
     Înv ț mântulădualăoă
oportunitateăpentruăpiațaămunciiăactual  

        Director Prof. Doina Stoica 

 Obiectiveleăstrategiceăaleăînvă ământuluiăprofesională iătehnicădinăRomâniaăvizeazăăpentruăperioadaă
următoareă ădezvoltareaăunuiăsistemădeă învă ământăconsolidat,ăpentruăaă răspundeăcerin elorăuneiăsocietă iă
bazatăăpeăcunoa tere,dinamicăă iăîntr-oăcontinuăăschimbare.ă 
 Înă acesteă condi ii,ă adaptareaă oferteiă educa ionale,ă ă îmbunătăţireaă calită iiă educaţieiă şiă formăriiă
profesionaleăiniţială,ăfurnizareaădeăserviciiădeăorientareă iăconsiliereăînăcarierăădevinăpriorită iăaleăfiecăreiă
institu iiădeăînvătământăprofesională iătehnic.ă 
 Ofertaă educaţionalăă aă Liceulă Tehnologică „Franciscă Neuman”ă Arad,ă aă fostă permanentă adaptatăă
cerinţeloră pieţeiă forţeiă deă muncă,ă centratăă peă aspecteleă individualeă deă dezvoltareă socio-profesionalăă
precumăşiăpeădezvoltareaăabilităţilorădeăînvăţareăpeătotăparcursulăvieţii.ăExtindereaăhăr iiăpartenerialeăcuănoiă
firmeădinădomeniileădeăpregătireăaleă coliiăesteăunăobiectivăactualăalămanagementuluiă colii. 
 Valorificareaă oportunită iiă unoră noiă colaborăriă înă domeniulă ă industrieă textileă prină diversificareaă
oferteiă coliiă cuă oă nouăă ă alternativăă deă formareă profesională,respectivă învă ământulă duală caă parteă aă
învăţământuluiăprofesionalăşiă tehnic,ăareăcaăfundamentă rataăcrescutăădeăabandonăşcolarăşiă imposibilitateaă
unorăfamiliiădeăaăsusţineăfinanciarăcopiiiăînăvedereaăfinalizăriiăstudiilor. 

 Câteva caracteristici ale învățământului dual :  
 seă organizeazăă pentruă dobândireaă deă cunoştinţe,ă deprinderiă şiă competenţe,ă preponderentă pentruă

ocupareaă unuiă locă deă muncă,ă pentruă calificăriă profesionaleă deă nivelă 3,ă 4ă şiă 5,ă conformă Cadruluiă
naţionalăalăcalificărilor. 

 asumareaădeăcătreăoperatoriiăeconomiciăaăunorăresponsabilităţiăşiăcosturiăpentruăpregătireaăpracticăăaă
elevilor; 

 participareaă operatoriloră economiciă parteneriă aiă unităţiloră deă învăţământă laă deciziileă consiliuluiă deă
administraţieăalăunităţiiădeăînvăţământăprinăprezenţaăunorăreprezentanţiăaiăacestora;ă 

 flexibilizareaădurateiăprogramelorădeăformareăprofesională; 

 adaptareaăcurriculumuluiălaănevoileăpieţeiămunciiălocaleăşiăregionale; 
 acordareaă ă unoră facilităţiă fiscaleă operatoruluiă economic,ă luândă înă considerareă faptulă căă formareaă

profesionalăăprină învăţământădualăvaăfacilitaăaccesulăabsolvenţilor,ădupăăfinalizareaăstudiilor,ă laăună
locăpeăpiaţaăforţeiădeămuncă; 

 existenţaăcontractuluiădeăparteneriatăîncheiatăîntreăunulăsauămaiămulţiăoperatoriăeconomiciăsauăîntreăoă
asociaţie/ună consorţiuă deă operatoriă economici,ă unitateaă deă învăţământă şiă unitateaă administrativ-

teritorialăăpeărazaăcăreiaăseăaflăăunitateaăşcolară; 
 existenţaăcontractuluiăindividualădeăpregătireăpractică,ăîncheiatăîntreăelev,ărespectivăpărintele,ătutoreleă

sauăsusţinătorulălegalăalăelevuluiăminor,ăoperatorulăeconomicăşiăunitateaădeăînvăţământ,ăcontractăcareă
stabileşteădrepturileăşiăobligaţiileăpărţilor; 

 existenţaă autorizării/acredităriiă operatoriloră economiciă implicaţiă înă formareaă profesionalăă prină
învăţământulădual.ă 

 eleviiă careă frecventeazăă învăţământulă duală înă altăă unitateă administrativ-teritorialăă decâtă ceaă deă
domiciliu,ăvorăfiăsprijiniţiăprinădecontareaăcheltuielilorădeătransportăsauăvorăprimiăcazareăşiă ă ă ămasăă
gratuiteăînăinternateleăşcolare,ăindiferentădeăofertaădeăeducaţieăşiăformareăprofesionalăădisponibilăăînă
localitateaădeădomiciliu. 

ăăăăăăăăăăăăăCosturileăaferenteăfacilităţilorămenţionateăvorăfiăacoperiteădeălaăbugetulădeăstat,ăînăconformitateăcuă
reglementărileălegaleăînăvigoare.ăAsigurarareaăuneiăburseăcelăpu inăegalăăcuăbursaăprimităădeălaăbugetulădeă
statăcareăînăacestămomentăesteădeă200ădeălei.ă 



 

 Dezvoltareaă institu ionalăă aă
Liceuluiă Tehnologică „Franciscă
Neuman”ă Arad,ă înă spiritulă viziuniiă
colii,ă urmăre teă asigurareaă accesuluiă

laă educa ieă aă tuturoră tinerilor,ă
promovareaă uneiă oferteă educationaleă
pentruăcareăexistaăoportunită iăpeăpia aă
muncii,ă educareaă înă spiritulă
democra ieiă iătoleran ei. 

 Oportunităţileă oferiteă prină
programeleăeuropeneădeătipăLongăLifeă
Learning,ă respectivă Erasmus+,ă
reprezintăă formeă interesanteă şiă
complexeădeă cunoaştereă aămoduluiă înă
careă esteă conceputăă educaţiaă iă
formareaă profesionalăă înă diferiteă
sistemeăeducaţionale. 

 Consolidândă dimensiuneaă
interna ionalăă redefinimă culturaă
organizaţională,ă construimă ună mediuă
profesionalăcareăpermiteăvalori-ficareaă
întreguluiă poten ială ală personaluluiă
nostru,ă regândimă comunicareaă
didactică,ă accentuândă învăţareaădeă tipă
colaborativ,ă încurajândă exprimareaă
ideiloră personale,ă valorizareaă

constructivăăaădiferenţelorădeăperspectivăăşiădeăopinie. 

Con tien iădeăfaptulăcăăpregătireaătehnicăă iăprofesionalăătrebuieăabordatăăcaămodalitateădeăaăfurnizaă
eleviloră cuno tin eă teoreticeă iă practiceă necesareă pentruă aă daă ună răspunsă flexibilă iă satisfăcătoră nevoiloră
existenteăpeăpia aămunciiă i,ăcaăoăparteăimportantăăaăeduca ieiăelevilor,ăconsiderămăcăătrebuieăimplementată
unăsistemăcalitativădeăstagiiădeăpracticăăînăfirmeă i,ătotodată,ăînămăsuraăposibilită ilor,ăextindereaăstagiilorădeă
practicăătransna ional,ădeoareceăacesteaădinăurmăăcontribuieăcuăvaloareăadăugatăălaăprocesulădeăînvă are. 

Impactulă proiecteloră anterioareă neă motiveazăă dorin aă deă promovareă înă continuareă aă mobilită iiă
elevilorăprinăstagiileădeăformareăprofesională,ăînăscopulădezvoltăriiăindividualeă iăaăspoririiă anselorăviitoareă
deăocupare. 

 

CARTA DE MOBILITATE VET ERASMUS+ 



Avemăînăvedereăîntrebăriădeătipul:ă 

Cum va arăta societatea peste 1 an, 2 ani, 5 ani?;  

Cât de frecvent va trebui schimbat un loc de muncă?;  

Ce tipuri de joburi vor avea absolvenții în viitor?; 

Cum să ținem cont de obiectivele naționale și europene de internaționalizare? 

 

Vaătrebuiăsăăconsiderămăcă:ă 

 abilită ileăprofesionaleătrebuieăsăăincludăă iăabilitateaădeăaăoperaăîntr-unăspa iuămulticultural;ă 

 limbaăenglezaăesteăadeseaălimbaădeăcomunicareăînăcompaniiămultina ionale;ă 

 contactulăzilnicăcuăpersoaneădinădiferiteăculturiăesteătotămaiăfrecvent;ă 

 facilită ileăconversa ionaleăaleăcalculatoruluiă iăinternetuluiăsuntăindispensabile. 

Prinăcentrareaădemersurilorădidacticeăpeăformareaă iădezvoltareaăcompeten elorăfunc ionaleădeăbază,ă
aăatitudinilorăpozitiveăînărela ionareaăcuămediulăsocial,ăinstitu iaănoastrăă colarăăî iăconsolideazăăpozi iaădeă
partenerăsocialăresponsabilăpentruăcomunitateaălocalăă iăfurnizorădeăserviciiăeduca ionaleădeăcalitate,ăînăcareă
tânărulăvaăfiăpermanentă iădirectăimplicatăînăconstruireaăpropriuluiătraseuădeădezvoltare. 

Activită ileădeăcooperareăeuropeanăăderulateă înăcadrulăprogramelorăcomunitareăauăavutăună impactă
majoră asupraă întreguluiă procesă educa ională desfă urată înă cadrulă liceuluiă nostru.ă Beneficiulă adusă înă modă
directăeleviloră iăprofesorilor,ăcalită iiăînvă ământuluiădinăliceulănostru,ăesteăimensăsiăincontestabil. 

Impactulăcelămaiă semnificativă laănivelulăLiceuluiăTehnologicăFranciscăNeumanăaă fostă acreditareaă
pentruă organizareaă deă mobilitătiă Erasmus+ă înă urmaă ob ineriiă Carteiă Europeneă pentruă Mobilită iă VET.ă
Aceastăă recunoa tereă aă calită iiă ridicateă aă strategieiă deă interna ionalizareă iă aă mobilită iloră deă formareă
profesionalăăderulate,ăoăauă10ăorganiza iiă(Liceeătehnologice,ăColegiiătehnice,ăFunda ii)ădină arăă iăînăAradă
DOARăăLiceulăTehnologică„FranciscăNeuman”. 

