul omului de a se 

împărtăşi din tainele muzelor şi de a-şi 

înfrumuseţa existenţa cu cele mai alese flori 

din marea gradina a spiritului, este visul 

omului de a participa la oficierea unui ritual 

sublim în care omul, în ipostazele sale cele 

mai înălţătoare ale fiinţei sale spirituale, este 

sacru. O bibliotecă, azi, este din ce în ce mai 

puţin, doar o colecţie de publicaţii, o instituţie 

izolată, ea e, din ce în ce mai mult un releu 

care transmite un mesaj sau o informaţie 

oricărui spirit sensibil şi curajos. Biblioteca 

viitorului va fi informatizată ori nu va fi 

deloc...lumea modernă este de neconceput 

fără informaţii. De la informaţia banală, ce 

acoperă nevoia de naraţiune a individului, la 

informaţia tehnică, ultraspecializată 

necesară cercetătorului sau informaţia 

economică fără de care redresarea 

economiei este greu de imaginat. Toate 

aceste forme ale informaţiei sunt intrinseci 

unei civilizaţii şi culturi moderne. Abundenţa 

informaţională, interminabilul flux de date 

constituie deja o paradigmă a lumii. 

Biblioteca este un for de comunicare între 

cititori şi aceia care creează sau pun în 

circulaţie cărţile, iar bibliotecarul elementul 

stimulator, care nu se mărgineşte a fi numai 

un custode al depozitului de gândire şi artă, 

ci caută să fie un difuzor al culturii ce 

sălăşluieşte în incinta instituţiei cărţilor. 

     Bibliotecarul - Umberto Eco, in romanul 

său „Numele trandafirului” a dat o minunată 

definiţie a bibliotecarului: „…bibliotecarul, în 

afară de faptul că ştie, are dreptul să umble 

prin labirintul de cărţi, singur el ştie să le 

găsească şi unde să le pună la loc, numai el 

răspunde de păstrarea lor... Bibliotecarul (le) 

apără nu numai de oameni, ci şi de natură, îşi 

închină toată viaţa lui acestei lupte împotriva 
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forţei uitării, duşmană a adevărului.” El este un 

sacerdot al culturii cărţii şi nu poate fi decât un 

intelectual informat şi dinamic. Fără să fie un 

funcţionar pasiv, ci un factor stimulator, el 

caută, cu orice prilej, să pună în mişcare cartea. 

Este un îndrumător al cititorului începător pe 

care îl poate modela prin sfaturile sale, în 

procesul evolutiv al lecturii, având mereu în faţa 

ochilor, poate cea mai cuprinzătoare definiţie a 

actului magic al lecturii, pe care a dat-o 

cronicarul român Miron Costin: „...că nu iaste 

altă mai frumoasă şi mai de folos în toată 

viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor....” 

 

           

 

 

 

   

Bibliotecar – Elisabeta Lazăr    
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Fiu al Babei Dochia, Dragobetele era sărbătorit pe 24 februarie. Sărbătoarea de 
Dragobete este echivalentul românesc al sărbătorii Valentine’s Day, sau ziu Sfântului Valentin, 
sărbătoare a iubirii. Probabil că 24 februarie însemna pentru omul arhaic începutul primăverii, 
ziua când natura se trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburi, iar omul trebuia să 
participle şi el la bucuria naturii. 

 
Entitate mitologică asemănătoare lui Eros sau Cupidon, Dragobetele se diferenţiază de 

blajinitatea Sfântului Valentin din tradiţia catolică, fiind un bărbat chipeş, un neastâmpărat şi un 
năvalnic. Preluat de la vechii daci, unde Dragobetele era un peţitor şi un naş al animalelor, 
românii au transfigurat Dragobetele în protectorul iubirii celor care se întâlnesc în ziua de 
Dragobete, iubire care ţine tot anul, aşa cum şi păsările “se logodesc” în această zi. 

În această zi satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala: Dragobetele sărută 
fetele. Sunt multe credinţe populare cu referire la Dragobete. Astfel se spunea că cine participa la 
această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, şi mai ales de febră şi că Dragobetele îi ajută 
pe gospodari să aibă un an îmbelşugat. Îmbrăcaţi de sărbătoare, fetele şi flăcăii se întâlneau în 
faţa bisericii şi plecau să caute prin păduri şi lunci, flori de primăvară. În sudul României 
(Mehedinţi), fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmărite de câte un 
băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o ajungea, iar fat îl plăcea, îl săruta 
în văzul tutror. Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an sau chiar pentru mai 
mult, Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate pentru a afla ce nunţi se mai pregătesc pen-
tru toamnă. 

 
Nici oamenii mai în vârstă nu stăteau degeaba, ziua Dragobetelui fiind ziua în care tre-

buiau să aibă grijă de toate orătăniile din ogradă, dar şi de păsările cerului. În această zi nu se sac-
rificau animale pentru că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. Femeile obişnuiau să atingă 
un bărbat din alt sat, pentru a fi drăgăstoase tot anul. Fetele mari strângeau de cu seara ultimile 
rămăşiţe de zăpadă, numită zăpada zânelor, iar apa topită din omăt era folosită pe parcursul anului 
pentru înfrumuseţare şi pentru diferite descântece de dragoste. 

 
O altă tradiţie spune că Dragobetele a fost transformat într-o buruiană, numită Năvalnic, 

de Maica Precistă, după ce nesăbuitul a îndrăznit să îi încurce şi ei cărările. 
 
 
     
 Viman Adriana cls a-XI-a B 
     
 Coordonator: prof. Diana Pop 
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Happy Halloween! 

 
 Every year, on the 31st of October, 
the English speaking world celebrates 
Halloween. It is the time when it was be-
lieved that the spirits of the dead people 
appeared and it is an opportunity for 
children, and not only, to dress up as 
ghosts, witches, skeletons etc. On that 
day, the students and the teachers at 
“Gheorghe Lazăr” Highschool had the 
same opportunity at the activity organ-
ized in order to celebrate this day.  All through the activity the stu-

dents presented some information 
about the history of this holiday, 
about the costumes and the symbols 
as well as about the traditions related 
to it. They also watched a short film 
and a presentation of some of the rep-
resentative symbols of Halloween pre-
pared by the teachers of English. One 
of the most interesting moments of 
this activity was the costume parade 
when we could admire some of the 
best costumes made by the students 
themselves. 
 The aim of this activity was to 
present some features of this holiday 
and to learn about the culture and the 
civilization of the English world. The 
materials presented were interesting, 
we all had a great time and everything 
ended with the traditional “Trick or 
treat!”.  
 

ENGLISH PAGESENGLISH PAGESENGLISH PAGESENGLISH PAGES    

Profesor coordonator Mihai Gherasim 
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  Easter in English Speaking 

Countries    
 

 Easter is the most important annual 

religious feast in the Christian liturgi-

cal year. According to Christian scrip-

ture, Jesus was resurected from the 

dead on the third day after his cruci-

fixion. Christians celebrate this resur-

rection on Easter Day or Easter Sun-

day, two days after Good Friday and 

three days after Maundy Thursday. The 

chronology of his death and resurrec-

tion is variously interpreted to be be-

tween A.D. 26 and 36. Easter also re-

fers to the season of the church year 

called Easteride or the Easter Season. 

Traditionally the Easter Season lasted 

for the forty days from Easter Day until 

Ascension Day but now officially lasts 

for the fifty days until Pentecost. The 

first week of the Easter Season is 

known as Easter Week or the Octave of 

Easter. Easter also marks the end of 

Lent, a season of fasting, prayer, and 

penance. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Throughout North America, the 

British Isles, New Zeeland and Austra-

lia the Easter holiday has been par-

tially secularized, so that some fami-

lies participate only in the attendant 

revelry, central to which is 

(traditionally) decorating Easter eggs 

on Saturday evening and hunting for 

them Sunday morning, by which time 

they have been mysteriously hidden all 

over the house and garden. Chocolate 

eggs have largely supplanted deco-

rated eggs in New Zealand and Austra-

lia.  

  In North America, Australia and 

New Zealand, parents often tell their 

children that eggs and other treats 

have been delivered and hidden by the 

Easter Bunny in an Easter basket which 

children find waiting for them when 

they wake up. Many families in Amer-

ica will attend Sunday mass or services 

in the morning and then participate in 

a feast or party in the afternoon; the 

food cooked for the feast and the cus-

toms practiced at the feast may be in-

fluenced by Jewish cuisine and the 

Jewish holiday of Passover.  
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  In the UK children still 

decorate eggs, but most British 

people simply exchange choco-

late eggs on the Sunday. 

