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NATURA ÎN OPERA LUI SADOVEANU 

 

 
 Se împlinesc anul acesta 50 de ani de la trecerea în nefiinţă a scriitorului Mihail Sadoveanu.  

A văzut lumina zilei la Paşcani, în 5 noiembrie 1880 şi a încetat din viaţă la 19 octombrie 1961 la 

Bucureşti. Fiu al avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei, fată de răzeşi, urmează şcoala 

primară în oraşul natal şi gimnaziul„ Alecu Donici” din Fălticeni. Se înscrie apoi la „Liceul 

Naţional” din Iaşi, dar întrerupe cursurile de drept de la Bucureşti. Între 1903-1904 lucrează ca 

redactor al revistei„ Sămănătorul” şi mai apoi face parte din colectivul de conducere al revistei 

„Viaţa românească”.  

 Debutează la revista Dracu din Bucureşti cu schiţa Domnişoara M. din Fălticeni sub 

semnătura Mihai din Paşcani. Însă anul 1904 este reprezentativ pentru Sadoveanu, acum realizându-

se debutul editorial cu patru volume : Povestiri, Şoimii, Crâşma lui Moş Precu, Dureri înăbuşite.  

 Creaţia literară a lui Sadoveanu este constituită în general din volume în proză, fiind un 

scriitor prolific, înregistrându-se aproape o sută de volume din care unele marchează momente 

esenţiale în istoria literaturii române: Hanu Ancuţei ( 1928 ), Împărăţia apelor ( 1928 ), Zodia 

cancerului sau vremea Ducăi-Vodă ( 1929 ), Baltagul ( 1930 ), Creanga de aur ( 1933 ), Fraţii 

Jderi ( 1935-1943 ).  

A abordat aproape toate formulele epicii, schiţă, povestire, nuvelă, roman, activitatea sa literară 

fiind apreciată şi scriitorul primind premiul Lenin pentru întreaga activitate literară, Premiul 

Academiei pentru volumul Povestiri, Premiul de Stat pentru romanul Nicoară Potcoavă .  

 Tematica operei lui Sadoveanu este diversă : de la istorie la natură şi mitologie Sadoveanu se 

dovedeşte a fi un contemplativ. Ceea ce se remarcă în creaţia sadoveniană este acea retragere în 

mijlocul naturii, o natură prietenoasă, pură, în care încă nu a pătruns civilizaţia care să o distrugă. O 

strânsă legătură se stabileşte între om şi natură, la Sadoveanu natura reprezentând un refugiu şi o 

pavăză pentru fiinţa umană. Natura se constituie într-un adevărat paradis: mireasma jilavă, 

primăvăratică a pământului, strălucirea bălţilor, frumuseţea stolurilor migratoare, cântecul răsunător 

al pădurii. Om şi natură se întrepătrund şi se constituie într-un tot, încât nu îl poţi separa pe unul de 

celălalt. Comisoaia Ilisafta din Fraţii Jderi  avea „un glas îmbelşugat”, vocea omenească fiind 

apreciată prin atributul cantitativ care se dă de obicei pomilor fructiferi, Moş Nichifor Căliman este 
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asemănat cu un copac bătrân iar pata de jder de pe faţă a celor cinci fraţi pare a contopi omul cu 

natura.  

Nada florilor, Ostrovul lupilor sau Venea o moară pe Siret  surprind frumuseţea şi misterul naturii 

şi al sufletului omului. Descrierile de natură se constituie în cele mai frumoase pagini de poezie a 

naturii din literatura română: „ În munte, la altitudinea aceea unde ne duceam să găsim cucoşii 

sălbateci, seva primăverii încă nu pornise, deşi ne aflam la începutul lunii mai. Sub brazi erau încă 

pete de omăt şi, de sub bălţile mlaştinilor, gheţari. Tufărişurile arbuştilor păreau moarte în umbra 

cetinilor, soarele nou încă nu le făcuse să scoată ace de muguri. În trecere, spinările încercau să ne 

oprească, cu ghiare de fiinţi vii." ( Valea Frumoasei , pag. 220 ) 
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“ Farmecul unui dialog epistolar :  

Eminescu-Veronica Micle “ 

 

 Evocarea relaţiilor dintre “omul deplin al culturii române” (cum îl defineste C. Noica 

pe Eminescu) şi “îngerul blond” (Veronica Micle) pare azi o introducere brutală în viaţa 

intimă a doi îndragostiţi. 

 Literatura universală cunoaşte cupluri celebre de îndragostiţi: Catul-Clodia, 

Petrarca-Laura, Dante-Beatrice, Alfred de Musset-George Sand, Baudelaire-Duval, 

Conachi-Zulnia, Alecsandri-Elena Negri etc. 

 Erotica lui Eminescu este de o sinceritate totală, cu trăiri şi arderi intense pe rugul 

dragostei, este durabilă şi constantă. 

 În viaţa lui au figurat şi alte femei, începând cu iubita de la Ipoteşti Casandra Alupului 

(“Floare albastră”), ipotetica iubită de la Floresti-Gorj, “mamzelle Rizi”, Eliza, Milly, până la 

Eufrosina Popescu, Mite Kremnitz sau Cleopatra Lecca-Poenaru. El nu a avut însă 

temperamentul unui Casanova. 

 Iubirea lui Eminescu pentru Veronica va fi tensionată, dar statornică, un vifor de 

patimi. 

 Eminescu e posedat de eros, e un îndragostit, iubirea are un “farmec dureros”. 

 Veronica era cea mai cunoscută poetă din Iaşi, prima şi singura femeie care l-a iubit 

pe Eminescu : “ Eminescu a fost punctul luminos în viaţa mea”. Pentru el, Veronica rămane 

iubita vieţii sale, iar ea se dovedeşte, prin declaraţii sau fapte, daruită lui întru vesnicie. Sunt 

doua suflete dificile şi rănite de viaţă!. 

 Dragostea lor a urmat un drum sinuos, cu certuri şi împăcări, dar ambii îşi rămân 

fideli. 

 Dar, în ultima instanţă : 

“ Ce s-a ales din doua vieţi ? 

O mână de cuvinte, 

Cărora abia le-ar da un preţ 

Aducerile aminte.” ( M.Eminescu) 

        Anuţa Robert Ionuţ, cls. a XI a A 
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ALEXANDRU AMAN 

( 1820-1865 ) 

 Familia Aman a fost una dintre cele mai cunoscute familii din Oltenia, impunându-se în 

viaţa politică şi culturală naţională şi internaţională a ultimei jumătăţi a sec. al XIX-lea şi începutul 

sec. XX.  

Alexandru Aman, fratele pictorului Theodor Aman, s-a născut la 2 octombrie 1820, la 

Craiova. A urmat cursurile şcolii primare „Madona Dudu" şi ale colegiului„ Carol I". În 1844 a 

absolvit colegiul „Sf. Sava" din Bucureşti, an în care pleacă la Paris pentru a studia dreptul. La 18 

ianuarie 1848 i se acordă diploma de licenţă în drept.  

A participat la întrunirile grupului revoluţionarilor români paşoptişti de la Paris, din care făceau 

parte Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, personalitatea sa fiind marcată de 

idealurile revoluţionare paşoptiste. Se întoarce în ţară în 1848, înainte de intrarea trupelor turceşti şi 

ruseşti în principate pentru a înăbuşi revoluţia.  

 Şi-a adus contribuţia la dezvoltarea culturii româneşti, în general, şi a culturii oltene, în 

special, înfiinţând în 1874 „ Societatea craioveană pentru învăţământul şi cultura poporului", prin 

intermediul căreia se vor înfiinţa şcoli în mediul rural care să permită accesul la cultură.  

Înfiinţează în 1877 „ Asociaţia Magistraţilor din România Mică ". 

 De-a lungul vieţii adună o impresionantă colecţie de artă care cuprinde opere din culrtura 

olandeză, franceză, italiană şi română. Căsătorindu-se în 1853 cu Aristia, fiica lui Grigore şi a 

Elenei Lăceanu, alături de aceasta a adunat în biblioteca familiei cărţi româneşti şi străine, unele 

vechi din sec. XVI-XVII, ediţii de lux, publicaţii periodice, obiecte de muzeu, care vor intra în 

patrimoniul ţării după moartea acestora.  

 Numele Aman este legat de cel mai important spaţiu cultural craiovean, înfiinţat de către 

soţii Aman „ Fundaţia Alexandru şi Aristia Aman " formată din bibliotecă, muzeu şi o galerie de 

tablouri, spaţiu cultural care să constituie un mijloc de culturalizare şi care să ducă mai departe, în 

timp, numele celor doi.   

   

 

                                                                                     Sârbu Marina, cls. a XII-a D   
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CONSTANTIN S. NICOLAESCU – PLOPŞOR 

  

 

 Una dintre personalităţile culturii oltene, cu preocupări multiple, 

care şi-a adus contribuţia la dezvoltarea culturii româneşti, arheolog, 

istoric, etnograf, folclorist a fost Const. S. Nicolaescu Plopşor. 

S-a născut în localitatea Plopşor, jud. Dolj în 1900 şi s-a stins din viaţă 

în 1968, la Craiova.  

A urmat cursurile şcolii primare la cea mai veche instituţie de 

învăţământ din Craiova, şcoala „Obedeanu”, continuându-şi studiile la 

Colegiul Naţional „Carol I” şi urmând apoi cursurile Facultăţii de Istorie din 

Bucureşti.  

 Îşi începe activitatea ştiinţifică bibliotecar fiind la Seminarul de Geografie din cadrul 

Universităţii Bucureşti, apoi urmează o specializare la Institutul Antropologic din Paris, unde în 

1934 susţine teza de doctorat cu o temă asupra paleoliticului din România. Întorcându-se de la 

Paris, în Oltenia, începe investigaţii arheologice pe valea Desnăţuiului şi reorganizează Muzeul 

Olteniei, fiind considerat al doilea ctitor al acestuia. 

În 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, ca urmare a activităţii sale 

în domeniul arheologiei, Nicolaescu-Plopşor fiind şi cel care a pus bazele studiului paleoliticului în 

ţara noastră, iar în 1965 Academia Română a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, 

Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent Const. S. Nicolaescu- Plopşor.  

A condus aproape 20 de ani Muzeul Regional Oltenia, înfiinţând Institutul de Istorie 

Naţională şi editând 12 volume din revista„ Oltenia” în care publică articole referitoare la 

descoperirile arheologice.  

A înfiinţat şi condus Editura„ Pământ şi suflet oltenesc ” la care au apărut cărţi ale scriitorilor 

olteni: Traian Demetrescu, Constantin Manea, Nicolae Milcu. 

În domeniul folcloristicii, a publicat culegeri de cântece populare româneşti, culese de la rapsozii 

populari. 

 În ceea ce priveşte activitatea literară, ca scriitor Nicolaescu-Plopşor publică următoarele 

volume, a căror tematică surprinde viaţa satului românesc : „Amintiri” , „ Cum m-am lăsat de poezie 

”, „Toiagul priotesii ”. Scrierile sale literare, presărate cu proverbe şi zicători, demonstrează dorinţa 

autorului, bun cunoscător al sufletului ţăranilor, de a surprinde complexitatea preocupărilor 

acestora, din mijlocul cărora a apărut.  

                                                                                                 Murtaza Constantin, cls. a XII-a D 
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PETRACHE POENARU 

 

 
  1799 – 1875 

 

 Pandur şi om de taină al lui Tudor Vladimirescu,  

 creator al steagului României moderne,  

 inginer, matematician, inventator, pedagog, membru al Academiei Române din 1870,  

 fondatorul colegiilor naţionale din Bucureşti şi Craiova, 

  organizatorul învăţământului naţional românesc,  

 inventatorul tocului rezervor. 

  

  Continuăm seria „Personalităţi Craiovene”  

cu  una dintre marile personalităţi ale 

României şi ale Craiovei, deşi nu s-a născut în 

acest oraş, PETRACHE POENARU.  

   * Născut în comuna Băneşti, judeţul Vâlcea, 

la 10 ianuarie 1799, Petrache Poenaru a făcut 

studiile secundare  la Craiova, la şcoala de la 

biserica Obedeanu,  apoi, în anii 1824-1825, 

la Viena, studiază elina, latina, matematica şi 

fizica. Este absolvent al Şcolii Politehnice din 

Paris.  

