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DIMITRIE CANTEMIR –  SIMBOL AL ISTORIEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI

3E D I TO R I A L

Anul 2023 marchează trecerea a 300 de ani 
de la  moartea lui Dimitrie Cantemir, unul dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai istoriei și culturii 
românești. Așadar, se  cuvine să omagiem „primul 
mare intelectual de tip european” (N.Iorga), primul 
savant român cu recunoaștere internațională care și-
a închinat viața cercetărilor științifice.  

Acest principe a fost membru al Academiei 
de Științe din Berlin și numele său figurează pe 
frontispiciul bisericii Sainte Geneviève din Paris, 
alături de alte nume importante ale culturii 
europene: Racine, Leibnitz și Newton.  

Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 
1673. Părinții, Constantin Cantemir,  domnitor al 
Moldovei (1685-1693) și Ana, născută Bantaș, 
nepoata lui Duca Vodă, i-au dat pruncului numele 
sfântului zilei. Prin mijlocirea minunată a Marelui 
Mucenic Izvorâtor de Mir, a  fost binecuvântat cu 
inteligență, dorință de cunoaștere și dragoste pentru 
învățătură.  

În timpul domniei fratelui său, Antioh, 
Dimitrie Cantemir a trebuit să meargă la  
Constantinopol, perioadă în care a studiat la 
Academia Patriarhiei Ecumenice. Aici a învățat 
limba  turco-osmană, a studiat civilizația și istoria 
otomană, dar a deprins și tainele ortodoxiei. 
Dascălul  său, Ieremia Cacavelas, mărturisea despre 
învățăcelul său: „Are un rost minunat…, înțelesuri  
înalte, o exprimare limpede, foarte plăcută și 
retorică(…)”.  

Vreme de un deceniu și jumătate cât a stat la 
Constantinopol, a avut posibilitatea de a observa 
faptul că vremea sultanilor trecuse și atunci când a 
ajuns domnul Moldovei a încheiat un pact secret cu 
țarul Petru I.  

Din memoriile lui Moreau de Brassey, ofițer 
francez în suita lui Petru cel Mare, ne-a rămas  un 
portret al marelui domnitor și cărturar: „Acest 
domnitor era un om de mică statură, cu trupul  șlefuit 
în chip delicat, bărbat frumos, grav și cu înfățișare 
așa de plăcută, cum n-am mai văzut niciodată în 
viața mea. Era un om politicos, afabil, cu conversație 
blândă, politicoasă, curgătoare, vorbind latinește în 
chip ales, ceea ce era foarte plăcut pentru cei ce 
vorbesc această limbă și care aveau bucuria de a se 
întreține cu acest principe.”

O lucrare valoroasă lăsată posterității de 
acest cărturar este  „Descrierea Moldovei”, cu titlul 
original „Descriptio Moldaviae”, prima lucrare 
monografică a  Moldovei, scrisă în limba latină în 
1716 și tradusă în românește abia în 1825.

Lucrarea s-a impus prin vastitatea 
informației și concepția modernă monografică 
referitoare la cadrul geografic, istoric, social, 
cultural și etnografic al Moldovei. Structurată în trei 
părți, opera tratează informații de ordin geografic în 
șapte capitole (Despre numele cel vechi și cel de 
acum al Moldovei, Despre apele Moldovei, Despre 
munții și mineralele Moldovei etc.), de ordin politic 
în nouăsprezece capitole (Despre alegerea domnilor 
în Moldova, Despre oastea  moldovenească etc.) și o 
parte dedicată culturii bisericești și învățăturii 
(Despre religia  moldovenilor, Despre tagma 
bisericească, Despre graiul moldovenesc etc.).  

Dimitrie Cantemir, acest „uomo universale”, 
expresie a idealului renascentist, înzestrat cu o 
cultură enciclopedică, a lăsat o „operă largă, variată, 
plină de o dorință imensă de a ști mai mult, a unui om 
cari a iubit știința mai mult decât acea domnie pe cari 
de două ori soarta i-a dat-o, pentru a i-o răpi brusc și 
crud, a unui suflet cari putea fi mândru de atâtea 
cunoștințe și de atâta  muncă, dar cari nu o data se 
smerește, în greutatea urmăririi adevărului, a unui 
puternic al lumii,  prețuit și cerut în multe părți, dar 
cari a rămas și în locuri atât de depărtate un om al 
țării sale” (N. Iorga). 

prof. Alina BURLACU
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Experiența didactică mi-a arătat că elevii 
sunt interesați de nou, de literatură atunci când atât 
mecanismele cognitive, cât și resorturile interioare 
sunt activizate și împinse către alte ,,zări”. 

Provocările literare îi transformă în lectori 
veritabili, în oameni conștienți de propria devenire 
intelectuală și sufletească, dezvoltându-și 
capacitatea de a consolida legături sociale și de a 
înfrunta realitatea.

Articolul meu reprezintă o pledoarie pentru 
inserarea în demersul didactic a unor secvențe 
privind teatrul absurdului. Astfel, am arătat 
importanța propunerii unor texte semnificative 
pentru dramaturgia absurdului, trasând cele mai 
importante caracteristici pe care le-am evidențiat 
prin analiza operei „Cântăreața cheală”.

Genul dramatic proiecteazã elevii în sala de 
teatru, în faţa unei scene căreia trebuie să-i 
potrivească luminile, să-i aranjeze recuzita, să-i 
finiseze decorul și să-i așeze personajele. Conform 
indicaţiilor scenice, propriei fantezii și experiențe de 
lectură, aceștia se transformă în veritabili regizori ce 
dau viață operelor.

A s t f e l ,  p r o p u n e r e a  u n o r  s c r i e r i  
reprezentative pentru dramaturgia absurdului face 
parte dintr-un demers didactic ce tinde să 
dinamizeze resorturile cognitive, să creeze abilități, 
să modeleze suflete și să formeze personalități 
autonome. Rupți din comoditatea unei lecturi ușor 
descifrabile, orientați spre o zonă total diferită față 
de cea larg cultivată, elevii reconsideră lumea 
teatrului, învață să accepte și să aprecieze ineditul.

Ambiguitatea pieselor constituie o greutate 
în receptarea lor. De aceea, se iveşte întrebarea 
legitimă dacă există cu adevărat un mesaj pe care 
acestea l-ar putea exprima. Plecând de la afirmaţia 
lui Mircea Anghelescu, conform căreia creaţiile 
absurdului nu sunt şi absurde, s-ar putea răspunde că 
există într-adevăr un înţeles în această aparentă 
bizarerie, în aceste manifestări scenice caricaturale, 
uneor i  g ro t e ş t i .  E le  vo r  s ă  comunice  
incomunicabilul, să concretizeze într-un fel sau altul 
ceea ce nu posedă în realitate, chip sau formă. 
Dezideratul este de a materializa nelinişti, „prezențe 
lăuntrice”. O altă particularitate a teatrului absurd
este lipsa unui conflict bine definit de la care să se

 ţeasă restul piesei. Intriga este vagă sau inexistentă, 
libertatea de acţiune permite să se întâmple orice, 
încât nu se mai întâmplă nimic. Totul este 
problematic în aceste piese, deşi nu se pun probleme, 
nu se dezbat idei sau evenimente.

Lipsesc particularităţile acţiunii, trăsăturile 
caracteristice ale personajelor, justificările faptelor 
pe care acestea le întreprind.

În acest teatru în care nimic nu este supus 
cenzurii, în care orice este permis, personajele au 
suferit, de asemenea, anumite mutaţii. Ele nu mai 
înfăţişează caractere umane, nu mai reprezintă fiinţe 
autentice; sunt golite de sentimente, nu mai sunt 
dotate cu raţiune şi nu mai acţionează în funcţie de 
imperativele acesteia, nu mai urmăresc nicio ţintă.

Personajele aburde nu mai sunt create pentru 
a întruchipa cât mai fidel o figură umană, nu mai sunt 
destinate să redea cât mai puternic impresia de 
realitate, de viaţă adevărată. Din contră, ele sunt 
imaginate tocmai pentru a sugera ideea de 
artificialitate şi, nu în ultimul rând, de irealitate. Ele 
caută în disperare un refugiu, o scăpare, o soluţie, şi 
pentru că viaţa adevărată este atât de iraţională, 
acestea preferă viaţa neadevărată.

Personajele din teatrul absurd sunt 
schematice, nu sunt înzestrate cu personalitate, ba 
chiar sunt uniformizate şi, în anumite cazuri, sunt 
interschimbabile. Atât chipul exterior, cât şi 
fizionomia lor spirituală se încadrează în acelaşi 
tipar. Ele nu evoluează, nu emit idei, nu au caracter 
de exemplaritate. 

Trăind adesea într-o lume ca de coşmar, au 
loc între ele dialoguri bizare, uneori total incoerente, 
iar această incoerenţă vine din dezechilibrul lumii în 
care sunt angrenate, o lume care stă să se clatine. De 
aceea, rolul lor este ca, prin gesturile ilogice, prin 
ticurile verbale şi descompunerea aproape completă 
a discursului, să scoată la lumină golul de armonie, 
lipsa de sens profund a lumii reale. Condiţia omului 
se reduce la condiţia personajului de factură absurdă: 
el nu este decât o marionetă al cărei comportament 
este dictat de o instanţă supremă necunoscută, ale 
cărei gesturi sunt conduse prin intermediul unor fire 
necunoscute de aceeaşi entitate ce se ascunde. 

Dezorientarea generală, disperarea vin din 
c o n s t a t a r e a  u n e i  a b s u r d i t ă ţ i  î n  t o a t e  
compartimentele existenţei. Oamenii sunt nişte biete 
fiinţe ce merită compătimite pentru seriozitatea şi 
naivitatea pe careo manifestă în legătură cu ceea ce

TEATRUL ABSURDULUI - O PROVOCARE PENTRU ELEVI
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fac şi ceea ce simt. Piesele pe care Eugen Ionescu le-
ascris sunt reprezentative pentru dramaturgia 
absurdului. Teatrul ionescian sparge graniţele 
teatrale şi uimeşte, bulversează cititorul sau 
spectatorul. Prima impresie pe care o lasă este aceea 
de stranietate a ideilor, de dezord. Relevante în acest 
sens sunt aproape toate piesele lui Ionescu, care s-au 
născut din interpretări dramatice ale unor fapte 
cotidiene comune, chiar derizorii.

Prima piesă, ,,Cântăreaţa cheală”, a avut ca 
punct de plecare un manual pentru învăţarea limbii 
engleze. Încercând să înveţe pe dinafară diferite 
cuvinte şi fraze în engleză, Ionescu le-a copiat în 
caietul său. Recitindu-le cu atenţie, realizează că 
ceea ce a învăţat nu este limba engleză, ci nişte 
adevăruri deja cunoscute: că sunt şapte zile într-o 
săptămână sau că podeaua se află jos și tavanul sus. 
Acestea sunt constatări fundamentale pe care 
dramaturgul le conştientizează încă o dată. După un 
timp însă, cuvintele din caiet au căpătat o stranie 
autonomie şi vitalitate. Plecând de la acest fapt, 
Ionescu imaginează personajele din piesă, 
reprezentante ale unei umanităţi absurde, o 
umanitate care nici nu se mai poate exprima, căci 
până şi cuvintele şi-au pierdut sensurile. Aşa s-a 
născut o piesă care dislocă limbajul şi, odată cu el, 
lumea.

Prima variantă a ,,Cântăreţei chele”, 
Englezeşte fără profesor, a fost scrisă în româneşte şi 
e interesant de observat că la punerea în scenă a 
automatismelor comunicării participă trei limbi: 
franceza, engleza, româna. Astfel, în textul din 
versiunea finală se vor găsi expresii româneşti 
deformate, fără sens pentru nativii francezi, cum ar 
fi: „Brânza e pentru zgâriat”. Titlul piesei a fost ales 
arbitrar; nu s-a dorit să poarte o anumită 
semnificaţie. În timpul repetiţiilor, unul dintre actori 
a rostit eronat două cuvinte. Recitind monologul 
Guturaiului, unde era vorba despre o „învăţătoare 
blondă”, în franceză, „institutrice blonde”, actorul a 
pronunţat din greşeală ,,cântăreaţa cheală”, 
„cantatrice chauve”. Prezent în sală, Ionescu s-a 
ridicat, strigând că a găsit titlul potrivit: ,,Cântăreaţa 
cheală”.

Personajele din ,,Cântăreaţa cheală”, soţii 
Smith şi Martin, vorbesc neîncetat, însă tot ceea ce ei 
spun este golit de sens. Ruptura de la nivelul 
limbajului nu este, de fapt, decât un simptom al 
descompunerii existenţiale. Într-o astfel de lume, 
straniul şi derizoriul reprezintă normalitatea. 