Chocolate Easter Bunnies can 

be found in shops. Many fami-

lies have a traditional Sunday 

roast, particularly roast lamb, 

and some eat Easter foods such 

as Simnel cake, a fruit cake with 

eleven marzipan balls representing 

the eleven faithful apostles. Hot cross 

buns, spiced buns with a cross on top, 

are traditionally associated with Good 

Friday, but today are often eaten well 

before and after. In Scotland, the 

north of England, and Northern Ire-

land, the traditions of rolling deco-

rated eggs down steep hills and pace 

egging are still adhered to. 

In Louisiana, USA, egg tapping is known 

as egg knocking. Marksville, Louisiana 

claims to host the oldest egg-knocking 

competition in the US, dating back to 

the 1950s. Competitors pair 

up on the steps of the court-

house on Easter Sunday and 

knock the tips of two eggs 

together. If the shell of your 

egg cracks you have to for-

feit it, a process that contin-

ues until just one egg re-

mains. 

  In the British Overseas Territory 

of Bermuda, the most notable feature 

of the Easter celebration is the flying 

of kites to symbolize Christ's ascent. 

Traditional Bermuda kites are con-

structed by Bermudians of all ages as 

Easter approaches, and are normally 

only flown at Easter. In addition to hot 

cross buns and Easter eggs, fish cakes 

are traditionally eaten in Bermuda at 

this time. 

 

 

 Alina Bledea şi Minerva Ilieş cls. aX- A                                                                                     

Prof. coodonator: Lorina Creţ 

JOKES 
 

Farmer: What are you doing up in that tree, 

boy? 

Boy: One of your apples fell down, and I’m 

trying to put it back. 

 

 

   Two men were talking one day about the 

sun and the moon and which of the two was 

the more useful.   

    At last one of them said, “ Oh! I know. The 

moon is worth two suns, for it shines at night 

when we need it; but the sun shines in day-

time when nobody wants it.” 

 

 

 

Merry gentleman (about to enter a bus on a 

wet day): 

   Is the Noah ’s ark quite full? 

A passenger: All but the donkey. Step in, 

sir!” 

 

 

Poet: I hope you received the little volume of 

poems I sent you. 

Lady: Oh, yes, I have – it is charming. I 

wonder where I have put it? 

Little son: Under the leg of table, mamma, to 

make it steady. 

 

Culese de prof. Andreea Drulea 
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UNE JOURNÉE D` ACTION 
 

 
Les élèves de notre lycée ont décidé d`organiser en petits groupes UNE JOURNÉE 

D`ACTION pour intéresser le public et notamment les adolescents à un problème de leur 
choix. 
 Alors, ils vont expliquer ce problème, présenter les buts de leur journée et ils vont 
expliquer leur programme d`animation.    

 
 JOURNÉE SANS TABAC 

UN TABAC POUR UNE ORANGE ! 
 

 
OBJECTIFS: Les objectifs de notre projet sont: 

respirer pour un jour un air pur. 
remplacer les cigarettes par  un fruit qui est plus sain. 
il faut que la population comprenne les dangers du tabac. 
épargner de l’agent. 

 
DATES: La publicité anti-tabac est visible partout dans la rue, à la télévision sur bon nombre 
d`affiches. Mais à quoi ça sert ? Si, en 1950, 20% des Roumaines fumaient, contre 66% des 
Romains, elles sont aujourd`hui  34% contre 62% des hommes. Cependant chez les femmes de 
18 à 24 ans, ce pourcentage s`élève  à 58% contre 52% des hommes de cette tranche d`âge. 

 
Notre publicité  à été faite par des affiches collées dans le  lycée et aussi sur les  grands 

boulevards. 
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BUT: Le but du projet à été  de déterminer les lycéens de laisser le tabac pour un jour. Il faut 
comprendre que le tabac augmente les risques de cancer et des maladies cardio-vasculaires. 
Comme récompense, ils ont reçu des fruits et des tablettes contre le tabac. 
 
 Les jeunes qui ont voulu renoncer aux cigarettes au moins pour un jour, ont  participé à 
une discussion libre sur le thème :    

 
      “LES DANGERS DU TABAC” ! 
 
 
 
 
 

BIANCA DRUŢĂ XII B 
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 JOURNÉE SANS INTERNET 

Pour la première fois dans l'histoire de notre lycée, les associations de jeunes se sont 
décidées de réunir ses forces et organiser une manifestation appelée: "Journée sans internet". 

 
        Peut-être vous êtes curieux à savoir la raison pour laquelle elles ont recouru à cette 
méthode. 
 
        Même si l'internet est un moyen important de communication et d'information, il a aussi 
une multitude d'aspects négatifs: il promouvait la violence par l'intermédiaire des jeux et des 
films, ensuite il promouvait la pornographie et il peut provoquer la dépendance, c'est-à- dire 
nous faire rester toute la journée devant l'ordinateur, en conclusion être sédentaire.  
  
 

        Cette manifestation a eu lieu le 30 mars 2008 
à Mogoşa. Tous les jeunes de notre lycée ont été 
invités à participer à cette manifestation. 
 
OBJECTIFS : - encourager les jeunes à sortir en 
plein air,  
faire du sport et ne pas rester planté devant  
l'ordinateur. 
éviter les maladies  
profiter des vacances    

 
  Le slogan a été : "Une journée sans internet et une journée active qui nous rend plus 

sains."  

                   
       DENIS CADAR XII B 
 
            Prof. coord. BIANCA GOCI  
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Înainte de anul 1751, minerii saxoni 
încercaseră să topească nişte minereuri nou 
descoperite, care păreau a fi cuprifere. Dar ceea ce 
au obţinut nu a fost cuprul. Era un metal alb, dur 
care nu putea fi ciocănit spre a obţine obiecte de 
utilitate practica. Minerii şi-au exprimat 
temerile:”Bătrânul Nick ne-a vrăjit minereul. 
Metalul asta bun de nimic este arama bătrânului 
Nick”. Ani de-a rândul, oriunde se găseau 
minereuri asemănătoare, ele erau denumite astfel. 
Până când în cele din urmă, în Suedia, savantul
(mineralog şi chimist suedez) Axel Federic 
Cronstedd (1722-1765) a ajuns la 
concluzia ca “Arama lui Nick” conţinea 
un metal necunoscut. L-a numit 
NICHEL. 

Podoabe din metalul alb, 
denumite “paktong”, fuseseră 
confecţionate în China încă din vremuri 
străvechi. Curând după ce Cronstedd 
descoperise nichelul, un al doilea savant 
suedez a aflat secretul paktong-ului, acest “cupru 
alb”, obţinut prin adaos de zinc la minereurile care 
conţineau nichel şi cupru. Curând aliaje 
asemănătoare au fost produse  în Europa. Ele erau 
denumite argint-nichel şi argint german. În anul 
1844 după ce s-a început electrometalizarea în 
Marea Britanie, acest argint german placat cu 
argint veritabil a fost mult folosit în locul cuprului 
pur acoperit cu un strat subţire de argint curat, 
topit la temperaturi înalte. Obiectele din argint – 
nichel, acoperite cu argint pur prin electroplastie, 
sunt încă apreciate şi astăzi. 

Deşi pare ciudat, până acum o jumătate de 
secol, cererea de nichel era mică cu excepţia 
utilizării sale la fabricarea monedelor de nichel, a 
acoperirilor cu nichel şi a argintului-nichel pentru 
tacâmurile argintate. Savanţii au găsit însă sute de 
alte noi aplicaţii pentru acest metal, fiind cunoscut 
faptul ca oţelul inoxidabil conţine frecvent nichel 
alături de fier. 

Nichelul este tenace, rezistent şi nu se 
uzează uşor, iar aliajele câştiga ceva din aceste 
calităţi când au în compoziţia lor nichel.  