   * Este cel care a revoluţionat instrumentele 

de scris prin invenţia sa, cunoscută la acea 

vreme sub denumirea de  "Condeiul portăreţ 

fără sfârşit, alimentandu-se însuşi cu 

cerneală". Acesta este primul toc rezervor 

din lume şi este brevetat, mai întâi, la Viena, 

apoi la Paris (brevet 3208, din 25 mai 1827), 

cu titlul "Condeiul portăreţ fară sfârşit, 

alimentandu-se însuşi cu cerneală". Petrache 

Poenaru a contribuit astfel la crearea unui 

obiect folosit de miliarde de oameni. Tocul cu 

rezervor de cerneală "Poenaru" elimina 

zgârieturile de pe hârtie şi scurgerile nedorite 

de cerneală şi propunea soluţii pentru 

îmbunătăţirea părţilor componente, astfel 

încât să se asigure un flux constant al cernelii 

şi posibilitatea înlocuirii unor piese.  

    * A fost primul toc cu rezervor de cerneală 

din lume, precursorul stiloului realizat, în 

1863, de Brissant şi Coffin şi perfecţionat, în 

1884, de Watterman.  

    * Petrache Poenaru a fost profesor de fizică 

şi director la Colegiul "Sf. Sava" din 

Bucuresti, în 1832. În 1833, se înfiinţează, în 

Ţara Românească, cursuri speciale de 

matematici superioare, geodezie, mecanică, 

arhitectură, agricultură şi silvicultură, 

Petrache Poenaru fiind unul dintre animatorii 

acestor cursuri. El creează două clase cu 

profil ingineresc şi le înzestrează cu manuale 

şi aparatură.  

     * In 1836, la iniţiativa profesorului 

Petrache Poenaru, se organizează primele 

observaţii meteorologice sistematice, la 

Bucureşti, pentru determinarea temperaturii, 

presiunii şi umezelii aerului. 

     * În 1837, Petrache Poenaru publică 

traducerea în limba română a "Geometriei" 

matematicianului francez Adrien Marie 

Legendre (1752-1833), iar în 1841 "Algebra" 

lui Appeltauer, acestea fiind primele cursuri 

de algebră şi geometrie, în limba română, 

din Tara Românească.  

     *  Între 1832 şi 1847, a fost director 

general al Şcolilor din Ţara Românească. În 

calitate de director general înfiinţează şcolile 

publice săteşti din Muntenia. 

     * S-a implicat direct în dotarea şcolilor 

Craiovei. Astfel, în 1837, donează 

Pensionului de fete din Craiova, actualul 

Colegiu Naţional „Elena Cuza“, un set de 

hărţi - Europa, Asia, Africa, America, 

Australia, precum şi 20 de cărţi privind 
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„Cours complet d’education domestiques 

pour les filles“. 

      * În 1870 este ales membru al Academiei 

Romane, iar în 1872, preşedinte al Societăţii 

pentru învăţătura poporului. 

      * Elaborează primul proiect de lege pe 

tema introducerii sistemului zecimal în 

Tara Românească. Devine membru al 

Eforiei Şcolilor Naţionale la 20 octombrie 

1850 având ca misiune să urmărească 

aplicarea regulamentului de funcţionare a 

şcolilor din Tara Românească în care se 

prevedea înfiinţarea unei facultăţi de ştiinţe 

exacte cu 3 secţii pentru: arhitecţi, ingineri de 

poduri şi şosele şi topografi. Pune, în 1851, 

bazele Scolii de Poduri şi Şosele - actuala 

Universitate Tehnică de Construcţii din 

Bucureşti. Ca urmare a implicării directe a lui 

Petrache Poenaru, Şcoala de Poduri şi Şosele  

îşi începe cursurile în ianuarie 1851. 

       * Este fondator al Societătii Filarmonice, 

al Grădinii Botanice şi al Muzeului National 

de Antichităti din Bucuresti. După Unirea 

Principatelor Române, participă intens la viaţa 

publică şi concepe textul „Legii instrucţiunii 

publice“ de la 1864. 

       *  În 1831, la 27 octombrie, la Londra, 

devine primul român care merge cu trenul, 

pus în funcţiune cu doar un an în urmă între 

Liverpool şi Manchester. " Am făcut această 

călătorie cu un nou mijloc de transport, care 

este una din minunile industriei secolului 

nostru. Douăzeci de trăsuri legate unele de 

altele, încărcate cu 240 de persoane, sunt trase 

deodată de o singură maşină cu aburi"- 

spunea Poenaru.  

      *  Pe 8 septembrie 1847 s-a inaugurat, la 

Slatina, primul pod peste Olt dat în exploatare 

la 15 decembrie. Soluţia tehnică şi 

administrativă care a condus la construirea 

podului a fost dată de Petrache Poenaru şi 

Ioan Em. Florescu.  

 

      *  Marele organizator al învăţământului 

românesc a fost în tinereţe haiduc şi pandur în 

armata lui Tudor Vladimirescu. Înflăcărat de 

idealurile revoluţiei, îşi schimbă straiele şi se 

strecoară în ceata unor haiduci pe care o 

strâseseră prin mahalalele Craiovei. Într-o 

încăierare cu nişte arnăuţi, tovaraşii lui 

haiduci îl prind că nu ştie să tragă cu 

pistoalele şi nici să arunce cuţitul, 

descoperind chiar că tânărul are o călimară 

ascunsă prin buzunare. Îl prezintă totuşi lui 

Tudor ca să râdă de tânărul Petrache. Dar 

Tudor este, din prima clipă, plăcut 

impresionat de mintea ageră şi entuziasmul 

lui. Ajunge în numai câteva săptămâni omul 

de taină al lui Tudor Vladimirescu şi şef al 

cancelariei şi al conţopiştilor. 

 

      *    Steagul naţional al României, în 

forma actuală, a fost conceput de Petrache 

Poenaru, se pare după modelul francez. La 

intrarea armatei lui Tudor Vladimirescu în 

Bucureşti, Tudor a purtat pentru prima dată 

tricolorul actual, preluat ulterior de paşoptişti, 

care l-au impus în conştiinţa neamului. 

      *  Toată viaţa a susţinut că cele 5 luni cât 

a fost pandur şi haiduc i-au schimbat complet 

destinul şi va păstra toata viaţa în inimă acele 

clipe măreţe. 

   

    Inventatorul incontestabil al stiloului şi 

unul dintre cei mai implicaţi oameni în 

dezvoltarea învăţământului şi a ingineriei, se 

stinge din viaţă la 2 octombrie 1875, în 

Bucureşti, la vârsta de 76 de ani. 

 

      

        Bibliografie:                                                                            

        Wikipedia                                                                                          

        Negrilă Camelia Larisa, cls. a XI-a C 
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 Iisus 
 

Într-un sat departe, prin viscol şi ploi 

Nicicând nu lipseşte Iisus de la noi. 

El, Învăţătorul, este omul drag 

Tot ce am pe lume, tot ce am mai drag. 

 

Mi-a deschis în viaţă cel dintâi caietul 

El este Iisus, El este poetul ! 

El e Împăratul, vestit şi frumos 

El este Mesia dulce şi voios. 

Vocea lui cea blândă o aud mereu 

Eu îi sunt elevul, el e Domnul meu! 

El mi-a deschis ochii către lumea bună 

Ale lui sunt toate: stele, cer şi luna. 

 

Ochii Lui albaştri marea o încantă, 

Părul Lui de aur spicele sărută. 

Iar când eu sunt tristă, rece şi bolnavă 

Iisus mă ajută pentru că-i sunt dragă. 

Satul e pustiu fără mine acum, 

Dar Învăţătorul mi-a ieşit în drum. 

El îmi e speranţă, el mi-e ajutor, 

El mă îndrăgeşte, iar eu îl ador. 

Cercel Alberto Mihaiţă, cls. a VII-a 
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Pentru tine 
 

Pentru tine care-ai fost  

Pentru cel care-o să vină 

Fac un fel de adapost  

Între gânduri şi lumină. 

 

S-ar putea să fie strâns 

S-ar putea frumos să fie. 

Eu le-am ridicat în corp 

Printe altele o mie. 

 

Gânduri 
 

Înnot în regrete, suspine şi lacrimi 

Durerea mi-o înving înnecând-o în patimi. 

Şi florile din grădinile inimii mele 

Au plâns şi vor plânge mereu pentru tine. 

 

În palmele strânse pe arcuşul minune 

Duios este glasul iubirii ce apune. 

Vioara nevazută mă seacă de dor 

Pe aripile tale, iubito, vreau să mor. 

 

Cercel Alberto Mihăiţă, cls. a VII-a 
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    TRADIŢII ŞI CREDINŢE POPULARE DE PRIMĂVARĂ 

                                                                                                   

1. În ziua de 24 februarie românii sărbătoresc Dragobetele, ziua lui Dragobete, zeul 

tinereţii, al veseliei şi al iubirii în mitologia românească. Este un personaj preluat de la vechii 

daci, despre care se spune că a fost fiul babei Dochia, un fecior chipeş şi iubăreţ, care 

seducea fetele care îi ieşeau în cale. 

Este obligatoriu ca în ziua de Dragobete bărbaţii să nu se certe cu femeile şi să nu le 

necăjească pentru că altfel vor avea parte de o primăvară cu ghinion şi de un an rău. 

Zburătoritul este un obicei de Dragobete care se mai păstrează doar în unele zone ale 

ţării, în special în zonele rurale. La prânz băieţii trebuie să fure câte un sărut de la fete. 

Dacă băiatul îi e drag, fata se lasă sărutată. Cei care nu petrec în această zi sunt pedepsiţi a 

nu mai iubi tot anul. 

Ziua de Dragobete reprezintă începutul unui nou anotimp, al reînsufleţirii naturii. 

2. Babele ( 1-9 martie ), zilele Babelor, cele mai capricioase şi schimbătoare zile ale anului. 

Potrivit unui obicei popular străvechi, oamenii îţi aleg câte o babă, care are darul de a 

prezice felul în care îi va merge tot anul; dacă ziua e frumoasă, va avea parte de fericire şi 

belşug, dacă ziua e urâtă, va fi necăjit şi sărac tot anul.  

În unele zone, în ziua de 1 martie, ziua Dochiei, nu se lucra, altfel Baba cea rea aduce 

vreme urâtă în luna martie. 

În credinţa populară în ziua mucenicilor, 9 martie, se încheie zilele babelor, capricioase, 

lăsând loc zilelelor moşilor, cele călduroase. În această zi se fac ritualuri de alungare a 

gerului: lovirea pământului cu o bâtă, în timp ce se rostesc descântece, pentru ca să iasă 

căldura şi să intre gerul. 

 Cum e vremea în 9 martie aşa va fi timp de 40 de zile. Dacă va îngheţa şi va fi frig e 

semn că iarna ţine până la Sfântul Gheorghe( 23 aprilie ). 

3. Duminica Floriilor sau Duminica lui Lazăr are loc cu o săptămână înainte de 

Paşti şi, din punct de vedere religios, simbolizează chinurile îndurate de Isus Hristos, 

comemorează intrarea Domnului în Ierusalim. Este numită în popor şi Floriile. În biserici se 

sfinţesc ramurile de salcie pe care credincioşii le iau apoi acasă şi le aşează deasupra uşii, ca 

semn de bunăstare. Se spune că aşa cum este vremea în ziua de Florii aşa va fi şi în ziua de 

Paşti În copacii din livadă se pun ramuri de salcie pentru ca aceştia să fie feriţi de grindină .  

                                                                                      

  Cârstea Ancuţa, cls. a XI-a E 
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OBICEIURI PASCALE ÎN LUME 
 

 

OBICEIURI PASCALE ÎN LUME 

Deşi, la fel ca majoritatea sărbătorilor şi Paştele are origini creştine, aceasta a fost la început 

o sărbătoare păgână.  

Vechii saxoni au sărbătorit venirea primăverii aducând omagii zeiţei primăverii, Eastre. 

Când, în secolul al II-lea, misionarii creştini au ajuns în mijlocul triburilor nordice cu serbările lor 

păgâne, au încercat să îi convertească la creştinism. Pentru noii creştini interdicţia de a-şi serba 

vechile sărbători păgâne ar fi însemnat moartea şi, de aceea, misionarii au decis să îşi popularizeze 

mesajul religios încet, permiţând populaţiilor să îşi continue celebrările păgâne în manieră creştină. 

Aşa s-a şi întâmplat, deoarece sărbătoarea păgână Eastre avea loc la aceeaşi dată ca şi sărbătoarea 

creştină a renaşterii Domnului, iar festivalul a devenit o sărbătoare creştină. Numele vechi de 

Eastre s-a schimbat în varianta modernă de Easter (Paştele în limba engleză). 

Obiceiurile de Paşte nu diferă mult de la o zonă a lumii la alta, ci ţin, în special, de 

specificul gastronomic. Peste tot se prepară mâncăruri tradiţionale, 

cum ar fi pasca la ruşi şi români, osterstollen în Germania, 

Baba Wielancona la polonezi. Cel mai des, aceste mâncăruri 

sunt binecuvântate la biserică, alături de ouă şi carne.  