Nimeni nu este ceea ce pare a fi. Cine sunt 
soţii Martin? Mary spune că este bona, dar imediat 
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acesta spune că adevăratul său nume este Sherlock 
Holmes. Tot Mary scoate la iveală şi „secretul” 
soţilor Martin- Elisabeth şi Donald. Ei nu sunt cei 
care cred că sunt. De aceea, finalul „antipiesei” este 
identic cu începutul, doar că în locul soţilor Smith 
apare cuplul Martin.

Este pusă în scenă o lume de fantoşe, de 
personaje interschimbabile. Identitatea personală 
este indiferentă. Soţii Smith vorbesc despre familia 
Bobby Watson, ai cărei membri, bărbaţi şi femei 
deopotrivă, poartă, cu toţii, acelaşi nume – Bobby 
Watson.

Dialogurile, când banale, când delirante din 
,,Cântăreaţa cheală” se desfăşoară într-un interior 
burghez sobru. Însă tragicul scenei şi sarcasmul 
inserat sunt evidente: „Interior burghez englezesc, 
cu fotolii englezeşti. Seară englezească. Domnul 
Smith, englez, în fotoliul lui englezesc, încălţat cu 
papuci englezeşti, fumează din pipa sa englezească 
şi citeşte un ziar englezesc lângă un şemineu 
englezesc în care arde un foc englezesc. (…) 

Un moment prelungit de tăcere englezească. 
Şaptesprezece bătăi englezeşti de pendulă 

englezească.”
Față în față cu un asemenea tip de lectură, 

elevii devin conștienți de resorturile artei teatrale, își 
dezvoltă abilitatea de a vedea dincolo de suprafața 
textului literar și de a formula sensuri noi.

Bibliografie:
Mircea Anghelescu, Ionescu Cristina, Lăzărescu 
Gheorghe, ,,Dicţionar de termeni literari”, 
Garamond, Bucureşti, 2007, p.7
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prof. Oana-Elena LUPU
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prof. Loredana - Elena CERNAT

Privindu-l din perspectivă diacronică, 
lexicul românesc s-a aflat într-o dinamică perpetuă și 
firească. O ultimă transpunere a acestor schimbări 
este conferită de varianta DOOM3, ediție publicată 
în 2022. Bunăoară, noul dicționar suscită atenția 
specialiștilor, a profesorilor, studenților sau elevilor, 
cât și inerente polemici pe seama metamorfozelor 
limbii sub imperiul transpunerii unor cutume de 
exprimare în normă lingvistică. Am considerat că 
etalarea câtorva noutăți din ediția DOOM3 vă va 
provoca, stimați cititori, la un răgaz de lectură a noii 
ediții a dicționarului și la cugetarea pe seama 
cursului evolutiv al limbii.
            Ab initio, trebuie semnalat faptul că DOOM3 
include cca 64500 de cuvinte, dintre care 3600 au 
pătruns recent în limba română. Normele de bază nu 
au cunoscut modificări, însă au intervenit peste 3000 
de noi recomandări care vizează dinamica limbii și a 
societății, raporturile dintre uz și normă etc.
          Potrivit actualizării din DOOM 3, multe dintre 
substantive au forma corectă de plural alta decât cea 
uzitată până la apariția noii ediții a dicționarului.  De 
pildă, sunt considerate corecte forme de plural, 
precum: aragaze, almanahuri, croasante (deși, în 
DOOM2, era acceptată forma de croasanți), eclere, 
feșe, macrouri, monede, sindroame, pâraie (pentru 
sbstantivul pârâu). 

În cazul utilizării abrevierilor formate din 
majuscule, se impune drept normă ca acestea să nu 
includă punct, relevante fiind situațiile de tipul: 
NATO, ORL. Totuși, în situația abrevierilor din 
limba latină, punctuația se păstrează, așa cum se 
remarcă în construcția P.S. Trebuie semnalat, de 
asemenea, că toate substantivele proprii compuse se 
vor ortografia cu majuscule, după cum reiese în 
construcția: Al Doilea Război Mondial (în vechea 
ediție a dicționarului fiind acceptată scrierea cu literă 
minusculă a articolului: al Doilea Război Mondial).
          Deopotrivă, lexicul românesc a asimilat o 
paletă extinsă de neologisme provenite din limba 
engleză (anglicismele), ele fiind valorificate în mod 
curent în actul vorbirii sau în scris, grăitoare fiind 
formele lexicale: afterschool, like, fresh, cool, 
delete, e-mail, cookie, a updata, hacker, bullying, 
flyer etc. Nu trebuie însă neglijate și împrumuturile 
din alte limbi: franțuzescul fondue (preparat 
culinar), italianul pizzer, spaniolul gazpacho (supă).

Unele cuvinte cu statutul de neologisme au 
primit o formă „adaptată” limbii noastre, precum se 
observă în cazul lexemelor: a accesoriza, 
adresabilitate, advertorial. Cuvintele create pe teren 
propriu, prin derivare sau compunere, țin de limba 
standard sau o depășesc: biosecuritate, antivaccinist, 
HoReCa, agropensiune, dar și făloșenie etc.
           Spre deosebire de formele încetățenite care 
indicau ziua a doua a lunii, în prezent, sunt acceptate 
ambele construcții: două sau doi ianuarie. De 
asemenea, au fost adăugate unele variante la 
substantive nume de ocupații terminate în –loga din 
registrul colocvial: filoloagă, astroloagă. 
              Ca un alt element de noutate din seria 
ortografierii cuvintelor compuse, se acceptă drept 
forme corecte variantele: două-puncte, punct-și-
virgulă.
              În concluzie, majoritatea modificărilor 
efectuate în ediția nouă a DOOM reflectă dinamica 
reală a limbii, a uzului. Respectarea noilor norme 
răspunde imperativului de a ne exprima în mod 
corect în scris sau în comunicarea verbală, în acest 
sens, directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu 
iordan- Al. Rosetti”, Adina Dragomirescu opinând: 
„DOOM-ul are un statut special față de alte 
dicționare. Este una dintre puținele situații când 
avem o obligație de a respecta ceva ce apare într-o 
carte”. 

DOOM 3- LEXICUL ROMÂNESC ȘI NOILE SALE METAMORFOZE
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Anemia, în general, reprezintă o afecțiune 
cauzată de scăderea cantității sau a calității 
globulelor roșii- eritrocitelor- și a hemoglobinei din 
sânge. Datorită faptului că eritrocitele sunt 
principalele transportoare de oxigen din organism 
(transportă oxigenul către toate țesuturile și 
organele), scăderea numărului sau a calității acestora 
se manifestă printr-un nivel scăzut al oxigenului în 
sânge.

Unul dintre cele mai obișnuite tipuri de 
anemie este anemia feriprivă sau prin carență de fier. 
În acest caz, datorită faptului că organismul nu are 
suficient fier, este afectată sinteza hemoglobinei, 
proteina din globulele roșii care are rolul cel mai 
important în transportul gazelor respiratorii. Fierul 
alimentar se prezintă sub două forme: fierul heminic 
(din carne și produse de carne) și fierul nonheminic 
sau vegetal. Cantitatea de fier nonheminic este mult 
mai mare decât a fierului heminic și este greu 
absorbabil datorită altor compuși existenți de tip 
oxalați, fitați, tanine ce formează chelați sau 
precipitate insolubile. Vitamina C crește absorbția 
fierului neheminic la nivel intestinal. Absorbția se 
realizează cu ajutorul unor proteine transportoare și 
cu ajutorul unor enzime: ferireductaza, care 
convertește Fe3+ din alimente în Fe2+ pentru 
transferul în celulele mucoasei intestinale prin 
intermediul DMT, ferioxidaza (hefaestina), care 
convertește Fe2+ în Fe3+ la nivelul membranei 
bazolaterale, pentru transferul plasmatic. 
Feroportina este transportorul bazolateral prin care 
fierul părăsește enterocitul precum și transportorul 
fierului de la nivelul macrofagelor. Fierul este stocat 
în ficat sub formă de feritină de unde este eliberat în 
funcție de necesarul pentru sinteza de hemoglobină 
în eritrocite. Când eritrocitele circulante ating 
sfârșitul vieții lor normale de aproximativ 120 zile, 
ele sunt distruse de celulele reticuloendoteliale, iar 

ANEMIA FERIPRIVĂ

fierul din compoziția lor este reutilizat pentru sinteza 
de alte globule roșii. 

Astfel, un pacient care suferă de această 
afecțiune hematologică manifestă ca simptome 
principale oboseală, slăbiciune sau tulburări de 
respirație.

Cantitatea de fier necesară fiecărui organism 
variază în funcție de vârstă și sex. Astfel, specialiștii 
apreciază că bărbații au nevoie de minim 8 mg de fier 
pe zi, iar femeile- peste 50 de ani sau chiar mai 
tinere- au nevoie de cel puțin 18 mg de fier pe zi. 
Cauzele care duc la apariția acestui tip de anemie 
sunt numeroase și există, de asemenea, mai multe 
categorii de persoane care au un risc crescut de a 
pierde fier sau de a nu putea asimila fierul. Dintre 
acestea, cele mai frecvente sunt: femeile în timpul 
menstruației, mai ales dacă aceasta este abundentă, 
femeile însărcinate, cele care au născut recent sau 
cele care alăptează, persoanele care au suferit 
proceduri bariatrice, persoanele care au suferit o 
intervenție chirurgicală majoră sau o traumă psihică, 
persoanele care au o afecțiune gastrointestinală, cum 
ar fi boala celiacă, boala Crohn, boli inflamatorii 
intestinale precum sunt colitele ulcerative, ulcerul . 
peptic, vegetarieni, vegani sau alte persoane care au 
o dietă care nu include alimente bogate în fier (fierul 
din alimente vegetale, chiar și din acelea care conțin 
mult fier, nu este absorbit la fel de bine ca fierul 
provenit din carnea de pui sau de pește, spre 
exemplu) sau copiii care consumă mai mult de 500 
de ml de lapte de vacă zilnic (laptele de vacă nu 
numai că este sărac în fier, dar poate încetini 
absorbția fierului și poate irita intestinele). Anemia 
feriprivă poate fi determinată și de o serie de alte 
cauze, cu incidență mai scăzută, precum: pierderi de 
sânge ca urmare a unor afecțiuni, ca de exemplu 
ulcer gastroduodenal, varice esofagiene, litiază 
renală, fibrom uterin, hemoptizii în TBC, cancer 
esofagian, gastric sau de colon, esofagită, 
diverticulită, transfuzii frecvente de sânge (donare), 
sângerări nazale cronice, consumul excesiv de 
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), pierderi de 
sânge în urină ca urmare a unor disfuncționalități la 
nivelul rinichilor sau a vezicii urinare sau în 
hemoroizi.Simptomele anemiei feriprive nu sunt 
extrem de specifice, fapt care poate duce la 
confundarea acesteia cu alte afecțiuni. Cele mai des
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întâlnite simptome și semne sunt: stare de oboseală, 
slăbiciune, scădere a rezistenței la efort, dificultăți 
de concentrare, lipsa poftei de mâncare și energiei, 
sindrom al picioarelor neliniștite (o nevoie acută a 
pacientului de a mișca picioarele atunci când se află 
în pat), paloare sau aspect galben al pielii, senzație 
de înțepătură la nivelul picioarelor, cefalee (dureri de 
cap), umflare a limbii, unghii fragile, piele uscată, 
dificultăți de respirație, amețeală, ritm cardiac 
crescut, dureri în zona pieptului, senzația de picioare 
și mâini reci, căderea părului sau apetit pentru 
lucruri care nu sunt alimente (spre exemplu: pământ, 
gheață, hârtie).

Pentru diagnosticarea acestui tip de anemie 
se recomandă, ca analize de laborator, efectuarea 
unei hemoleucograme (hemogramă) care 
evidențiază, printre altele, numărul leucocitelor din 
sânge, al globulelor roșii, procentul acestora și 
media volumului lor, cantitatea de hemoglobină, 
numărul trombocitelor (se poate observa un număr 
redus de hematii, înlocuirea formei tipice cu cea de 
seceră etc.), determinarea sideremiei ( se măsoară 
cantitatea de fier din sânge, stabilindu-se astfel dacă 
metabolizarea fierului în organism se desfășoară în 
parametri optimi), feritinei (măsurarea stocurilor de 
fier seric pe care le poate face organismul), acestea 
două având valori scăzute în cazul unei anemii 
feriprive. 