Nichelul lucrează pentru noi 24 din 24 de 
ore. De fapt, ceasul deşteptător care ne trezeşte 
dimineaţa are carcasa placata cu nichel. Apa 
caldă cu care ne spălam vine dintr-un rezervor 
necorozabil datorită nichelului. Puritatea 
săpunului şi pastei de dinţi este apărată de utilajul 

de fabricaţie confecţionat cel puţin parţial din 
nichel. Maşinile din oţel sau fonta cu nichel ne 
fabrică încălţămintea; nuanţele delicate ale 
ţesăturilor se obţin prin vopsele puse în băi făcute 
din aliaje de nichel-crom. Nichelul se foloseşte 
mult la autobuze şi autoturisme. Barele de 
protecţie şi elementele decorative sunt acoperite, 
sub crom, cu straturi protectoare de nichel. 
Benzina din rezervor a fost obţinută într-un vas 
de distilare din oţel inoxidabil rezistent la 
coroziune şi aliaje de nichel-cupru. Aliajele de 
nichel, rezistente la temperaturi înalte, sunt 

folosite la motoarele avioanelor cu 
reacţie, care trebuie sa fie eficiente, 
fiabile, durabile şi uşoare în greutate. 
Acestea sunt doar câteva din aplicaţiile 
nichelului. În viitor se vor afla noi lucruri 
despre nichel şi pe măsura ce se vor 
cunoaşte din secretele sale, cea care a fost 
denumita ”arama bătrânului Nick” se va 
dovedi a fi un prieten foarte util. Este 

cunoscut că ciocolată şi grăsimile conţin cantităţi 
mari de nichel. Nivelul nichelului asimilat atinge 
cote înalte când oamenii consumă mari cantităţi 
de legume din soluri poluate. Prin intermediul 
plămânilor fumătorii asimilează o cantitate mare 
de nichel. Nichelul poate fi găsit şi în detergenţi. 
Oamenii pot fi expuşi la nichel prin respirarea 
aerului, băutul apei, alimentaţie sau fumatul 
ţigărilor. Contactul pielii cu solul sau apa 
contaminate cu nichel poate, de asemenea, să 
conducă la expunerea cu nichel. În cantităţi mici 
nichelul este esenţial, dar când asimilarea este 
prea mare poate produce afecţiuni ale sănătăţii.  

Nichelul este un microelement care 
stimulează funcţiile ficatului si ale pancreasului, 
fiind indicat îndeosebi în diabetul zaharat. O 
asimilare a unei cantităţi prea mari de nichel are 
următoarele consecinţe: 

○ Şanse mai mari de dezvoltare a cancerului  
    la plămâni, cancer nazal, cancer la  

    laringe; 
○ Embolii la plămâni; 
○ Incapacităţi respiratorii; 
○ Defecte din naştere;  
○ Astm şi bronşite cronice; 
○ Dereglări ale inimii.    

 
 
 

ARAMA BĂTRÂNULUI  NICK 
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Alergie la nichel  
Gablonţuri şi bijuterii de nichel 

În majoritatea cazurilor, 
aceste reacţii alergice sunt 
declanşate prin podoabe / 
bijuterii care conţin nichel, 
de exemplu cercei, piercing, 
clipsuri,verighete, lănţişoare 
etc. Purtarea bijuteriilor 
poate atrage după sine, la 

unele persoane, o problema dermatologica 
datorata conţinutului de nichel al acestora. La 
persoanele afectate, alergia se manifesta sub 
forma unei eczeme ce înroşeşte pielea si provoacă 
mâncărime, în zonele de tegument ce vin în 
contact cu obiecte metalice care conţin şi 
nichel. Zonele comune unde apare alergia la 
nichel sunt lobii urechilor, de la cercei sau de la 
ramele ochelarilor, încheieturile mâinilor de la 
brăţară, ceas, etc. Însă nichelul nu este o 
componenta doar a accesoriilor vestimentare, ci se 
găseşte şi în obiecte de uz cotidian. Dermatita de 
contact la nichel poate apărea la orice vârstă. 
Odată ce o persoana a dezvoltat o reacţie alergica 
la obiectele cu nichel, acesta va persista pentru 
mulţi ani sau chiar întreaga viaţă. Alergia la nichel 
este mai frecventă la persoanele de sex feminin, 
datorită faptului ca acestea vin mai mult în contact 
cu obiectele ce conţin nichel. La persoanele 
sensibile, reacţia alergica survine la 12 – 48 de ore 
de la expunerea la nichel şi persistă între două şi 
patru săptămâni. Primele semne ale unei alergii 
sunt: înroşirea pielii, mâncărime în zone de piele 
uscată. În momentul de faţă nu există un tratament  
eficient pentru alergia la nichel. Odată ce a apărut 
sensibilitatea la acest element, simptomele vor 
apărea de fiecare data când pielea vine în contact 
cu obiecte ce conţin nichel. Cea mai bună cale de 
a împiedică dezvoltarea unei alergii la nichel este 
prin evitarea expunerii prelungite la obiecte ce 
conţin nichel, în special bijuterii. Atenţie! Unele 
bijuterii de argint conţin nichel. Un simplu test e 
de ajuns. Poarta bijuteria într-o zi caniculara 
(transpiraţia tinde să dizolve nichelul) şi 
urmăreşte reacţia pielii. Nichelul este cel mai 
comun “vinovat” pentru aceste probleme. Daca 
bijuteriile de aur de14K îţi provoacă iritaţii este 
din cauza nichelului conţinut de acesta şi nu din 
cauza aurului. Dacă nu porţi bijuterii din nichel, 
probabil consumi acest metal. Cantităţi diferite de 

nichel se găsesc peste tot: în sol, în apa şi chiar în 
aer. Anumite alimente conţin cantităţi foarte mari 
de metal: cerealele integrale, legumele, ciocolata, 
ceaiul şi aproape toate alimentele conservate.  
 
Reacţii alergice provocate de telefoanele mobile  
Telefoanele mobile provoacă o reacţie alergică a 
pielii la unii utilizatori. Disfuncţia pare să fie 
cauzată de prezenţa nichelului din carcasă sau din 
butoanele unui telefon mobil, iar unora dintre 
pacienţi le-au apărut iritaţii pe feţe, ca o cauză 
directă a folosirii telefonului mobil. 
In mod normal, în această situaţie, iritaţia ar trebui 
sa apară pe ureche sau pe obraz, în funcţie de locul 
în care partea de metal a carcasei intră in contact 
direct cu pielea. Teoretic, ea ar putea să apară şi pe 
degete, dacă pacientul foloseşte mult serviciul de 
mesaje text, tastând pe butoane de metal. Se crede 
că alergia se va răspândi, având în vedere că cele 
mai la modă telefoane mobile au un conţinut mai 
mare de nichel.  
 
Nichelul din conţinutul monedelor euro poate 

provoca reacţii alergice 
Nichelul a fost utilizat pe scară largă în producerea 
monedelor naţionale ale ţărilor din zona euro, 
înainte de introducerea monedei euro. Totodată, 
nichelul este folosit şi în producerea monedelor din 
alte state, precum moneda de 5 cenţi din Statele 
Unite. Datorită proprietăţilor sale fizice, nichelul 
este un material foarte bun pentru producerea 
monedelor. Acest metal este utilizat de mai mult de 
o sută de ani în producerea monedelor la nivel 
internaţional. Folosirea nichelului contribuie, 
printre altele, la îmbunătăţirea elementelor de 
siguranţă a monedelor. Cu toate că nu a fost adusă 
nici o dovadă ştiinţifică concludentă împotriva 
utilizării nichelului, s-a hotărât găsirea de noi 
alternative. Deşi planul iniţial era de a utiliza 
nichelul pentru producerea a cinci monede euro 
(10, 20 şi 50 de cenţi, 1 EUR şi 2 EUR), a fost 
luată hotărârea ca acesta să fie folosit numai pentru 
monedele de 1 EUR şi 2 EUR, care necesitau un 
nivel de securitate deosebit de ridicat.  
 
Coordonator: prof. Blaj Stela  

ARAMA BĂTRÂNULUI  NICK 
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AUTOMOBILUL –PREZENT ŞI VIITOR  

 A p a r i ţ i a 
automobilului în secolul 
XX a schimbat modul de 
viaţă , în special în ţările 
industrializate, în ceea ce 

priveşte deplasarea, peisajul, amenajarea drumurilor. 
In momentul de faţă automobilul este un produs 
important al economiilor industriale. 
 Autovehiculul oferă avantaje: mobilităţi 
crescute, locuri de muncă. Pe lângă aceste 
avantaje autovehiculele produc atât o poluare a 
aerului cât şi o poluare fonică. Nu în ultimul rând 
trebuie amintite accidentele rutiere. 