Coordonator Comisie proiecte europene 

Prof. dr. Adina Avacovici 



PROIECT PARTENERIAT STRATEGIC INTRE ȘCOLI 
ERASMUS +  

New a gles of good pra i es o  i lusio  for New a gles of good pra i es o  i lusio  for 
all stude ts  NAI“all stude ts  NAI“   

 

Letonia 

• Experiență în educația incluzivă 

• Experiențăa în e-learning și materiale 
deăstudiuăcorespunzătoare 

• Implicarea în sprijinul elevilor 

 Experien aăînămuncaăcuăgrupuriăso-
cialeălaănivelădeărisc 

TukumsăEveningăandă
DistanceăLearningăSe-
condaryăSchool,ăLeto-

niaă 

MedicinskaăskolaăAnteă
Kuzmanica,ăZa-

dar,Croatiaă 

Sint-JozefinstituutăBu-
SO,ăAntwerpen,ăBelgia 

LiceulăTehnologică
FranciscăNeuman,ă

Arad,ăRomania 

România 

 Abordareaăincluziuniiă iă
diversită ii 

 Folosireaăinstrumenteloră
interactive 

 Creareaăunuiămediuăfavor-
abilătuturorăelevilor 

 Strategiiădeăprevenireăaă
abandonuluiă colar 

 Orientareăprofesională 

C oaia 

 Metodeădeălucruăcuăeleviăcuădiza-
bilită iămoderateăsauăcuăriscădeăex-
cluziune 

 Muncaăcolaborativă 

 Folosireaătehnologiiloră
ICTăînăpredareă iănet-
working 

 e-learningă iăelaborareă
deămaterialeăcareăajutăălaă
stimulareaăinteresuluiă iă
implicareaăelevilorăînă
educa ieă iăsocietate 

 Metodeă iăactivită iădeă
prevenireăaăabandonuluiă
colar 

 Orientareăprofesională 

Belgia 

 Predareăpentruăeleviăcuăne-
voiăspeciale 

 Knowăhowăpeăintegrareădi-
versă 

 Metodeădeăpredareăspecificeă
elevilorăcuănevoiăspeciale 

Expertiza organizatiilor implicate în  proiect: 



Nevoiăcomuneăcelorăpatruăparteneri: 
 Imbunătă ireaăcalită iiăeduca ieiăincluziveăoferiteăprinăgăsireaădeănoiămetodeă iăabordăriă iăintroducereaă

bunelorăpracticiădină colileăpartenere 

 Aliniereaădezvoltăriiăprofesionaleăaăcadrelorădidacticeă iăaăperforman elorăacestoraăcuănevoileă colii 

 Transformareaăpredăriiăîntr-oăformăădeăînvă areăîmpărtă ită 

 Asigurareaăuneiăeduca iiădeăcalitateăconformăprincipiuluiăeuropeanăalăechită iiăînăeduca ie 

 Nevoiaăfiecăruiăelevădeăaăfaceăoăalegereăcorespunzătoareăaăcariereiăprinăcunoa tereaăpropriilorăabilită i,ă
competen e,ătalente,ănevoi,ăvalori,ăinterese 

 Nevoiaădeăaătransmiteăexperien eădeăabordareăaădiferitelorăgrupuriăspecificeăcareătranziteazăăEuropa 

 

Proiectulăvaăpuneăaccentăpe:ă 
 Echitateă iăincluziune,ăorientareăprofesională 

 Sinergiiăîntreăpoliticiă iăpracticăă 

 Creativitate,ăinovareă iămodernizare 

 Transferădeăexperien eă iăbuneăpractici 

Site proiect in construcie  htp:// ais. edskolazd.h /  

Responsabil proiect: prof. dr. Adina Avacovici 

http://nais.medskolazd.hr/


 Balul Bobocilor 6  Movie S uad 

Prof. Crisi a  Roșu 

Prof. Oa a Maria        
Mu tea u 

21ă octombrieă 2016….pentruă uniiă dintreă noiă oă ziă oarecareă dină calendar,ă
pentruăal iiăînsă,ăoăziăspecială.ăOăziăînăcareăfanteziaăs-aăîmpletităcuărealitatea,ăiară
visulăunorăcopiiăchiarăaădevenitărealitateă…bobociiăLiceuluiăTehnologicăFranciscă
Neumanăauăjucatărolulăvie iiăloră iăauăfostăîntâmpina iăcumăseăcuvineădeăpubliculă
numerosăcareăaăasistată laăoăsearăămagică,ăoăsearăă înăcareănouăăperechiădeăeleviă
talenta iăaiă liceuluiănostruăauăfăcutăechipăă iăauă interpretată9ăpersonajeădeăfilm,ă
careămaiădeăcareămaiăcolorate,ăceăauăfostăculeseădinăfilmeăcelebreăprecum:ăStar 
Wars, Zorro, Leana i Costel, Batman, Harry Potter, Familia Addams, Mickey 
Mouse, Minionii, Suicide Squad;ă balulă fiindă intitulată Movie Squadă (Brigada 
filmelor).ă 

 ÎncăădeălaăînceputulăseriiăbalulăaăfostăcondusădeăcelebriiăactoriăStan și Brană
interpreta iă cuămăiestrieă deă cătreă eleviiăAlexăPeteră (XIIă B)ă iă LeoăPeteră (XăB)ă
careă alăturiă deă cunoscutulă actoră arădeană IonelăBulbucă (înă rolulă regizorului)ă auă
realizatăunăcastingăpentruăalegereaăceluiămaiăbunăactor,ărespectivăceleiămaiăbuneă
actri eă-ăboboc.ă 

Searaă aă continuată cuă probeă

precum:ă 

 Declara ieă pentruă parteneră cuă

lămâieăînăgură,ă 

 Identificăă personajulă deă film/ă

filmul, 

 Probaădeăculturăăgenerală.ă 



   

 Dinăsearaăfilmelorănuăaăputută lipsiă
niciă dansulă iă voiaă bună,ă iară pentruă caă
acesteaăsăă fieăprezenteăbobociiăno triăauă
adusă înă scenăă dansuriă dină îndepărtataă
Spanieă precumă flamenco,ă dansul 
populară deă peă meleagurileă noastreă
române tiă iă dansulă preferată ală
adolescen iloră iănuănumai–ăstreet dance.ă 

 

 

...ăiarăpentruăcăăliceulănostruăesteăunulăplinădeăcrea ieă-ăeleviiădeălaăprofilurileăcoaforăstilistă iă
tehnicianădesignerăvestimentară i-auăfăcută iăeiăapari iaăprinădouăăprezentăriăunaădeăcoafuriă iăunaă
deămodăăcareăauăavutămenireaădeăaăelectrizaăpubliculă iădeăa-iăpuneăînăvaloareăpeătineriiătalenta iăaiă
Liceului Francisc Neuman.ăă 

Înă completareaă acestoră dansuriă invita iiă no triă specialiă deă laă Dum Dance Teamă iă trupaă
Românașulăauămaiăadăugatăunăplusădeăculoareăseriiăprezentândădansuriăprecumăvals, salsa, cha cha 
sau dans populară iarăsearaănuăs-aăopritădoarălaădans,ăpeăscenăăauăurcată iăT.O.D.O.Ră iăDăEăEăAă
careă auă interpretată oă scenetăă tipă parodieă dupăă Titanică iă auă recitată poeziaă Cât de celebră a fost 
mama? 

Miss Boboc: Ramona Bârsan, cls. IX B 

Mister Boboc: Ionuț Pașcalău, cls. IX B 

 

 

 



 

 

  

 

 Temaăbaluluiăbobocilorădinăacestăanăaăfostăoăadevăratăăprovocareăpentruăhairstili ti.ă 

 inândă contă căă deă aceastăă datăă loca iaă aă fostă oă salăă deă sport,ă deci,ă implicită ună spa iuă deă
acoperireămare,ăaănecesitatădinăparteaănoastrăăoăaten ieădeosebităălegatăădeăcoafuri,ă inute,ă iăimplicită
coregrafiaăcareăaătrebuităsăăseăîncadrezeăînătemă. 

 Amăîncercatăsăădămăfrâuăliberăimagina ieiă iătotăceeaăceăamăreu ităsăărealizămăsăăfieăoăîmbinareă
întreăoăparteăcotidianăăă iăunaădeăscenă,ăăHAUTEăCOUTURE. 

 

 

PROF. Mariana Baltă 



 ShamekhăBluwiă esteă ună ilustratoră deămodăă originară dină Ammană (Iordania).ăAreă oă
viziuneă specialăă pentruă desenată schiţeă deă rochii,ă a aă încâtă rezultatulă luiă esteă unulă careă aă
uimităoălumeăîntreagă.ăAădevenităcunoscutădeoareceăreu e teăsăăimprimeăoriceăpeărochiileă
desenate,ăcreândăimpresiaăcăăfacăparteăintegrantăădinăpeisaj. 

htps:// .google. o/sea h?
=Sha ekh+Blu i,&esp = &t =is h&t o=u&s

ou e=u i &sa=X& ed= ahUKE j s X e QAh
UHOxQKH)jQBBkQ AkIMQ& i = & ih=
#i g =_ 

IN“PIRAȚIONAL 

https://www.instagram.com/shamekhbluwi/?hl=en




S.C. ROFA TEXTIL PRODUCT SRL 
ROMÂNIA  

PRODUC TORăECHIPAMENTEăDEăPROTEC IEăAăMUNCII 

 

face parte din grupul ROFA din Germania, având peste 100 de 
ani experienţă în domeniu iăesteăpartenerulănostruăpentruăstagiileădeă

practicăăaleăelevilorăcuăspecializareaăConfec ionerăproduseătextile 

 

PREZENTAREăCOMPANIE 

SCă Rofaă Beckleidungswerkă Schuttorfă Gmbhă Ță Co.KGă
Germaniaă esteăunulădintreăprincipaliiăproducătoriădeăechipamentă textilă
deăprotecţie.ăFondatăăîncăădină1897ăcaăşiăţesătorie,ăfirmeiăiăs-auăadăugată
peă rândă ateliereă deă vopsitorie,ă tratareă chimicăă şiă croitorie.ă Astăzi,ă
ROFAălucreazăăcuă195ădeăangajaţiăşiăcolaboratori.ă 

Ună avantajă deosebit,ă esteă considerată deă ROFAă faptulă căă
intreprindereaă produceă înă Germaniaă totul,ă deă laă firulă deă aţăă pânăă laă
produsulăfinit.ăControlulăcalitativăexigentăalăfiecăruiăstadiuădeăproducţie,ă
garanteazăăstandardeleăridicateăînăceeaăceăpriveşteăcalitatea,ăsiguranţaăşiă
livrareaăproduselor. 

 

Înă septembrieă 2004ă laă Aradă aă fostă inauguratăă oă halăă deă producţieă deă 2400ă mp,ă avândă oă
capacitateă deă lucruă deă aproximativă 250ăpersoane.ă Înă prezent,ă capacitateaă deă producţieă esteă deă 800-

1000ăbuc./ziădeăechipamente,ăacestă lucruădatorându-seăutilajelorădeăultimăăgeneraţieă şiăuneiă liniiădeă
croiăautomateăaduseădinăGermania. 

Dină anulă 1897,ă ROFAă produceă ţesăturiă deă înaltăă calitate,ă destinateă pentruă echipamenteă deă
protecţieăaămuncii.ăÎncepândădinăanulă1967,ăROFAăproduceăconfecţiiăfinite. 

Structura,ă utilitatea,ă toateă cerinţeleă deă protecţieă şiă deă siguranţă,ă precumă şiă durabilitateaă şiă
design-ul,ăsuntăaspecteăcentraleăaleăechipamentuluiădeălucruăşiăprotecţieăactual.ă 

Suntemă con tien iă deă faptulă căă îmbrăcăminteaă deă protecţieă trebuieă săă corespundăă înă zileleă
noastreăcerinţelorăunorănormeăexigenteăşi,ăînăplus,ăsăăîndeplineascăănumeroaseăcerinţeădeăimagine. 

          Locatie 

Strada Câmpurilor, 4, Arad, România 

 



GOOGLE TRANSLATE – FRIEND or FOE?  
 