În Evul Mediu tradiţia cerea ca stăpânii să 

dăruiască slugilor ouă cu ocazia Paştelui.  

În secolul al XV-lea, în Bavaria, slujba de Paşte 

era în mod necesar însoţită de Risus Paschalis: preotul 

insera în slujbă povestioare amuzante şi expunea apoi 

morala lor. În secolul al XVIII- lea, Papa Clement al X-

lea a interzis aceste pasaje din predică şi le-a catalogat 

drept un abuz la adresa Domnului.  

În Franţa (Les Pacques), clopotele bisericilor rămân tăcute din Vinerea 

Mare până la Duminica Învierii. Mamele le spun copiilor că toate clopotele au zburat la Roma. În 

dimineaţa zilei de Paşte, copiii se grăbesc afară pentru a privi, pe cer, cum se întorc clopotele de la 

Roma şi, în timp ce ei sunt ocupaţi, părinţii ascund ouă de ciocolată în diverse locuri din casă.  

În Franţa secolului al X-lea, unul dintre membrii corului bisericesc rămânea acasă, iar 

ceilalţi, adunaţi într-o procesiune, veneau la el, cântând Haec Dies. Dacă îl găseau în pat, îl stropeau 

cu apă şi îl duceau la biserică. Oricum, era obligat să dea de mâncare tuturor. Un obicei asemănător 

era întâlnit şi la începutul secolului al XV-lea la Nantes, dar a fost prohibit de sinodul diocezal, 

după 1430.  

Tot în Franţa, una dintre distracţiile specifice acestei perioade era jocul cu mingea. După 

disciplina strictă din post, episcopii, preoţii şi călugării, obişnuiau să se joace cu mingea, ce 

simboliza Soarele, în toată Săptămâna Paştelui.  

Şi în Anglia exista această tradiţie, aruncatul mingii fiind parte a unei parade, urmate de o 

petrecere, care se încheia cu recitarea unei omilii. Toate aceste practici au dispărut cu timpul.  

Tot aici, de exemplu, se obişnuieşte, ca de Paşte, să se dăruiască ouă foarte mari de 

ciocolată.  

În partea de nord a Angliei se organiza în prima zi de Paşte parada bărbaţilor, în care aceştia 

aveau privilegiul să ridice de trei ori de la pământ orice femeie poftesc şi să primească drept 

răsplată un sărut sau şase pence de argint. În ziua următoare, era rândul femeilor să primească 

aceste drepturi.  

În occident, mai ales englezii îşi cumpară haine noi, iar irlandezii participă la concursuri de 

dans cu premii. 
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În Italia (La Pasqua), felul tradiţional este agnellino - miel fript cu piper. Copiii italieni 

sunt foarte încântaţi de prăjitura special pregatită pentru ei, un cozonac în formă de coroană, 

acoperit cu bomboane colorate, ovale.  

În Germania (Ostern), prietenii îşi oferă ouă decorate de ei însişi cu simboluri tradiţionale. 

În multe locuri, este obiceiul ca fetele tinere să ofere ouă roşii băieţilor.  

Tot aici, servitorii şi menajerele, se învârteau unii pe alţii şi îşi recăpătau libertatea numai în 

schimbul ouălor vopsite. Etnologii cred că aceste obiceiuri au origini precreştine.  

În anumite părţi ale Germaniei părinţii şi copiii se întrec să se surprindă cît mai de 

dimineaţă în pat.  

În Elveţia sunt zone în care există credinţa că ouăle de Paşte sunt făcute de cuci sau chiar de 

iepuraşi. De aceea, copiii pregătesc, din primele flori de primăvară, câte un cuib în care acestea să 

fie depuse.  

Suedezii ornează ouăle cu desene hazlii şi cu versuri în rime, care se citesc cu glas tare, 

înainte de a le mânca.  

În Ungaria, ouăle sunt vopsite în roşu sau galben, iar pe ele se desenează apoi diferite 

motive ornamentale, cele mai întâlnite fiind cele ce reprezintă stoguri de fân, case, fântâni cu 

cumpănă şi femei cu coşuri în mâini.  

În Olanda (Pasen sau Pasen Zontag), Paştele este cea mai mare sărbătoare. Casele sunt 

decorate cu flori şi ouă colorate. Paasbroad, o delicioasă prajitură cu stafide, este nelipsită de pe 

masa de Paşte. Părinţii vopsesc ouă verzi, pe care le ascund în iarbă, iar copiii pornesc să le caute, 

obicei ţinut şi în Germania, dar cu ouă de diverse alte culori. 

În Suedia (Paskdagen), oul este ominiprezent în felurile tradiţionale şi în jocurile care se 

organizează. În fiecare casă au loc petreceri, unde nu lipseşte concursul de rostogolit ouă, favoritul 

copiilor.  

În a doua zi de Paşte, femeile îşi puteau lovi soţii, iar marţi era rândul acestora să-şi 

muştruluiască nevestele, aşa cum, pe vremuri, în decembrie, servitorii se puteau răzvrăti împotriva 

stăpânilor.  

Copiii dau scrisori vecinilor şi primesc de la aceştia dulciuri sau bani, obicei asemănător cu 

cel de Halloween: trick or treat. 

În Bulgaria, pictarea ouălor este o îndeletnicire a călugăriţelor din mânăstiri. Tot aici bunica 

freacă obrajii tuturor nepoţilor cu primul ou înroşit, ca micuţii să aibă tot anul obrajii rumeni şi 

sănătoşi.  

După ce erau vopsite şi încondeiate, ouăle erau schimbate între ele de către îndrăgostiţi, la 

fel ca de Sfântul Valentin. 

Împreună cu aspectele religioase, în România, sărbătoarea Paştelui simbolizează renaşterea 

şi înnoirea vieţii de zi cu zi. Curăţarea casei, înnoirea hainelor şi o baie rituală înainte de mersul la 

biserică, sunt toate mărci ale noului început. Toată lumea, bogată sau săracă, se îmbracă în hainele 

sale cele mai bune (multă lume poartă costumele naţionale) şi merge la slujba de la miezul nopţii. 

Sunt aprinse lumânări pentru fiecare persoană în timpul slujbei, iar oamenii pleacă cu lumânările 

încă aprinse, pentru a aduce lumină în casele şi apartamentele lor. Se spune că lumânările aprinse 

opresc fulgerul şi tunetul de la rănirea oamenilor pe drumul spre casă. 

Odată ajunşi acasă, românii continuă sărbătoarea tradiţională, cu o masă care include 

specialităţi ca: pască, pandişpan, cozonac, miel tocat şi condimentat, miel prăjit, brânzeturi. 

De asemenea, gospodinele creştine coc, o singură dată pe an, de Sfintele Paşte, pasca. 

Aceasta are o forma rotundă, deoarece se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la 

mijloc o cruce, pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit.  

Creştinii mergeau la biserică ducând mâncarea şi vinul pregătite pentru a fi sfinţite. Postul se 

termină, oficial, prin consumarea acestor bucate. În unele regiuni această tradiţie este vie şi în zilele 

noastre. Se spunea că, dacă găinile apucă să mănânce din rămăşiţele acestor mâncăruri, vor oua 

mult. Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită după reţete specifice, mielul fiind simbolul 

lui Hristos.  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%9Fti
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Miezul_nop%C5%A3ii&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasc%C4%83&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cozonac&action=edit
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Ritualuri de stropit  

 

 Credinţa în forţa purificatoare şi fertilizatoare a apei a dus la un alt obicei ce se realizează în 

ziua de luni: stropitul. Conform credinţei religioase, obiceiul îşi are rădăcinile în faptul că evreii i-

au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea învierii Domnului.  

 În unele regiuni, ziua de luni este ziua stropitului: în a doua zi de Paşte fetele sunt stropite 

în Ardeal cu apă de colonie, obicei unguresc, iar în Polonia, Germania şi Ucraina fetele se 

stropesc cu apă. Pe lângă udat se fac şi urări de sănătate, deoarece se crede că zăpada topită le face 

mai frumoase şi este aducătoare de noroc.   

 

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

În unele ţări, în loc de stropit, se obişnuieşte folosirea nuielei, în sensul că se aplicau câteva 

lovituri fetelor tinere. Pentru ambele fapte, băieţilor li se cuvenea un ou vopsit.  

 

 

URĂRI DE PAŞTE: 

 

Credincioşii iau Lumină din Lumină, spun Hristos a înviat! şi răspund 

Adevărat a înviat! - formule cu care urmează să se salute timp de 40 de zile, până la 

sărbătoarea Înălţării Domnului. 

Paşte  fericit!  

Joyeuses Pâques!  

Felices Pascuas!  

Buona Pasqua!  

Frohe Ostern!  

Happy Easter!  

Hristos anesti! 

 Kalo Pascha!  

Ciupitu Denisa Elena, cls. a XI-a A 
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 Primele coşuleţe de Paşte au fost confecţionate în aşa fel încât să semene cu cuiburile 

păsărilor. 

 

 

 

 Pentru egipteni oul era un semn sacru al purificării omenirii după Potop. 

 Pentru evrei oul marca timpul părăsirii Egiptului. 

 Obiceiul de a da ouă de Paşte a fost copiat de la egipteni, perşi, gali, greci şi romani, pentru 

care oul era un simbol al vieţii. 

 Paştele este acum sărbătorit (potrivit Cărţii de Rugăciune Împreună – The Book of 

Common Prayer) în prima Duminică după luna plină care apare pe 21 martie sau după această 

dată, echinocţiul de primăvară. 

 În Statele Unite, Paştele este sărbătorit cu un ou mare, vânat de copii pe pajiştea de la Casa 

Albă. 

 

 

 

 Prin tradiţie era obligatoriu ca de Paşte, cei din biserică să poarte măcar un articol 

vestimentar nou. 

 Câteva biserici încă păstrează vechea tradiţie a ornamentelor din brad - simbol al vieţii 

eterne - combinat cu panglici roşii sau albe, sau împletite în coroniţe, însă în multe locuri se preferă 

ornamentele de flori primăvăratice în culori verzi, galbene şi albe.  

 În Evul mediu se obişnuia să se arunce cu ouă în biserici. Conform tradiţiei preotul arunca 

un ou fiert unuia dintre băieţii din corul bisericii. Oul era apoi aruncat mai departe de la un băiat la 

altul şi cel care prindea oul exact în momentul în care ceasul bătea de ora 12 era considerat 

câştigător şi oul rămânea în proprietatea lui.  

 

Iacob Corina, cls. A XII-a D 
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 Avarus ipse miseriae causa est suae.      

Avarul este el însuşi cauza mizeriei sale. 

 Beneficium accipere libertatem est vendere.                                                                  

A primi o binefacere este a(-ţi) vinde libertatea. 

 Cuius dolori remedium est patientia.   

Răbdarea este leacul oricărei dureri. 

 Dolor animi gravior est quam corporis dolor.                            

Durerea sufletului este mai grea decât durera corpului. 

 Etiam capillus unus habet umbram suam.     

Chiar şi un singur fir de păr are umbra sa. 

 Famam curant multi, pauci conscientiam.    

                    Mulţi se îngrijesc de faimă, puţini de conştiinţă. 

 Gravissimum est imperium consuetudinis. 

Puterea obişnuinţei este cea mai grea. 

 Humilis nec alte cadere, nec graviter potest. 

Cel umil nu poate cădea nici de sus, nici greu.  

 Ibi semper est victoria, ubi concordia est.         

Întotdeauna acolo este victoria, unde este armonie. 

 Levis est fortuna: cito reposcit quod dedit.         

Soarta este uşuratică: repede cere înapoi ceea ce a dat. 

 Miserrium est arbitrio alterius vivere. 

Este foarte rău a trăi după socoteala altuia. 

 Nemo timendo ad summum pervenit locum.     

Nimeni nu ajunge la locul cel mai înalt temându-se. 

 Occasio aegere offetur, facile amittitur. 

Ocazia se oferă cu greu, uşor se pierde 

 Probo bona fama maxima est hereditas.          

Pentru cel cinstit faima bună este moştenirea cea mai mare. 

 Quam est felix vita, quae sine odiis transit!                                                                  

Cât este de fericită viaţa care trece fără duşmănii! 

 Rarum esse oportet quod diu carum velis.          

Trebuie să fie rar, ceea ce ai vrea să fie mult timp plăcut. 

 Spina etiam grata est, ex qua spectatur rosa.    

                    Spinul, din care apare trandafirul, este plăcut chiar. 

 Timidus vocat se cautum, avarus  parcum. 

Cel fricos se numeşte grijuliu, avarul econom. 

 Ubi nocens absolvitur, iudex damnatur.    