Majoritatea automobilelor funcţionează pe 
baza unui motor cu combustie internă, motor care 
foloseşte combustil benzina (motor cu aprindere prin 
scânteie) sau motorina (motor cu aprindere prin 
comprimare). Deci, prin arderea combustibilui în  
prezenţa aerului, energia chimică a combustibilului 
se transformă în energie mecanică utilă, randamentul 
fiind diferit în funcţie de motor, combustibilul 
folosit. La motoarele moderne randamentul este de 
cca. 20-45 %, acest procent din energia calorică a 
combustibilului fiind transformat în energie 
mecanică utilă. 

În urma arderii combustibilului rezultă gazele 
de eşapament în aer(monoxidul de carbon, dioxidul 
de sulf şi oxizii azotului) care pot provoca grave 
afecţiuni asupra sănătăţii omului. Aceste afecţiuni se 
manifestă în timp, producând boli ale aparatului 
respirator şi cardio-vascular. 

Deci noua libertate descoperită în secolul 20 
are un preţ. Pentru că din ce în ce mai mulţi oameni 
au călătorit din ce în ce mai departe, sulful, plumbul 
şi o multitudine de alte noxe au fost eliberate în 
atmosferă. Acestea au incărcat mediul înconjurător, 
distrugând plante, animale şi oameni.   

Oricum, cea mai mare problemă este oxidul 
de carbon, un gaz care este produs în procesul de 
ardere al benzinei. Anual sunt eliberate în atmosferă 
milioane de tone din acest gaz. Oxidul de carbon for-
mează o pătură care reflectă razele solare înapoi pe 

pământ, cauzând astfel modificari climaterice pre-
cum încălzirea globală. 

Cu privire la cât de rău şi cât de repede 
evoluează încălzirea globală, predicţiile oamenilor 
de ştiinţă diferă . În orice caz, nu există nici un dubiu 
asupra faptului că modificările climei ne afectează 
pe toţi europenii, deja. Aceasta cauzează din ce în ce 
mai multe fenomene meteorologice extreme cum ar 
fi furtuni, inundaţii, secetă precum şi alte probleme 
de mediu. 

 Aceste probleme afecteaza plantele, animalele 
şi alimentarea cu apă – lucrurile fundamentale pe care 
se bazează supravieţuirea noastră.  

Cum se rezolvă aceste probleme? Ce 
răspunsuri ne aşteaptă în viitor? Construcţia unor 
sisteme antipoluante în ceea ce priveşte propulsia de 
automobile, utilizarea unor combustibili ecologici, 
surse alternative de energie sau mişcarea în aer liber? 

 Câteva dintre soluţiile mai puţin poluante  
privind automobilele : biodieselul, sondele catalitice 
la eşaparea gazelor motorului, alte surse de energie 
pentru propulsie precum pila de combustie hidrogen-
oxigen, motorul electric alimentat de un sistem de 
baterii reîncărcabile, vehiculele solare, automobilele 
hibride, sunt în atenţia cercetătorilor şi producătorilor 
de automobile. 

 Motorina ecologică biodiesel este un 
biocombustibil cu caracteristici identice cu ale 
motorinei , ce se obţine prin transesterificarea 
uleiurilor vegetale şi poate fi folosit pentru orice 
motor diesel, fără nicio modificare a acestuia, 
obţinându-se aceleaşi performanţe, cu acelaşi consum 
de carburant. Excepţie fac autovehiculele în al căror 
sistem de alimentare intră componente din cauciuc 
natural, însă producătorii acestora menţionează pe 
capacul buşonului de alimentare "NOT FOR 
BIODIESEL". Poate fi folosit 
s i ng u r ,  ma i  a l e s  c â nd 
temperatura exterioară este peste 
10 grade Celsius, sau combinat 
în orice proporţie cu motorina, 
când temperaturile sunt scăzute 
sau negative. 
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 Pila de combustie hidrogen-oxigen este 
alcătuită dintr-un electrod de hidrogen cuplat cu un 
electrod de oxigen. Hidrogenul este combustibil. 
Aceste pile formează baterii care se întrebuinţează 
pentru a acţiona motoare în automobile cu o rază de 
acţiune redusă, submarie mici, pentru a lumina faruri 
sau geamanduri etc. 
 Pilele de combustie cu hidrogen reprezintă o 
tehnologie care ar putea avea un impact major, 
putând înlocui chiar convenţionalul motor cu ardere 
internă. Aceasta este de două ori mai eficientă decât 
tehnologia convenţională în ceea ce priveşte 
transformarea  combustibilului în energie mecanică 
sau electrică,nu necesită aproape deloc inteţinere, 
este silenţioasă şi singurii produşi de emisie sunt 
vaporii de apă. De asemenea, motoarele care 
folosesc pilele de combustie pot produce energie 
electrică şi în timpul staţionării, enrgia rezultată 
putând fi folosită pentru alimentarea locuinţelor. 
Experţii consideră alternativa vehiculelor cu pilă de 
combustie (Fuel Cell Electric Vehicle-FCEV) ca 
fiind cea mai buna opţiune pentru automobilele cu 

adevărat 
ecologice 
a l e 
viitorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Automobilul electric-vehicul cu motor 
electric alimentat cu un sistem de baterii 
reincarcabile.Mecanismul de finctionare este mai 
simplu si mai durabil decat cel al autovehiculelor ce 
folosest motorul cu ardere interna,in plus aceste 
vehicule nu folosesc resrse neregenerabile si 
polueaza mai putin decat cele ce folosesc benzina 

pe post de combustibil in plus acestea sunt foarte 
silentioase. 
 Automobilele electrice par sa fie solutia cea 
mai promitatoare pentru eliminarea emisiilor de 
dioxid de carbon.Pincipala bariera in calea 
comercializarii acestora este insa autonomia redusa 
de deplasare la o singura incarcare.In ultima 
vereme,se pare ca,noile baterii realizate din nichel-
hidogen au ameliorat aceasta autonomie de deplasare. 

 
  

 Automoble hibride-mult timp s-a considerat 
ca motorul cu combustie interna este superior orcarui 
altul,cel electric si cel cu aburi fiind date uitarii.Apare 
insa  o noua tehnologie:un automobil care imbina 
cele doua tipuri de motoare:motorul electric si 
motorul cu combustie interna. 
 ,,Sistemul hibrid”este un termen general pentru 
un sistem care combina si utilizeaza doua tipuri de 
surse de energie.  
In loc de incheiere : mersul pe jos este cel mai 
nepoluant mijloc de transport, la indemana oricui. 
Utilizarea bicicletei nu este obliatorire numai pentru 
petrecerea timpului liber, acaesta reprezinta un mijloc 
usor, eficient si sanatos de a ne deplasa la scoala, la 
servici. 
 
Articol propus de elev Bogdan Rus clasa a XII-a A 
       
 Coordonator : prof. Carmen Tataran 
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“…so work the honey-bees,/ Creatures 

that by a rule in nature teach/The act of 

order to a people kingdom.” 

 

“…albinele, prin legea firii/ Menite-s 

să dea pildă rânduielii/Şi celui mai 

înfloritor regat.” 

                       W. Shakespeare                         

                                                          

         Orice carte cu subiect din domeniul 

matematicilor este în ultimă analiză un 

omagiu adus minţii româneşti, care, în 

decursul secolelor, a izbutit să împingă 

gândirea abstractă până la adâncimi 

nebănuite, pentru a o folosii apoi în scopuri 

concrete. Totuşi, numeroasele exemple din 

lumea animală par să infirme faptul că el ar 

fi unicul deţinător al ştiinţelor tehnico-

matematice. 

Într-adevăr, construcţia forma şi 

alcătuirea fagurilor dovedesc din partea 

albinelor serioase cunoştinţe de matematică 

aplicate sau mai precis de geometrie 

aplicată. Un fagure este alcătuit din două 

serii de celule. Fiecare serie de celule având 

descinderile pe câte o faţă a fagurelui. 

Celulele dispuse orizontal au forma unor 

prisme drepte cu baza un hexagon regulat 

şi sunt alipite fund la fund. Fundul 

fiecărei celule nu este un plan ci o 

suprafaţă concavă formată din trei romburi 

egale cu un vârf comun. 