Ca orice altă afecțiune, anemia prin carență 
de fier poate avea o serie de complicații: problemele 
cardiace - anemia feriprivă poate determina tulburări 
de ritm cardiac, deoarece inima trebuie să pompeze 
mai mult sânge pentru a compensa deficitul de 
oxigen transportat prin sânge, tulburări de creștere, 
risc mai mare de infecții, probleme în timpul sarcinii 
- naștere prematură, avort spontan sau nașterea unor 
bebeluși subponderali, malformații congenitale, 
tulburări cognitive sau depresie.

Anemia feriprivă se poate trata prin reglarea 
dietei, astfel încât aceasta să conțină alimente bogate 
în fier: carne de vită, porc, miel, pui, curcan, rață, 
organe (ficat), pește (mai ales sardine, anșoa, 
crustacee), broccoli, kale, legume ca mazăre, fasole, 
paste, orez și cereale. Tratamentul se poate realiza și  
prin administrarea de fier, în cazurile grave chiar 
intravenos sau prin transfuzii de sânge.
 Astfel, anemia feriprivă este o afecțiune 
comună, care poate fi prevenită și tratată relativ ușor, 
dar care poate deveni extrem de periculoasă în cazul 
în care nu este identificată și abordată corespunzător.
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prof. Camelia COJOCARU

BIOLEXIC VII
Excursia din perioada 22-29 octombie 2023 

pe tărâm grecesc m-a inspirat să reamintesc, și în 
acest număr al revistei, de importanța etimologiei 
grecești a numeroși termeni utilizați în disciplinele 
biologice predate în liceu sau la nivel postliceal- 
calificarea Asistent medical generalist.

Așa cum am precizat deja în articolele din 
seria BIOLEXIC, mulţi termeni de specialitate 
utilizați în predarea noțiunilor de biologie sau a 
disciplinelor de graniță (de ex. Biochimia) sunt 
formaţi dintr-un prefix (vezi tabelul de mai jos cu 
cele mai utilizate prefixe), urmat de termeni/cuvinte 
de bază. Prefixele listate în tabel sunt adaptate în 
limba română, deşi sunt situaţii în care (mai ales în 
taxonomie/nomenclatura binară. Vezi capitolul 

Diversitalea lumii vii- Biologie, clasa a IX-
a!) ele pot intra în combinaţii având păstrată grafia 
din limba originară. Abrevierile dintre paranteze, ce 
însoțesc adesea temenii în dicționare de neologisme, 
sugerează originea cuvântului (gr. – greacă sau lat. – 
latină).



OLEO- „ulei, grăsime, uleios, oleaginos”. ◊ L. 
oleum „ulei” > fr. oléo-, it. id. > rom. oleo-. □  
~artroză (v. -artroză), s. f., introducerea unor 
substanțe uleioase în articulații, în scop terapeutic; ∆ 
~fil (v. -fil1), adj., care are afinitate pentru 
substanțele oleaginoase;  ∆ ~fob (v. -fob), adj., care 
respinge substanțele uleioase; □ ~grafie (v. -grafie), 
s. f., cromolitografie care reproduce o pictură în ulei 
făcută pe o hârtie care imită pânza; □ ~metru (v. -
metru1), s. n., 1. Instrument utilizat la determinarea 
densității uleiurilor vegetale. 2. Instrument cu care se 
dozează uleiurile și grăsimile provenite din semințe; 
□ ~peritoneografie (v. peritoneo-, v. -grafie), s. f., 
radiografie a cavității peritoneale după injectarea 
unei cantități de ulei iodat; □ ~plasmă (v. -plasmă), s. 
f., substanță lipidică din citoplasmă; □ ~plast (v. -
plast), s. n., plastidă producătoare de picături 
oleaginoase; □ ~sperm (v. -sperm), adj., cu semințe 
oleaginoase; ∆ ~static (v. -static), adj., relativ la 
nivelul țițeiului dintr-o sondă în care extracția a fost 
întreruptă; ∆ ~zom (v. -zom), s. m., incluziune 
citoplasmatică de substanțe grase.

Domnișoarele cunosc deja termenul de 
oleoplastie!

Oleoplastia este o procedură relativ nouă, 
care este ideală pentru părul vopsit (inclusiv 
decolorat sau evidențiat). Produsele utilizate mențin 
luminozitatea și saturația culorii în timp ce hrănește, 
hidratează și reface buclele. Îngrijirea delicată se 
explică prin prezența uleiurilor esențiale în 
compoziție:
 uleiul de argan oferă mătăsos și strălucire 
frumoasă și sănătoasă;
 uleiul de arbore de ceai este capabil să 
pătrundă adânc în structura părului, saturându-le cu 
microelemente utile și să aibă un efect de fermitate;
 uleiul de migdale reface părul datorită 
prezenței acizilor benefici, vitaminelor (A, B12, E) 
și mineralelor (zinc, magneziu și fosfor).

Puținele exemple utilizate mai sus sugerează 
clar că etimologia termenilor din biologie poate 
constitui un instrument deosebit de util și atractiv 
implicat în facilitarea asimilării sensului multor 
cuvinte din domeniul științelor naturii. Actorii 
implicați în derularea actului didactic, indiferent de 
nivelul la care acesta se desfășoară, ar trebui să 
folosească etimologia termenilor biologici în scopul 
asimilării termenilor de specialitate.

Istoria științelor naturii prin etimologia 
termenilor se leagă de limbile vechi: greacă și latină. 
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Și pentru că tot am spus că excursia în 
Grecia, țara măslinului european (Olea europaea), 
m-a inspirat pentru acest articol, să luăm numai 
prefixul oleo-, care conform dicționarului de 
neologisme, este definit cu origine în latină:

OLEO- Element prim de compunere savantă 
cu semnificația „(de) ulei”. [Pron. -le-o-, var. olea-, 
olei-. / < it. oleo-, cf. lat. oleum].

Ca termen de bază în nomenclatura binară 
este definit:
 OLEA L., MĂSLIN, fam. Oleaceae. Gen 
originar din regiuni mediteraneene, regiuni tropicale 
ale Asiei și Africii, cca 40 specii, arbori sau arbuști, 
glabri sau cu solzi gri sau roșietici. Flori (caliciul cu 
4 crestături sau 4 dinți, 2 stamine, stil scurt, mici, 
hermafrodite, în raceme scurte, foarte parfumate. 
Frunze persistente, opuse, întregi, rar dentate. Fruct, 
drupă rotundă, ovat-oblong, obișnuit cu o singură 
sămânță.
 Olea europaea L. Specie care înflorește 
primăvara-vara. Flori, (hermafrodite) albe, în 
raceme axilare. Fruct (drupă) ovat sau globulos, la 
început verde apoi roșu la maturizare albastru, 
pendent. Frunze oblong-lanceolate sau liniar-
lanceolate, scurt-pețiolate, opuse, persistente, albe-
argintii pe partea inferioară, gri-albăstrui pe cea 
superioară. Arbore înalt de 10-12 m.

Însă nu doar măslinul este plantă 
oleaginoasă. Cunoaștem numeroase plante din care 
se extrag uleiuri precum floarea soarelui, rapița, 
soia, lavanda, ricin etc.

Așa cum măslinul este cultivat tradițional în 
Grecia sau alte state mediteraneene, la români este 
floarea soarelui, la francezi, lavanda... și iată cum se 
pot defini popoarele prin culturi de plante 
oleaginoase. Iată același prefix cum însoțește diverși 
□ termeni sau se combină cu diverse sufixe, cerând 
temeni noi: prof. Constantina HULEA
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Les langues étrangères ouvrent des portes 
vers d'autres cultures. Celui qui apprend plusieurs 
langues, sera plus conscient de sa propre identité 
nationale. C'est un avantage professionnel d'avoir 
étudié plusieurs langues et à la fois un 
enrichissement personnel. 

Depuis 50 ans, le Conseil de l'Europe nous 
rappelle l'importance d'apprendre plusieurs langues 
en illustrant cette idée par le slogan « L'Anglais ne 
suffit pas ! ». En 2005, 146 pays membres de 
l'UNESCO ont souligné, dans une convention 
internationale, l'importance du plurilinguisme, c'est-
à-dire la nécessité d'apprendre plusieurs langues, 
pour assurer une meilleure diversité culturelle dans 
le monde. Car les langues ne sont pas seulement des 
outils propices à la communication, elles reflètent et 
transmettent des perceptions différentes du monde. 

Celui qui apprend une deuxième langue 
étrangère, pourra plus facilement contribuer à la 
compréhension à travers les frontières et, ainsi, à 
créer un monde meilleur. Cette subtile alchimie 
qu'est l'art d'enseigner/apprendre une langue 
étrangère est caractérisée par Vasile Dospinescu 
(dans son ouvrage intitulé Didactique des langues 
et… analyse critique et  manuels) comme étant un 
processus sémio-cognitif tellement complexe, qui 
engage profondément notre « moi social » et notre « 
moi individuel », à un parcours rude, semé de tant 
d'embûches, au terme duquel, tout en restant nous-
mêmes, nous devenons l'autre, l'étranger, dont nous 
parlons ou écrivons la langue, dont nous épousons 
les comportements, les idées, les traditions et les 
coutumes, les mythologies, etc., richesses 
inestimables qui nous augmentent existentiellement 
et spirituellement, et qui réduisent notre finitude, en 

ouvrant une fenêtre sur ailleurs… L'apprentissage de 
l'ailleurs et de l'altérité à travers une langue seconde, 
c'est précisément ce dont s'occupent les enseignants 
de langues.

Puisque près de la moitié du vocabulaire 
anglais provient du Français et du Latin, si on a 
étudié l'Anglais, on connait déjà beaucoup de mots 
français. C'est le principe de l'interdisciplinarité. 
Apprendre le Français n'est pas plus difficile que 
d'apprendre une autre langue. Dans la plupart des 
pays européens, et même dans le monde, le Français 
est la seconde langue étrangère enseignée, après 
l'Anglais et beaucoup d'étrangers trouvent que le 
français est une belle langue ! Celui qui a appris le 
Français, peut "\se rendre dans une cinquantaine de 
pays du monde, proposant une extraordinaire 
richesse culturelle, économique et politique, ainsi 
que la possibilité de venir en France participer à la 
vie de la sixième puissance commerciale du monde. 
(Dalloz J., La France et le monde depuis)

Bibliografie: 
1. Blancpain M., Reboulet A., Une langue: le 
français, Hachette, Paris, 1976. 
2. Dalloz J., La France et le monde depuis 1945, 
Armand Colin, collection Cursus, 1993. 
3. Dospinescu V., Didactique des langues et… 
analyse critique et  manuels, Junimea, Iasi, 2002.
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IORGU PRINTRE EMINESCIENI

Unul dintre cele mai dragi cadre didactice 
din studenție, domnul Adrian Jicu, mi-a oferit 
prilejul să-l (re)descopăr în septembrie 2022 ca eu 
creator al  romanului-document , ,Iorgu”, 
surprinzând cu o finețe aparte viața lui George 
Bacovia, cel care a fost inițiatorul revistei Colegiului 
,,Mihai Eminescu”Bacău, ,,Orizonturi Noi” unde a 
și publicat opt texte semnate de dânsul. 

Într-o lume în care timpul pare să nu mai aibă 
răbdare cu noi, oamenii, Adrian Jicu recreează un 
timp al metamorfozelor istorice și mentalitare, dar 
cu un bagaj informațional opulent și 
inedit, cu arma verosimilului și 
multiple incursiuni ale Utopiei în 
existența plină de zbucium a lui 
George Bacovia, romanul de față 
constituie o radiografie a Omului 
Bacovia. Autorul însuși mărturisește 
următoarele:  „Dacă mi-ar fi spus 
cineva că voi publica un roman, l-aș fi 
luat în râs… Ca orice băcăuan (prea) 
serios, lucram la un studiu dedicat lui 
Bacovia. Un studiu pe care l-am tot 
amânat, deoarece mereu apărea ceva 
mai important de făcut. Acum îmi dau 
seama că, de fapt, trăgeam de timp, 
fiindcă nu găseam abordarea 
potrivită. Acestei cărți i-a venit 
sorocul, pe neașteptate, în 2020. Am scris-o, cu 
nesfârșite reveniri și ezitări, într-un moment dificil 
pentru mine. M-am refugiat în lumea lui Bacovia, 
încercând să-l înțeleg, dincolo de clișee și de 
prejudecăți. Sper ca Iorgu să spună povestea unui om 
viu. Dacă am reușit sau nu vor decide cititorii…“ Și 
așa și este: povestea băcăuanului văduvit de noroc, 
dar cu o rezonanță literară ce a câștigat pariul cu 
timpul. Această biografie romanțată a lui George 
Bacovia, odată luată în mână, nu-ți dă voie să o dai 
uitării, ci te invită la o lectură fără oprire, în 
bibliotecă, în living, în pauzele de la școală, de ce 
nu?, și în bucătărie. Poetul simbolist devine o ființă 
de hârtie extrem de bine documentată, un eu ce dă 
mâna cu Realia, lăsând lectorul să păstreze vie 
amintirea sa. Astfel, ,,Crescând, Iorgu începu să se 
aventureze către dughenele din vecini sau pe străzile 
dinspre centru, pentru a asculta valsurile muzicei lui 

 Iacobschitz din Grădina și, Publică când avea cu ce, 

să-și cumpere bragă și siropuri de vișine ori de mere, 
o delicateță la care copiii visau întotdeauna

Așadar, urbea lui Bacovia, nici nu putea fi 
redată, cu o muncă asiduă, mai bine decât în...Iorgu, 
o provocare lecturală care trece de la adolescență, la 
maturitare și, de ce nu, la tinerețea a treia, visul 
creatorului îndeplinindu-se în mod cert: „Visul meu 
a fost să scriu o poveste care să ajungă la sufletul cât 
mai multor cititori”!  