Când este achitat vinovatul, este condamnat judecătorul. 

 Vincere est honestum, pulchrum ignoscere. 

A învinge este onorabil, a ierta este frumos. 

 Zephyro secundo, facile cursum tenebris. 

                    Vei ţine uşor drumul pe un vânt favorabil. 

     Murtaza Constantin, .cls. a XII a D  



TRADEM NR. 21 SERIE NOUĂ,                                                                                        APRILIE 2011 

 

 

 

   

          Numele romanilor                                        era format din: 

 

 

 

 

1. Prenumele (praenomen) era individual şi se dădea fiecărui băiat la naştere: Lucius, 

Quintus, Sextus, Tiberius, Titus. El indica fie ordinea naşterii – Primus, quintus,... -, fie momentul 

sau luna naşterii - Lucius = cel născut în zori, Marcus = cel născut în luna martie – sau chiar statutul 

social – Spurius = copil nelegitim. În texte poate fi indicat şi prin prescurtări tradiţionale: C. pentru 

Gaius, M. pentru Marcus, P. pentru Publius.  

 

2. Numele (nomen gentilicium), aparţinea “ginţii”, o grupare de familii descendente dintr-un 

strămoş comun şi se moştenea din tată în fiu. Aceste nume se terminau, în general, în –ius, ca de 

exemplu: Cornelius, Iulius, Ovidius, Tullius. 

 

 3. Cognomenul (cognomen) îşi avea, de obicei originea într-o poreclă care marca o 

particularitate psihică, fizică, o distincţie onorifică sau un episod din viaţa unui om şi se moştenea 

într-o ramură a ginţii, ca de exemplu: Brutus – fără judecată, prost, nătâng -, Caecus – orb -, Cicero 

– de la cicer = boabă de năut -, Corvinus – pentru că în lurtă a primit ajutorul unui corb – corvus -, 

Nasica – cu nasul coroiat -, Caesar – cel născut prin operaţie cezariană. 

 

 4. Un al doilea cognomen (agnomen) era un supranume, ca urmare a calităţii morale sau a 

victoriilor militare; de obicei, acest supranume nu era moştenit. Pius – cel virtuos, cel cinstit -, 

Africanus – învingătorul Africii.  

  

 

        Balotescu Andreea, cls. a XII-a E 
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Water is an essential ingredient for 

the existence of life as we know it. 

Biochemical processes occur in aqueous 

environments, many of which use water. 

Water also plays a significant role in 

the process of photosynthesis. 

Photosynthesis is the most basic and 

significant chemical reaction on earth, 

providing the primary nutrients, directly 

or indirectly, for all living organisms 

and is the primary source of 

atmospheric oxygen. Without water and 

its unique and unusual properties, life 

as we know it on earth would not exist. 

Water is the only substance naturally 

present on the earth that exists in three 

distinct states-solid, liquid, and gas.  

The first thing water reminds us of 

is the clear liquid in our water bottles. 

However, water is more than a normal 

substance. Water is the beginning and 

the continual of life on earth. Because 

of its many unique properties, water 

was able to start life on our planet.  

All living things need water. The 

Earth is full of water. The problem is 

that people often live where there isn’t 

enough of it, and they too often waste 

the water they do have. Humans and 

other creatures must drink water. But is 

has many other uses. People use water 

to bathe, to brush their teeth, to build 

structures such as houses and schools, 

and to make products from toothpaste 

and paper to clothing and bricks. 

Water has many roles in living 

organisms and life on earth is 

impossible without it. It makes up 

between 60% and 95% of the fresh mass 

of the organisms. 

One in eight people do not have 

clean water even if half of the earth is 

filled with water. The life expectancy is 

very short in some parts of the world 

and one of the reason is lack of water or 

supply of contaminated water. Every 

system in our bodies depends on water 

to flush toxins, carry nutrients and 

provide moisture to our ears, nose and 

throat tissues, it's important that we 

stay well hydrated. 

Unfortunately not every one is 

blessed with the luxury of clean water. 

And it's not only humans that are in 

need of clean water it in it includes 

animal, birds and reptiles as well as 

fish. 

Farmers sometimes loose so much 

just by not having a continuous supply 

of water and they have some times have 

to rely on rain. 

Water plays a big part in the food 

we eat too. It impossible to grow any 

kind of plants, vegetables or fruits 

without it. 

So, as everybody knows water is 

essential for life and we can't live 

without it. In  one word, WATER IS 

LIFE. 
 

        Jitaru Carmen Florenţa, cls. a XI-a F 
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LA CONNAISSANCE D’UNE LANGUE ETRANGERE, PEUT ETRE 

UN ATOUT DANS LA VIE? 
Moi, personnellement, je trouve que la 

connaissance d’une langue étrangère est un 
grand atout dans la vie en ce qui concerne 
l’emploi, n’oublions pas qu’un curriculum 
vitae qui contient cette mention est mieux 
reçu qu’un autre qui ne le contient pas. C’est 
mon premier argument vis-à-vis de ce 
problème. 

Nous vivons à l’époque de la 
mondialisation de l’information et d’une 
circulation très rapide de celle-ci dans les 
domaines les plus divers. L’apprentissage 
d’une ou de plusieurs langues de circulation 
accroît considérablement notre accès direct à 
des informations qui mettraient des années à 
être traduites en roumain. Des articles de 
presse d’information générale ou visant 
certains événements à l’ordre du jour, des 
articles scientifiques ou de critique d’art 
parus dans des revues de spécialité, des 
ouvrages fondamentaux concernant tel ou tel 
domaine: ce sont autant de sources 
d’information précieuses dont on ne peut pas 
priver si l’on veut avoir un point de vue avisé 
ou entreprendre des recherches sérieuses dans 
quelque domaine que ce soit. Or, la 
connaissance d’une langue étrangère de 
circulation s’avère, dans ces cas, 
indispensable. 

La connaissance d’une langue étrangère 
peut être aussi un atout dans la vie lors d’un 
concours ou d’une interview d’embauche. La 
plupart des entreprises ou des institutions de 
nos jours ont besoin de personnel qui 
connaisse et sache utiliser, dans la 
communication orale et écrite, une langue 

étrangère. À un niveau égal de formation, 
entre deux ou plusieurs candidates, on 
préférera toujours celui qui, en plus, connaît 
une langue, que ce soit le français, l’anglais, 
l’allemand, etc. 

Il faut aussi mentionner le cas où on est 
amené à solliciter une bourse d’études dans 
un pays étranger. Si vous connaissez la 
langue du pays, vous serez, à coup sûr, le 
préféré. Mais vous evez autant de chances si 
vous connaissez l’une des langues de 
circulation dans lesquelles on donnera les 
cours qui vous intéressent. 

D’autre part, et cela est valable depuis 
toujours, la connaissance d’une langue 
étrangère, surtout quand elle est de 
circulation, vous assurera toujours un 
contact direct et des plus efficacies avec des 
gens des pays les plus divers. Cela vous fera 
connaître, sur le vif, des coutumes, des 
traditions, des idées qui, autrement, vous 
demeureraient à jamais étrangères. 

Enfin, celui qui réussit à approfondir 
suffisamment la langue et la culture d’un 
autre people pourra jouir d’une richesse 
intellectuelle et culturelle qui l’aidera à 
dépasser les limites de sa propre culture, de sa 
propre éducation, des mœurs de son peuple, 
vers une perspective plus généralement 
humaine. 

Et, en conclusion, mais pas en dernier 
lieu, c’est l’atout immediate: la condition 
pour pouvoir passer l’épreuve orale de bac. 

Ce sont, donc, mes opinions sur les 
avantages que suppose la connaissance d’une 
langue étrangère. 

 
 

Marinaşi Denisa Mihaela, cls. a XI-a F 
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Vei reuşi să  te laşi de fumat ? Desigur ! 

Puterea e în voinţa ta! 
 

1. Ia decizia ! Argumentează decizia cu tot ce poţi : motive care ţin de sănătate, 

motive economice, motive profesionale etc. 

2. Stabileşte din timp o dată (cel puţin 2-3 săptămâni înainte) : până la acea 

dată ex. 12 aprilie, arunci/termini toate pachetele de ţigări din casă, ascunzi 

scrumierele, aeriseşti, cumperi medicamentele de care ai nevoie în cură, îţi refaci 

programul astfel încât să eviţi mediile/activităţile care predispun la fumat. Este 

foarte bine dacă ziua este situată în vacanţă sau într-o perioadă mai lipsită de 

stres dar nu aştepta în mod obligatoriu până atunci. Evită totuşi sesiunile şi 

perioadele foarte dense. 

3. Începe un program de antrenament fizic moderat ! Vei observa îmbunătăţiri ale 

condiţiei fizice de îndată ce te laşi de fumat. 

4. Fă o listă de oameni care te sprijină în hotărârea ta. Anunţă familia şi prietenii 

de această decizie. 

5. Banii pe care i-ai fi dat pe ţigări pune-i deoparte. Cumpără-ţi un cadou 

personal din ei. 

6. In ziua Z, aruncă toate ţigările şi lasă-te de fumat. Începe chiar de la prima 

ţigară de dimineaţă. Înlocuieşte ţigările cu alte ocupaţii : un creion, bile, gumă 

de mestecat, bomboane, sticksuri, fructe. Chiar dacă iei în greutate 1-2 kg, este 

important să te laşi de fumat. Nu exagera totuşi cu substitutele. 

7. Începe din ziua Z administrarea de Zyban. Are un efect antidepresiv care-ţi va 

calma nervozitate, anxietatea, depresia şi îţi va da o senzaţie de bine similară 

celei date de ţigări. Ai la îndemână şi patch/gumă cu Nicotină pentru a diminua 

simptomatologia fizică (greaţă, dureri de cap etc.) 

8. Evită anturajele care predispun la fumat. Evită o vreme consumul de alcool 

dacă îl asociai cu ţigările. Evită în prima perioadă ieşirile în baruri, cluburi etc. 

Încearcă să te reorientezi spre un anturaj cu prieteni nefumători. 

9. La 2, 4, 6 săptămâni, 3, 6, 12 luni oferă-ţi premii. Cu cât durata este mai 

lungă, cu atât cadourile şi recompensele pot fi mai valoroase. 
 

 

Marcu Alexandra, cls. a XII a E 
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        Un nume intrat, 

pentru totdeauna, în 

patrimoniul cultural şi 

ştiinţific al ţării noastre,  

devenit cunoscut în întreaga 

lume şicare evocă figura 

celui care avea să fie cel mai 

mare geometru al nostru, 

creatorul şcolii româneşti de 

geometrie diferenţială, 

eminent profesor şi creator. 

               ŢIŢEICA este primul 

matematician român care 

publică un mare număr de lucrări 

ştiinţifice, iar valoarea acestor lucrări, 

recunoscută în toată lumea, constituie o 

cinste ce se răsfrânge asupra ţării 

noastre. Nu putem prezenta într-o 

revistă cu caracter elementar o 

expunere despre lucrările remarcabile 

ale ilustrului matematician, despre 

suprafeţele Ţiţeica, despre curbele 

Ţiţeica, sau despre modelele noi 

folosite de Ţiţeica şi despre importanţa 

tratatelor scrise de el dar, este necesar 

ca elevii români să ştie câte ceva 

despre marile  valori ale acestei ţări.   

           Născut la Turnu-Severin, la  4 

octombrie 1873,  a urmat şcoala 

primară la Severin şi apoi liceul din 

Craiova, unde s-a distins la toate 

obiectele. După ce a absolvit liceul 

obţine prin concurs o bursă şi poate să 

urmeze astfel  matematicile la 

Bucureşti. Pentru meritele 

sale, pentru dorinţa 

puternică de a studia, 

manifestată încă din primii ani 

de şcoală, reuşeşte să obţină o 

bursă; pe atunci bursele şcolare 

se obţineau foarte greu. La 

universitate are profesori de 

renume: Spiru Haret,  David 

Emanuel, Constantin Gogu 
(tatăl inventatorului Gogu  

Constantinescu - părintele 

sonicităţii).  

În 1895 Ţiţeica îşi ia licenţa şi 

este numit profesor la seminarul Nifon. 

Curând însă, el a fost numit în 

învăţământul superior.  

Pregătirea temeinică şi puterea sa de 

muncă îi confereau acest drept. Pe 

atunci nu se putea obţine o calificare 

pentru învăţământul superior, decât 

într-un centru universitar din occident. 

Ţiţeica pleacă la Paris, după ce reuşeşte 

să economisească, cu greu, din salariul 

său, banii necesari. Aici îşi ia din nou 

licenţa în matematici, reuşind primul, 

apoi îşi pregăteşte doctoratul, pe care îl 

susţine în 1899, sub conducerea 

cunoscutului geometru Darboux, având 

numai profesori renumiţi: Poincare, 

Appel, Goursat, Hadamard, Borel, 

Tannery. Impresionat în special de 

lecţiile lui Darboux, Ţiţeica se dedică 

cu pasiune geometriei, obţinînd 
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rezultate remarcabile încă din timpul 

studiilor. 