Latura hexagonului este de 2,71 mm, 

iar adâncimea celulei este de 11,3 mm. 

      Forma hexagonală a celulelor a fost 

remarcată încă din antichitate. O citează 

Aristotel în “Istoria animalelor”şi Pliniu cel 

Bătrân în „Istoria naturală” dar cel dintâi 

care a studiat din punct de vedere matematic 

chestiunea a fost matematicianul grec 

Pappus din Alexandria în „Colecţiile 

matematicii”. 

      Forma triromboidală a fundului celulelor 

a fost descoperită în secolul al-XVIII-lea. 

Astronomul Moraldi a măsurat cu precizie 

unghiurile romburilor şi a găsit în 1712 

valorile 109028’ şi 70032’. 

 Fizicianul Reamur, bănuind că 

albinele urmăresc să facă economie de ceară 

i-a propus matematicianului Samuel Konig 

următoarea problemă: „Dintre toate celulele  
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hexagonale cu fundul alcătuit din trei 

romburi egale, să se determine cea care se 

poate construi cu cel mai puţin material.” 

Konig a rezolvat această problemă de 

minimă cu ajutorul unui calcul diferenţial 

şi a găsit în anul 1739 că unghiurile 

rombului celulei căutate sunt de 109026’ şi 

70034’. Faptul că valorile obţinute prin 

calcul erau atât de apropiate de cele găsite 

prin măsurarea directă a constituit o 

surpriză senzaţională. Dar după 4 ani, în 

1743, Maclaurin reluând calculele lui 

Konig, a constatat că acesta făcuse o mică 

eroare şi că valorile calculate corect ale 

unghiurilor în cauză sunt 109028’ şi 70032’ 

adică exact cele găsite prin măsurători de 

către Moraldi. 

Mai mult decât atât s-a constatat că 

Samuel Konig nu greşise din cauza 

neatenţiei sale, ci din cauza unei erori de 

tipar strecurate în tabelele de logaritmi de 

care se folosise. 

 Se poate afirma deci că albinele au 

ajutat la corectarea tabelelor de logaritmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat de: Druţă Bianca a-XII-a. B       

Prof. coordonator: Mic Leon 
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 Maramureşul, reprezintă arealul unde 

tradiţiile strămoşeşti, portul popular şi arta 

veche se păstrează ca nicăieri în altă parte a 

României. Cu rădăcini vii în istorie, judeţul 

este, practic, un imens muzeu în aer liber. În 

acest spaţiu, în mod special în „ţara” 

Maramureşului, oamenii încă mai utilizează 

obiecte casnice şi unelte care în alte părţi se 

pot vedea numai în muzee. De aceea, 

elementul primordial al turismului în 

Maramureş este viaţa satului.Turiştii care 

iau parte la una din sărbătorile populare , 

cum ar fi :Tânjaua de la Hoteni, Hora de la 

Prislop, Sâmbra Oilor sau la unul din 

hramurile bisericilor mai importante, vor fi 

impresionaţi de explozia de spiritualitate, 

lumină şi culoare emanate de obiceiurile, 

arta şi portul popular.     

 Bisericile din lemn sunt adevărate 

capodopere de arta populară. Ele se 

întâlnesc în aproape fiecare sat 

maramureşean, fiind chiar repere pe plan 

mondial. Cea mai înaltă construcţie de lemn 

din Europa a fost, până nu demult, Biserica 

din Şurdesti-54 m, fiind depăşită de Biserica 

mănăstirii de maici din Bârsana - 62m. Cea 

mai veche biserică de lemn se află la Ieud-

1364, desigur cu unele restaurări ulterioare.      

   

 

 

 

Porţile sculptate din lemn nu mai necesită 

prezentări, fiind de mult timp un simbol al 

Maramureşului. Ele pot fi admirate de-a 

lungul satelor de pe valea Izei, a Marei sau 

a Coşăului. La fel şi portul popular 

tradiţional, cu menţiunea că mulţi locuitori 

îl îmbracă zi de zi, nu doar de sărbători , ca 

în alte zone.     

  Între „bijuteriile” maramureşene, un 

loc aparte îl ocupă „Cimitirul Vesel ”, unicat 

mondial atât ca idee cât şi ca realizare. El se 

afla în satul Săpânţa, care excelează  şi prin 

obiecte de artizanat specifice: cergi, ştergare, 

trăisţute.... 

   La rândul ei, Mănăstirea Rohia 

reprezintă un etalon al spiritualităţii 

maramureşene creştine, biblioteca mănăstirii 

găzduind un inestimabil tezaur de carte, peste 

50.000 de volume în diverse limbi, unele în 

manuscris din secolele XVII-XVIII. 

              Staţiunea balneoclimaterică Ocna 

Şugatag oferă turiştilor băile sale sărate, 

calde sau reci, şi vizitarea lacului format prin 

prăbuşirea salinei. 

               În zonele montane, Staţiunea 

Mogoşa, Izvoare sau Borşa Complex sunt 

ideale pentru recreere, sporturi de iarnă, 

excursii. 

 Pentru amatorii de turism montan, 

Munţii Rodnei dezvăluie peisaje unice, o floră  

 Prezentare generală  
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şi o faună deosebit de bogate, incluzând 

Rezervaţia Naturală Pietrosul Rodnei, 

protejată încă din 1932,  iar din 1979 face 

parte din reţeaua mondială de rezervaţii a 

biosferei. 

    Unică este şi Valea Vaserului, care se 

deschide din oraşul Vişeu de Sus. Cu o 

lungime de circa 50 de Km, ea oferă 

posibilitatea unei călătorii cu o garnitură de 

tren pe linie îngustă, trasă de o locomotivă cu 

aburi, de-a lungul unei văi sălbatice, cu 

cascade si tunele , fără altă cale de acces. 

              Amatorii de vânătoare sau pescuit au 

şi ei motive întemeiate să ia în considerare 

Maramureşul: ursul, capra neagră, cerbul, 

mistreţul sau păstrăvul aflându-se din belşug 

în această zonă. 

              Dacă pe lângă toate cele deja 

menţionate mai adăugăm pe de o parte 

monumentele şi casele memoriale ale unor 

personalitaţi ilustre, iar pe de altă parte 

numeroasele locuri de popas pe malurile 

râurilor, izvoare cu apă minerală sau păduri 

virgine, imaginea Maramureşului începe să 

prindă contur, invitându-vă să-l vizitaţi.  

        Având în vedere că accesibilitatea în 

teritoriu este asigurată de: 

• aeroportul din municipiul Baia Mare 

• magistrala de cale ferată Bucureşti - 

Dej - Baia Mare 

• drumurile naţionale: DN 18 (Iacobeni - 

Borşa - Vişeul de Sus - Vadul Izei - Baia 

Mare) în legătură cu DN 19 (Sighetu 

Marmaţiei - Săpânţa - Negreşti Oaş) şi DN 

1C (Dej - Şomcuta Mare - Baia Mare), 

formele de turism practicate în judeţul 

Maramureş având punct principal de 

plecare Baia Mare sunt: 

Turismul de circulaţie - formă specifică 

judeţului datorită poziţiei sale în teritoriu 

dar mai ales peisajului deosebit de atractiv 

presărat cu obiective de interes turistic, 

cunoaşte două forme distincte: 

Tranzitul turistic - se desfăşoară de-a 

lungul traseelor turistice. 

Turismul itinerant cu valenţe culturale - 

determinat de valoarea estetică a 

obiectivelor, concentrându-se în principal pe 

două inele de vizitare: 

• inelul de vizitare nordic Baia Mare - 

Baia Sprie - Vadu Izei - Sighet - Vişeul de 

Sus - Borşa - Moisei - Săcel - Bogdan Vodă - 

Bârsana - Vadu Izei - Baia Mare; 

• inelul de vizitare central sudic: Baia 

Mare - Şişeşti - Plopiş - Cetăţele - Remetea 

Chiuarului - Copalnic - Mănăştiur - Târgu 

Lăpuş - Boiu Mare - Şoncuta Mare - Baia 

Mare; 
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Turismul de recreere şi odihnă - are 

condiţii favorabile în staţiunile 

balneoturistice şi climatice, cu un cadru 

natural pitoresc cu un microclimat 

reconfortant şi cu posibilităţi de: 

• Turism de tratament balnear: cură 

externă la Borşa, Ogna-Şugatag, Dăneşti, 

Cărbunari; şi cură internă cu amenajări 

rudimentare la Crăciuneşti şi Săpânţa; 

•Turism de sfârşit de săptămână - în 

zona periurbană a municipiului Baia Mare, 

pe malul lacurilor Firiza, Bodi, Mogoşa, 

Izvoare, în lunca Someşului, pe văile Izei, 

Vaserului şi Vişeu; 

•Agroturismul are condiţii favorabile de 

practicare în localităţile Bogdan Vodă şi 

Vadul Izei; 

•Turismul de reuniuni culturale şi 

ştiinţifice - ocazionat de desfăşurarea de 

congrese, conferinţe, simpozioane are ca 

centre reprezentative: municipiile Baia 

Mare, Sighetu Marmaţiei şi oraşul Borşa; 

Turism sportiv 

• Turism montan - cu practicarea 

sporturilor de iarnă şi a drumeţiilor 

montane. 