...”, 
romanul lui Bacovia reușește să ofere lectorului său 
o mai bună comprehensiune a operei poetului, pagini 
din culisele existenței sale, cu un limbaj care te 
cucerește prin culoarea epocii. De o consistență fără 
margini, romanul ascunde în rândurile sale însăși 
viața, fără niciun alt fel de digresiuni. Poetul, un om 
șters din punct de vedere social, merita o astfel de 
monografie. Iorgu reprezintă numele cu care mama 
sa, Zoe, l-a strigat din primele luni de viață, 
opunându-se vehement prenumelui „Gheorghe”, 
oferit de către tatăl său, Dimitrie Vasiliu.
La îndrumarea familială, Iorgu părăsește provincia 

Moldovei și ajunge în capitală într-o 
rigoare bine pusă la punct în cadrul 
liceului militar, dar pătrunde și în 
haosul saloanelor din spitalele de boli 
nervoase ori își găsește confortul 
sentimental în mariajul cu Agatha 
Grigorescu.

Cartea parcurge, în manieră 
cronologică, viața poetului, prin 
documente ce oferă un iz al 
verosimilului greu de distrus ce 
concretizează trăsăturile romanului 
realist prin: indumentul și obiectele 
ce înconjoară personajele, descrierea 
interioarelor, a fiecărui salon, 
birourile unde pătrunde poetul, 
beciurile și curțile secolului XX, 

Bacăul de altădată cu prăvăliile, mahalalele, 
parcurile și dughenele de sorginte evreiască, alături 
de ciclicitatea anotimpurilor în orașe, căsătoria cu 
Agatha, Premiul Național pentru poezie din 1934, 
experiențele bahice, moartea mamei sale, nașterea 
lui Gabriel,  precum și triada urbană: Bacău, 
București și Iași, o „viață” a simbolistului băcăuan 
redată în paginile sale.
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Nature is a gate that can be opened by 
everyone with the help of the mind's eye.The beauty 
of nature can only be matched by the beauty of the 
soul. 

Firstly, it can be perceived as a way of 
inspiration, a way in which each person has the right 
to an opinion. Many poets  find their peace and love 
in this. Nature often plays the role of a psychologist 
and soother pain and sorrow. Nothing helps you 
understand yourself better than being alone with 
nature. She is the best place for fun and relaxation. 
Throughout the year we are presented with a dance 
of time, in which the irreversible passage of time, 
involuntarily creates a pattern of our own 
perspective in which the "history of the old self" is 
related. This universe surrounded by paper beings 
can be corseted by the idea of solitude that seizes 
your soul sending it into a resonance box. Nature is 
in a continuous development where it is light for our 
eyes, guiding us on the path of the absolute. Even a 
storm can be considered medicine for the human 
soul, because every emotion experienced leads you 
to strength and self-confidence. Nature can be seen 
as a hand that helps you get up when you think that 
everything is crumbling around you. It listens to you 
and heals you. It gives you hope to live every day, 
being a true masterpiece of art. 

Secondly, your thoughts can influence your 
mood, because it can be seen as a picture painted in 
the desired shades, usually the multicolored one 
being predominant. The beauty of our nature is a

miracle the fascinated us all with its splendour and 
diversity at different times of the year and at any time 
of the day. It gives us everything we need to live. 
Summer pleases with a variety of colors, exciting 
smells and warmth. Falling autumn leaves can be 
endlessly described and drawn. Winter is as white as 
snow, swirling and falling snowflakes. The comfort 
of warmth of the house after a cold street and frost 
patterns on the glass make you live in a fairy-tale 
world. Sprint nature begins to come alive. 
Everything rejoices at his coming. We are part of 
nature it depends a lot on us to preserve it.
       In conclusion, nature greatly influences thinking 
and broadens the horizon of self-knowledge. The 
place of discovery can be called nature.

THE SPLENDOUR OF NATURE

You know  yourself or so it seems to me
That  you  just want a validation
That  you  are  beautiful  and 
 That  you  are  doing  well..

To  love  yourself  is a big  thing,
When you  are alone  value  yourself.
You know  you  are unique and  special
And  you  perceive yourself  flawlessly.

Through  your  eyes I enter  your soul
And  I see how you look  for a smile
I  smile  at  you  and I  really  want to...
See that  I  am  your mirror.

SELFLOVE

Aischa Alexandra COLONI
prof. coord. Lăcrămioara CONSTANTIIN

Desen realizat de către Theofani VASILEOIU



LECTURA: ECHILIBRUL DINTRE CREATIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ

Cu toții ați auzit de un tânăr pe nume Bob. 
Momentan, numele lui nu vă spune nimic, dar cu 
siguranță vă veți regăsi în dilemele și problemele pe 
care acesta le are. El este, asemenea vouă, un licean 
care se confruntă cu două mari provocări, anume: 
cum își poate îmbunătăți creativitatea și cum poate 
să finalizeze mai multe teme în timp mai scurt. 
Practic, ce caută el să facă mult mai bine e să 
îmbunătățească două abilități importante pe care, în 
viitor, le va folosi din plin atât la facultate, cât și la 
primul lui loc de muncă. 

Ce soluție are Bob? Cum putem rezolva 
dilema tânărului licean? În cele două situații 
prezentate se regăsește nevoia de cunoștințe, 
implicit nevoia de lectură, de informare. Cu toate 
acestea, pentru Bob, cititul înseamnă plictiseală, ba 
chiar un binemeritat pui de somn. Oare știe el ce 
pierde când nu dă o șansă acestei activități? În cadrul 
studiului realizat de cercetătorii universității Emory 
din Atlanta, s-a ajuns la concluzia că lectura e pentru 
creier ca mersul la sală pentru restul corpului: dacă 
atunci când mergi la sală speri să arăți bine și să fii 
cât mai sănătos, ei bine, când citești regulat, speri la o 
minte deschisă și tânără în permanență.

Acum să îl punem pe Bob în postura unei 
situații stresante unde este nevoie de creativitate 
pentru rezolvarea unei probleme. Să zicem că e 
vorba de un proiect pe echipe. În cadrul acestuia, el 
trebuie să fie, de asemenea, empatic, rațional și să 
lucreze bine sub presiune. Cum ar putea el să dea 
dovadă de aceste calități? Răspunsul stă în cât de 
mult citește Bob. Cu cât acesta are în „palmares” mai 
multe cărți citite, cu atât va fi mai probabil ca el să 
facă față cu brio provocării. Pentru a demonstra celor 
mai sceptici dintre voi acest aspect, Robert S. 
Wilson, profesor în neuropsihologie, a realizat un 
studiu în acest sens.

Bine, dar Bob are încă o întrebare: Să 
citească clasicele cărți? Să citească online, pe Scribd 
sau pe Amazon Kindle? Bietul Bob nu știe ce opțiune 
să aleagă. Mai multe studii arată că stilul clasic nu 
poate fi înlocuit, că beneficiile acestuia nu pot fi 
redate de varianta modernă, digitală. Din nefericire, 
în format digital, creierul e suprasolicitat și de multe 
ori nu reține informațiile pe care le-a citit.  

Acumulând multă informaţie din mediul online,
 

.......

lectura pe formatul scris pare solicitantă şi 
plictisitoare, iar cititorul îşi pierde concentrarea şi 
capacitatea de analiză. Incapacitatea de a menţine 
concentrarea şi interesul pentru citit este o problemă 
pentru tineri. Multe studii arată că, după 3-4 
paragrafe parcurse se pierde concentrarea, restul 
lecturii fiind doar o frunzăreală fără capacitatea de a 
memora sau sintetiza cele citite. 

Modul cum reacţionăm la cititul unui text 
scris pe hârtie sau ecran a fost cercetat în ultimii ani, 
dar concluziile nu sunt definitive. O parte din 
studiile efectuate după anii 2000 a ajuns la concluzia 
că există o înţelegere superioară a textului pe hârtie, 
altele au dat întâietate ecranului digital. Aceste 
rezultate au dus la ideea că trebuie să existe un 
echilibru între lecturarea unei cărţi scrise şi căutarea 
rapidă a unor informaţii pe internet, spre 
exemplu.

Până la urmă ce poate face Bob în situația 
dată? Să analizeze situația în care se află și să 
echilibreze balanța între cele două formate ale 
cărților. E greu, într-adevăr, ca el să se forțeze să 
citească o carte fizic fără să adoarmă la început, dar 
fiecare obicei are nevoie de o perioadă de 
implementare de minimum o lună, depinzând de la 
om la om. Cu alte cuvinte, Bob ar putea da o șansă 
formării unui nou obicei, îmbinându-l cu ceea ce 
face deja, anume să ajungă cu viteză de supererou la 
informație în mediul online, având ca ajutor 
creativitatea din muzicalitatea şi profunzimea 
lecturii scrise tipărite.
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Natura, viața și omul cu acțiunile și gândurile 
lui alcătuiesc un tot inseparabil prin care se 
întrepătrund, un flux universal, în permanentă 
existență. Legăturile artei cu medicina sunt multiple 
și apropierea lor ne permite să descifrăm sensuri noi 
atât pentru una, cât și pentru cealaltă. 

Medicina s-a dezvoltat și s-a împărțit în 
multe specialități, fundamentarea ei științifică s-a 
lărgit considerabil cuprinzând și fizica, chimia, 
matematica și chiar muzica. Medicul în relația cu 
pacientul bolnav nu urmărește doar simptomele 
bolii, să găsească un diagnostic și să prescrie un 
tratament. El nu se adresează unui obiect de studiu în 
care precizia, microscopul și cunoștințele acumulate 
contează. Descifrarea semnelor bolii presupune 
colaborarea cu pacientul, câștigarea încrederii lui.

Practica medicală și creația artistică se 
aproprie prin faptul că realizarea lor presupune un 
studiu îndelungat. Izvoarele medicinei și ale muzicii 
sunt comune, ele venind din mitologia greacă acolo 
unde în panteonul zeilor greci îi putem întâlni pe 
Apollon care era artist și muzician și totodată și 
medic. Fiul acestuia, Asclepios, devine zeul 
medicinei și al vindecării. Iată deci că zeul medicinei 
descinde din cel al muzicii și poeziei și că alături de 
ierburi, muzica a fost socotită ca făcând parte dintre 
primele leacuri. 

În multe culturi antice cum ar fi: cele 
grecești, romane, arabe, indiene etc., relația dintre 
muzică și medicină are rădăcini foarte vechi. Cele 
două domenii au fuzionat permanent în căutările și 
încercările medicilor de-a lungul timpului să 
dezvolte noi forme de terapii pentru vindecare și 
refacere a ființei umane. 

Deoarece apariția unei forme mai grave sau 
mai ușoare de boală era privită ca fiind dovada unei 
încălcări a ordinii stabilite de anumiți zei sau o cale 
de pedepsire datorită nerespectării anumitor 
ritualuri, utilizarea muzicii în tratarea bolii era 
folosită pentru liniștirea zeului sau a spiritului care a 
fost deranjat. 

Dacă în vremurile îndepărtate, medicina și 
muzica se contopeau în fața forțelor neîmblânzite ale 
naturii, amestecându-se cu magia și religia, odată cu 
dezvoltarea științei, arta tămăduirii s-a delimitat, 
desprinzându-se de supranatural și de imaginație.

Relațiile dintre medicină și muzică au rămas 
la fel de intime, deși fiecare s-a dezvoltat în mod 
independent de-a lungul timpului. 