           După un concurs, la care cu 

mare greutate era admis un străin, 

Ţiţeica rămâne să studieze la cea mai 

vestită universitate din lume, de atunci. 

Se întoarce în ţară în anul 1899, 

imediat după susţinerea tezei de 

doctorat. 

        Ţiţeica este al cincilea român 

doctor în matematici al Universităţii 

din Paris, după Spiru Haret, David 

Emanuel, Const. Gogu şi N. Coculescu. 

Înaintea lui Ţiţeica şi alţi români 

publicaseră lucrări remarcabile în 

periodicele din occident; întorşi în ţară 

însă ei n-au mai continuat aceste 

lucrări; de obicei, doctoratul era 

sfârşitul preocupărilor ştiinţifice, un 

titlu necesar pentru ocuparea unei 

funcţii superioare. Ţiţeica a rupt 

această tradiţie, continuându-şi 

lucrările în ţară şi ajungând unul 

dintre cei mai mari geometri ai lumii. 
La congresele internaţionale de 

matematici – Toronto (Canada) în 

1924, Zurich (1928), Oslo (1936) – 

Ţiţeica a fost ales preşedinte al secţiei 

de geometrie. El a fost invitat la 

universităţile din Roma, Bruxelles şi de 

câteva ori la Paris, să ţină cursuri. 

Cărţile  sale se bucură de o deosebită 

preţuire şi au avut o mare circulaţie. 

Întors în ţară, Ţiţeica este numit în 

1900, la Universitatea din Bucureşti, ca 

profesor la catedra de geometrie, la 

care a funcţionat aproape 40 de ani, 

trecând prin toate gradele: suplinitor, 

agregat, definitiv, deşi obiceiul era ca 

numirea să se facă direct cu titlul 

definitiv cu puţină stăruinţă; dar Ţiţeica 

a vrut să arate prin exemplul său 

personal că legea trebuie respectată.  
          Într-un articol al profesorului N. 

MIHĂILEANU, apărut în numărul 8 

din Gazeta Matematică, anul 1955, 

acesta scria: „Lecţiile lui Ţiţeica erau 

de o desăvârşită artă a pedagogiei. La 

începutul fiecărei ore de curs el 

recapitula ideile principale ale lecţiei 

anterioare; lecţia predată era completă 

şi se încheia cu o privire generală; 

expunerea era logică, clară, precisă, în 

stil foarte îngrijit fără să se folosească 

de nicio notiţă, rezultatele importante 

erau subliniate prin variaţia intonaţiei; 

toate calculele se sprijineau pe o 

puternică intuiţie geometrică. El îşi 

ţinea întotdeauna cursul la nivelul de 

înţelegere al studenţilor şi punea suflet 

în predare, atâta caldă convingere în 

tot ceea ce expunea încât lecţia lui te 

cucerea  de la început, te determina să-

l urmăreşti  cu viu interes până la 

sfârşit şi să pleci de la curs cu lecţia 

învăţată.” 

          A decedat la 5 februarie 1939, în 

vârsta de 65 de ani, în plină activitate. 

          Rolul lui Ţiţeica în dezvoltarea 

geometriei în ţara noastră este 

considerabil. Opera lui a găsit 

numeroşi continuatori, ei înşişi 

matematicieni vestiţi: N. Abrastescu şi 

Al. Pantazi. Stilul de expunere al lui 

Ţiţeica a rămas drept model ideal; 

încât, când vezi un profesor ori un 

autor expunând clar, metodic şi 

elegant cea mai frumoasă menţiune 

cu care îl poţi distinge este să 

recunoşti: acesta este un elev al lui 

Ţiţeica. 

 

Bibliografie:                                                                 

Wikipedia                                                              

             Poacă Ionuţ, cls. a XI-a C 
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ŞTIAŢI CĂ......... ? 

     Exploatarea petrolului în tara noastră are o istorie îndelungată. Primele atestări datează încă din 

sec. II d.H. continuînd şi în secolele următoare, asa cum o dovedesc numeroasele materiale 

ceramice cu urme de păcură, datate în secolele II - XVI. România şi românii au acumulat, în tot 

acest timp,  o experientă invidiată chiar de multe din statele lumii cu o civilizatie modernă.  

  Consecinta firească a preocupării ţării noastre pentru exploatarea petrolului a fost că 

România a contribuit decisiv la realizarea a trei premiere petroliere mondiale în anul 1857:  

     •   Prima ţară din lume cu o productie de ţiţei, oficial înregistrată în statisticile 

internationale. „The Science of Petroleum” atesta în 1938 faptul că Romania a fost prima tară din 

lume cu o productie de petrol oficial înregistrată în statisticile internationale de 275 tone. Au urmat 

Statele Unite ale Americii în 1859, Italia 1860, Canada în 1862 şi Rusia în 1863. 

       Prima rafinărie din lume. În ţara noastră primele instalaţii de prelucrare a ţiţeiului sunt 

considerate “găzăriile” de la Lucacesti-Bacău, ale lui N. Choss în anul 1840 şi M.Heimsohn în 

1844. Acestea nu erau decât simple ateliere meşteşugăreşti, utilate cu mijloace rudimentare care 

foloseau pentru rafinare o metodă asemanatoare obţinerii ţuicii în cazanele ţărăneşti. 

Distilarea pe cale industrială începe odată cu rafinăria construită de fraţii Mehedinţeanu la marginea 

oraşului Ploieşti, în apropierea gării de Sud, pe strada Buna Vestire, nr.174. 

Instalatiile rafinăriei erau destul de primitive, toate utilajele fiind formate din vase cilindrice din fier 

sau fontă, încălzite direct cu foc de lemne. Aceste utilaje au fost comandate în Germania, firmei 

Moltrecht ce construia cazane pentru distilarea sisturilor bituminoase, iar în decembrie 1856 începe 

construcţia “fabricii de gaz” din Ploieşti, pe numele lui Marin Mehedinţeanu. 

  Bucureşti, primul oraş din lume iluminat public cu petrol lampant. 

Petrolul oferit de fraţii Mehedinţeanu pentru iluminatul public avea calităti incontestabile: incolor şi 

fără miros, ardea cu o flacără luminoasă, de intensitate şi formă constantă, fără fum şi fără să lase 

cenuşă sau compuşi răşinoşi în fitil. La 1 aprilie 1857 – data intrării în vigoare a contractului pentru 

iluminatul capitalei - totul era pregătit şi funcţiona perfect. 

Personalitati marcante din istoria petrolului 

În ţara noastră istoria petrolului reţine nume remarcabile:  

 ing. Virgiliu Tacit - inventatorul primului prevenitor de eruptie 

 ing. Andrei Dragulanescu - cel care a elaborat si experimentat tubajul sondelor cu coloana 

unica 

 dr. ing. Ion Basgan, cel care, folosindu-se de principiul sonicităţii, a brevetat în anul 1934, 

în Romania şi SUA, un nou sistem de foraj: Metoda pentru îmbunătăţirea randamentului şi 

perfecţionarea forajului rotativ prin rotaţie percutantă şi prin amortizarea presiunilor 

hidrodinamice. Procedeul Basgan a făcut o carieră fulminantă în SUA fiind folosit şi în 

Romania după 1944 fără ca meritele să-i fie recunoscute. 

 Lazar Edeleanu a elaborat o metodă de rafinare a lampantului şi, ulterior, şi a altor produse 

petroliere, prin rafinarea selectivă, folosind bioxidul de sulf lichid. 

Neagoie Mariana Cristina, cls. a XI-a A 
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Eşti pregătit să devii antreprenor?  

Pentru a transforma o idee de afaceri în succes este nevoie de abilitate, de creativitate şi de 

un management sănătos în urmărirea obiectivelor de afaceri. Antreprenoriatul este conceptul 

economic care reuneşte toate aceste componente. În plus, a fi antreprenor presupune să ai motivaţia 

şi capacitatea de a inova, de a produce valori noi şi de a aplica strategii de afaceri proprii. 

Antreprenoriatul reuneşte categorii eterogene de oameni, din toate clasele sociale. Toţi 

aceşti întreprinzători au, însa, câteva caracteristici comune: 

o disponibilitatea de a-şi asuma riscuri; 

o dorinţa de a acţiona independent de un angajator; 

o puterea de a realiza mai multe task-uri simultan; 

o capacitatea de a face faţă unei alerte permanente; 

o abilităţi superioare de înţelegere, planificare şi execuţie; 

o capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu colaboratori din diverse medii profesionale; 

o putere decizională şi discernământ în prioritizarea acţiunilor; 

o rezistenţa fizică şi psihică pentru a susţine un efort prelungit; 

o puterea de previziune, mobilitatea şi rezistenta la schimbare; 

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a avea succes: 

o să creadă cu tărie în potenţialul afacerii sale; 

o să fie dispus să renunţe la avantajele statutului de angajat; 

o să aibă mare toleranţă la risc şi schimbări neprevazute; 

o să aibă cunoştinţe elementare de management, marketing şi logistică; 

o să aibă capabilităţi de lider şi să fie un bun negociator; 

o să fie capabil să genereze idei care să ii asigure un avantaj competitiv faţă de concurenţă; 

o să aibă o viziune clară asupra business-ului şi capacitatea să o transmită şi oamenilor din 

echipă; 

o să dispună de mijloacele financiare pentru susţinerea noii afaceri; 

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a se feri de eşec 

o să nu pornească la drum fără o planificare riguroasă a acţiunilor de întreprins; 

o să nu mizeze pe "norocul începătorului" pentru a compensa lipsa de experienţă în afaceri; 

o să nu contracteze datorii nejustificate în speranţa unui caştig imediat; 

o să nu investească într-o locaţie ineficientă; 

o să nu ignore realităţile pieţei şi avantajele concurenţei. 

Mirajul unei afaceri pe cont propriu 

Perspectiva demarării unei afaceri proprii este tentantă pentru mulţi întreprinzători. Dacă 

iniţiativa de business se dovedeşte un succes, întreprinzătorul va obţine avantaje financiare, 

prestigiu social, îşi va putea permite un program flexibil şi va deveni propriul său şef. 

Ameninţările vieţii de întreprinzător 

Dacă încă nu ai făcut primul pas în afaceri, dar îţi doreşti acest lucru, asigură-te că ai luat în 

calcul următoarele: 

 Insuficienta planificare a business-ului poate expune întreprinzatorul la mari dificultăţi. 

Omisiunea sau tratarea superficială a planificării poate conduce la proasta gestiune a 
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afacerii sau la o creştere necontrolată a acesteia. Pe măsură ce firma se dezvoltă, se 

înmultesc şi problemele. Întreprinzătorii sunt tentaţi să crească rapid business-ul, fără a fi 

capabili, însă, să îl gestioneze. Fără planificare, această creştere poate fi dificilă, iar 

profiturile pot scădea dramatic. În lipsa planificării realiste, întreprinzătorul îşi 

supraevaluează şansele, ceea ce poate duce la compromiterea afacerii. 

 Ca antreprenor, stabilitatea ta financiară s-ar putea afla în pericol. Te vei supune la riscuri 

financiare, stres crescut, perioade de lucru prelungit, lipsa timpului liber; 

 Antreprenoriatul nu oferă garanţia succesului. Pentru a-ţi spori şansele de reuşită, vei 

avea nevoie de multă muncă şi vei fi expus la o serie de sacrificii în plan personal. Te vei 

înstrăina de prieteni, îţi vei neglija familia şi vei avea un singur obiectiv: susţinerea şi 

creşterea afacerii tale; 

 Deşi antreprenoriatul pare să fie cea mai sigură cale de a prospera într-o lume nesigură, 

totuşi, acesta se asociaza, de regulă, cu perioade alternante de progres şi regres financiar. 

Eşti pregătit să suporţi astfel de fluctuaţii? 

 Antreprenoriatul presupune interacţiunea cu categorii diverse de public (angajaţi, clienţi, 

furnizori, colaboratori etc.). Această manieră de a lucra reclamă o bună relaţionare socio-

umana. Dacă nu deţii aceste atribute, este cazul să-ţi revizuieşti decizia de a demara o 

afacere. 

Este antreprenoriatul pentru oricine? 

Antreprenoriatul este o misiune dificilă chiar şi pentru un manager experimentat. Iniţiatorul 

unei afaceri este pus în situaţia de a gândi o strategie, de a pune în funcţiune mecanismele afacerii, 

dar, în acelaşi timp, el trebuie să aibă în vedere şi recrutarea de profesionişti pentru constituirea 

echipei. 