Staţiunea Borşa este principalul punct de 

dispersie spre traseele din munţii Rodnei. 

Staţiunea Mogoşa oferă condiţii pentru 

practicarea schiului şi a drumeţiei. 

Staţiunea Izvoare oferă condiţii pentru 

practicarea schiului şi a drumeţiei în munţii 

Gutâi. 

•Turismul de vânătoare se desfăşoară cu 

precădere în zona montană, unde bogatul 

fond forestier oferă condiţii optime fiind 

recunoscute cca. 60 de fonduri de 

vânătoare pentru: cocoşi de munte, cerbi 

carpatini, capră neagră, urs, mistreţ, 

iepure, fazan, lupi, râs; 

• Turism pentru pescuit sportiv; 

• Turism nautic - este practicat pe 

lacurile Bodi Ferneziu, Bodi Şuior. 

 

Realizator: Zoicaş Daniel Alin clasa a X-a B 
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 Pe lângă alte rezultate şcolare deosebite, elevii liceului nostru au obţinut 
şi performanţe sportive remarcabile în anul şcolar 2008 – 2009. Pe această 
cale aducem încă o dată felicitări tuturor elevilor şi profesorilor coordonatori 
care şi-au adus contribuţia la ridicarea prestigiului şcolii pe linie sportivă. 
 Echipa de fotbal a Grupului Şcolar “Gheorghe Lazăr” Baia Mare formată 
din elevii clasei a VIII-a şi condusă de profesorul de Educaţie fizică – fotbal, 
Georgescu Gheorghe, a obţinut locul I pe municipiu, locul I pe judeţul Mara-
mureş şi locul IV la Etapa de zonă – Satu Mare, la Olimpiada naţională a spor-
tului şcolar. 
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Cupa de toamnă la fotbal pe teren 

redus, organizată în perioada 10 – 13 oct. 
2008 de către elevii clasei a XII- a B, 
dirig. Mic Leon, sub conducerea pro-
fesorului Rusz Iosif, a adus urmatoarele 
rezultate: 
 - Locul I a fost obţinut de clasa a 
XI- a F 
 - Locul II a fost obţinut de clasa a 
X-a E 
 - Locul III a fost obţinut de clasa a 
XII-a B 

- Titlul de golgheter a fost obtinut de către  
Leş Petrişor, clasa a XII-a B.  

  
 La Tenis de masă – etapa pe şcoală, or-
ganizată în perioada 18 – 20 feb. 2009, de 
către clasa a X-a A, dirig. Rusz Iosif la care 
au participat 44 de elevi s-au obţinut ur-
mătoarele rezultate: 
 - Locul I – Pocol Alexandru, clasa a 
XII-a J 
 - Locul II – Coza Ionuţ, clasa a XIII-a I 
 - Locul III – Micle Ioan, clasa a XII-a A 
 La fete, locul I a fost obţinut de Canaloş 
Florica din clasa a XI-a D. 

Aceştia s-au calificat la faza pe municipiu şi au obţinut locul VII - Pocol 
Alexandru şi locul III – Canaloş Florica 

La cross, organizat in data de 13.03.2009, au participat Nicoară Florin şi 
Suto Norbert din clasa a XI-a F, Apati Razvan din clasa a XII-a F, aceştia cali-
ficându-se în primii 15. 
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Gheorghe 
Hagi (n. 5 
februarie 
1965, Săcele, 
judeţul 
Constanţa) 
este un fost 
fotbalist 
român, 
actualmente 
antrenor şi 
om de 
afaceri. Este 
fotbalistul 
român 
deţinător al 
recordului 

de goluri marcate la echipa naţională a 
României. De asemenea, a deţinut pentru o 
scurtă perioadă de timp şi recordul selecţiilor 
în echipa naţională (recordul a fost doborât 
de Dorinel Munteanu). Gheorghe Hagi este 
considerat în unanimitate cel mai mare 
fotbalist român al tuturor timpurilor (alături 
de Nicolae Dobrin), fiind supranumit încă 
din tinereţe "Maradona din Carpaţi".  
 

   Biografie 
 

Gică este cel mai mic dintre cei trei 
copii ai familiei Hagi. Sultana si Elena sunt 
surorile mai mari. In casa de la Săcele, sat 
aflat la 35 km de Constanţa, au locuit până 
in 1973. Aici a inceput să joace fotbal, cel 
mai bun jucător al României, cu o vezica de 
porc, apoi cu o minge din păr de cal făcută 
de bunicul său pentru ca la 6 ani să 

primească o minge de cauciuc de la mama 
sa.  

In aprilie 1975 Hagi a luat primul 
contact cu fotbalul adevărat. Primul său 
antrenor a fost Iosif Bukossy care conducea 
Centrul de copii şi juniori al echipei Farul 
Constanţa. Un an mai târziu, la 11 ani, Hagi 
a participat la prima competiţie oficială : 
"Cupa Speranţelor ediţia a 6-a" . La 13 ani a 
fost legitimat la Farul Constanţa, fapt ce a 
reprezentat inceputul unei cariere de 23 de 
ani ca jucător de fotbal.  

 
CARIERA DE FOTBALIST 
   
 A debutat în Divizia A la FC Constanţa  

în meciul SC Bacău - FC Constanţa 3-0, pe 11 
septembrie 1982 la vârsta de numai 17 ani, 
iar în echipa naţională în meciul Norvegia - 
România 0-0, 10 august 1983. 

 Hagi  a început fotbalul la FC 
Constanţa (1978-1980), descoperit de Iosif 
Bukossy, după care a trecut la Luceafărul, de 
fapt echipa naţioanală de juniori. În 1983 s-a 
transferat la Sportul Studenţesc, unde, pe 
parcursul a patru ani şi-a pus în evidenţă 
calităţile fotbalistice de excepţie, îndeosebi 
viteza de reacţie, şutul necruţător şi 
îndemânarea, maturizîndu-se în timp. Din 
iarna lui 1987 a fost împrumutat la Steaua 
pentru ceea ce avea să-i fie primul mare 
succes internaţional, cîştigarea Supercupei 
Europei,fiind autorul unicului gol, victorios, 
al partidei cu Dinamo Kiev, desfăşurat la 
Monte Carlo. Nu avea să mai revină în Regie, 
Steaua abuzând şi ne mai respectînd 
înţelegerea, existând atunci multe polemici  



Altfel   36 

legate de acest subiect.  
 În roşu-albastru şi-a înscris în 
palmares 3 titluri şi 2 cupe, participînd la 
semifinala C.C.E. din 1988 şi la finala C.C.E 
din 1989. Şi-a condus coechipierii tricolori la 
cîte 3 turnee finale ale C.M, din 1990, 1994 şi 
1998 şi de C.E. din 1984, 1996 şi 2000. La 
finele anului 2000, deţinea numeroase 
recorduri ale fotbalului românesc: cele mai 
multe jocuri şi goluri la echipa naţională, 125 
de meciuri şi 35 de goluri, cea mai lungă 
perioadă ca tricolor, 16 ani şi 10 luni; cele 
mai multe banderole de căpitan al tricolorilor 
(65), cele mai multe jocuri şi goluri în cupele 
europene. A fost desemnat de cele mai multe 
ori fotbalistul român al anului, în 7 rînduri 
(1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000).  