Ne-amă obişnuită săă alegemă variantaă ceaă maiă uşoarăă pentruă aă rezolvaă oă
problemăăapărutăă ă înă caleaănoastră,ă darănuă întotdeaunaă caleaăuşoarăăduceă
spreăsucces.ăDeănenumărateăoriăînăcarieraămeaădeăprofesorădeălimbaăenglezăă
amăîntâlnităeleviăcareăămi-auăspusăcăănuămaiăesteănecesarăsăăînveţiăaceastăă
limbă,ă deoareceă s-aă inventată ună minunată modă deă aă comunicaă chiară într-oă
limbăăpeăăcareănuăoăcunoşti.ăAşaăsăăfieăoare?ă 

Google Translate aplicaţiaăcelorădeălaăGOOGLEăesteăunăajutorăminunat,ădarăsăănuăuitămă
doarăunăajutor.ăAceastăăaplicaţieănuă ţineăcontădeăanumiteăaspecteăşiăparticularităţiă localeă
careă ţină deă culturaă şiă civilizaţiaă spa iuluiă undeă seă vorbeşteă aceeaă limbă.ă Aă traduceă nuă
înseamnăă săă luămă matematică ună cuvântă şiă săă îlă înlocuimă cuă ună altulă dină altăă limbă.ă
Traducereaă primarăă datăă deă Googleă ,ă trebuieă corectatăă dacăă aiă nevoieă deă oă maiă mareă
acurateţeă aă textului.ă ă Procesul de traducere este activitatea intelectual-creativă care 
cuprinde mai multe etape şi elemente pentru asigurarea unui rezultat superior din punct 
de vedere al calităţii şi al eficienţei.ă 

Deciăpentruăaătraduceăavemănevoieădeăcreativitate,ăunăprocesăăintelectual,ăcareăesteăapanajulăfiinţeiăumane.ă
Celămaiăgreuăesteăsăătraducemăaşaănumiteleăidiomuri,ăexpresiiălocaleăcareăauăînţelesădoarădacăăcunoştiăcâteă
cevaă despreă specificulă aceluiă popor.ă Săă încercămă săă traducemă word-by-wordă nişteă idiomuriă dină limbaă
engleză.ă 

To beat around the bush- Să baţi în jurul boschetelui (A evita subiectul)                                                                   
Once in a blue moon- Odată în lună albastră( Foarte rar)                                                                                                  

To be blue- Să fi albastru (A fi trist)                                                                                                                                  
To paint the town in red- A vopsi oraşul în roşu (A se distra în oraş)                                                                             

To  be caught red-handed-A fi prins cu mâinile roşii( A fi prins în flagrant)                                                                        
There’s something fishy going on- Se întâmplă ceva peştios ( Ceva este putred aici-idiomul corespondent 

din limba română) 

Prof. Ra o a Bălaș 



 Nuă doară limbaă englezăă areă acesteă expresiiă careă auă sensă doară pentruă cunoscători,ă ciă şiă noiă româniiă
avemăparticularităţileănoaste.ăSăăfacemăacelaşiăprocesădeătraducereădinăromânăăînăengleză.ăSăăvedemăcumă
neădescriemănoiăînătraducereăstilăGoogleătranslate: 

 

Un român „nu te va minţi” (lie to you)-ci îţi va „sell you doughnuts” (Vinde gogoşi). 

Un român „nu va înţelege brusc” (suddenly get it)-ci „coin drops” (Îi pică fisa). 

Un român „nu este extrem de obosit” (extremely tired)-el este „cabbage”(varză). Viaţa lui nu este 

„haotică” (chaotic)-ci este „cabbage”. 

Nu vei „înnebuni un român” (drive a Romanian nuts)-ci „take him out of his watermelons” (Îl scoţi din 

pepeni). 

Un român „nu se va simţi vinovat” (the impostor syndrome)-ci „feel with the fly on his cap” (Se simte cu 

musca pe căciulă). 

 Nuătrebuieăsăăneglijămăacestăajutor,ădarătrebuieăsăăînţelegemăcăănuăpoateăînlocuiăstudiulătemeinicăală
uneiălimbiăstrăineăşiăîntotdeaunaătrebuieăcândăfolosimăaceastăăaplicaţieăsăă“ătakeăităwithăaăpinchăofăsalt”ă(cuă
siguranţăănuăcuăsareădinăbucătărie) 

 

? 

? 



Cop right d eptul de opie e  sau dreptul de autor 

Argument 
Înămomentulădeăfa ă,ămajoritateaăinforma iilorădeăcareăavemănevoieă iăpeăcareădorimăsăăleă

prezentămăaltoraăseăpotăgăsiăpeăInternet.ăFoarteărar,ăînsă,ădiferen iemăîntreăinforma iileădeătipăfreeă
iăinforma iiăprotejateăprinădreptădeăautorăsauăcopyright.ăPoateănuă tia i,ădarăchiar și lecțiile pe care 

un profesor vi le predă la oră sunt supuse legislației dreptului de autor sau a proprietății 
intelectuale, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu se poate filma ora de curs, fără 
aprobarea deținătorului acelei proprietăți intelectuale.  

Conținut 

Înătermeniăsimpli,ăno iuneaădeăcopyrightăesteăunădreptă legalăgarantatăatâtădeălegeaăuneiă ăriă
câtă iădeălegiăinterna ionaleăcareăacordăăcreatoruluiădreptulăexclusivăasupraăcrea ieiăsale,ăcuăreferireălaă
utilizareă iădistribu iaărespectiveiăopere,ăînăgeneralăpeăoăperioadăălimitatăădeătimp.ă 

Trebuieătotu iăspecificatăcă,ădreptulădeăautorăsauăcopywight-ulăprotejeazăădoarăcrea iaădeăbazăă
sauă ideeaăgenerală,ănuă iă ideileăceăderivăădină ea.ăMaiăclar,ădacăăAndreiă tefanăRopceaă (Randi),ăaă
scrisă versurileă pentruă melodiaă ”Ochiă ăiaă verzi”,ă nimeniă nuă areă dreptulă săă utilizezeă respectiveleă
versuriăîntr-oăaltăămelodieădecâtădacăăareăaprobareăscrisăădeălaărespectivulăautor.ăÎnăcazăcontrar,ăaceaă
persoanăăpoateăfiăacuzatăădeăplagiată iăiăseăpoateăintentaăunăprocesăpentruădauneă financiareădestulă
deămari.ăăAstaănuăînseamnă,ăevident,ăcăănuăseămaiăpotăcompuneămelodiiădespreăochiăverzi,ăciădoarăcăă
nuăpo iăluaăcompozi ia,ăoperaăsauăcrea iaăuneiăpersoaneă iăsăăspuiăcăăesteăaăta,ăsauăsăăoăfolose tiăfărăă
aprobareaălui.ă 

Implica iileădreptuluiădeăautor,ăînăcontextulăactualăalăînvă ământuluiăromânescăsuntăvaste.ăÎnă
generalăeleviiăprimescădreptămetodeădeăînvă areă iăstudiuăreferate,ăeseuriă iăportofolii.ăAcestea,ăsuntă
prezentateă laă final,ă dreptă concluzieă aă întreguluiă procesă deă studiuă ală subiectuluiă alesă sauă dată deă
profesor.ăCeăînseamnăăastaă?ăÎnseamnăăcă,ăpe baza unor cărți, manuale, articole, deci ale unor idei 
proprietate a unui autor, și implicit protejate prin copyright, ei formează noi idei și studii derivate. 
Acestălucruăesteălegală iăcorect;ăînăfond,ăpeăbazaăideiloră iăstudiilorătrecuteăseădezvoltăăceleăprezenteă
iăviitoareăcaăparteădinădezvoltareaăintelectualăăcontinuăăaălumii,ădar,ăaceastăăpracticăănuăechivaleazăă

cuăcopiereaăreferatuluiă”deăpeănet”.ă 

 P a i a de a opia o lu a e, de a s hi a doa  u ele, și de a îți at i ui eația alt ui a, 
este o î ăl a e a d eptului de auto , și se dei ește a fu t alii at.  

Prof. ing Codrin Dacian VLAD 



  

 Spreădeosebireădeăfurtulădeăbunuriăundeăreturnareaăbunuluiăpoateăcompensaăpentruăfurtulă înăsine,ă
furtulădeăproprietateăintelectualăă iădistribuireaărespectiveiăproprietă iăpresupuneăplataăaăunorădauneămultă
maiă mari,ă ă calculateă peă bazaă efectuluiă financiară negativă adusă autoruluiă câtă iă aă denigrăriiă saleă prină
prezentareaăcrea ieiăsaleăcaă iăcrea ieăproprie.ăCaăsăă în elege iădiferen a,ă înăcazulă înăcareă furiăunăCD,ă îlă
returnezi,ăăî iăceriăscuzeă iăscapi.ăÎnăSUA,ăunătânărăaădistribuită31ădeăpieseăaudioăaăunuiăcântăre ăcunoscută
înăre eauaăcampusuluiă iăaăprimităoăamendăădeă670ă000ădeădolari.ă 

 Esteătotu iădeăre inutăcă,ăînsu ireaăînăcrea iiăproprii,ăînăscopăeducativă iămaiăalesăînăcadrulăprocesuluiă
deăînvă ământăsubăformaăunorălec ii,ăreferate,ăportofoliiăaăunorăcitateăsauăp rțiădinăopereăprotejateădeă
dreptulădeăautorăesteăpermisă.ăAcestălucruăînseamnă,ăcăădinăcăr ileă iăarticoleleăonlineăpeăcareăleăgăsi iăsauă
peă careă leă folosi iă pentruă aă elaboraă referate,ă seă potă parafrazaă rânduriă iă idei,ă atâtă timpă câtă seă citeaz ă
corectăsursaă iăautorulăoriginal.ăSăăconstruie tiăidei,ăconcepte,ăcrea iiăpropriiăpeăbazaăcelorăprezentateădeă
altcinevaănuăesteăacela iălucruăcuăaăluaăideileă iăcrea iileăaltuiaă iăaăadăugaănumeleătăuăpeăele.ă 

Concluzii 

 

Practicaădeăaăcopiaăunăreferatăsauăarticolă”deăpeănet”ăesteădestulădeăfrecventă.ăCaăprofesori,ăcelă
pu ină oă datăă peă ană primimă ună referată sauă ună eseuă sauă ună portofoliuă copiată integral,ă doară cuă numeleă
schimbat.ăUneori,ămaiămul iăeleviăvin,ăcuăacela iăcon inutădarăcuănumeleăschimbat,ădeăceleămaiămulteăoriă
scrisădoarăcuăpixulăpeăunăcol ăalăfoii.ăÎncălcareaădreptuluiădeăautor,ăaăcopyright-uluiăsauăplagiatul,ănuăsuntă
atâtădeăgraveălaănivelulă liceuluiă înă ideeaăînăcareăesteăunăfaptăgeneralizat,ădarăpoateăcreaăprinăacceptare,ă
repercursiuniăgraveăpeăviitor,ăeleviiăobi nuindu-seăcuăastfelădeăpracticiă iăcrezândăcăăsuntăîndreptă i iăsăăleă
punăăînăpractică.ăÎnăfapt,ăsuntemăvinova iăînăegalăămăsură,ăeiăcăăauăcopiat,ăcăănuăauărespectăfa ăădeăcrea iaă
cuivaă iă căă nuă cunostă implica iileă legaleă aleă unuiă astfelă deă act,căă nuă studiazăă pentruă aă produceă ideiă iă
concepteăpropriiă iarănoi,ăcăăacceptămăastfelădeăpracticiă iănuăexplicămăelevuluiădeăceănuăsuntănormale.ă
Probabil,ă înăambeleăcazuriă seă cautăăcaleaă ceaămaiău oară,ăcândăară trebuiăgăsităăcaleaă ceaămai...ăRight,ă
CopyăRight. 
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SALARIUL MINIM PE ECONOMIE ÎN ROMÂNIA 

dei iție, evoluție, i pact 

Prof. Da iel Gligor 

Ce este salariul ? 