Pentru a face faţă exigenţelor unui astfel de statut, antreprenorul trebuie să fie foarte 

ordonat, să aibă o gândire logică şi structurată, să poată lua decizii în condiţii de criză şi să aibă, 

totodată, o capacitate mare de distribuţie, analiză şi sinteză. 

o Antreprenorul trebuie să aibă viziunea de a proiecta o afacere durabilă şi curajul de a risca 

totul pentru reuşita acesteia. 

o Pentru concretizarea unei idei de afaceri, antreprenorul are nevoie de idei, experienţă, 

oameni potriviţi, şi, nu în ultimul rând, de bani pentru investiţia iniţială. 

Greşeli tipice la demararea unei afaceri 

o Îţi supraevaluezi potenţialul de afaceri - Nu te lansa într-o afacere dacă nu deţii cunoştinţe 

temeinice în domeniul respectiv. Ideal este să demarezi o afacere în zona economică pe care o 

stăpâneşti cel mai bine, ca profesionist. Nu îţi supraaprecia calităţile, deoarece acest lucru se 

poate întoarce împotriva ta. 

o Nu cunoşti particularităţile pieţei - Încă de la startare, afacerea ta trebuie să se identifice 

cu o nevoie a pieţei. Găseşte avantajele competitive ale business-ului tău, identifică o nişă 

neacoperită de competitorii direcţi şi concentrează-te asupra ei. 

o Nu ai parteneri de încredere - Calitatea profesională şi umană a partenerilor şi 

colaboratorilor poate da măsura afacerii tale. Trebuie să ai discernământ în selectarea unor 

resurse verificate, de încredere, cu bune referinţe în piaţă. 

o Nu te implici în managementul afacerii - Nu oricine poate simţi pulsul unei afaceri. Pentru 

a fi un manager responsabil, trebuie să ai o viziune de ansamblu asupra business-ului şi să ştii 

în orice clipă în ce direcţie se îndreaptă afacerea pe care o gestionezi. 
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o Nu cunoşti legislaţia - Pentru a te feri de probleme de ordin juridic, trebuie să fii la curent 

cu modificările legislative din zona ta de activitate. Ţine-ţi actele în ordine, respectă 

procedurile legale şi onorează-ţi obligaţiile fiscale. 

o Nu ştii să te promovezi - Creează-ţi o identitate pentru afacerea ta, astfel încât clienţii să te 

poată recunoaşte uşor. Este greu de crezut că poţi avea succes fără să te preocupi de 

promovarea afacerii. Nu este obligatoriu să investeşti în campanii costisitoare. Este suficient să 

identifici câteva mijloace de a-ţi face cunoscută oferta în piaţă. Nu ignora avantajele 

promovării online. 

 

Golfiţă Ionuţ, cls. a XIII-a I 

 

CARIERA DE SUCCES -  DORINŢĂ ŞI VOCATIE 

            

       
 Cu toţii ne dorim o carieră de succes, ne dorim să ne găsim vocaţia profesională, să avem 

rezultate profesionale demne de invidiat şi să ne simţim împliniţi prin activitatea pe care o 

desfăşurăm. Dar să obţinem acest lucru nu este chiar ceva simplu, nu este un lucru pe care îl putem 

obţine cu uşurinţa, fără a fi nevoiţi să depăşim diferite obstacole şi dificultăţi. 

 Dar ce înseamnă de fapt o carieră de succes? Iată o întrebare la care fiecare poate avea un 

răspuns foarte personal, pentru că succesul este trăit diferit de persoane diferite. Unii consideră că a 

avea succes înseamnă să câştigi cât mai mulţi bani în munca respectivă, alţii consideră că 

importante sunt recunoaşterile oficiale, premiile sau faima într-un anume domeniu, în timp ce alţii 

se consideră împliniţi dacă au o meserie palpitantă, plină de neprevăzut. Şi exemplele pot continua, 

pentru că valorile ce ne motivează şi ne animă în a ne construi o carieră de succes sunt foarte 

personale, particulare fiecăruia dintre noi.  

 Construirea şi planificarea unei cariere de succes, indiferent cum simţim fiecare dintre noi 

succesul şi împlinirea profesională, este un proces ce presupune o serie de etape, de acţiuni, de paşi, 

care uneori nu decurg aşa de armonios şi fără dificultăţi cum ne-am dori.  

 

Iată câteva strategii care  pot ajuta în planificarea unei cariere de succes: 

 

 Cunoaste-ţi atuurile şi limitelele! Poţi face asta punându-ţi cât mai multe întrebări. Te poţi 

întreba, de pilda: Ce înseamnă succesul pentru mine? Ce-mi place? Ce NU îmi place? Când am avut 

succes? Ce m-a ajutat atunci când am avut succes? Pe ce resurse personale m-am bazat? Dar când 

am eşuat, ce anume m-a impiedicat să-mi ating obiectivele? Când îmi cere cineva ajutor, de fapt ce 

resurse personale am şi el/ea le-a văzut la mine? Care sunt punctele mele slabe? Cât de sus pot ţinti? 

De ce anume aş mai avea nevoie pentru a-mi atinge obiectivele? Şi aţa mai departe...  

Fii atent(a) la ceea ce simti TU!!! Identifică valorile TALE, cele care te animă pe tine în direcţia 

acţiunii, nu cele care iţi sunt cumva sugerate sau chiar impuse de familie, colegi, prieteni, societate. 

Dacă familia sau prietenii tăi işi doresc pentru tine ceva anume nu este obligatoriu ca acel ceva să 

fie cu adevarat cel mai bun lucru pentru tine.  

 

 

 Informeaza-te! Acumularea de informaţii este un pas esential. Putem acumula cunostinţe 

profesionale, informaţii legate de dinamica pieţei muncii, de domeniul vizat, etc... Este bine să 

acumulam cât mai multe informaţii pertinente din surse diferite, astfel încât să conturăm cât mai 

multe alternative posibile, în concordanţa cu ceea ce am descoperit în etapa anterioară (deci 
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alternative care să respecte valorile noastre, motivaţiile, abilităţile şi aptitudinile de care dispunem 

sau pe care ni le putem dezvolta). 

 

 Antreneaza-te! Atunci când ai în minte clar ceea ce iţi doresti şi care sunt resursele pentru a 

atinge aceste obiective, trebuie să te pregătesti, să te antrenezi pentru demersurile următoare, pentru 

trecerea la acţiune, astfel încât să fii sigur(a) că vei face faţa cu succes indiferent care vor fi 

solicitările sau obstacolele întampinate. 

Priveste fiecare obstacol de care te lovesti ca pe o nouă ocazie de a progresa, de a învăţa sau 

experimenta ceva nou, de a-ţi descoperi noi resurse. 

 

 Actioneaza! Când simţi că te-ai antrenat suficient şi eşti pregătit(a), treci la actiune! 

Stabileşte-ţi acţiunile propriu-zise, concrete, către atingerea obiectivelor şi treci la treaba!  

După ce ai acţionat, analizează rezultatele acţiunilor tale. Sunt cele care le-ai urmărit sau nu? In ce 

măsură corespund aşteptărilor şi anticipărilor tale?  

Dac rezultatele nu sunt cele anticipate, cele dorite, cel mai probabil trebuie să revenim la una din 

etapele anterioare. 

 

Dacă da, rezultatele sunt cele urmărite, urmează să exersăm acţiunile care ne-au dus la succes, 

pentru a ni le însuşi ca deprinderi, pentru a le stapâni cu uşurinţa. Putem eventual să ne fixam alte 

obiective conexe, de susţinere. 

 

 Păstrează ceea ce ai! Atunci când ajungem acolo unde ne-am propus, nu trebuie să ne 

culcăm pe-o ureche: mai trebuie şi să păstram, să menţinem ceea ce am obţinut. Dacă nu suntem 

atenţi la acest aspect, riscăm să pierdem ce am obţinut şi să o luam de la capăt. 

 

 Păstrează-ţi deschiderea! Gândeşte-te că există întotdeauna noi şi noi posibilităţi de 

dezvoltare, astfel încât să nu ajungi la plafonare, la stagnare, odata ce ai ajuns acolo unde ţi-ai 

propus; această deschidere presupune o oarecare vigilenţa, o stare de semialertă continuă în care 

„să-ţi sară în ochi” toate noile posibilităţi ce se deschid în cale, să ştii să te folosesti la maxim de 

oportunităţile şi şansele ce ţi se oferă. 

 

 Dacă simţi nevoia, apelează cu încredere la un consultant sau psiholog. In momentele de 

dificultate sau indecizie, consultarea cu un specialist in Managementul Carierei poate fi o 

scurtatură pe drumul nostru, astfel încât să atingem succesul într-un timp cât mai scurt, cu un 

consum minim de resurse. Psihologi specializaţi în orientare vocaţionala, consultanţi în 

Managementul Carierei, resurse umane sau consiliere psihologică şi psihoterapie pot pune la 

dispoziţie o multitudine de instrumente şi metode psihologice concepute special pentru a veni în 

întâmpinarea nevoii de autocunoaştere şi autoevaluare, de direcţionare constructivă în dezvoltarea 

carierei.  

 Cum te poate ajuta un consultant în Managementul Carierei: iţi poate oferi o evaluare 

obiectiv, bazată pe instrumente psihodiagnostice recunoscute şi utilizate în lumea întreagă, cum ar fi 

de pildă sistemul de evaluare Harisson Assessments. Apoi consultantul te însoţeşte în toate 

demersurile descrise mai sus, construind împreună cu tine un plan individualizat de management şi 

dezvoltare a carierei, oferindu-ţi sprijinul pe tot parcursul procesului de învăţare pentru ocuparea 

unui loc de muncă care sa fie cel mai potrivit pentru tine. 

 

 

 

        Rada Florin, clasa a IX-a F 
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   Într-o lume sufocată tot mai mult de 

noxele degajate de automobile, în 

permanenţă se caută soluţii pentru 

motoare cât mai performate, care să se 

poată lăuda cu un consum mic de 

combustibil, să fie cât mai fiabile şi 

mai ales emanaţia nocivă a noxelor să 

se încadreze în valori cât mai mici. 

Astfel în ultima perioadă o contribuţie 

deosebită din acest punct de vedere a 

fost adusă de compania Mitsubishi, 

care a creat o nouă gamă de motoare. 

      4N1- Aceasta este marea noutate 

Mitsubishi Motors care a construit 

primul motor diesel al mărcii. 4N1 este 

codul atribuit noilor motorizări diesel 

Mitsubishi, lansate pentru toată gama 

importantă actuală a constructorului 

japonez 4 N13 şi 4N14 sunt noile 

motorizări diesel pentru familia Lancer, 

respectiv Outlander. 

     Noile Propulsoarele 4N1 sunt 

revoluţionare, deoarece sunt primele 

motoare diesel din lume care folosesc 

un sistem de distribuţie variabilă a 

supapelor, aceasta fiind de fapt o 

caracteristică definitorie a motoarelor 

performante care funcţionează pe 

benzină. Aceste tipuri de motoare 4 N1 

sunt utilizate mai ales de compania 

Mitsubishi, devenind o caracteristică 

definitorie a maşilor produse de această 

companie. 

       Blocul motor este construit din 

aluminiu şi astfel se economisesc 10 kg 

pentru greutatea motorului, iar capacul 

de plastic al motorului este şi el cu 

50% mai uşor decât unul convenţional. 

Sistemul de injecţie common-rail 

funcţionează la presiunea de 2 bari 

pentru ambele versiuni dar 4N13 cu 

cilindreea de 1.8 litri foloseşte 

injectoare solenoid pe când 4N14 

pentru Outlander, cu cilindreea de 2.2 

litri foloseşte injectoare piezo. O altă 

caracteristică foarte importantă a celor 

două motoare este raportul de 

compresie, cel mai mic din lume 

14:9.1. Un raport de compresie cât mai 

mic înseamnă rafinament cât mai mare 

pentru motor - zgomot foarte mic şi 

vibraţii minime. 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/41/1839/6503040/8/motor.jpg
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/41/1839/6503040/8/motor.jpg
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/41/1839/6503040/8/motor.jpg
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        Turbina noilor motoare este şi ea 

construită in-house, fiind produsă tot 

de Mitsubishi Heavy Industries. Ea a 

fost botezată TF035 şi are distribuţie 

variabilă pentru ambele versiuni ale 

motorului. 