De asemenea, în prima divizie din 
România a acumulat 223 meciuri şi 141 
goluri, fiind de două ori golgeter (1984-1985 
şi 1985-1986), în campionatul Spaniei 98 de 
meciuri şi 22 de goluri, în campionatul 
Italiei 61 meciuri şi 15 goluri, iar în cel al 
Turciei 132 de meciuri şi 39 de goluri. A fost 
pe locul 5 în celebrul “Balon d’Or” din 1994 
şi locul 2 în “Premiul Bravo” din 1989. Din 
anul 1990 a părăsit pentru totdeauna 
campionatul nostru, devenind jucător 
profesionist. Mai întîi, în 1990 a semnat cu 
Real Madrid; în 1992 ajunge la Brescia; în 
1994 la FC BARCELONA; din 1996 pînă în 
2001 la Galatasaray. Cu echipa din Istanbul 
a cucerit 4 titluri şi 2 cupe ale Turciei, 
precum Cupa UEFA şi Supercupa Europei 
(ambele în 2000). La finele lui 1999 a fost 
desemnat fotbalistul român al secolului, 
Începînd cu 26 aprilie 2000, stadionul din 

Constanţa îi poartă numele. Pe 24 aprilie 
2001, sub titulatura “Gala Hagi“, i s-a 
organizat un meci festiv de retragere, în care 
s-au întîlnit România şi o selecţionată 
mondială.  

 
 
Bogman Daniel clasa a XII-a C 
Prof. Coordonator Terheş Claudia 
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Geaca din piele nu ar trebui sa 

lipseasca din garderoba ta in acest 

an!  
 

În toamna lui 2008 geaca de piele 
reprezenta o piesă vestimentară ce nu 
trebuia să lipsească din garderoba celor 
care doreau să fie în pas cu moda. In 
primăvara lui 2009, acelaşi obiect 
propus de marii designeri rămâne (dupa 
caz, se impune) ca un MUST HAVE! Şi 
asta, mai ales în România, unde, oricât 
de mult am încerca să ţinem pasul cu 
ceea ce se întâmplă în occident, cumva 
nu reuşim să depaşim acel decalaj 
temporar. Unde mai pui că situaţia 
termică şi diferenţele de temperatură de 
la zi la noapte, din aceasta perioadă, ne 
îndeamnă să ţinem pasul cu moda.  
            Nel ipsi tă d in garderoba 
vedetelor internaţionale, a persoanelor 
publice sau chiar a designerilor 
vestimentari  de pe la noi (de data asta 
poţi încălca regula „fă ce zice, nu ce 
face popa") geaca de piele nu ar trebui 
să lipsească nici din garderoba ta.  

Nu te speria! Poţi fi actuală, fără 
să te temi că te vei îmbrăca într-o alta 
„uniformă" de sezon. Piaţa este destul 
de ofertantă, modelele şi culorile în 
tendinţe sunt printre cele mai diverse, 
iar în ceea ce priveste preţul, ei bine,se 
poate adapta aproape oricărui buget, în 

funcţie de calitatea materialului folosit, 
de brand , dar si de... noroc . 

 

Stiluri, modele, culori... 

Deşi cele mai căutate modele 
sunt cele scurte, stilul top gun sau biker 

- cu fermoare, 
capse sau cureluşe 
- gecile de piele 
simple, tip sacou 
sunt şi ele în 
tendinţe.  

Din punct de 
vedere cromatic 
paleta din care poţi 
alege este extrem 

de variată - maro, bej, gri, albastru, 
roşu, alb şi chiar turcoaz, însă vedeta 
incontestabilă rămâne nemuritorul 
n e g r u . 
        Alegerea finală îţi aparţine! Totuşi, 
pentru că această piesă vestimentară 
este una cât se poate de versatilă, 
înainte să te hotărăşti asupra unei 
nuanţe, ia în calcul şi garderoba ta! 
Dacă geaca neagră este extrem de 
permisivă (merge cu orice altă culoare 
şi orice imprimeu), o geacă de altă 
culoare este indicată în cazul în care în 
general optezi pentru ţinute cuminţi şi 
te limitezi la 1-2 nuanţe.  
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Cu ce o asortezi? 

 

Cu orice! Devenită aproape o 
marcă pentru stilul smart-chic, geaca 
de piele arată bine pe toată lumea şi se 
potriveşte oricărui moment din zi sau 
din noapte (chiar şi la job, în cazul în 
care nu ţi se impune un stil business).  

Mai exact cu ce o poţi îmbrăca? 
Ei bine, cu o pereche de blugi, un T-
shirt, cu un top mai lung (de preferat 
într-o culoare contrastantă), o pereche 
de skinny jeans şi pantaloni din latex 
sau chiar cu o rochiţă.  

Graniţa dintre preponderenţa 
sport sau elegant este dată de textura 
celorlalte materiale, de accesorii, dar şi 
de tipul de încălţăminte, pentru că 
geaca de piele merge cu orice - tenişi, 
cizme, pantofi cu toc foarte înalt sau 
balerini. 
Cea mai simplă, dar şi cea mai de efect 
combinaţie? Geaca de piele neagră şi 
T-shirt alb!  

 

 

 

 

 

 

 

Ce trebuie să mai stii înainte să pleci 

la shopping? 

• In funcţie de bugetul alocat poţi alege 
între geci 100% din piele     (miel sau 
vaca) sau piele sintetică; 
• Preţul de pornire pentru o geacă de 
piele este de aproximativ 400 RON şi 
poate creşte în funcţie de brand, 
lungime şi design; 
• Dacă în general te plictiseşti repede 
de haine sau nu vrei să cheltui mai mult 
de 150-200 lei, atunci alege o geacă 
confecţionată dintr-un material sintetic, 
care imită foarte bine pielea;  
• Cum depistezi falsurile? Dacă pe 
etichetă găseşti scris "100% genuine 
leather " înseamnă că este piele 
autentică, în timp ce "100% PVC" sau 
"100% Man-made materials" 
presupune materiale sintetice.  

 

Bucska Roland clasa a XII-a C 

Prof. Coordonator Terheş Claudia 
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Test de autocunoastereTest de autocunoastereTest de autocunoastereTest de autocunoastere    
                                 SUNTEŢI OPTIMIST? 
 

  
      Încrederea în forţele proprii înseamnă, de cele mai multe ori, cheia spre succes. Vă 
propunem un test centrat pe cunoaşterea felului nostru de a fi în momente deloc prielnice. 
Nu trebuie uitat că timpul, indiferent de rezultat, este ghidul nostru cel mai puternic. Impor-
tant este să privim partea bună a lucrurilor şi să ne păstrăm încrederea în propriile forţe. 
      Mod de întrebuinţare:  Răspundeţi cu A( adevărat) sau F(fals) la următoarele idei: 
 
 

1. Am avut mai multe posibilităţi de realizare în viaţă. 
2. Simt că prin ceea ce fac irosesc timpul. 
3. Nimeni nu mă înţelege pe deplin. 
4. Mi s-a întâmplat să las oameni fără ajutor. 
5. Nu cred că pot să mai merg înainte. 
6. Sunt dezamăgit de unele persoane. 
7. Mi se spune uneori că văd doar partea neagră a lucrurilor. 
8. Câteodată mă simt destul de nefolositor, fără nici un motiv. 
9. Cred că sunt un om fără noroc. 
10. Am comis mai multe greşeli. 
11. Câteodată mă cuprinde un sentiment de indiferenţă şi de gol interior. 
12. După cum merg unele lucruri, cred că nu am să fac nimic deosebit. 
13. Am câteodată sentimentul că ceilalţi râd de mine intenţionat. 
14. Viaţa, în general este mult prea nedreaptă. 
15. Aş fi putut să fiu un pic mai bun. 
16. Când sunt nervos spun lucruri pe care apoi le regret. 
17. Mă simt sătul de toate. 
18. În comparaţie cu colegii mei simt uneori că nu sunt bun de nimic. 
19. Câteodată mă framânt pentru lucruri care, de fapt, nu sunt importante. 
20. Când stau de vorbă cu cineva, am momente în care mă întreb dacă pe acesta îl 
interesează ceea ce îi spun. 