Definiţiaăceaămaiăgeneralăăaăsalariuluiăesteăaceeaădeăpreţăalăforţeiădeămuncă.ăElăseăapre-
ciazăăcaăunăinstrumentădeămăsurăăşiăcalculăpentruăvenitulăceăîlăîncaseazăăcelăcareăexecutăănem-
ijlocitămunca,ăîmpreunăăcuăceilalţiăfactoriădeăproducţie.ă 

Salariulăesteăşiăunămijlocădeăcomunicareăaăfirmeiăcuăexteriorul,ăconstituindăatâtăoăprem-
isă,ăcâtăşiăunărezultatăpentruăactivitateaăfirmei. 

Înădecursulătimpului,ădiverseleăşcoliăşiăcurenteăeconomiceăauădefinităînămaiămulteăfeluriă
conceptulădeăsalariu. 

Înăviziuneaăcontemporană,ăsalariulăesteădefinităpeăbazaăteorieiăneoclasice,ăavându-seăînă
vedereăexigenţeleămecanismuluiăconcurenţialăalăpieţeiămuncii,ăcaăşiăceleăcareădecurgădinăcon-
textulăsocial-economic. 

Salariulăesteăunăvenităceărecompenseazăămuncaădepusă,ăadicăăpreţulămunciiăînchiriateăşiă
utilizateădeăunăîntreprinzătorăpeăbazăădeăcontract.ă inândăseamaădeăfaptulăcăăoriceăactivitateăseă
concretizeazăăînăfinalăînăbunuriăeconomice,ăcareăseătransformăăînăbani,ăînăvenit,ăprinăintermedi-
ulăpreţuluiă laăpiaţă,ă iarăacestăvenităseădistribuieătuturorăcelorăceăauăcontribuită laăobţinereaălui,ă
rezultăă căă salariulă reprezintăă venitulă careă seă încaseazăă deă ceiă ceă şi-auă adusă contribuţiaă laă
creareaăbunurilorăeconomiceărespective. 

Totodată,ăţinândăseamaădeăfaptulăcăădesfăşurareaăoricăreiăactivităţiăeconomiceăpre-
supuneăutilizareaăfactoruluiădeăproducţie,ămunca,ărezultăăcăăsalariulăreprezintăăunăcost,ăoă
parteăindispensabilăăaăcostuluiătotalăalăbunuluiăeconomicăprodus. 

Prinăcombinareaăacestorădouăăaccepţiuniăaleăsalariatuluiăauăfostădefiniţiămaiămulţiă
termeniă derivaţi:ă salariulă direct,ă salariulă indirect,ă salariulă deă bază,ă salariulă brut,ă salariulă
net,ăsalariulăcolectiv,ăsalariulăsocial,ăsalariulăminim,ăsalariulămediuăş.a.ăAsemeneaătermeniă
relevăăfaptulăcăăsalariulădepindeădeămuncaădepusă,ăprecumăşiădeărezultateleăobţinute,ăiară
folosireaă loră permiteă determinareaă dimensiuniiă salariuluiă pentruă fiecareă omă laă nivelulă
firmei,ăadministraţiei,ădeoareceănumaiăaiciăseăpoateăcunoaşteăcareăesteăaportulăomului,ăîm-
preunăăcuăceilalţiăfactoriădeăproducţie,ălaăobţinereaăvenitului. 

Salariulănominalăreprezintăăsumaădeăbaniăpeăcareăoăprimeşteăangajatulăpentruămun-
caăprestată,ăexprimatăînăpreţurileăcurenteădeăpiaţă,ăînătermeniăinflaţionişti. 

 Salariulărealăreprezintăăcantitateaădeăbunuriăeconomiceăcareăpotăfiăachiziţionateăcuă
salariulănominal.ăElăesteăinfluenţatădeămaiămulţiăfactori,ăîntreăcareăceiămaiăimportanţiăsuntă
salariulănominală(directăproporţional)ăşiăpreţulăbunurilorădeăconsumă(inversăproporţional).ă
Salariulărealăexprimăăputereaădeăcumpărareăaăsalariuluiănominal. 

 



Evoluția salariului minim pe economie în România 

Peăparcursulăultimilorăani,ăvaloareaăsalariuluiăminimăpeăeconomieăaăavutăparteădeăunătrendăgeneralăas-
cendent,ăceaămaiămareăcreştereăînregistrându-seălaăînceputulăanuluiă2008,ăcândăsalariulăminimăaăurcatădeă
laă390ălaă500ădeăleiă(Fig.ă1).ăPunctulăculminantăaăfostăatinsăînăvaraăacestuiăană(2016),ăcândăvaloareaăsalari-
uluiăminimăaăatinsă1250ălei. 

Fig.ă1:ăEvolu iaăsalariuluiăminimă iămediuăînăperioadaă2008-2015ă(Infografic:ăwww.logec.ro/) 

Fig.2:ăEvolu iaăsalariuluiănetăprimitădeăangajatăînă
intervalulă2013ă-ă2015 

Fig.3:ăCosturileătotaleăaleăangajatoruluiăînăinter-
valulă2013ă–ă2016 

Impactul creșterii salariului minim asupra populației 

Efecteleăcre terilorăsalarialeăpotăaveaăatâtăvalen eăpozitive,ăcâtă iănegative. 

Laănivelă social,ă ună efectă pozitivă ară fiă cre tereaă bunăstăriiă înă rândulă salaria iloră răsplăti iă cuă salariulă
minim.ă Ace tiaă ară contribuiă laă sporireaă consumuluiă pentruă bunurileă normaleă (aparaturăă deă uză casnic,ă
electronice,ăit)ă iălaămen inereaăconsumuluiăpentruăbunurileăinferioare. 

Întrucâtăpondereaăpopula ieiă remunarateăcuăsalariulăminimăesteăunaă redusă,ă impactulăcheltuieliloră înă
economieăesteăinsesizabil.ăOcupa iileăpredominanteăsuntădeămuncitoriănecalifica i,ăpersonalădeăîngrijire,ă
conducătoriădeăvehicule,ăoperatoriădeăinstala iiă iăutilaje. 

Impactulăsalariuluiăminimăasupraăproductivită iiămunciiăesteănegativ,ăoăcre tereăaăsalariuluiăminimăară
determinaăscădereaăproductivită iiămuncii.ă 

SeăpareăcăăinăRomaniaăcre tereaăcosturiloră-ădeterminatăădeăcre tereaăsalariuluiăminimă-ănuăesteăcom-
pensatăăprinăcre tereaăproductivita ii,ăciădimpotrivă,ăproductivitateaăscade. 

http://www.logec.ro/


ELEMENTEăCHIMICEăNOI 
Prof. dr. Adina Avacovici 

 Laă28 Noiembrieă2016,ăInternationalăUnionăofăPureăandăAppliedăChemistryă(IUPAC)ăaăaprobatănu-
meleă iăsimbolurileăpentruăpatruăelementeănoi: 

 

Nihoniumă(Nh),ăpentruăelementulă113, 
Moscoviumă(Mc),ăpentruăelementulă115, 

Tennessină(Ts),ăpentruăelementulă117,ă 
Oganessonă(Og),ăpentruăelementulă118. 

Păstrândătraditia,ăelementeleănouădescoperiteăauăfostădenumiteădupăăoăregiuneăgeograficăăsauăunăomădeă ti-
in ă.ăSufixeleăsunt,ădeăasemenea,ăînăconcordan ăăcuăcaracterulăspecific:ă“-ium”ăpentruăelementeleă113ă iă115ă
iătoateăelementeleănoiădinăgrupeleă1ă-16,ă“-ine”ăpentruăelementulă117ăapar inândăgrupeiă17ă iă“-on”ăpentruă

elementală118ăapar inândăgrupeiă18. 

Denumireaă nihoniumă (Nh)ă aă fostă propus[ă deă decoperitoriiă deă laă Rikenă Nishinaă Centeră foră Accelerator-
BasedăScienceă(Japan);ăprovineădeălaăNihonăcareăsemnificăăunulădinăceleădouăăcuvinteăpentruă“Japonez”ăînă
limbaăjaponeză,ăcuăsemnifica iaă“ araăSoareluiăRăsare”. 

Moscoviumă (Mc)ă iă tennessină (Ts)ăauăfostăpropuseădeădecoperitoriiădeă laăJointă Instituteă forăNuclearăRe-
search,ăDubnaă(Russia),ăOakăRidgeăNationalăLaboratoryă(USA),ăVanderbiltăUniversityă(USA)ă iăLawrenceă
LivermoreăNationalăLaboratoryă(USA).ăMoscoviumăesteăunăsemnădeărecuno tin ăăregiuniiăMoscovaă iăon-
oreazăăvechiulăteritoriuărusescăcareăesteăcăminulăInstitutuluiădeăCercetareăNucleară.ăTennessinăcaăsemnădeă
recunoa tereăaăcontribu ieiăstatuluiăTennesseeăînăcercetareaăelementelorăsuperăgrele. 

Oganessonă(Og)ăaăfostăpropusădeăechipeleădeăcercetătoriădeălaăJointăInstituteăforăNuclearăResearch,ăDubnaă
(Russia)ă iăLawrenceăLivermoreăNationalăLaboratoryă (USA)ăcaărecunoa tereăaăcontribu iilorăProfesoruluiă
Yuriă Oganessiană (născută înă 1933)ă laă cercetareaă ele-
mentelorătransactinoide.ă 

Auăexistatăsugestiiăpentruădenumireaăelementelorănoiă
deă laădiverseăpersoaneăsauăgrupuriădarăeleănuăauăfostă
acceptateădeoarece,ăconformăregulamentelor,ădoarăceiă
careăle-auădescoperităauădreptulădeăaăpropuneănumeă iă
simboluri. 

Căutareaăaănoiăelementeăcontinuă,ădincoloădeăliniaăaă7
-aăaăSistemuluiăPeriodic. 

Notă:ă IUPAC a fost înființată în 1919 de către 
chimiști din domeniul academic și cel industrial.Este recunoscută ca autoritate mondială în nomenclatură, 
terminologie, metode standardizate de măsurare, mase atomice etc.Organizează conferințe și derulează 
proiecte în scopul promovării și stimulării realizărilor în chimie, educației în domeniu și răspândirea cu-
noștințelor de specialitate.  Informații pe www.iupac.org. 
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Rolul i eralelor î  orga is ul u a  

Deficienţaă deă substanţeă nutritiveă rezultăă înă apariţiaă unoră problemeă înă funcţionareaă organismului.ă
Existăănumeroaseăinformaţiiăcontradictoriiădespreăvitamineăşiămineraleădar unălucruăesteăcert:ăvitamineleăşiă
mineraleleă suntă esenţialeă pentruă caă organismulă nostruă săă funcţionezeă corespunzător.Cantitateaă optimăă deă
vitamineăşiămineraleăesteăraportatăălaăfiecareăindividăînăfuncţieădeăvârstă,ă istoricămedical,ăstilădeăviaţăăetc.ă
Deficienţaădeă substanţeă nutritiveă rezultăînă apariţiaăunorăproblemeă înă funcţionareaăorganismului,ă deă aceeaă
trebuieăsăăfimăatenţiălaăsemnaleleăprimiteăşiăsăăfacemădemersurileănecesareăpentruăremediereaăsituaţiei. 