Prin unele din elementele sale, muzica era 
folosită și în practica medicală, spre exemplu: 
diapazonul, instrumentul nelipsit al muzicienilor 
este folosit de către medici pentru a verifica auzul. 
Relația dintre tonalități, ritmurile muzicii și bătăile 
inimii îl ajută pe medicul internist să poată observa 
mai bine fenomenul creșterii sau descreșterii 
pulsului. Medicul neurolog poate utiliza redarea 
unui fragment muzical pentru a putea identifica 
anumite leziuni ale scoarței cerebrale. 

De-a lungul timpului, s-a putut constata un 
interes crescut la medicii arabi, greci și romani 
pentru folosirea muzicii în spitalele și sanatoriile de 
refacere, unde alături de terapiile consacrate ale 
medicinei, terapia prin muzică era des folosită. Chiar 
și în perioada Evului Mediu putem observa legături 
strânse între domeniul medical și cel artistic, în 
speță, muzical. 

Importanți filozofi ai perioadei clasice au 
readus în atenție studiul științific al medicinei și 
muzicii.  Prin traducerea lucrărilor filozofilor greci, 
dar și a altor scrieri antice s-a putut observa o relație 
foarte apropiată între muzică și medicină. Perioada 
Renașterii a devenit epoca artei, muzicii și științei. 
Leonardo da Vinci și alții ca el au promovat un nou 
stil de abordare a științei și a artei, căutând o 
integrare a domeniilor în crearea de noi idei și 
tehnologii menite să dezvolte omenirea. Odată cu 
dezvoltarea neurologiei,  psihiatriei și  a 
psihoanalizei mulți medici și oameni de știință au 
devenit interesați de domeniul muzical. 
Întrebări despre rolul muzicii în comportamentul 
uman, cât și metodele antice de utilizare a muzicii în 
tratamentul medical au devenit foarte populare.  

La sfârșitul secolului al XVIII – lea, orașul 
Viena din Austria, a devenit unul dintre cele mai mari 
centre muzicale ale Europei. Tot aici, începând cu 
anul 1754, prin înființarea unei Școli Medicale 
numite ,,Gerhard van Swieten”, Viena devine și un 
centru medical recunoscut în întreaga Europă. Nu în 
mod surprinzător, două domenii aparent distincte, 
medicina și muzica se întâlnesc în unul dintre cele 
mai dezvoltate orașe ale lumii apusene. Multe figuri 
proeminente ale medicinei erau implicate în 
domeniul muzical unii fiind chiar și compozitori. 
Relația dintre medicină și muzică nu se putea vedea 
mai bine decât aici în Viena. 
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Un medic foarte cunoscut din Viena pe nume 
Dr. Johnann Anton von Bernhard în urma unei 
suferințe a tânărului Mozart după un concert de la 
curtea Mariei Tereza, la invitația tatălui lui Mozart, îl 
tratează pe tânărul compozitor, după care cei doi au 
devenit prieteni foarte apropiați. Un alt medic pe 
nume Dr. Alexandre-Louis Laugier, cunoscându-l pe 
Mozart la nunta fiicei Maria Tereza, Arhiducesa 
Maria Josepha, obișnuia să invite la el acasă mulți 
intelectuali și colegi de breaslă pentru a asculta arii 
compuse de marii compozitori ai vremii. Pe lângă 
cei doi medici, au mai fost și alții care alături de 
domeniul medical obișnuiau să petreacă mult timp 
ascultând, interpretând sau chiar compunând 
muzică. Cele două domenii se regăseau foarte 
apropiate în viața medicilor care au condus lumea 
medicală din Viena sfârșitului sec. al XVIII- lea. 

În secolul XX, terapia prin muzică sau 
meloterapia, ca și ramură științifică a fost cel mai 
bine dezvoltată. Astăzi, efectele muzicii asupra 
creierului uman sunt domenii vast investigate prin 
multe metode și mijloace științifice. Multe astfel de 
metode au contribuit la dezoltarea terapiilor prin 
muzică în refacerea și tratarea unor boli. Muzica 
joacă un rol foarte important în psihoterapie și în 
recuperarea medicală.  

Numeroase studii au arătat impactul muzicii 
asupra unor boli de natură psihică, psihiatria și 
neuropsihiatria devenind domenii care au utilizat 
muzica cel mai mult în tratare. Alte studii recente au 
investigat beneficiile unui stil de viață ce cuprinde 
implicarea activă și pasivă a omului în domeniul 
muzical prin interpretare și ascultare. De asemenea 
s-a putut observa impactul pozitiv pe care îl are 
muzica nu doar asupra pacientului, ci chiar și în sala 
de operație asupra întregii echipe care lucrează 
acolo. 

Mai mulți medici chirurgi din întreaga lume, 
folosesc muzica în sălile de operație pentru a le 
conferi atât o mai mare capacitate de concentrare, cât 
și o relaxare psihică. Neuroștiința a observat o mai 
largă conexiune între muzică și medicină prin 
înțelegerea percepției muzicii a stimulilor neuronali, 
oferind astfel un impact foarte mare asupra 
sistemului nervos, asupra centrilor emoționali, 
memorie, funcțiilor analitice ale creierului. 

În concluzie, putem preciza cu certitudine 
legătura incontestabilă dintre domenii, aparent 
dinsticte, dar care se intersectează atât de bine prin 
impactul lor asupra ființei umane ca întreg. Atât în 
trecut, cât și în prezent, muzica și medicina vor 
fuziona permanent în căutările omului de a se 

înțelege pe sine și natura sa, dar și în lupta împotriva 
factorilor perturbatori care împiedică un stil de viață 
sănătos.  
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Când vorbim despre sport, imediat ne vin în 
minte cât de multe beneficii există la acesta la modul 
general, însă, de cele mai multe ori vom privi sportul 
sub două aspecte:
- fie ne referim la acel sport profesionist de 
competiție, adică fotbalul, tenisul, boxul pe care îl 
vedem la televizor efectuat de către profesioniști și 
care evident că nu are legătură cu o majoritate din 
populație.
- sportul ca și beneficiu, ce face referire la un aspect 
fizic plăcut, la acele persoane care merg doar la sala 
în mod constant și care își sculptează corpul cum își 
doresc.

Activitatea fizică regulată reprezintă cea mai 
bună ,,investiție” pentru o inimă sănătoasă, 
contribuind la reducerea riscului de apariție a 
afecțiunilor cardiovasculare, scăzând greutatea, 
îmbunătățind valorile tensiunii arteriale, ale 
colesterolului și ale glicemiei, reducând stresul și 
crescând buna dispoziție.

O oră pe zi nu este mult, poate nu la sala de 
fitness, dar acasă sau în parc, odihnindu-ne mintea, 
ne putem pune la lucru corpul! Dacă mergem la 
bazin sau la sala de fitness, dacă mergem în parc cu 
rolele, bicicleta sau dacă mergem să facem jogging 
este mai puțin important! Important este să facem 
acest lucru în fiecare zi!

Antrenându-ne corpul, ne antrenăm și 
mintea, aducând în viața noastră o stare de bine!

Activitatea fizică ne face să ne menținem 
sănătoși și inteligenți pe măsură ce îmbătrânim. 
Dacă nu facem mișcare o perioadă mai lungă de 
timp, mușchii ni se pot atrofia. În timpul 
antrenamentelor, sângele este pus în mişcare, iar 
creierul se menține într-o formă mai bună.

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre 
care putem enumera: ne lungește viața și calitatea 
acesteia, mișcarea ne scapă de grăsimi, ne motivează 
să ne depășim limitele, putem să dormim mai 
liniștiți, ne ajută să avem încredere în noi înșine, 
exercițiile fizice regulate țin la distanță răcelile și 
gripa, reduc riscul de anumite cancere și boli cronice 
și încetinesc procesul de îmbătrânire.

Se știe, exercițiile fac minuni asupra 
trupului, îl fac mai frumos, dar, atunci când facem 
mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și creierul! 

Sportul ne face mai deștepți. Prin eliberarea 
de neurotransmițători ce alină durerea fizică și 
psihică și are ca rezultat generarea de noi neuroni.

Sportul este una dintre puținele modalități 
descoperite de oamenii de știință de a genera noi 
neuroni. Neuronii cei noi iau naștere în hipocamp, 
centrul învățării și al memoriei, dar mecanismul nu 
este cunoscut cu exactitate. Explicația pare să fie 
aceea că, la nivel celular, un influx de calciu este 
generat, activându-se factorii de transcriere din 
neuronii existenți. Creierul începe să piardă din 
țesutul nervos după vârsta de 30 de ani, motiv pentru 
care această descoperire este deosebit de importantă 
pentru activitatea cerebrală umană.

Este bine cunoscut efectul sportului asupra 
organismului uman, în boli precum: Alzheimer și 
Parkinson, asupra cărora sportul are efecte 
preventive și terapeutice. Aceste boli progresează 
prin pierderea de neuroni, iar mișcarea fizică vine să 
compenseze acest lucru. Sportul este recunoscut și 
pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a 
îmbunătăți memoria. Iată cum, dacă facem sport, ne 
vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere!

Mișcarea, așadar, ne face fericiți. Endorfina, 
substanța chimică cu proprietăți analgezice 
asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 
de minute de la momentul în care începem să facem 
sport. Aceasta reduce disconfortul fizic provocat de 
exercițiu și induce un sentiment de bună dispoziție. 
De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot 
contribui la starea noastră de sănătate!

Experții medicali spun că inactivitatea 
reprezintă un la fel de mare pericol pentru sănătate ca 
și fumatul, contribuind la bolile de inimă, diabet, 
hipertensiune, cancer, depresie, artrita și 
osteoporoza.

Exercițiile fizice regulate pun în mișcare 
sistemul limfatic care are un rol foarte important în 
detoxifierea organismului.

Corpul omenesc are nevoie de mișcare 
precum are nevoie de aer, apa și hrana. Mișcarea ar 
trebui prescrisă de doctori pe rețetă, ar trebui să fie 
privită ca un vaccin, ca un medicament miraculos. 

Cu siguranța că,  dacă mișcarea, exercițiile 
fizice  erau un medicament, care să fie ușor de luat cu 
un pahar de apă, ar fi fost un best-seller. 

BENEFICIILE SPORTULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII
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prof. Laura - Andreea ŞUHAN

Educația este un fenomen socio-uman care 
asigură transmiterea acumulărilor teoretice 
(informațiilor) și practice ( abilităților) obținute de 
omenire în timpul evoluției sale social– istorice. 
Scopul acesteia îl reprezintă formarea personalității 
și pregătirii educabilului pentru viață, în toată 
complexitatea ei. Se apreciază că educația îmbracă 
trei forme care sunt independente, dar care se 
întrepătrund, se intercondiționează cu educația 
permanentă.

Educația formală este un act oficial de 
transmitere a cunoștințelor teoretice și practice și de 
învățare a acestora într-un cadru instituționalizat (în 
cadrul instituțiilor de învățământ).

Educația nonformală se realizează în afara 
formelor educative din școli. Ea este influențată de 
teoria și strategiile pedagogice, deoarece nu poate fi 
„ruptă” nici de cadrul formal, educativ. Cel mai 
adesea, pe lângă mass-media, muzeele, expozițiile, 
anumite activități cultual-artistice, științifice, 
sportive, economice sunt tot atâția factori de 
educație nonformală. Dar ei toți sunt colaboratori ai 
instituțiilor educației formale, pentru că un educabil 
evoluează într-o lume complexă, în care 
nonformalul poate spori receptivitatea, interesul și 
atractivitatea formalului educativ.

Educația informală este determinată de 
acțiuni socio-umane, culturale care includ efecte 
educaționale fără forme educative speciale. Aceste 
efecte sunt spontane, involuntare, neașteptate, fără 
să le conștientizeze în mod special, dar care 
influențează personalitatea educabilului. Activitățile 
cultural-artistice, vizitele la muzee și expoziții, 
excursiile, adesea organizate cu ajutorul instituțiilor 
educației formale au și elemente de educație 
informală. Practic, în formarea unei personalități 
complete și complexe a unui tânăr, cele trei tipuri de 
educație se întrepătrund și se intercondiționează, iar 
procesul de învățământ ce stă la baza educației 
formale, are, la rândul său, caracter formativ și 
informativ. Mulți pun accent pe ramura informativă 
a procesului de învățământ, alții țin mai mult la 
componenta formativă a acestui proces. Adevărul 
este că niciodată cele două componente, informativă 
și formativă nu pot să fie decât împreună. O 
informație ce nu își are utilitate în viață, în practică 
devine un „balast” care trebuie aruncat la un moment 
dat, pentru că totuși, creierul uman, deși are o mare 
capacitate de prelucrare a informațiilor, nu are și o 
capacitate la fel de mare de stocare a informațiilor. 