21. Cred că unele lucruri încă mai pot fi schimbate. 
22. Mi se întâmplă să visez la lucruri irealizabile. 
23. Viitorul nu-mi poate oferi prea  multe şanse. 
24. Există momente în care nu vreau să ştiu de nimeni. 
25. Nu sunt înţeles cu adevărat. 
26. Din dorinţa de a găsi soluţii unor probleme, adesea sunt pus pe gânduri. 
27. Mă nelinişteşte ce ar putea alţii să gândească despre mine. 
28. Dacă mi s-ar oferi şansa, aş lua lucrurile de la început. 
29. Cred că nu mai pot să înfrunt ca în trecut viaţa şi greutăţile ei. 
30. Îmi doresc să trăiesc în altă lume. 

‚ 
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Rezolvare:  
    Pentru răspunsurile marcate cu Adevărat, se acordă 1 punct. 
 
     Între 0 şi 5 puncte : sunteţi un entuziast autentic, o fire optimistă, încrezătoare în 
propriile forţe, aveţi o foarte bună capacitate de adaptare. Stârnit de tot ceea ce este 
nou, susţineţi, stimulaţi şi încurajaţi. Când vă stabiliţi un scop, nu daţi înapoi, indiferent de 
ce vi se spune. Atent la detalii, fin observator, identificaţi potenţialul unor idei acolo unde 
alţii nu văd nimic. 
    Bun camarad, cu spirit de echipă, puteţi fi excelent conducător. Viaţa este o excelentă 
provocare. Fire deschisă, spuneţi direct ceea ce gândiţi. Este posibil ca felul 
dumneavoastrăde a fi să nu placă tuturor.Depăşiţi obstacolele şi nu vă uitaţi în urmă. 
Sunteţi adeptul ideii că cel care este bârfit, este cu mult înaintea celor ce-l bârfesc….! 
 
     Între 6 şi 12 puncte: sunteţi un entuziast, dar care adoptă o atitudine defensivă; chiar 
dacă sunteţi criticat, sunteţi adeptul ideii că şeful este şef, indiferent ce părere are. 
    Conformist, atent să nu greşiţi, evitaţi să spuneţi ceea ce aveţi pe suflet. Deşi nu 
sunteţi genul de persoană care să renunţe fără luptă la un lucru, nu mai aveţi suficientă 
forţă de a vă face cunoscută părerea. Interiorizaţi un sentiment de neîmplinire. Vă 
cunoaşteţi propria valoare şi sunteţi convins că aţi fi putut să realizaţi mai multe lucruri. 
Deşi gândiţi că viaţa nu este tocmai dreaptă cu dumneavoastră, nu spuneţi acest lucru. 
Faceţi tot ceea ce este posibil ca să evitaţi conflictul. Sever cu propria persoană, nu vă 
iertaţi uşor micile slăbiciuni. Acordaţi prea multă atenţie celor ce se spun despre 
dumneavoastră. Uitaţi cu prea multă uşurinţă că o persoană criticată este o persoană 
invidiată…! 
 
    Între 13 şi 20 de puncte: sunteţi o persoană uşor abătută, lipsită de încredere în cei 
din jur. În general preferaţi liniştea singurătăţii. În trecut spontan, entuziast, cu dragoste 
faţă de cei apropiaţi, aţi fost trădat chiar de aceştia.Acum interiorizaţi un sentiment de 
neîmplinire, despre care nu vorbiţi uşor. Copleşit de griji şi temător pentru ziua de mâine, 
aveţi tendinţa de a vedea lucrurile în negru. Optimismul este de faţadă. Lăsaţi să vă 
scape cu prea multă uşurinţă micile bucurii ale vieţii. Nu uitaţi că fiecare dintre noi are 
nevoie de un zâmbet şi o încurajare. Important este ca noi să ştim să oferim aceste 
lucruri celor care sunt cu adevărat în impas. 
 
   Între 21 şi 30 de puncte: viaţa vă este frământată de existenţa multor probleme. Fire 
inteligentă, cu o foarte bună capacitate de a observa ce se petrece în jurul 
dumneavoastră, acordaţi prea multă atenţie unor lucruri lipsite de importanţă. Extrem de 
prudent, lipsit de încredere în cei din jur, interiorizaţi sentimentul că viaţa nu vă mai 
aduce nici o bucurie. Uneori apatic, cu note de tristeţe evidente, abandonaţi cu prea 
multă uşurinţă ideea de luptă. Începeţi în mod nedrept  să credeţi că dificultăţile prin care 
treceţi v-au fost hărăzite prin destin. 
   Cândva un suflet tânăr, plin de viaţă, sincer şi apropiat de cei dragi, astăzi preferaţi să 
vă ascundeţi frumuseţea sufletească în singurătate şi tăcere. Important este să nu-i lăsaţi 
pe alţii să vă calce în picioare. Abordaţi frontal problemele, iar acolo unde nu aveţi 
suficientă forţă nu  uitaţi să cereţi un sprijin. Chiar dacă nu sunteţi de acord, vă asigur că 
încă mai există oameni sinceri , doritori de a vă fi aproape….! 
 
 
 
Material oferit de psiholog şcolar Liana Covaciu 
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Labirintul    formelor     de     relief   
    

Descoperiţi   în   tabelul   literelor    
denumirile    formelor   de    relief    din    ţara    
noastră  ,   precum   şi   culorile    cu    care    sunt   
ele   reprezentate   pe   hartă.: câmpie  deal,  
podiş, munte, verde, galben, maro. 

 
 V   I   S   V   E   R  D   E 

C  N   R  R   M  A  U   B 
A  G   P   O  D   I   S    R 
M  U   N  T   E   O  J   U 
P   E   B   M  A  V  M  N 
I    T   G   A   L  B  E   N 

E   M  T   M  A   R  O  J 
B   M   E   L  A   E  T  G 

„ O  localitate mare 

Dar ciudată cum se pare 

Are un nume poznaş 

Cică-i sat  dar e oraş.” 

                            (Satu -Mare ) 

Recorduri în Carpaţii Orientali (Superlativele 
Carpaţilor Orientali ) 

 
·Carpaţii Orientali reprezintă cea mai extinsă 

subunitate a Carpaţilor Româneşti; ei constituie mai 
mult de jumătate din suprafaţa Carpaţilor din ţara 
noastră . 

·Vârful cel mai înalt din Carpaţii Orientali 
este Pietrosul Rodnei 2303 m. 

·Cea mai adâncă peşteră din România -
Izvorul Tăuşoarelor, 415 m diferenţa de nivel se află 
în Munţii Rodnei. 

·Cel mai mare oraş din Carpaţii Româneşti -
Braşov (aproximativ 318.000 locuitori) 

·Oraşul aflat la cea mai mare altitudine din 
ţară – Predeal. 

Curiozităţi:  

• În Carpaţii Orientali se află forme de 

relief deosebite 
- "Moşul " , cei "12 apostoli" – în 

Munţii Călimani 
- "Creasta Cocoşului" în Munţii 

Gutâi 
- "Tigăile" în Ciucaş 

• Temperatura ce mai scăzută înregistrată în 

ţară a fost -38,5 grade C în 1942 la 25 ianuarie, în 
Depresiunea Braşov. 

• Oraşul Sighişoara din judeţul Mureş 

adăposteşte Turnul cu ceas, cu înălţime de 64 m, 
datând din sec. XVI. Orologiul din turn are doua 
cadrane cu diametrul de 2,4 m aşezate unul spre 
cetate, celalalt spre oraş si indică nu doar orele ,ci 
şi zilele săptămânii prin intermediul a 7 figurine de 

lemn  : Luna (pentru Luni), Zeul Marte (pentru 
Marţi), Mercur (pentru Miercuri), Jupiter (pentru 

 
  
Joi), Venus (pentru Vineri), Saturn (pentru 
Sâmbătă) şi Soarele (pentru Duminică) 

• la 5 km de Filiaşi se află mănăstirea Gura 

Motrului, ctitoria lui Matei Basarab, cu picturi din 
timpul lui Constantin Brâncoveanu. 

• muntele Rarău mai este numit şi „Elveţia 

Moldovei” de către Simion Mehedinţi. 
• de jur împrejurul Obcinei Mari sunt mănăstiri 

cu morminte domneşti ( Putna, Rădăuţi, Suceviţa, 
Voroneţ, Gura Humorului) acestui munte pe drept 
cuvânt putându-i-se zice „Sfântul Munte”. 

• vulcanii   au    fost     denumiţi    după    zeul    

roman   al   focului ,Vulcanus   

Materiale oferite de prof. Durtea Dana 

Lumea noastră — altfel 
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