Oădietăăalimentarăăsănătoasăăşiăvariatăăconstăăînăşaseăclaseădeănutrienţi: 

 Glucideă(Carbohidraţi) 

 Lipideă(Grăsimi) 

 Proteine 

 Vitamine 

 Minerale 

Mineralele 

Mineraleleă suntă elementeă deă construcţieă foarteă importanteă aleă
organismului!ăElementeleăcareăauăoăpondereămaiămareădeă0,005șăfaţăă
deămasaăcorporalăăînăorganism,ăseănumescămacroelemente.ăCeleăcareăauă
oă pondereă maiă micăă deă aceastăă valoareă seă numescă microelemente.ă
Mineraleleă alcătuiescă 4-5șă dină masaă totalăă aă organismului.ă Suntă
substanţeă anorganiceă cuă structurăă simplăă (careănuă seăpotă fracţiona)ăpeă
careă organismulă trebuieă săă şiă leă procureă dină alimentaţie,ă fiindcăă nuă leă
poateă sintetizaă caă atare.ă Laă felă caă înă cazulă vitaminelor,ă mineraleleă
îndeplinescăfuncţiiăesenţialeăînăcorpulăomenesc,ăfărăăsăăconstituieăsurseă
deă caloriiă şiă fiindu-neă necesareă înă cantităţiă multă maiă miciă decâtă
proteinele,ălipideleăsauăglucidele. 

Fiecăruiămineralăiiărevineăoăsarcinăăclară,ăiarăuneleăseăaflăăchiară
ină concurenţă,ă înă timpă ceă alteleă seă completeazăă fărăă probleme.ăExistăă
şaseămineraleădeăcareăavemănevoieăînămodădeosebit:ăcalciu,ămagneziu,ă

Potasiulă (K)ă asigurăă
frecvenţaăbătăilorăinimiiăşiăneă
sporeşteă rezistenţaă împotrivaă
alergiilor,ădeoareceăprevineăoă
eliberareă crescutăă deă
histamină,ă substanţaă
transmiţătoareăaăcorpuluiăcareă
declanşeazăăreacţiileăalergice. 

Sodiuă(Na) 

 Sodiulăesteăunăcationăcareăareăfuncţiaăprincipalăădeăaărealizaăechilibrulădeăsareăşiăapăăînăorganism.ăEchilibrulădeă
sareă şiă apăă constăă înă relaţiaă dintreă cantităţileă absorbiteă şiă eliminateă deă apăă şiă sare,ă cuă rolulă deă aămenţineă stabilitateaă
mediuluiă intern,ă aă echilibruluiă acido-bazică şiă aă osmozei,ă adicăă aă niveluluiă normală deă presiuneă intercelulară.ă Ioniiă deă
sodiuădinăorganismă(cca.ă83-97ăg)ăsuntăprezenţiămaiăalesăînăspaţiulăintercelular,ă înăplasmaăsanguină,ăînălichidulădintreă
ţesuturiă(53ș)ăşiăînăoaseă(44ș).ăSpaţiulădinăinteriorulăcelulelorăconţineăpuţiniăioniădeăsodiuă(3șădinăcantitateaătotală).ă
Întreăspaţiulăextracelularăşiăintestineăseădesfăşoarăăunăschimbăconstantădeăsodiu. 

Provineămaiăalesădinăalimenteleăşiăbăuturileăceăconţinăclorurăădeăsodiu.ăÎnăgeneral,ăconţinutulănaturalădeăsodiuăală
alimentelorăbogateă înăproteineă(lapte,ăbrânză,ăouă,ăcarne,ăpeşte)ăesteămaiămareădecâtăcelăală legumelorăşiăcerealelor,ă înă
timpăceă fructeleă conţinăpuţină sauădelocă sodiu.ăAdaosulăulteriorădeă conservanţi,ă condimente,ăaromeă şiă sareă alimentarăă
creşteămultăconţinutulădeăsodiuăalăalimentelorăînăcursulăprocesăriiălorăindustriale. 

Prof. Moldova  Crisi a 

“ărurileămineraleădeăpotasiu:ăalimenteleăneprelucrate,ăcumăsuntăfructeleă iălegumele(banane,cartofi,ă
prune,ăro ii,ăstafide,ăspanac,ămigdale,ăsemin eădeăfloareaăsoarelui),ăcarneaăproaspătă,ălactate,ăcareănuăauă
fostăpregătiteătermic. 



      Magneziuă(Mg) 

Magneziulăesteăunăcationăcareă iaăparteă înă formareaădinţiloră şiăoaseloră şiă înă transmitereaă impulsurilor,ă
influenţândă prină urmareă funcţionareaă nerviloră şiă aă muşchilor.ă Magneziulă seă aşeazăă înă specială înă spaţiulă dină
interiorulăcelulelor,ă fiindăunăcofactorădeăenzimeă important.ăSurseleăprincipaleăaleămagneziuluiăsuntă legumeleă
(clorofila),ăcerealele,ăcarneaădeăoaie,ăvarzaămurată,ămacul,ăseminţeleădeăfloareaăsoarelui,ămigdalele,ăarahidele,ă
nucile,ăfasolea,ălintea,ăcacao.ăÎnăperioadaăcreşteriiăesteăoportunăăasigurareaăsuplimentăriiădeămagneziu,ănevoiaă
zilnicăă fiindădeă cca.ă300-ă400ămg.ăMagneziulă seăeliminăădinăorganismă înăprincipalăprinăurină.ă Înăcazulăuneiă
carenţeădeămagneziuăpotăapăreaăcrampeăşiăfuncţionareaăaritmicăăaăinimii.ăAcesteaăpotăfiăînsoţiteăşiădeăinsomnie,ă
predispoziţieălaănervozitate,ă tensiuneăridicată,ăconstipare,ădepresieăşiăfuncţionareămuscularăăslabă.ăMagneziulă
participăă laă transmitereaă semnaluluiă activatoră deă laă fibraă nervoasăă spreă muşchiulă careă îiă esteă subordonat,ă
precumăşiălaăcontracţiaămuscularăăpropriu-zisăăşiăactiveazăămultipleăenzimeăcelulareăşiăcăiămetabolice. 

Esteă prezentă înă numeroaseă alimenteă –ă diverseă seminţeă (maiă alesă deă floarea-soarelui),ă cerealeleă
neprelucrate,ăgrâulăgerminatăşiătărâţaădeăgrâu,ănuci,ăleguminoase,ălegumeleăverzi,ăapaădură,ăcafea,ăceai,ăcacao,ă
tofuăpreparată prinăprecipitareaămagneziului.ă Înă general,ă dieteleăbogateă înă alimenteă rafinate,ă carneă şiă produseă
lactateăsuntămaiăsăraceădecâtădieteleăbogateăînălegumeăşiăcerealeănerafinate. 

Calciuă(Ca) 

 

Ionulă deă calciu,ă fiindă ună cation,ă areă ună rolă centrală înă funcţionareaămultoră celule.ăAstfelă influenţeazăă
celuleleămusculare,ăglandeleăendocrineăşiăexocrineăşiăcoagulareaăsângelui.ăDeăobiceiăareăsarcinaădeăaăstabilizaă
membranaăcelulelorăşiădeăaăreglementaăactivitateaăenzimelor.ăEsteăunăparticipantăactivăînăstabilizareaăstructuriiă
osoase,ăsubăformaădeăfosfatădeăcalciu.ăMareaămajoritateăaăcalciuluiăseăeliminăădinăorganismăprinăscaun,ădoarăoă
cantitateămicăăîndepărtându-seăprinăurină.ăOrganismulăconţineăînătotalăcca.750-1200ămgădeăcalciu.ăAbsorbţiaă
dinăintestineăaămineraluluiăcalciuădepindeădeăaprovizionareaăcuăvitaminaăDăşiănevoiaăactualăăaăorganismului.ă
Caă efectă ală vitamineiăD,ă creşteă absorbţiaă deă calciuă dină sistemulă intestinal,ă
prinăurmareăorganismulă îşiăpoateămăriăproviziaădeăcalciuăprinăaceastaădacăă
hranaăconţineădestulăcalciu:ănevoiaăzilnicăăfiindădeăcca.ă800-1200-1500ămg. 

Calciulăseăgăseşteăînăcantităţiămariăînălapteăşiăproduseleălactate,ătofuă
preparatăprinăprecipitareăcuăcarbonatădeăcalciu,ădarăşiăînălegumeleăfrunzoaseă

 

Clorul (Cl) 

Clorulă nuă seă găseşteă subă formăă simplă,ă
necombinată cuă alteă elementeă chi-
mice. ă Ceaă maiă întâlnităă şiă cunoscutăă
clorurăăesteăceaădeăsodiuă(NaCl), ăAcestă
minerală areă ună rolă foarteă importantă înă
metabolismulă apei,ă reglareaă presiuniiă
osmotice,ă echilibrulă bazăă –ă acid,ă re-
glareaătensiuniiăarteriale,ăformareaăacid-
uluiă gastrică şiă înă transportulă bioxiduluiă
deăcarbonăprinăintermediulăsângelui.ă 



 Ceăcantit iădeămineraleătrebuieăs ăconsum m? 

 Caă şiă înă cazulă vitaminelor,ă cercetătoriiă s-auă preocupată multă înă ultimaă perioadăă deă determinareaă
cantităţiloră deă mineraleă peă careă trebuieă săă leă consumeă fiecareă persoanăă înă parteă pentruă a-şiă menţineă oă stareă
optimăă deă sănătate.ă Dacăă aportulă alimentară esteă insuficientă sauă absorbţiaă intestinalăă esteă defectuoasă,ă apară
deficienţeă întreăunăminerală sauă altul.ăPeădeă altăăparte,ămineraleleăprezenteă înă excesă înăorganismăpotăduceă laă
apariţiaăunorăfenomeneădeătoxicitate.ăCâtevaăinformaţiiădespreăprincipaleleămanifestăriăpeăcareăleăpotăîmbrăcaă
lipsaăsauăexcesulăînăorganismăaleăcelorămaiăimportanteămineraleăpotăfiăgăsiteăînătabelulădeămaiăjos: 
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Fosforă(P) 

Seăaflăăşiăel,ăalăturiădeăcalciu,ăînăstructuraăoaselorăşiădinţilor,ădarăpeălângăă
aceastaăesteăunăcomponentăalămembranelorăcelulareăşiăjoacăănumeroaseăroluriăînă
căileămetaboliceăaleăorganismului.ăRaportulăcalciu-fosforătrebuieăsaăfieă1:2. 

Seă găseşteă înă carneaă deă pui,ă peşte,ă carneaă roşieă şiă ouă.ă Lapteleă şiă
produseleă lactate,ă nucile,ă leguminoasele,ă cerealeleă integraleă suntă deă asemeneaă

surseă buneă deă fosfor.ă Înă ziuaă deă azi,ă băuturileă
răcoritoareă şiă alimenteleă semipreparateă cuă
conţinută ridicată înă fosforă auă uneoriă tendinţaă săă
înlocuiascăă produseleă naturaleă (neprelucrate)ă şiă
preparateleălactate,ăriscândăsăăaducăăînăorganismă
cantităţiămariădeăfosfor. 