...................................................

............................

...........................

Totuși, elementele formative ale educației și 
ale învățării nu se pot dezvolta în absența 
informațiilor, iar transpunerea în practică a 
capacităților nu poate avea eficiență decât prin 
vehicularea de informații. Astfel, trebuie să 
recunoaștem că este extrem de important ca între 
caracterul informativ și cel formativ al învățării să se 
realizeze un echilibru, cu accent pe caracterul 
formativ. De aceea, este extrem de important ca în 
toate formele educației, formală, nonformală sau 
informală să vehiculăm informații, concepte corect, 
care să poată duce la judecăți de valoare care pot să 
conducă la formarea unor oameni de calitate, a unor 
oameni care să contribuie la dezvoltarea unei 
societăți în care să predomine valorile.

Astfel, o activitate nonformală, excursia, se 
îmbogățeşte cu o serie de momente informative (că 
am discutat și elemente de geografie: climă, relief, 
forme carstice, istorie: evenimente și personalități 
din zonă), și formative. De alfel, toate excursiile 
organizate de școli au ca principal beneficiu 
îmbinarea activităților plăcute, nonformale și 
informale, cu câteva activități care țin de educația 
formală, de procesele de învățământ. O vizită într-un 
muzeu înseamnă pentru copii o călătorie într-o lume 
spre care se deschid uşile cunoaşterii. Un traseu 
turistic care trebuie parcurs pentru a ajunge într-o 
zonă deosebită, presupune combinarea unor 
cunoştinţe referitoare la orientarea în teren cu 
atitudini şi comportamente legate de respectarea 
naturii, dar şi cooperarea şi colaborarea cu cei din 
grup pentru ca toţi membrii să fie în permanenţă în 
siguranţă.
               Strategia pe care o aplicăm în aceste situații 
este cea a asigurării echilibrului între ce, cât și cum 
învățăm, astfel încât să asigurăm, de fapt, și 
învățarea independentă, legată de acțiuni practice, 
de logică și valorificând creativitatea fiecăruia, dar și 
socializarea, învățarea în grup, în orice context.

Tot ceea ce ține de procesele de cunoaștere 
(învățare) are o dinamică aparte. Iar actorii învățării 
acționează fiecare astfel încât ansamblul capătă o 
dinamică sigură, iar lumea în care evoluăm poate să 
devină, prin intermediul tuturor celor care sunt 
educabili (indiferent că se află în postura de elevi sau 
de profesori, de experți externi sau de simpli 
trecători cu care intri la un moment dat în 
interacțiune), mai bună, mai potrivită pentru cei care 
ne vor urma. 

.................................................................
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Culturi spectaculoase... de portocali

Excursia din Grecia mi-a lăsat impresia că Atena e un 
amestec de bune și rele, de plusuri și minusuri, de lucruri care-
ți plac la nebunie și lucruri pe care le urăști deopotrivă. 

Miroase a portocale pe străzi, culturile însoțesc 
autostrăzile, dar când ți-e lumea mai dragă dai de ditai” 
maldărul de gunoi aruncat fix în mijlocul străzii.

Întregul oraș este plin de istorie și ruine străvechi, dar în 
același timp găsești ruine moderne, blocuri și construcții de 
hoteluri care au fost începute, însă niciodată terminate. 

Zei și zeițe, istorie, cultură, artă, filozofi, 
matematicieni... Atena, leagănul civilizației europene, așa cum 
ne-au învățat cărțile, tinde să dezamăgească la prima vedere, 
dar în același timp găsești și cele mai diferite și impunătoare 
străzi, clădiri, priveliști. 

Cu siguranță, Acropolele sunt superbe și desigur, perla 
orașului aș putea spune, nu există nici un reproș pe care să îl 
aduc acestui loc de poveste. 

Grecia este unul dintre exportatorii cunoscuți ai acestor 
fructe: portocale, lămâi, grapefruit, kiwi, rodii, mandarine, 
clementine, măsline etc.  

 „

PORTOCALUL
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Culturile de portocali

Originea genului Citrus a 
fost studiată de oameni de știință 
din SUA, Spania și Franța, iar 
rezultatele cercetării au arătat că 
primii arbori de citrice au apărut în 
Asia de Sud-Est și de Sud, apoi 
„au migrat” în țările subtropicale 
și tropicale.    

Polenizarea încrucișată a 
dus la lămâi, portocale, limes, 
grapefruits și mandarine. 

Cercetările ADN au ajutat 
la stabilirea perioadei de apariție a 
citricelor – cca. 8 mil. de ani-, fapt 
confirmat de fosilele găsite de 
acum 8-6 milioane de ani î.Hr. e.

Originea

În termeni științifici, 
Citrus sinensis L.”, cunoscut sub 

numele de Portocal dulce”, este 
un arbore fructifer din genul 
Citrus ce face parte din familia 
Rutaceae

Este vorba despre un 
arbore de mărime mijlocie, dar în 
condiții optime poate ajunge la 13 
m înălțime, are coroana mare, 
rotundă sau piramidală, cu frunze 
ovale de 7–10 cm cu margine 
dreaptă și ramuri care uneori au 
spini mari de 10 cm. Florile sunt 
albe parfumate ce apar izolat sau 
în buchet. 

Fructul de portocală dulce 
con ț ine  subs t an ț e  ac t ive :  
hesperidina, pectina, acizii 
ascorbic și citric, alcaloizi (ca 
betadine), zaharuri (fructoză, 
galactoză), vitamine (B2, B1, B6, 
și C) și minerale Fe, Ca, Mg, P, K, 
Na, Zn.

 
„

 „



 Delia - Maria POPOVICI
 prof.coord.  Constantina HULEA
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Pentru că în toamna acestui an școlar am vizitat Grecia 
și am văzut portocalele care erau la tot pasul, m-au făcut să vă 
povestesc mai multe despre acești arbuști sau arbori 
excepționali, ca întreaga  cultură elenă.

Mirosul fructelor nu m-a lăsat să mă abțin și am luat o 
portocală dintr-un copac împreună cu una din prietenele mele, 
însă pentru că norocul nu era cu noi în acea zi, am nimerit una 
necoaptă și totuși mirosul deosebit care mă atrăsese, îmi 
spunea ceva... 

Mirosea exact a Crăciun, doar că la noi e nevoie de 10 
portocale pentru a reda intensitatea mirosului acelei portocale. 
Portocalele sunt cel mai bine cunoscute ca o sursă excelentă de 
vitamina C pentru a susține un sistem imunitar sănătos.

Oamenii de știință  sugerează că portocala este 
rezultatul încrucișării unei mandarine și a unui pomelo... 

 Patria portocaliei”, ca și cea a altor citrice, este prin 
Asia de Sud-Est. Fructele se disting printr-o structură specială 
și se numesc hesperide. Acest nume a fost dat fructului 
portocalului de către greci. Unul dintre miturile antice grecești 
descrie grădina fiicelor din Atlanta - Hesperidele. Acolo au 
crescut fructele numite mere aurii.

Știu!... nu e tocmai o alegere inspirată, dar culturile 
spectaculoase de portocali te duc cu gândul la elaborata cultură 
elenă pe care eu o cunoșteam numai din citit sau auzit.

Și parcă o aud pe doamna profesoară de biologie despre 
etimologia greacă a termenilor de specialitate. 

 „

Bbliografie:https://www.maria-andrei.ro/florile-de-portocal

Floarea de portocal
Portocalul e o plantă 

perenă verde, ciclul lui de 
reproducere se oprește doar circa 
trei luni pe an. Înflorirea are loc 
primăvara, florile de culoare albă 
fiind foarte parfumate, iar fructele 
se culeg în perioada de iarnă. 

Pe lângă fructele iubite de 
toată lumea, se cunoaște faptul că 
florile de portocal se folosesc în 
indus t r ia  cosmet ică  ș i  l a  
producerea uleiului și a apei de 
portocale, utilizate atât în 
aromaterapie, cât și în zona 
gastronomică.

Din florile portocalilor 
amari, în urma unui proces de 
distilare, se extrage uleiul de 
portocale. 

Pentru  a  produce o  
jumătate de kilogram de ulei de 
portocale e nevoie de 500 kg de 
flori de portocali, fapt ce 
transformă acest produs într-unul 
dintre cele mai scumpe uleiuri de 
citrice din lume. 

Aroma rezultată este 
absolut divină: proaspătă, de o 
dulceață aparte, cu note citrice 
intense. 

Numai parfumul uleiului 
de portocale este suficient pentru a 
obține un efect de reducere a 
stresului, însă beneficiile lui 
terapeutice merg mult mai 
d e p a r t e ,  f i i n d  a t r i b u i t e  
schimbărilor biologice pe care 
t r i gge r i i  ch imic i  ( f ac to r i  
declanșatori care pun în mișcare 
un șir de acțiuni și reacțiuni, de 
minimă contribuție energetică în 
organism) le declanșează în 
organismele noastre. 

Uleiurile esențiale de 
flori de portocale au compuși cu 
proprietăți antimicrobiene, 
antiseptice, decongestionante, 
anti-inflamatorii, antioxidante 
și antifungice.   
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Simbolistica măslinului

Încă din era preistorică, măslinul este arborele ambasador al 
liniștii și al păcii, fiind unul dintre cei mai des întâlniți arbori din 
zonele mediteraneene, printre care și Grecia căreia îi conferă acest 
privilegiu. 

Este de o frumusețe inimaginabilă peisajul creat adesea din 
mâinile lui Dumnezeu, în care se regăsește în grădina fiecărei 
proprietăți, cel puțin un măslin, în special în prezența caselor 
bătrânești de pe colinele veșnic însorite ale Greciei, creând astfel 
peisaje mirobolante.

Cu certitudine am putut remarca răbdarea și pasiunea prin 
intermediul căreia persoanele de vârstă înaintată își trăiesc cursul 
vieții. Probabil, consider eu, datorită proeminenței acestor arbori, 
care poartă după ei o amploare  extraordinară din punct de vedere al 
înțelepciunii, dar și al frumuseții sufletești.

În decursul acestei expediții, am avut ocazia să observ foarte 
multe persoane aparținătoare cetățeniei elene, dar și grație colegilor 
de care am fost alături, o schimbare radicală referitoare la 
comportamentul bogat în răbdare și calmitate. 

Așadar, se pare că am reușit să dau de capăt acestei dileme, 
care începuse a-mi da bătăi de cap, aflând în cele din urmă, motivul 
pentru care, într-adevăr, cauza stării de bine, în pofida 
conștientizării psihologice de a fi într-o perioadă de recreere.

MĂSLINUL

Culturile de măslini

Cu peste 6000 de ani în 
urmă cultivarea măslinelor 
era și încă este practicată cu 
prosperitate la o scară 
mondială, acestea servind ca 
scop în obținerea uleiului de 
măsline, dar și a fructului în 
s i n e ,  c a r e  c o n ț i n e  o  
multitudine de beneficii, 
reprezentând o importantă 
sursă economică.

Originea

În termeni științifici, 
Olea europaea L.”, cunoscut 

sub numele de “Măslin”, face 
parte din familia numită 
Oleaceae”, fiind înrudit 

bineînțeles, cu specia Olea 
a f r i c a n a ” ,  m ă s l i n u l u i  
sălbatic.

Fructele 

Aces tea  sun t ,  de  
regulă, verzi, la începutul 
procesului de coacere, 
s c h i m b â n d u - ș i  t r e p t a t  
culoarea odată cu trecere 
t impulu i ,  în  maron iu ,  
concomitent maro închis, 
respectiv maro-vișiniu. 

Adesea au o formă 
ovală,  cu mărimea de 
aproximativ 1 - 3cm lungime, 
în funcție de familia din care 
fac parte.

 

„

 

„

 „



Am fost plăcut surprins, ca în urma cercetărilor în 
domeniu și a cunoștințelor personale, dar de asemenea, și a 
practicalității în persoană, să aflu că toate cele enumerate 
anterior se datorează măslinului. 

În cazul intervenirii curiozității asupra acestei teme, pot 
să mărturisesc că răspunsul a fost întotdeauna chiar sub nasul 
meu, întrucât minunata Grecie, fiind acoperită în întregime de 
prezența acestor arbori, însăși prezența lor a făcut ca această 
stare de zen al egoului propriu să se manifeste pe întreaga 
durată a acestei excursii, un rol important, presupun, 
datorându-se și florilor în plin sezon care  emanau o mireasmă 
aparte, plină de prospețime.

De asemenea, acest arbore sfânt, apare și în prima 
parabolă din Vechiul Testament, unde este numit ca una dintre 
binecuvântările  „pământului făgăduit”.