Catalizatorul noilor motoare este şi el 

complet nou, "Made in Mitsubishi" şi 

conform datelor oficiale face din 

modelele mărcii echipate cu aceste noi 

propulsoare unele dintre cele mai 

ecologice maşini din clasă. Astfel, un 

Lancer Di-D are emisii poluante de 

bioxid de carbon de 139 g/km faţă de 

163 g/km scoase de vechiul TDI al lui 

VW împrumutat de Mitsubishi şi care 

era  foarte zgomotos la relanti, la rulare 

şi mai ales peste 3.000 rpm unde  

începea să vibreze destul de puternic 

încât să se simtă şi în transmisie. Noul 

motor al lui Lancer are acum 150 CP şi 

300 Nm, consum mai mic şi emisii 

poluante mai mici. Momentan, acest 

1.8 Di-D este oferit doar cu o 

transmisie manuală cu şase rapoarte şi 

ea schimbată complet faţă de cea a lui 

2.0 TDI. Cele şase trepte sunt scurte, 

dar motorul este elastic şi în treapta a 

şasea la 60 km/h are 1.000 rpm şi poate 

porni de aici destul de în forţă fără a fi 

nevoie de o retrogradare. Vibraţii nu 

există deloc, doar mici, la pornirea 

motorului la rece iar nivelul de zgomot 

este foarte mic. Consum mediu este de 

5,6 litri pentru 2.0 TDI şi 5,1 litri 

pentru noul motor, iar în regim 

extraurban poate să scadă sub cinci 

litri. 

       Noile motoare sunt o parte foarte 

importantă a noii strategii Mitsubishi 

de reducere a costurilor, a emisiilor 

poluante şi de eficientizare a producţiei 

şi costurilor, ele fiind unele dintre cele 

mai rafinate diesel-uri cu patru cilindri 

din lume.  Se aşteaptă de acum şi 
realizarea unei transmisii automate 

cât mai curând posibil, pentru orice 

model al gamei, echipat cu noile 

propulsoare. 

 

 

 

 

         Rîcu Constantin, cls. a X-a F 
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DESPRE CAUZELE   ACCIDENTELOR  RUTIERE..... 
                                                             

                                            

Circulaţia pe drumurile publice este o activitate complexă cu mari implicaţii în 

viaţa oamenilor. Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a 

traficului, ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte şi 

comportamentul unor participanţi la trafic, pe de altă parte, determină producerea 

evenimentelor de circulaţie cu toate consecinţele negative ce decurg din acestea.  

Se are în vedere faptul că, accidentele produse în cadrul traficului rutier 

figurează în prezent printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc, 

urmând după bolile cardio-vasculare şi după cele provocate de tumori ale corpului 

omenesc. 

Analizele statistice întăresc concluzia că accidentele nu sunt imprevizibile sau 

inevitabile, cu toate că apariţia lor este aleatoare. 

Accidentul de circulaţie este evenimentul care intruneşte cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un 

asemenea loc; 

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel 

puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; 

c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; 

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. 

Principalele cauze ale accidentelor de circulaţie datorate conducătorilor auto 

sunt următoarele : 

 excesul de viteză  

 efectuarea greşită a manevrelor de depăşire 

 nerespectarea normelor privind acordarea priorităţii 

 consumul de alcool 

 neverificarea stării tehnice 
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 starea de oboseală a conducătorului auto. 

Factorii generatori de accidente rutiere sunt: 

- interni - reprezentaţi de materialul uman, iar producerea accidentelor de 

circulaţie este direct legată de capacitatea de conducere a persoanelor aflate la 

volanul autovehiculelor în proportie de  70-90 %. 

- externi - reprezentaţi de factorii tehnici(starea tehnică a autovehiculului), 

factorii rutieri( starea căii rutiere) şi condiţiile meteorologice şi de vizibilitate. 

În concluzie, accidentele de circulaţie au la bază trei factori: omul, 

automobilul şi drumul, dintre care rolul predominant îl are primul. 

Sporirea gradului de siguranţă în circulaţia pe drumurile publice impune şi 

modernizarea mijloacelor de semnalizare rutieră, de dirijare şi monitorizare a 

traficului. 

In acest sens, este necesară dotarea cu: 

 avertizoare luminoase cu intermitenţă, cu baterie, pentru circulaţia rutieră 

 balize de semnalizare în caz de înzăpezire 

 camere radar pentru monitorizarea traficului rutier 

 dispozitive automate de semnalizare pentru trafic rutier 

 dispozitive mobile de semnalizare pentru trafic rutier cu energie solară.   

 

 

Dabega Marian, cls. a XI-a B a.c. 
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 Medalia de bronz, Salonul Municipal de Fotografie pentru liceeni ”Craiova în 

imagini”, editia a II, 16-26 octombrie 2010, Dumitraşcu Cosmin, clasa XI-C. 

 

 Menţiune, Municipal de Fotografie pentru liceeni ”Craiova în imagini”, editia 

a II, 16-26 octombrie 2010, Râcu Ştefan, clasa a X-a F. 

 

 Etapa natională, Locul I, Concursul naţional „S.O.S. NATURA”-secţiunea 

afiş, Curtea de Argeş, 20 septembrie 2010, Stancu Georgiana, clasa XII-B. 

Figurează în CAE, anexa F, pozitia 25. 

 

 Menţiune, Concursul naţional „S.O.S. NATURA”-secţiunea afiş, Curtea de 

Argeş, 20 septembrie 2010, Radu Corina, clasa XI-C. 
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Educaţia şcolară şi familială se completează şi se întregeşte prin activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare. Aceste activităţi permit folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber, dezvoltarea 

vieţii sociale, dezvoltarea capacităţilor de socializare, de lucru în echipă, dar şi de a coopera în 

rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 

           Dintre activităţile la care au participat elevii în semestrul I al acestui an şcolar amintim:  

 

    Implicarea în proiecte privind protecţia mediului, precum:  

,,Let's do it, Romania” - 25 septembrie 2010, campanie naţională de curăţenie într-o singură zi. 

 

    
 

 

 

 Salonul Municipal de fotografie 

pentru liceeni - „CRAIOVA ÎN 

IMAGINI”, 20-26 octombrie 2010, 

organizat în cadrul manifestărilor 

dedicate Zilelor Craiovei, la care 

elevul Dumitraşcu Cosmin, clasa a 

XI-a C, a obţinut medalia de bronz, 

iar elevul Ştefan Râcu, clasa a X-a, 

menţiune. 

 

 Balul bobocilor - 5 nov. 2010 

 ”Zilele liceului” (5–6 noiembrie 2010), când s-au organizat activităţi dedicate 

împlinirii a 141 de ani de existenţă a şcolii noastre. Dintre acestea:  program artistic 

dedicat poetului Traian Demetrescu-desfăşurat la Casa Memorială ce îi poartă numele, 

depunerea de coroane la mormântul acestuia, competiţii sportive, lansarea numărului 

20 al revistei elevilor ,,TRADEM” şi a numărului ... al revistei pentru profesori ,,IN 

MEMORIAM TRADEM ”, masă rotundă cu tema: „ŞTIINŢĂ, CREATIVITATE ŞI 
ABILITĂŢI PRACTICE”.  
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Alte activităţi: 

 

 ,,Naşterea Domnului”- Colinde în jurul bradului de Crăciun - 14 dec. 2010, 

 “Unirea Principatelor Române”, 24 ianuarie 2010, 

 “De ziua ta, Românie!”, activitate 

dedicată Zilei Naţionale a României, 

31.11.2010, 

 Mihai Eminescu, poet naţional şi 

universal, 15.01.2010,  

 Vizită la Muzeul de Istorie, Muzeul de 

Ştiinţele Naturii, Casa Memorială 

“Traian Demetrescu”, 

 Vizionare piese de teatru, 

 Concert de colinde, susţinut de 

Corul Filarmonicii Oltenia la şcoala 

noastră, 

 

 

 1 Decembrie, Ziua Mondială de lupttă contra 

HIV/SIDA, 

 Realizarea unor activităţi privind situaţii de 

urgenţă:  

- importanţa numărului 112, 

- reguli de prevenire a incendiilor, 

- reguli de comportare în caz de 

cutremur, 

- reguli de comportare în caz de 

inundaţii. 

 

 

 

 Activitate de voluntariat (acţiuni de curăţenie şi donaţii): 

 

- „Curăţenia de Toamnă”, Grădina Botanică, organizată de Asociaţia 

nonguvernamentală Team Work - 23 octombrie 2010. 

- “Şi copiilor le pasă!” , ajutorarea copiilor afectaţi de inundaţii prin donarea de 

rechizite şcolare şi jucării. 

- Implicarea în Strategia Naţională a Acţiunilor Comunitare prin proiectul educaţional 

,,VISĂM ÎMPREUNĂ“ 
 

 „Cariera între vis şi realitate”, masă rotundă organizată în parteneriat cu Facultatea de 

Automatică, Calculatoare si Electronică. 

 

 Atelier de formare „Grundtvig-o şansă în educaţia adulţilor”, 3 decembrie 2010, 

 

 Masă rotundă cu tema «Spune NU drogurilor !»- 10.12.2010.  
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 Un număr mare de elevi au fost implicaţi în activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor 

educaţionale care se derulează în şcoala noastră în parteneriat cu şcoli din Dolj sau din alte 

judeţe, cum ar fi Hunedoara. Dintre aceste proiecte amintim: 

 

 Investeşte în viitor, 

 Prietenii naturii, 

 Visăm împreună, 

 Adolescentii între decizie şi responsabilitate, 

 Europa este a noastră! 

 Contribuţia actului de cultură la educaţia formală şi non-formală, 

 Alegerea carierei-de cine este influentată?  

 Pronatura, 

 Sănătatea elevilor – sănătatea naţiunii ! 

 Tradiţii, obiceiuri, credinţe-izvoare ale identităţii noastre, 

 Şcoală, părinţi, comunitate - influenţe reciproce. 

 

 
 

În aceste proiecte avem ca parteneri: 
 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A, Asociaţia „PRO S.P.E.R.” Craiova, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului-Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Spitalul 

Municipal „Filantropia” Craiova, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, 

Asociaţia „PRO S.P.E.R.”Craiova, Casa de cultură „Traian Demetrescu” Craiova, 

Asociaţia „PRO S.P.E.R.”Craiova, SNP Petrom-Doljchim, Universitatea din Craiova –Facultatea de 

Mecanică, Poliţia Craiova, Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Consiliul Reprezentativ 

al Părinţilor, Administraţia  Bazinală de Ape  Jiu Craiova, Facultatea de Horticultură Craiova, 

Grupul Şcolar Industrial Minier-Lupeni, Şcoala Gen. Nr. 1 Lupeni, Colegiul Tehnic de Arte şi 

Meserii ,,Constantin  Brancuşi”,   Grupul Şcolar ,,George Bibescu” Craiova, Colegiul tehnic de 

industrie alimentară „C.D. Neniţescu” Craiova, Grupul Şcolar Industrial Căi Ferate Craiova, Grupul 

Şcolar ,,Al. Macedonski”, Melineşti. 

 

         Acţiunile şi rezultatele muncii noastre au fost mediatizate prin intermediul emisiunii „De 

vorbă fără catalog”, difuzată la Radio Oltenia Craiova în fiecare sâmbătă, de la ora 9.00. 

                      

 

 Consiliul Reprezentativ al Elevilor 
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Spectacol la Cupa „Traian Demetrescu“ 

 

 

Sala „Voinţa“ a fost ocupată până la refuz la sfârşitul săptămânii trecute, Cupa „Traian 

Demetrescu“ - ediţia a IV-a la futsal fiind extrem de disputată de liceele participante. La start s-

au aliniat şapte instituţii şcolare, şi nu opt, cum era prevăzut iniţial. Liceul „Gheorghe Marincu“ 

din Poiana Mare s-a retras în ultima clipă, locul vacant fiind completat de o formaţie de 

gimnaziu de la „Traian Demetrescu“ Craiova, coordonată de profesorul Paul Răducan. 

Sâmbătă s-au înregistrat următoarele rezultate: Grupa I: Liceul „Lorin Sălăgean“ din Drobeta 

Turnu Severin - Liceul „Ştefan Odobleja“ 5-5, Gr. Şc. „Matei Basarab“ - Gr. Şc. Transporturi 

Auto 11-4, „Odobleja“ - „Basarab“ 9-1, „Sălăgean“ - Auto 14-2, „Basarab“ - „Sălăgean“ 5-14, 

Auto - „Odobleja“ 1-8; Grupa B: Gr. Şc. „Traian Demetrescu“ I - CN „Ştefan Velovan“ 14-4, 

„Traian Demetrescu“ II (gimnaziu) - Gr. Şc. Ind. „Electroputere“ 14-4, „Demetrescu“ II - 

„Velovan“ 10-3, „Demetrescu“ I - „Electroputere“ 10-2, „Demetrescu“ I - „Demetrescu“ II 10-

6, „Velovan“ - „Electroputere“ 11-9. 
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Finale cu rezultate scontate 

 

Duminică, în semifinale, „Traian Demetrescu“ II  a pierdut cu „Lorin Sălăgean“, scor 1-3, iar 

„Traian Demetrescu“ I a câştigat cu „Ştefan Odobleja“, scor 11-2. În finala mică, jucătorii de 

gimnaziu de la „Traian Demetrescu“ s-au impus categoric, scor 16-6, în faţa liceenilor de la „Ştefan 

Odobleja“ (profesor Adela Radu), iar trofeul a fost adjudecat de „Traian Demetrescu“ I (profesor 

Jean Georgescu), după un succes clar, scor 6-1, obţinut în faţa Liceului „Lorin Sălăgean“ (profesor 

Alexandru Bogdan). 