Mi eralul Efe tele dei ie ței Efe te to i e 

Sodiul tul u ă i eu ologi e p i  ede  e e al  tul u ă i eu ologi e, ește ea 
te siu ii a te iale la pe soa ele 
p edispuse  

Fosforul afe ta e eu o us ula ă, osoasă, e ală și 
a dia ă, tul u ă i he atologi e 

de i e aliza e osoasă 

Calciul o t a tu i us ula e i olu ta e teta ie , 
osteopo oză, tul u ă i de it  a dia  

tul u ă i digesi e, liiază e ală, 
al ii ă i î  țesutu ile oi, 

hipe te siu e a te ială 

Mag eziul o t a tu i us ula e, tul u ă i digesi e și ale 
it ului a dia  

tul u ă i digesi e și eu ologi e, 
hipote siu e a te ială, i hi a ea 
a i ității a dia e o ale 



 

  

 Dezincrustareaăesteăunătratamentăfacialăspecificătenurilorăîncărcateă iăgraseă
iăreprezintăăoădegresareăaătenului. 

 Dezincrustareaăesteăunăprocedeuădeăcură areăprofundăăaăpieliiăprinăcareăseăîndepărteazăăsurplusulă
deăsebumădeălaăsuprafa aăpieliiă iădinăfoliculiiăpilosebaceiăcuăajutorulăuneiăsolu iiădeădezincrustare. 

Procesulă deă dezincrustareă constăă înă saponificareaă depoziteloră deă grăsimeă îndepărtândă astfelă sebumul,ă
impurită ileă iăcomedoaneleădeălaănivelulăpielii. 

 Principiulădeăac iuneă: 

•ă Grăsimeaă deă peă fa ăă seă amestecăă cuă solu iaă dezincrustatăă (bazică),ă iară impreunăă cuă călduraă
degajatăădeăpeă corpă sauă deă aparatulă numită galvanodermă seă realizeazăă ună procesă deă saponificareă
transformândăsebumulăîntr-oă formăăsolubilă,ăusorădeă îndepărtat.ă Înăcazulăcomedoanelorăacesteaăalunecăă
imediatălăsândătenulăcuratăfărăăaălezaă esutulădinăvecinătate.ăSolu iileăutilizateăînăcadrulătratamentuluiădeă
dezincrustareăcon inăenzimeăcareăfaciliteazăăfoarteămultăextrac iileăfărăăedemeăsauăleziuniăaleă esuturilor. 

Dezincrustare electrică : 

•ă Acestă tratamentă facială utilizeazăă ună aparată numită GALVANODERMă careă
func ioneazăă peă bazăă deă curentă galvanică (aplicată cuă ajutorulă unoră electrozi)ă iă oă
solu ieădezincrustantăăcareăsubăac iuneaăcurentuluiăgalvanicădisociază.ă 

•ă Laă nivelulă regiuniiă seboreiceă solu iaă alcalinăă formatăă areă proprietateaă deă aă
saponificaă sebumulă dină profunzimeă deă laă nivelulă dermuluiă iă aă puncteloră negreă
acumulateă înă foliculiă iădeăa-lă faceăsolubilă înăapă,ăajutândăastfelă laăeliminareaă lor.ă
Ioniiă negativiă dizolvăă sebumulă iă aspirăă impurită ileă dină poriă ob inândă oă pieleă
sănătoasă,ăluminoasăă iămultămaiănetedă. 

•ăTratamentulăcuăcurentăgalvanicăimplicăăaplicareaăunuiăcurentădirectădeăfrecven ăă
joasăă peă suprafa aă pieliiă iă areă dreptă scopă pătrundereaă anumitoră substan eă prină barieraă epidermeiă cătreă
derm,ăacoloăundeăseăproduceăcolagenă iăelastină.ăPrinădezincrustareă(ceăutilizeazăăioniănegativi)ăareălocă
decongestionareaă tenuluiă grasă uleios,ă asfixică iă desprindereaă impurită iloră iă comedoaneloră precumă iă
degreseareaăpielii. 

•ăÎnăurmaădezincrustăriiăseămodificăăpH-ulăpieliiă iădeăaceeaălaă
sfâr itulă tratamentuluiă seă voră folosiă mă tiă acideă sauă pulverizăriă cuă
solu iiăslabăacide. 

 Beneficii: 

•ăcură ăăprofundătenul 

•ăseăstimuleazăăcircula iaăsângeluiălaănivelulăcapilarelorăfaciale 

•ăîmbunătă e teăaspectulătenuluiă iăoferăăluminozitate 

•ăaccelereazăăfor aădeăregenerareălaănivelulăpieliiăînă esuturileăprofunde 

•ăînmoaieă iăcatifeleazăă esuturile 

•ădeschideăporiiăpielii 

•ăproducăoăreac ieăalcalinăălaănivelulăpielii 

•ăstimuleazăătermina iileănervoaseăaleăpielii 

BabțanăAndreea,ăNanăRalucaăclasaăaXII-aăăCă 
profăcoordonatorăMarin-DuduăElena 



DespreăNOIăCEIăDINăIXăC 

 Ceiămaiătineriăhairăstili ti,ăeleviiăclaseiăaăIX-aăC,ăauăavutăînăaceastăăprimăăparteădeă
semestruămulteăactivită iăcuăcareăseăpotălăuda. 

 Deă”ZiuaăEduca iei”ăăoreleăauăcursărepede,ăamă
învă atăsăă”citimăetichete”ăcaăsăăputemăalegeăceleămaiăbuneă
produseăpentruămeseriaănoastră. 

 Teatrulăaăfostăunaădintreăceleămaiăplăcuteăactivită i:ăcolegaănoastră,ăKettăAndreeaăaăjucatăpeăscenaă

teatruluiădeăMarioneteădinăArad,ănoiăamăfostăacoloălaădebut!ă 

Dară

teatrulăaă

venită iă

laănoiălaă

coală!ă ă 



Înătimpulăorelorăsuntemăcumin iă iăpreocupa iăsaăînvă ămăcâtămaiămult! 

 Laăoraădeădirigen ie,ăaratămăcumăvaăfiăCoaforul Viitorului,ăviseleănoastreăprindăcontur. 

iăbalulă

bobocilor,ăaă

fostăună

momentăînă

careănoiăne-amă

făcutăsim ităă

prezen aăprină

colegeleă

noastre,ă

Pantelimonă

Denisaă iăă

Todira ă

Georgiana. 

Pagină realizată de :Ungureanu Natalia, Brădean Raluca clasa aIX-a C,  
Coordonator: prof. Marin-Dudu Elena 



 

  

 

 

 

  Înă cadrulă proiectuluiă ”DEă CEă S ă FIUă
VOLUNTAR?”ăamădoriăsăădeschidemănoiăcăiăspreăcomunicare.ă 

 DinădorinţaădeăaăfiăAPROAPEădeăoricineădoreşteăsăăniăseă
alăture,ă grupulă nostruă deă voluntariă aflaţiă laă începută deă drumă
încearcăă cuă paşiă miciă dară siguri,ă spunemă noi,ă săă depăşeascăă
anumiteăbariereădintreăoameni.ă 

 Săăînţeleagăăproblemeleăcuăcareăseăconfruntăăceiămaiăpuţină
norocoşiădintreănoiăşiăpoateăsăăinfluenţezeăpozitivăoăviaţăăaflatăă
laăînceputădeădrum.ă 

  

GrupulăformatădinăeleviiăclaseiăaăXI-aăC:ă  

  BartokăKaterina 

  VargaăRoxana 

  ăMari ăAndreea 

ăăăăăVasicaăAlicea 

ăăăăHălăngăuăAdina 

ă  

  Deă laă specializareaă esteticaă corpuluiă omenesc,ă eleviiă
coordonaţiădeăprof.ăMarianaăBaltăă şiăprof.ăElenaăMarin-Dudu,ăauă
începută sâmbătăă5ănoiembrieă2016,ăcolaborareaăcuăorganizaţiaădeă
voluntariatăFundatiaăHumanitaraăDebora,ăAsocia iaăMARIS. 

  

 Amăîncercatăsăă„spargemătiparele”ăşiădeăaceeaăamăalesăsăănuă
efectuămănoiăoătradiţionalăăvizităălaăCasaăFamilialăăciăamăadusăună
grupădeăcopiiăcuăvârsteăcuprinseăîntreă12ă-18ăani,ăeleviădeăclasaăaăV -ă
XII-aăînă”FAMILIAăNOASTR ”. 

 Dupăăaceastăă ziă amă sim ită cuă to iiă căăputemă fiămaiăbuniănuă
numaiădeăsărbători,ăînăfiecareăziăobisnuita. 

  

 Oreleăpetrecuteăîmpreunăăauăavutătemeădeădiscu iiădintreăceleă
maiă diverse:ă deă laă hobby-uri,ă facebook,ă coală,ă prietenii,ă pânăă înă
celeă dină urmăă laă discu iiă serioaseă despreă via ă,ă viitor…….O 
MESERIE ! 



 Amădescoperităcăăoăparteădinăinvita iiăno triăauă
înclina ii,ăaptitudiniăpentruămeseriaănoastră. 

 Rezultateleă activită iloră desfă urateă împreunăă
auă fostă surprinzătoare,ă dară maiă important,ă aă rămasă
faptulăcăăne-amăcunoscută iăamădeschisăpentruăfiecareă
dintreănoiăunădrumăspreăunăomămaiăbun. 

 

Amăstabilitădeăcomunăacordăîntreătoateăpăr ileăimpli-
cateăînăacestăproiectăsăăorganizămăîntâlnirileănoastreăînăfiec-
areălună,ăprimaăziădeăsâmbătă. 

 Grupurileădeăcopiiăinvita iăseăvorăschimbaădinădouăăînădouăăîntâlniri.ă 

   

 Obiectiveleăurmăriteăînăacestăproiectăsunt: 

  -ăprimiiăpa iăînămeseriaădeă”HairăStylist”ă! 

  -ăprieteniănoi,ăexperien eănoi,ăoportunită iănoi! 

  -ă”Potăsăăajut,ăpotăsăăfiuăvoluntar!” 

Autori:  

Trifoi Anamaria;  

Bartok Katerina;  

Vasica Alicea Denisa 

Clasa XI Că 

 



Să ăto ile se ap opie ia  opii au e oie de u  i p dedi at altui 
od de a î ăța, u  od ai ap opiat de spi itul să ăto ilo : ”A 

î ăța să ii ai u !” 

 Ele ii laselo  de estei ă, aX-a C, aX-a D, aXII-a D î p eu ă u 
ad ele dida i e: Pa șa Ga iela, Co doș Pa as hi a și Ma i -Dudu 

Ele a au hotă ât să ea gă la Ce t ul de Î g iji e pe t u Pe soa e 
Vâ st i e, Calea Bod ogului N .  A ad, pe t u a dă ui u u ie u 
î de â a ea lo  de a lu a î  estei ă. 

Cu ult e tuzias  ele ii li eului ost u s-au 
p egăit pe t u a-i izita pe ei a e a  putea să le ie 

u i i.  

Ei au fost și esage ii 

Moșului, au ofe it ăt â ilo  

di  e t u âte u  pa hețel 

u dul iu i de C a iu . 

Cio a  Ale a dru , Bruțiu Ca elia, Făt Măli a, Kro  Doris lasa a XII-a D, Culda A drei lasa a X-a D  



Ele ii laselo  pa i ipa te la a i itatea de la Ce t ul pe t u Vâ st i i și-au a ătat î de â a ea pe t u 

ie a e di t e ese iile pe a e le au: f ize ie, a i hiu ă și oafu ă. 