Bibliografie
https://www.diane.ro/2018/05/maslin-legenda-simbol-
mit.html
https://www.diane.ro/2018/05/maslin-legenda-simbol-
mit.html
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Floarea de măslin

În perioada de apogeu, a 
sezonului specific cultivării de 
măsline, aceștia dau naștere unor 
flori divine cu textură cremoasă, 
adesea de culoare albă, purtătoare 
atât de părți feminine, cât și de 
părți masculine în aceeași cavitate 
florală. 

Florile mici, albe, cu pene, 
cu caliciul și corola cu zece fante, 
două stamine și stigmatele bifide, 
sunt purtate, în general, pe 
ramurile de anul trecut, în 
racemele care provin din axilele 
frunzei. 

Arborele este suficient de 
matur pentru a produce flori și 
fructe la vârsta de aproximativ 
patru ani. Modificările care 
afectează creșterea fructelor încep 
în vara precedentă:
• absența stresurilor de apă în 
timpul verii precedente ajută la 
schimbarea de la mugurii vegetali 
în mugurii de flori;
•  statutul optim în iulie și august 
este esențial pentru a asigura că un 
pom se află în perioada de vârf 
pentru a produce flori maxime;

copacii uscați pot avea până la 
52% flori sterile, comparativ cu 
arborii irigați corespunzător cu 
doar 7% - 8% din flori sterile.

•  

 Andrei ISTRATE
 prof.coord.  Constantina HULEA
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       Una dintre cele mai dramatice și sângeroase 
bătălii din campania anului 1917 de pe frontul 
românesc din timpul Primului Război Mondial s-a 
dat pe muntele Cireşoaia (zona Târgu Ocna), la cota 
789.                                         
      După biruinţele de la Mărăşti, Mărăşeşti și Oituz, 
luptele de pe frontul de la Oituz au scăzut în 
intensitate. Corpul 8 armata austro-ungar reuşise o 
străpungere, stăpânind înălţimile care dominau 
Oituzul si Slănicul, în timp ce valea Trotuşului se 
afla sub focul artileriei inamice de pe vârfurile 
Cireşoaia și Coşna. După o analiză a situației 
inamicului de la acea dată, generalul Alexandru 
Averescu a considerat că punctul slab al Armatei 1 
austro-ungare era la Cireşoaia. 
          O victorie obținută aici, însemna nu doar un 
câștig tactic prin îndepărtarea inamicului din zona 
Târgu Ocna-Onești, ci și deschiderea accesului spre 
al doilea obiectiv, vârful Coșna. Pentru această 
importantă ofensivă, au fost mobilizate 34 de 
batalioane de infanterie, patru escadroane de 
cavalerie și 35 baterii de artilerie.
       Forțele germano-austro-ungare erau puternice ( 
Divizia 70 Infanterie austro-ungară, Divizia 7 
Cavalerie austro-ungară, părți din Divizia 117 
germană), formând în această zonă opt centre de 
rezistență, dintre care cele mai puternice erau cele de 
la Cireșoaia (cota 772) și Coșna (cota 789) care,  

LUPTA DE LA CIREȘOAIA 27-29 AUGUST 1917
odată cucerite, le-ar fi permis o debușare ușoară spre 
Onești și ar fi periclitat în mod grav stabilitatea 
forțelor noastre în zona Mărășești.
     Inamicul, aflând de pregătirile pentru ofensivă ale 
românilor, a trimis trupe de rezervă la Cireșoaia, 
întărind puternic puterea lor de apărare. Acest lucru 
va cântări greu în luptele sângeroase care se vor 
declanșa în această zonă.
    „Bătălia de la Cireșoaia a început la 9 septembrie 
(27 august 1917 iar în zilele de lupte crâncene,  aici 
s-a declanșat ofensiva împotriva înălțimilor Coșna si 
Cireșoaia, respinsă însă cu grele pierderi pentru 
unitățile noastre: peste 1.200 de oameni”,   - a 
declarat istoricul târgocnean, prof.Corneliu Stoica. 
           Printre cei răpuși în lupta de la Cireșoaia s-au 
numărat scriitorul și istoricul voluntar bucovinean 
Ion Grămadă, locotenentul Gheorghe Ioan Prioteasa 
din Regimentul 43 Infanterie, precum și alți 512 
soldați din cadrul Regimentului 15 Infanterie 
„Războieni”.  
          Campania din 1917 de pe frontul nostru a 
demonstrat că armata română a fost în măsură să 
rezolve cu pricepere și iscusință situații dintre cele 
mai complexe, iar soldații români, înzestrați cu noi 
mijloace și instruiți corespunzător cerințelor 
câmpului de luptă, s-au dovedit superiori inamicului, 
mai ales prin dârzenia și spiritul de sacrificiu de care 
au dat dovadă.
             Secvențe de război    
            Ofensiva inamică avansa greu, pentru că 
după cum afirma chiar arhiducele Joseph August de 
Austria care comanda Armatei I austro-ungară: 
„românii opun pretutindeni o rezistență foarte dârză 
și cedează terenul numai pas cu pas și adeseori se 
apără cu contraatacuri foarte puternice”.
            Cu toate acestea,  în ziua de 29 iulie/11 
august, s-a ajuns la o situație extrem de grea și 
încordată la aripa dreaptă a Armatei 2 române. 
Inamicul a reluat cu putere ofensiva pe întregul front 
al Diviziei 7 Infanterie. 

Pentru că Diviziile 70 Infanterie și 7 
Cavalerie austro-ungare au reușit să scoată din 
pozițiile de apărare unitățile de pe flancul drept al 
diviziei române și să cucerească vârful Cireșoaia, 
amenințau  să taie legătura trupelor noastre cu 
trupele ruse vecine din dreapta. 
         Pe timpul desfășurării acestei acțiuni, 
Regimentul 15 Infanterie Războieni a opus o 
rezistență eroică pe dealul Cireșoaia, unul dintre
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stâlpii apărării române.   S-a distins în aceste lupte 
Batalionul 1, din rândul căruia a căzut și plutonierul 
Nicolae Șerban. 
            Se remarcă Regimentul 27 Infanterie ce  este 
în Bogata, un detașament este pe Măgura, altul se 
găsea pe malul stâng al Trotușului, la sud de Poieni. 
Patrulele inamice au ajuns până la vest de Poieni și 
Mosoare.
             Batalionul de Vânători de Munte, comandat 
de maiorul Virgil Bădulescu, sosit de la Târgu 
Neamț, găsește în zona dealul Brăteștilor o călăuză 
în persoana lui Elisei Ursac, un cioban în vârstă de 66 
de ani, din Poieni, care se oferă să-i ducă până sub 
Cireșoaia fără ca inamicul să prindă de veste.
              În ziua de 30 iulie/12 august, la ora 16, 
unitățile Diviziei 7 Infanterie și Batalionul de 
Vânători de Munte, în cooperare cu Regimentul 196 
rus, au primit ordin să contraatace și să recucerească 
muntele Cireșoaia (cota 772). 
            Batalioanele Regimentului 27 Infanterie au 
urcat în grabă pantele nord-estice ale dealului 
Vrânceanu, în timp ce vânătorii de munte, având în 
stânga batalionul din Regimentul 15 Infanterie, au 
înaintat pe muntele Măgura spre Cireșoaia, sprijiniți 
de focul bateriilor de artilerie din pozițiile de pe 
celălalt mal al Trotușului.    
             Desfășurându-se din mișcare pentru asalt, 
vânătorii de munte și infanteriștii cu baionetele la 
arme au zdrobit rezistențele inamicului și, la căderea 
serii, pozițiile de pe Vrânceanu, Măgura, Grohotiș, 
inclusiv Cireșoaia se găseau sub controlul trupelor 
române.
Între ostașii români căzuți la datorie se numără și cel 
despre care locotenent-colonelul Ganea, 
comandantul Regimentului 27 Bacău, scria în 

Ordinul de zi nr. 30 din 17/30 august 1917 
următoarele: „În ziua de 12 august a.c., la atacul care 
s-a dat pe Valea Arinișului și Cireșoaia, locotenentul 
Sion Alexandru, comandantul Companiei a I-a din 
acest Corp s-a distins prin bravura și avântul cu care 
a condus compania sa ce se găsea în linia întâi. Prin 
exemplul său personal, a împins compania tot 
înainte, punând inamicul pe fugă până când, în cele 
din urmă, locotenentul Sion Alexandru cade rănit 
grav și evacuat, încetează din viață. Deși căzut și 
grav rănit, gândul său se îndrepta tot către companie 
și spunea locotenentului său, Stancoveanu: „Să duci 
compania mai departe!”
         Ziua se încheia cu un succes incontestabil al 
trupelor române. Comunicatul oficial al Marelui 
Cartier General, din seara zilei de 30 iulie/12 august 
1917, arăta că: „În regiunea muntoasă dintre Valea 
Doftenei și a Putnei, toate atacurile pe care inamicul 
le-a dat în văile Slănicului și Oituzului, fără a ține 
seama de pierderi, au fost respinse. Trupele noastre 
de infanterie și cavalerie, ...., l-au pus pe fugă în 
dezordine și au ocupat mai multe înălțimi. S-au luat 
peste 600 de prizonieri și 4 mitraliere.”

Iată, cum ne povestește Gheorghe Iordachi, 
din Vâlcele, pe atunci soldat în Regimentul 27 
Infanterie Bacău, participarea sa la bătălia de la 
Cireșoaia din 30 iulie/12 august: „Cireșoaia… Acest 
nume va sta poate în istoria neamului nostru alături 
de Călugăreni, Războieni, Plevna, etc., ca pildă de 
sacrificiu a poporului nostru. Întunericul nopții ne 
găsi pe plaiurile Cireșoaiei, Vrânceanului și Măgurii. 

Orașul nostru scump, Târgu Ocna, era salvat, 
și cu el poarta ce duce spre inima Moldovei. 
Prizonierii spuneau că avuseseră ordin ca în acea zi 
să ia masa la Târgu Ocna, dar nu au reușit. 
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Ne făceam măști pe pozițiile în care ne aflam 
și vegheam toată noaptea, printre gemetele răniților 
care încă nu fuseseră strânși. Toată noaptea i-au 
transportat brancardierii. Când se iviră zorile, 
primim ordin să ne reconstituim, să trecem la 
unitățile noastre, căci în timpul luptei ne 
amestecasem.”

În fruntea unuia dintre valurile de atac ale 
Regimentului 8 de Vânători a căzut voluntarul 
bucovinean Ion Grămadă. Cu câteva zile înaintea 
morții sale, fostul profesor al Liceului Militar de la 
Mănăstirea Dealu, dar și cunoscut scriitor 
bucovinean, consemna: „Adesea fac bilanțul vieții 
mele și mă întreb ce bine am făcut eu pe pământ. Și 
întotdeauna eu regret că nu am putut lucra mai mult, 
spre a aduce mai multă fericire altora. Căci atât 
rămâne pentru fiecare pe lumea asta: binele ce l-a 
făcut altora. Încolo, totul e praf și cenușă, pe care le 
spulberă vântul (…) Mă gândesc foarte puțin la 
moarte și nu mă tem deloc de ea. Sunt pregătit s-o 
înfrunt”.

Multe alte gânduri, dorințe nespuse, 
încurajări pentru cei dragi, au scris zeci de ostași ce 
luptau cu îndârjire pe aceste meleaguri cu un inamic 
puternic, pe scoarța de mesteacăn. Gânduri pierdute, 
gânduri recuperate, speranță și recunoștință peste 
timp. Chiar și scriitorul Ioan Missir, fost căpitan în 
Regimentul 8 Obuziere, în cartea sa intitulată „Fata 
moartă”, apărută în 1937, ne lasă câteva pagini pline 
de dramatism ale sângeroaselor confruntări de pe 
frontul de la Cireșoaia: „Luptele continuă la Coșna, 
prelungindu-se prin Cireșoaia spre    dreapta, unde 
germanii, cari coborâseră până pe malul Trotușului, 
au fost împinși îndărăt. Un contraatac disperat reia 
Bogata, culege prizonieri, decimează rândurile 
inamice și recucerește pas cu pas, cu baioneta la 
armă, tot ce se pierduse la început. ...Regimentul 27 
Bacău, 15 Războieni, cavalerie descălicată și alte 
trupe de elită pierd zeci de ofițeri, sute și sute de 
soldați…, dar sfârșitul lui august 1917, luptele de la 
Cireșoaia rămân piatra de încercare și, în același 
timp, lespedea funerară a atâtor și atâtor regimente 
măcinate de uraganul de foc! Chenar de sânge nobil 
și curat, prelins de-a lungul vremii, din trupul 
Moldovei rănite; sigiliu mortuar, care pecetluiește 
pentru noi cartea războiului… 

Despre dramatismul confruntărilor de pe 
Cireșoaia își amintește și locotenentul Theodor 
Radu, comandantul Companiei 2 Pușcași: „Lupta a

fost înverșunată; ai noștri zvârleau cu grenade în 
vale, puștile mitraliere clămpăneau și aveau ținte 
sigure, căci dușmanul în zăpăceala lui se pâlcuise 
căutând scăpare la Războieni, Regimentul 27 
infanterie Bacău cu 30 ofiţeri și peste 1570 soldaţi 
căzuţi la datorie.