Iată componenţii echipei câştigătoare a Cupei „Traian Demetrescu“ - ediţia a IV-a: Iustin Popescu, 

Alexandru Tănase - Alin Ene, Adrian Bălşanu, Vlăduţ Mihai, Bogdan Pârvoiu, Alberto 

Vălimăreanu, Claudiu Ghighilice, Cristian Dodonel, Mihai Avram, Bogdan Veleanu. 

Finalistele au fost recompensate cu echipamente sportive, cupe şi diplome, în cadrul festivităţii fiind 

acordate şi alte premii speciale, după cum urmează: cel mai bun portar - Iustin Popescu, cel mai 

tehnic jucător - Alin Ene, golgheterul competiţiei - Claudiu Ghighilicea, cel mai tânăr jucător - 

Laurenţiu Popescu, toţi de la Liceul „Traian Demetrescu“. 

 
 

Alexandru VIRTOSU, (Gazeta de Sud, Februarie 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRADEM NR. 21 SERIE NOUĂ,                                                                                        APRILIE 2011 

 

 
 

INTERVIU CU….FOTBALUL 
 

 
 R: Cum ţi s-a părut Cupa „Traian Demetrescu" la fotbal? 

 D.C.: Cupa „Traian Demetrescu" a fost o competiţie strânsă, la care au participat echipe bine 

pregătite, ce au luptat pentru pentru obţinerea trofeului. 

 E.A.: Cupa „Traian Demetrescu" a fost o competiţie frumoasă, dar lupta a fost strânsă, 

deoarece adversarii noştri au fost puternici. 

 R: Ai jucat toate meciurile? 

 D.C.: Da, am participat ca jucător titular la toate meciurile. 

 E.A.: Da, am jucat toate meciurile. 

 R: Pe ce post? 

 D.C.: Atacant. 

 E.A.: Am jucat ca fundaş. 

 R: Care echipa ţi s-a părut cea mai bună? 

 D.C.: Pot spune ca cei mai dificili jucători au fost cei antrenaţi de Paul Raducanu, anul 1995-

1996. 

 E.A.: Cei mai de temut adversari mi s-au părut a fi cei de la Severin. 

 R: Dar cel mai bun portar? 

 D.C.: Cel care a şi fost declarat oficial cel mai bun portar, Iustin Popescu. 

 E.A.: Iustin Popescu. 

 R: Aţi avut suporteri? 

 D.C.: Da. Sala a fost plină la fiecare meci pe care l-am jucat. 

 E.A.: Da, suporteri care ne sunt alături de fiecare dată. 

 R: Cine ai fi dorit să mai fie în tribune? 

 D.C.: Mama, tata, doamna dirigintă. 

 E.A.: Ceilalţi colegi de şcoală, poate şi profesorii şi, bineînţeles, doamna dirigintă.  

 R: Au fost incidente pe parcursul turneului? 

 D.C.: Nu a avut loc niciun incident. 

 E.A.: Turneul a fost bine organizat, astfel încât nu au avut loc incidente. 

Reporter – elev, Ghighilicea Claudiu 

Intervievaţi - Dondonel Cristian - fotbalist, elev, Gr. Sc. „Traian Demetrescu" 

                     - Ene Alin - fotbalist, elev, Gr. Sc. „Traian Demetrescu" 
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■”Educaţia socială bine făcută poate totdeauna să scoată dintr-un suflet, 

oricare ar fi el, folosul ce conţine.” (Hugo)  

 

■”Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot ce 

voim; dar o dată ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge.”  

(Lubbock) 

 

■”Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui 

stat.” (Oxenstierna) 

  

■”Tânărul nu-i în stare să judece ce e alegoric şi ce nu, ci orice părere 

primeşte el, îi va rămâne neştearsă şi neschimbată. De aceea, fără îndoială, 

trebuie făcut tot posibilul ca ceea ce aud (tinerii) pentru întâia oară, să fie 

expus cât mai frumos şi să se refere la virtute.” (Platon) 

 

■”După cum nu orice ogor cultivat dă roade,… tot astfel, nu orice suflet 

cultivat dă rezultate.” (Cicero) 

 

■”Noi nu ne silim decât să umplem memoria şi lăsăm mintea şi conştiinţa 

deşarte.” (Montaigne)  

■”Ar trebui să-i învăţăm pe copiii noştri câte ceva din orice şi pe urmă, pe 

cât posibil, orice din ceva.” (Brougham) 

 

■”Trebuie să cultivăm multă gândire, nu multă învăţătură.” (Democritus) 

 

■”Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu 

valorează nimic.” (Cicero) 

 

■”Talentul se formează în singurătate, iar caracterul în societate.” (Goethe) 
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„Transformare

, învăţare, 

gândire, talent 

„câte ceva din 

orice”  
Formarea 

caracterului 

 
Preocuparea 

pentru ştiinţă 

 
„Bună 

creştere” 

 
„Multă 

gândire, nu 

învăţătură” 

 
“Educaţie 

socială” 
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●  Dacă încercările repetate de a rezolva o problemă ridică probleme, e 

bine să încerci o singură dată. Uită-te apoi la soluţie. 
 

●  Orice soluţie ingenioasă a unei probleme ne trece prin trei stadii 

caracterizate de reacţiile : 

1) Imposibil, nu-mi pierd vremea! 

2) E posibil, dar nu merită efortul! 

3) Eu am spus de la început că e o idee excelentă! 
 

●  Dacă la o lucrare de control ajuţi un prieten, te va ţine minte.Data 

viitoare nu va mai învăţa de loc, va apela la tine. 
 

● Rezolvarea a 90% dintr-o problemă se face de obicei în 10% din timp, 

restul de 10 % se rezolvă în 90% din timp. 
 

● Când întrebările elevilor primesc răspunsurile profesorilor, ştiinţa se 

explică. Când întrebările elevilor devin întrebările profesorilor, 

învăţământul progresează. 
 

● Fiecare profesor consideră că elevii trebuie să se pregătească mai mult 

la materia sa. 
 

● Dacă îţi păstrezi calmul când toţi ceilalţi şi-l pierd, înseamnă că nu ai 

înţeles problema. 
 

● O problemă pe care nu ştim să o rezolvăm poate fi folosită în rezolvarea 

altor probleme. 
 

● O problemă de olimpiadă e creată de un profesor în 3 zile ca s-o rezolve 

un elev în 3 ore. 
 

● Dacă toată lumea se aşteaptă să iei nota 10, o să iei 9. 
    

Darius Maria, cls. a XI-a C 
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Let’s have a laugh 
 

 
Teacher: Where is your homework? 

Pupil: I lost it fighting this kid who said you weren't the best teacher in the school 

 

 

Little Johnny's teacher asks, "What is the chemical formula for water?" 

Little Johnny replies, "HIJKLMNO"!! 

The teacher, puzzled, asks, "What on Earth are you talking about?" 

Little Johnny replies, "Yesterday you said it was H to O!" 

 

 

 

The children were lined up in the cafeteria of a Catholic elementary school for lunch. 

At the head of the table was a large pile of apples. The nun made a note, and posted 

on the apple tray, "Take only one. God is watching." 

Moving further along the lunch line, at the other end of the table was a large pile of 

chocolate chip cookies. One child whispered to another, "Take all you want. God is 

watching the apples." 

 

 

 

Teacher: What's 2 and 2? 

Pupil: 4 

Teacher: That's good. 

Pupil: Good?  that's perfect! 

 

 

The teacher wrote on the blackboard: "I ain't had no fun in months." Then asked the 

class, "How should I correct this sentence?" 

Little Johnny raised his had and replied, "Get yourself a new boyfriend." 

 

 

 

The first graders were attending their first music lesson. The teacher was trying to 

begin at the beginning. She drew a musical staff on the blackboard and asked a little 

girl to come up and write a note on it. 

The little girl went to the blackboard, ooked thoughtful for a minute and wrote, 

"Dear Aunt Emma, just a short note to tell you I'm fine." 
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It was the first day of school, after summer vacation and time for me to pick up the 

children in my school bus and take them home again. 

After I had made the complete run that afternoon, one little boy remained on the 

bus. 

Thinking he had simply missed his stop, I started driving slowly back through the 

neighborhood and asked him to be sure to let me know if any of the houses or people 

looked familiar. The boy sat in his seat contentedly and shook his head whenever I 

asked him if he recognized a person or place. 

After the second unsuccessful tour of the area, I started back to the school to ask 

for his address. When we arrived, the child got off the bus and started walking away. 

"Wait!" I called. "We have to go inside and find out where you live." 

"I live right there," he said, pointing to a house across the street. 

"I just always wanted to ride in a school bus." 
 

 

Popescu Alexandru, cls. a IX-a A 
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What the teacher says and what the teacher means 
 

 

1. Your son has a remarkable ability in gathering needed information from his classmates. 
(He was caught cheating on a test). 
 
2. Karen is an endless fund of energy and viability. 
(The hyperactive monster can't stay seated for five minutes). 
 
3. Fantastic imagination! Unmatched in his capacity for blending fact with fiction. 
(He's definitely one of the biggest liars I have ever met). 
 
4. Margie exhibits a casual, relaxed attitude to school, indicating that high expectations 
don't intimidate her. 
(The lazy thing hasn't done one assignment all term). 
 
5. Her athletic ability is marvelous. Superior hand-eye coordination. 
(The little creep stung me with a rubber band from 15 feet away). 
 
6. Nick thrives on interaction with his peers. 
(Your son needs to stop socializing and start working). 
 
7. Your daughter's greatest asset is her demonstrative public discussions. 
(Classroom lawyer! Why is it that every time I explain an assignment she creates a class 
argument). 
 
8. John enjoys the thrill of engaging challenges with his peers. 
(He's a bully). 
 
9. An adventurous nature lover who rarely misses opportunities to explore new territory. 
(Your daughter was caught skipping school at the fishing pond). 
 
10. I am amazed at her tenacity in retaining her youthful personality. 
(She's so immature that we've run out of diapers). 
 
11. Unlike some students who hide their emotion, Charles is very expressive and open. 
(He must have written the Whiner's Guide). 
 
12. I firmly believe that her intellectual and emotional progress would be enhanced through 
a year's repetition of her learning environment. 
(Regretfully, we believe that she is not ready for high school and must repeat the 8th 
grade). 
 
13. Her exuberant verbosity is awesome! 
(A mouth that never stops yacking). 
 

 

         Slăvulete Alina, cls. a XII-a D 
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Maxime - Cugetări 

 

 
- „Mintea de pe urmă s-a situat mereu în faţă." 

- „Deşi are picioare multe, minciuna nu e sigură pe mers." 

- „Adevărul este ca o apă sărată : te ţine mereu la suprafaţă. " 

                                                                                        ( Marin Voiculescu ) 

- „O şcoală fără profesori, oricât de bună ar fi, nu poate să meargă bine " 

                                                                                               ( Mihail Kogălniceanu ) 

      -     „Adevărul, oricât de puţin favorabil ne-ar putea fi, trebuie spus cu toată 

sinceritatea, îndată ce este întemeiat . " 

                                                                         ( Titu Maiorescu ) 

- „Invidia dezleagă limbile, după cum admiraţia le amuţeşte. " 

                                                                    ( Honore de Balzac ) 

- „Muzeele se amuză, când pricep că n-ai nimic comun cu ele. " 

- „Prin înălţime plopul îşi pune în evidenţă doar umbra." 

                                                                           ( Marin Voiculescu ) 

- „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă." 

                                                                     ( Nicolae Iorga ) 

- „Când îţi scrii cea mai frumoasă pagină în cartea  vieţii tale, soarta cu veşnica 

ei ironie varsă cerneală peste foile care urmează. " 

                                                                     ( V. Micle ) 

- „Am iubit întotdeauna bunătatea şi m-am străduit ca s-o dobândesc." 

                                                                                         ( Gala Galaction ) 

 

 

 

                                                                                   Florea Lucica, cls. a XI a E 