 



DrumețieălaăCetateaă oimo  

 

Prof. Velcu Gabriel 

Introducere 

Fig.1. Harta județului Arad – Cetatea oimo  

Alegemăsăăoăvizitămă iănoiăîntr-oăsâmbătăănoroasăădeătoamnă.ă 

Peă 29ă octombrie,ă amă fostă părta ,ă alăturiă deă Cameliaă Iovescuă (prof.ă Limbaă iă literaturaă
română)ă iă Ro uă Cristinaă (prof.ă Limbaă engleză),ă laă oă aventurăă spreă ruineleă Cetă iiă medievaleă

oimos,ăînso i iădeănouăăeleviăaiăliceuluiănostruă(patruădinăclasaăaăX-aăAă iăcinciădinăclasaăaăX-aăD). 

Drume iaă aă avută caă punctă deă întâlnireă garaă Aradulă Nou,ă locă înă careă amă servită ună ceaiă
fierbinteă înă a teptareaă trenuluiă ceă urmaă săă neă ducăă pânăă laă Radnaă (localitateă aă ora uluiă Lipova,ă
situatăăînăapropiereaăobiectivuluiănostru). 

Călătorim,ăprivim,ădescoperim,ăpovestim,ăzâmbim.ăSuntăcinciăverbeăcareăexprimăăcelămaiă
clarăstareaăîntreguluiăgrup. 

Ajun iă laăRadna,ă nuă puteamă treceă farăă săă facemă oă rugăciuneă laă Sfantaă Mânăstireă MariaăRadna,ă
urmândămaiăapoiădrumulăeuropeanăEă68ă–ăvaleaăMure ului,ăpânăălaăpoaleleădealuluiăCioacaăTăutului.ăDeă
aiciăîncepemăurcu ulăcătreăCetateaă oimo . 



Foto 1. Cetatea medievală oimo , județul Arad 

Odatăăajun iălaă„por ile”ăcetă ii,ăamăîmpărtă ităcuăgrupulănostruăoăfrumoasăălegendăăînscrip ionatăă
peăunăpanouăturistic. 

LegendaăCetăţiiăŞoimoşăesteălegatăădeăalteădouăăcetăţi,ăŞiriaăşiăDezna.ăSeăspuneăcăăceleătreiăcetăţiă
ară fiă fostă construiteă deă treiă suroriă careă auă fostă pedepsiteă pentruă trufiaă loră şiă transformateă înă şerpi,ă iară
cetăţileălorăs-auănăruit. 

Scurteăobvervațiiăaspraăedificiului 

Oăprivireăgeneralăăasupraăconstruc ieiăneătrimiteăcuăgândulălaăarhitecturaămedievalăăreziden ialăă iă
deă apărare.ă ă Edificiulă medievală esteă alcătuită dină douăă ziduriă circulare,ă unulă interioră înconjurată deă altulă
exterior.ăRezistentăde-aălungulăsecolelor,ăzidulăinterioră(Fotoă2)ăpăstreazăămaiămulteăclădiriăaleăcetă ii:ăînă
vestăseăridicăămăre ăunăturnămasivă iăunăturnădeăpoartă;ăînănordăseăîntindeăoăaripăăaăpalatului;ăînăsud-est,ă

poartaă cetă iiă interioare;ă spreă sudă cetateaă găzduie teă oă încăpereă înă stilă
gotică iărenascentist,ăavândăaspectulăuneiăfosteăcapele. 

Zidulă exterioră împrejmuie teă cetateaăpornindădină celeădouăăcol uriă aleă
turnuluiă iă prezintăă înă parteaă deă sudă întrareaă principală.ă Materialeleă
folositeă laă construc iaă edificiuluiă auă fost:ă cărămida,ă gresiaă iă granitul,ă
procurateădinăperimetrulăLipovei. 

Foto 2. Cetatea oimo  - parte 
din zidul interior (29.10.2016) 

Unăturăvirtualăalăcetă iiăseăpoateăfaceăaccesândăadresaăweb:ăhttp://
www.panowelten.de//HTML5/Soimos/fata-vest_1.html 

Concluzii 
Drume ia,ăvizitaăsauăexcursiaăconstituieăunăpunctădeăplecareă înăcunoa tereaă istorico-geograficăăaă

poporuluiănostru,ăprivităcuămareăinteresădeăelevi.ă 

Pentruă turi tiiă dorniciă săă cunoascăă trecutulă cetă iloră dinăRomânia,ă recomandămă înă jude ulăArad,ă
Cetateaă oimo -Lipovaăcaădestina ieăidealăădeăweek-end,ăalăturiădeă iriaă iăDezna.ă 

Drumulă pânăă laă zidurileă vechiiă fortăre eă oimo ,ă ne-aă răsplătită peă lângăă oă lec ieă frumoasăă deă
istorie,ăcuăoăpriveli teăîncântătoareăasupraăDefileuluiăMure ului,ăDealurilorăLipoveiă iăora uluiăomonim. 

Drume iaănoastrăăs-aăîncheiatăcuăbineă iăaăreprezentatăoăactivitateăextra colarăăfoarteăapreciatăădeă
elevi.ă Scopulă acesteiaă aă fostă unulă cultural,ă dară iă recreativ,ă contribuindă astfelă laă lărgireaă orizontuluiă
geograficăalătuturorăparticipan ilor. 

 

http://www.panowelten.de/HTML5/Soimos/fata-vest_1.html
http://www.panowelten.de/HTML5/Soimos/fata-vest_1.html


“ă ie pa e! 
Prof. Ca elia Na  

”Fericițiăf c toriiădeăpaceăc ăaceiaăfiiiăluiăDumnezeuă
seăvorăchema” 

ăăăăăăăăăăăăăA ăvreaăsăăvăăîntrebădacăăvăăsim i iăînăsiguran ă,deăexempluăînă coalăăundeăînvă a i,ăsauă
atunciăcândămerge iăpeăstradăăsauăcândăvăăafla iăînăvacan ăăfieălaăvoiăînă ară,ăfieăînăstrăinătate?ăEuă
considerăcăăpericolele,ăamenin ărileădeăordinăpolitic,ăeconomic,ăsocialăsuntălângăănoi,ăîmprejurulă
nostru.ăObservămăcăăde-aălungulăistorieiăfoarteămul iăoameniăpolitici,ăfilozofi,ăteologiăauăîncercată
săă deaă solu iiă (prină totă felulă deă teorii,ă grafice,ă studii)ă pentruă caă fiecareă omă săă trăiască,ă săă seă
dezvoleăîntr-unămediuăpa nică iădrept,ăînădeplinăăarmonieăcuăceilal i. 

ăăăăăăăăăăăÎnăprimulărândăcopiiătrebuieăeduca iădeălaăvârsteăfoarteăfragedeăpentruăaă tiăceăînseamnăă
respectul,ătoleran a,ăiubireaăfa ăădeăaproape. 

”Dacă vrem să avem cu adevărat pace în lumea asta, ar trebui să începem cu copiii.” 

Gandhi 

Deăexemplu,ă înăprezentă vedemă laăTV,ă sauă citimă înă ziareă iă on-lineă căă existăăoă intensificareă aă
revoltelor,ăaăconflictelor,ăaăviolen elorădeăordinăfizicăsauăverbal,ălaăcareăseăadaugăăsiădezastreleă
naturale.ăAstfel,ăcopiiiă trebuieăsăăînve eăsăăconstruiascăăviitorulăpentruăcăăa aăcumăseăspuneăînă
NoulăTestamentă”dac ăr d cinileăsuntăsfinteăatunciă iăramurileăsunt.”ăRădăciniileăînseamnăă
copii,ăiarărăulănuătrebuieăsăăcoboareă iăsăăleămurdărească,ăpentruăcăătrunchiulăsiăramurileăseăvoră
ofili,ăiarăcopaculăvaăputrezi. 

ăăăăăăăăăăăăVreauă săă sublinieză faptulă căă esteă foarteă importantă iă foarteă necesară caă eleviiă săă fieă
informa iă cuă privireă laă ceă esteă paceaă cuă adevărat,ă careă suntă mijloaceleă prină careă seă poateă eaă
ob ineăsauăseăpotăevitaăconflicteădeăoriceănatură.ă 

 Poateă căă ară fiă indicată caă înă coliă săă seă ini iezeă iă săă seă desfă oareă maiă multeă proiecte,ă
programeă anti-violen ăă înă colaborareă iă cuă alteă institu iiă sauă organiza ii,ă iară apoiă deă laă nivelulă
colarăsăăseăajungăălaăcelăna ional,ăiarălaăultimaăfazăăchiarălaăcelăglobală(mondial).ă 

 Eleviiă trebuieă săă fieă ajuta iă săă în eleagăă căă oriceă conflictă seă poateă aplanaă prină mijloaceă
nonviolente,ă săă con tientizezeă căă avemănevoieă deă respectareaă unoră principiiămoraleă iă socialeă
(dreptate,ădemocra ie). 



ăăăăăăăăăăăăăDacăăvomă tiăcumăsăăeliminămăagresivitatea,ăviolen a,ădacăăvomăfiăeduca iăsăăcombatemă
terorismul,ă săă militămă pentruă dezarmareă mondială,ă săă combatemă rasismul,ă săă luptămă pentruă
drepturileăomului,ăatunciăviitorulăesteăplinădeălumină.ă 

 Ună exempluă înă acestă sensă esteă Malala Yousafzai,ă careă laă
aptesprezeceă aniă esteă ceaă maiă tânărăă laureatăă aă Premiuluiă Nobelă

pentruă Paceă (2014).ă Eaă aă devenită cunoscutăă înă lumeaă întreagăă înă
urmăăcuădoiăaniăcândăaăfostăîmpu catăădeătalibaniă 

fiindcăă seă încăpă ânaă săă sus inăă dreptulă laă educa ieă aă celoră 66ă
milioaneădeă feteădină lumeaămusulmană.ăDe iă înăprezentă trăie teă înă
MareaăBritanie,ătânăraăîncăăesteăamenin ată. 

ăăăăăăăăăăăăăPeă deă altăă parte,ă oareă eleviiă trebuieă săă vorbeascăă despreă pace?ă Deă ce?ă Pentruă căă paceaă
trebuieăsăăoă iăsim i.ă 

 Caăoameni,ăDumnezeuă ne-aă creată caă săă trăimă înă paceă cuă to iă semeniiă no tri,ă dară iă cuă noiă
în ine.ăPaceaăinterioarăăăesteăbunulănostruăcelămaiădeăpre ,ăpeăcareăîlăcăutămătoatăăvia a;ăeaăseăreferăă
laă armoniaă careă neă determinăă săă neă comportămă într-ună anumitămod,ă săă neă respectămăvalorileă iă
convingerileă iăsăăavemăunăechilibruăperfectăînăvia ă.ă 

Pentruă mine,ă paceă înă sufletă înseamnăă ascultareă deă Dumnezeu.ă Deă exemplu,ă foarteă mul iă
tineriăsus indăcăădacăăaiăbaniăe tiăfericit.ăEsteăoăconcep ieătotalăgre ită.ă 

Crede iăcăăbaniiăpotăcumpăraăorice?ăDa,ăpo iăcumpăraămâncare,ădarănuăpoftă,ăpo iăcumpăraă
medicamente,ă dară nuă sănătate,ă po iă cumpăraă oă casă,ă dară nuă oă familie,ă paturiă moiă dară nuă somn,ă
distrac ieădarănuăbucurie,ăzileălini titoare,ădarănuăpace.ăEsteăesen ialăcaăsăănuăfimădoarăconsumatoriă
deăpace,ăciă iăproducători.ă 

Săăteăstrăduie tiăsăăpăstreziăpaceaăinterioară!ăCum?ăMul iăspeciali tiăînăpsihologie,ăteologiă
iăoameniădeă tiin ăăsus inăcăăprinărugăciuneă iăcredin ă,ăprinămul umire.ăTrebuieăsăăobserviămaiădesă

lucrurileă frumoaseă careă existăă dejaă înă via aă ta,ă săă dizolviă ego-ulă tiindă căă imagineaă deă sineă esteă
trecătoare.ăă 

 

 

În concluzie, să ne dorim pace: cu noi, cu oamenii, cu Dumnezeu. 

 



 FILOSOFIA NIMICULUI 

Ing.Brișan Doina 

 

Atunciăcândănuămergălucrurileăsauăatunciăcândădinăcontră,ămergăpreaăbine,ăapare,ă
deăundevaădinăneant...ăNIMICUL. 

Inofensiv,ăimponderabil,ănecuantificabil,ăgreuădeădefinită iădeăreprezentat,ăacestă
”personaj”ăneăînso e teăpretutindeni. 

Da...ă ună NIMICă careă neă une te,ă unulă careă neă desparte,ă ună NIMICă careă neă
hrăne te,ăunăaltulăcareăneăînfometează... 

Fărăă NIMICă nuă ară aveaă culoareă via aă niciă unuiaă dintreă noi.ă Efemeritateaă
absolutuluiă seă spargeă înă nimiculă atotcuprinzător.ă Cândă nimiculă seă spargeă înă miiă deă
cioburi,ă nuă po iă tiiă niciodatăă ceă traiectorieă voră aveaă fiecareă dintreă ele,ă i,ă maiă alesă
impactulăasupraăuniversului,ăasupraăpropriuluiăeu. 

Cauzăă–ăefect,ăNIMICă–ăNIMIC,ăoăvia ăădinănimic,ănuătindeăspreănimic... 

Unănimicăcomplicatăsauăunulău or,ăunănimicătehnicăsauăunulărudimentar,ănimiculă
ruralăsauăurban,ănimiculăeducatăsauăcelăneeducat...ănimiculăîntr-oămultitudineădeăforme... 

 

Conceptulă tiin ificăDEăNIMIC,ăseăreferăălaăNIMICUL,ăcaăspa iuăgol,ălipsitădeă
oriceă înăuntru...ă Dar:ă înă universulă nostruă chiară iă ună spa iuă vid,ă întunecat,ă înă careă nuă
existăăniciăoăparticolă,ă totă reprezintăăceva...ăCevaăceănuă implicăăniciăună felădeă spa iu,ă
niciătimp,ăniciăparticule,ăniciăcâmpuriă(deăenergie),ăniciălegiăaleănaturii 

ÎnăMatematicăă–ăNIMICULăesteămul imeaădeămăsurăănulă. 

Profesorulă Charlesă Seifeă deă laă Newă Yorkă University,ă sus ineaă căă ”pentruă noi,ă
ideeaă deă NIMIC,ă reprezintăă cevaă careă neă sperie,ă ideeaă deă haos,ă deă nesocotireă aă
regulilor.” 

Citându-lă iăpeăastrofizicianulă iă specialistulă înăcomunicareă tiin ificăăamericană
Neilă deă Grasseă Tyson,ă spunemă căă ”s-ară puteaă caă problemaă NIMICULUIă săă nuă fieă
rezolvatăăniciodată”. 

Iar Lawrence șrauss a spus: ”Nimic mai profund!”  

 



 

Căă areă rost,ă poateă căă nuă are,ă dilemaă esteă unaă dintreă coordonateleă existen eiă
terestreăomene ti,ă iătotu iănuăpotăsăăspunăcăănuăcredăînăNIMIC.ăPentruăcă,ădupăăcumă
văzurămănimiculăesteăelăînsu iăoăsumăădeăceva...ă iătotu i,ăpentruănimicăînălumeănuăa ă
faceă afirma iaă căă acoloă susănuăexistăăNIMIC,ăpentruă căămăă lovescă iarădeă acelă cevaă
careănuăpoateăfiăexplicată iăpeăcareăîlăcăutămăto i.ă 

 Amăîntâlnitămul iăoameniădeăNIMIC,ăcareăcredeauădespreăeiăcăăvaloreazăăcevaă
doarăpentruăcăăpropriulălorăNIMICăeraărezultatulăunuiăamestecădeă”calită iămo teniteă
genetic”,ă”înzestrări”ă iă”acumulări”ămăre eăîntruăslavaă iăgrandoareaălor.ăGradulădeă
avariereăalăproprieiămeleăpersoaneăînăcontaculăcuăNIMICULălorăpersonalăaăfostănulă iă
neavenit,ădoarăcăăefecteleănegativeăs-auăresim itălaănivelădeăcoordonateăsentimentale.ă
Darănu-iăNIMIC,ăm-amăconsolat...ăsăăzic,ăvorbaăcântecului. 

 iăastaănuăaădusălaăNIMICăbun...ăpentruăcăăînăinimaămeaăs-aăprodusăoăinversareă
aăvalorilor,ăamăjudecatăoameniăgre it,ăamăzâmbităcândănuă trebuiaă iăm-amăîncruntată
cândăarăfiătrebuităsăăzâmbesc,ăamăajutatăpeăcineănuătrebuiaă iăamărefuzatăoameniăcareă
meritauătotul,ă iăuiteăa a...ăs-aăîntronatăNIMICULăsuverană iăîmpără itor. 

 Aziămi-amădorităsăăfieăoăziăbună,ăoăziăcareăsăăducăădincoloădeăNIMICULăcareă
măăînrobe teă iămăădominăăprinăfaptulăcăăatunciăcândăspuiă”MAIăNIMIC”ădefine tiăoă
cantitate,ădaiăvaloareăunuiălucru.ăAmăvisatăîntreătimpălaăplăcinteleăcopilărieiămele,ălaă
cozonaculă peă careă mi-lă făceaă mama,ă laă aromeleă Crăciunuluiă dină familiaă meaă iă laă
cadouri...ă chiară dacăă uneoriă nuă primeamă nimic....ă sauă maiă nimic...ă sauă oă nimicaă
toată... 

DarăextraordinarulăNIMIC,ăde-aădreptulăunificator,ăvineăcătreătineăchinuindu-

teăsăăcumperiăoănimicaătoată,ăreprezentatădeăcâtevaăcadouriădeăCrăciun,ăbucuriiăpentruă
ultimeleăsufle eleărămaseăsăăpalpiteălaăunisonăcuănimiculătăuăpropriuă iăpersonal. 

 

i,ă caă săă nuă fiuă ună SCROOGEă ală actualuluiă Crăciun,ă măă înclină înă fa aă
sufletelorădumneavoastrăă iăvăăurezăS RB TORIăFERICITE,ăneumbriteădeăNIMIC. 

 

 

 

      

    



Colindulă–ăoăvesteădeălaăDumnezeu 

 Colindulăesteăoănepre uităăzestreăspirituală,ăpeăcareăoămoştenimădinămo i-
strămoşi,ăacestaăfiindăunăobiceiădinăvremuriăstrăvechi.ă 

 Elă s-aă păstrată dină genera ieă înă genera ieă iă aă răsunată înă fiecareă an,ă fărăă
întrerupere,ă înă caseleă cre tinilor,ă înă noapteaă sfântăă aă Na teriiă Domnuluiă Iisusă
Hristos,ă subă luceafărulă deă argintă ală păcii,ă înă searaă deă Anulă Nouă iă laă alteă
sărbători,ă îndatinându-se,ă răspândindu-seă iă fiindă nelipsită dină manifestărileă
religioaseăaleăcredincio ilor. 

Colindulăesteăsfântă iăbun,ăpentruăcăătransmiteăunămesajăceresc,ăoăvesteădeălaăDumnezeu.ăAceastăăvesteă
areămenireaăsăăslujeascăăvie i,ăsăăaducăăbineăatâtăăînălumeăcâtă iăîntreăoameni. 

Colindeleăneăînal ăăsuflete te,ăneăînnoiescăfăpturaăinterioară,ăneăapropieăuniiădeăal ii,ăneăfacămaiăbuni,ă
maiăiubitori,ămaiăiertători,ămaiăcredincio i. 

Dinăceleămaiăvechiă timpuri,ă colindele,ădatinileă siăobiceiurileănoastreădeăCrăciună auă fostăoă adevaratăă
scoalăădeăvirtuteămorală,ăîntărindăsentimenteleădeăfraternitateă iădeăbunăăîntelegere. 

Ceiădintâiăcolindătoriăauăfostăpăstoriiăcareăauăvenitălaăloculăundeăs-aănăscutăPrunculăIisusă iăbucurându-

seădeăacestăsemnăcerescă iădeăglasulăîngerilor,ăauăvestităînăgrabă,ăînăcetateaăBetleemului,ăăminuneaălaăcareăauă
fostămartori. 

Adevăratulăcolindatăseădesfă oarăăînăsearaă iănoapteaădeăCrăciunăcândăăcolindătoriiăseăadunăăînăceteă
bineărânduite.ăFiecareăgrupăî iăalegeăunăconducătorănumitădeăobiceiă"vătaf"ăsauă"jude"ă iăliăseăalăturăăcâ ivaă
flăcăiăcuăsarcinaăsăăpoarte,ăînăsaciă iătraiste,ădarurileăprimite. 

Peăvremuri,ă fiecareă grupă puteaă săă iaă laă colindatănumaiă oă anumităă parteă aă satului,ă avândăgrijăă saă nuă
pătrundăăînăzonaăceăseăcuveneaăalteia. 

Odatăă intra iă înă curteaă casei,ă colindătoriiă î iă începă repertoriulă înainteaă membriloră casei,ă aduna iă înă
prag,ă iă potă înso iă uneleă jocuriămimiceă (brezoaie,ă capra,ă căluşul).ăCânteceleă suntă întotdeaunaă înso iteă iă deă
dansuri.ăDupăăceăcânteceleă iădansurileădinăfa aăcaseiăs-auăterminat,ăgazdaăî iăinvităăcolindătoriiăînăcasă.ăAici,ă
înainteădeăa ezareaălaămasăăpentruăospă ulăcomun,ăvătafulăgrupuluiăporunce teăsăăseăcânteăalteăcolinde. 

Celeămaiăcunoscuteăcolindeăsunt:ă“Astăziăs-aănăscutăHristos”,ă“Iatăăvinăcolindători”,ă“Mo ăCrăciun“,ă
“Noapteădeăvis”,ă“O,ăceăvesteăminunată”,ă“Steauaăsusărăsareă”.etc. 

Înăconcluzie,ăcolindeleăneăpicurăăînăsufleteăaceaălini teă iăacelăechilibruămoralăcareăneăesteănecesarăînă
călătoriaăvie ii. 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăRudolfăşiăcuăreniiăsăi 

Vinăînăfugăăpeălaănoi, 

Săămănânceăplăcintuţă 

Făcutăăde-oăbunicuţă. 

 

Clopoţeiiăceiămaiămari 

Sunăăpână-nămunţiăşiăvăi, 

Mergemăiarăsăăcolindăm 

Peălaăcaseărăsunăm! 

  E achiuc Oa a-Roxa a    Cls. a XI-a C  

 

Cr ciun 

ăăăIatăăvineăMoşăCrăciun, 

NuădeăPaşti,ăciăchiarăacum! 

 

Hornulănostruămultăpreaămic 

Nu-iăajungeăniciăunăpic… 

 

Jucăriiăoăsăăprimim, 

Darăînăschimb,ănoiăunăcolind 

OferimăluiăMoşăCrăciun 

CareăvineăînăAjun. 