La Cireșoaia a fost rănit mortal locotenentul 
Gheorghe Ioan Prioteasa din Regimentul 43 
Infanterie. În luptele îndârjite pentru cucerirea 
Cireșoaiei și Coșnei, au sângerat din greu și ostașii 
Regimentului 15 Infanterie Războieni. Cel mai mare 
tribut de sânge l-a dat Regimentul 27 Infanterie 
Bacău, cu 30 de ofițeri și 1570 soldați căzuți la 
datorie. 

Mișcător este gestul sublocotenentului 
Toader Chirnoagă, comandantul companiei a 9-a din 
Regimentul 27 Infanterie Bacău, care, înainte de 
confruntarea cu inamicul de pe vârful Cireșoaia, le 
citește soldaților scrisoarea trimisă de fostul lor 
comandant, căpitanul Nicolae Andreevici, rănit cu 
un an în urmă pe muntele Măgura și se încheia prin 
cuvintele: „Fiți cu încredere în cei care vă comandă 
și nu dați înapoi.” Sublocotenentul cade eroic în 
atacul ce a urmat. 

Tot pe Cireșoaia cad la datorie 512 soldați 
din Regimentul 15 Infanterie Războieni, între ei și 
comandantul companiei a 5-a, Mihai Nistor, 
plutonierul Ioan Talpău și au fost răniți în luptă, 
domnul locotenent Alexandru Dumitrescu și 
sublocotenentul Teodor Ursu. 

Viitorul istoric și om politic, sublocotenentul 
Gheorghe I. Brătianu, din Regimentul 4 Artilerie 
Roman, va participa la luptele sângeroase purtate de 
către armata română în luna august 1917 la Coșna și 
Cireșoaia, pe care le evocă în lucrarea „File rupte din 
cartea războiului”, apărută în anul 1934: „Ultimul 
asalt, la Cireșoaia, a fost extrem de greu și sângeros. 
Prin desișul nepătruns al pădurii, pregătirea artileriei 
nu s-a putut face îndeajuns, iar când infanteria a 
pornit la ora hotărâtă, rețelele de sârmă erau întregi și 
toate mitralierele dușmane neatinse de acolo”.                          

Vor urma luni lungi de apărare pe poziții, cu 
confruntări sporadice și de mică amploare, până la 
sfârșitul războiului, în noiembrie 1918, când armata 
română va trece Carpații pentru realizarea marelui 
obiectiv, unitatea națională a tuturor românilor.

prof. Mariana IANCU
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BIOSINTEZA LINALOOLULUI
V-ați întrebat vreodată de ce folosim 

buchețelele de lavandă? Dar ce conțin ele?
Proprietățile medicinale și farmaceutice ale 

lavandei se datorează, în principal, uleiurilor 
esențiale, în special constituenților majori ai uleiului 
esențial, adică linalool și acetat de linalil, deși 
anumite activități au fost atribuite compușilor 
fenolici. Există însă și dovezi că semnificative 
referitorare la constituenții uleiului ce acționează 
sinergic pentru a oferi diverse efecte biologice. 

Biosinteza linaloolului la plantele superioare 
începe la condensarea dimetilalil difosfatului 
(DMAPP) și a izopentenil difosfatului (IPP) pentru a 
forma geranil pirofosfat (GPP). Cu ajutorul linalool- 
sintazei (LIS), apa atacă pentru a forma centrul 
chiral. [2]

Linalool este un monoterpenoid - alcătuit 
structural din două fragmente de izopren- care 
conține, de asemenea, o grupă funcțională. 

Cu toate acestea, plantele nu reușesc prin 
îmbinarea izoprenilor. Biosinteza începe cu acetil 
coenzima A, care suferă o serie de reacții controlate 
de enzime pentru a genera acid mevalonic; la rândul 
său, aceasta oferă izopentenil pirofosfat (IPP), al 
cărui izomer mai stabil dimetilalil pirofosfat 
(DMAPP) este o sursă de carbocație care 
reacționează cu un IPP, formând geranil pirofosfat. 
Aceste reacții sunt controlate de enzimele 
monoterpene sintază și una dintre acestea, sintaza 
linalol, este responsabilă pentru formarea 
linalolului. [2]

Figura 1. Calea biosintezei linaloolului 
Abrevieri utilizate: difuzat de geranil sintază 

(GDS), ester pirofosfat (OPP), izopentenil pirofosfat 
(IPP), dimetilalil pirofosfat (DMAPP), geranil 
pirofosfat (GPP).  

Rolul linaloolului în cosmetică
Linalool este un lichid incolor până la galben 

foarte pal, cu un miros floral similar cu cel al uleiului 
de bergamot și al lavandei franceze. Este o substanță 
naturală care este utilizată pentru a produce 
parfumuri și arome. În produsele cosmetice și de 
îngrijire personală, Linalool este utilizat în 
formularea loțiunilor de după bărbierit, produse de 
baie-băi cu bule, produse de curățare, produse de 
îngrijire a părului, rujuri, hidratante, parfumuri și 
colonii, șampoane, produse de îngrijire a pielii și 
produse de bronzare. 

Linaloolul funcționează ca un ingredient de 
parfum, deodorant, cu rol de mascare/acoperire a 
mirosului.

Research Institute for Fragrance Materials 
Expert Panel (REXPAN) restricționează  folosirea 
acestui ingredient în parfumuri din cauza 
posibilității dezvoltării unei potențiale  sensibilități. 

Conform Directivei UE 1223/2009, acest 
ingredient este inclus pe lista cu substanțe  alergene 
(Anexa 3 – Substanțe pe care produsele cosmetice nu 
trebuie să le conțină decât cu  anumite restricții).  

Linalool este unul din cele 26 parfumuri 
enumerate în Declarația Nomenclatorului  
Internațional de Ingrediente Cosmetice (I.N.C.I.), 
conform legislației UE pentru protejarea  
persoanelor care suferă de alergii la parfum, în cazul 
în care cantitatea folosită de produselor  cosmetice 
sau de îngrijire este relevantă pentru alergic. 

Linalool trebuie indicat pe etichetă atunci 
când este folosit în concentrații mai mari de  0.001% 
în produsele pentru îngrijirea pielii de tip leave-on și 
0.01% în produsele pentru îngrijirea  pielii care se 
clătesc, de tip rinse-off. Nu este permisă folosirea 
acestui ingredient în parfumuri  decât în anumite 
limite. 

Într-un studiu, prezentat la Sahlgrenska 
Academy (Suedia) în 2009, s-a demonstrat că  
linalool este a treia substanță ce poate provoca 
eczeme (atunci când intră în contact cu oxigenul),  
după nichel și cobalt. [1] 

Linalool poate fi găsit în două forme: 
⮚  Licareol (S-linalool): coriandru, flori de portocală 
⮚  Coriandrol (R-linalool): levănțică, dafin, busuioc 
dulce 

În afara de cosmetice, linalool mai este 
folosit și pe post de intermediar chimic, intrând în  
formarea vitaminei E, dar și ca insecticid non-toxic 
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pentru oameni și animale, împotriva muștelor,  
gândacilor, căpușelor, țântarilor. 

Linalool, la fel ca Limonene (un alt 
ingredient foarte des folosit în cosmetice), nu este  
considerat alergen în forma sa pură, dar poate cauza 
reacții alergice sau sensibilitate atunci când  se 
oxidează. Deși producătorii adaugă și alte 
ingrediente care să prevină sau să încetinească  
procesul de oxidare al acestui ingredient, tot se pot 
forma substanțe alergene datorate lui. În afara  
acestor reacții alergice, există studii care tratează 
subiectul apariției eczemei și psoriazisului facial, 
din cauza folosirii produselor care conțin linalool 
oxidat. 

Linaloolul, compus volatil, uimește prin 
rolul său vital în polenizare, proces esențial pentru  
dezvoltarea și înmulțirea unei game variate de specii 
vegetale, dar și prin puterea sa de a se converti  în 
biocombustibil. [3] 

În concluzie, linaloolul din lavandă este un 
ingredient natural benefic din multe puncte de  
vedere, așa cum reiese din prezentul articol-rezumat.

BIBLIOGRAFIE 
1. https://weedmaps.com/learn/the-plant/what-we-
know-about-linalool, accesat la data de 17-04-2021 
2. Linalool - Molecule of the Month October 2013 - 
JMol version (bris.ac.uk) 

Închinarea se face întâi la frunte, apoi în zona 
pieptului, la umărul drept și apoi la cel stâng, 
rostindu-se: ,,În numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh”. Apoi, se lasă mâna în jos, în mod 
obișnuit rostindu-se ,,Amin”, care înseamnă ,,așa să 
fie”.

Îngenuncherea sau plecarea genunchilor în 
timpul rugăciunii arată starea de umilință și de 
întristare, de smerenie și de păcătoșenie a omului.

Avem numeroase exemple pentru aceastaîn 
Sfânta Scriptură. Mântuitorul a îngenuncheat în 
noaptea în care a fost vândut de către Iuda: ,,Și 
îngenunchiind se ruga...”( Luca 22,39).

Cuvântul metanie vine din grecescul 
metanoiacare înseamnă schimbarea modului de a 
vorbi și de a gândi. Prin metanii, credincioșii 
participă cu trupul la rugăciune.

Metaniile mari sunt acele aplecări la pământ 
astfel încât să se atingă pământul cu fruntea, ca semn 
al căderii în păcat a omului și al ridicării sale, iar 
metaniile mici constau numai în aplecarea capului 
pâna se atinge pământul cu mâna, fără să 
îngenuncheze, ambele fiind o formă dinamică de 
participare a trupului la pocăința sufletului.

Cu privire la însemnarea cu semnul Sfintei 
Cruci, Sfântul Vasile cel Mare spune: ,,Prima și cea 
mai de obște datină voi pomeni mai întâi chipul 
crucii, cu care nădăjduiesc la numele Domnului 
nostru Iisus, se însemnează cine sunt, de Scriptură 
fiind învățați.”

Suntem îndemnați și să participăm cu întreg 
trupul la rugăciune de același Sfânt părinte: ,,De 
fiecare dată când ne plecăm genunchii și ne ridicăm, 
arătăm cu fapta că prin păcat am fost azvârliți la 
pământ, dar iubirea de oameni a Ziditorului nostru 
ne-a rechemat la cer”.

prof. Constantina HULEA

SEMNE VĂZUTE ALE RUGĂCIUNII
Ne punem întrebarea: care sunt semnele 

văzute însoțitoare ale rugăciunii?
Închinarea cu semnul Sfintei Cruci înseamnă 

adorarea Celui Care S-a răstignit pe ea, adorarea lui 
Hristos. Ne închinăm cu mâna dreaptă, ținând cele 
trei degete împreunate ( degetul cel mare, arătătorul 
și cel mijlociu ), care închipuiesc pe Sfânta Treime 
sau unitatea în ființă a Persoanelor Sfintei Treimi; iar 
cele două degete lipite în palmă (inelarul și cel mic) 
pentu că închipuiesc cele două firi ale Mântuitorului 
Hristos (dumnezeiască și omenească). pr. prof. Justinian CIMPOERU
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Oamenii se deosebesc de celelalte ființe prin 
gândire. Aceștia dispun de o capacitate specifică de 
procesare a informațiilor, în vederea dobândirii unor 
convingeri și cunoștințe, a unor abilități cognitive și 
deprinderi necesare rezolvării de probleme cu care 
se confruntă în activitatea cotidiană.

Deși este o capacitate definitorie a omului, 
totuși gândirea nu funcționează la fel, la toți. 
Oamenii gândesc în moduri diferite. Mai mult, una și 
aceeași persoană gândește diferit în situații diferite. 
Dincolo de aceasta, fiecare persoană își formează un 
stil propriu de gândire, o modalitate personalizată de 
abordare și rezolvare a problemelor.

Un copil mic dă dovadă de gândire 
reproductivă, el realizând una și aceeași mișcare, ca 
un automat. Pe măsură ce crește, copilul dezvoltă 
interacțiuni din ce în ce mai ample cu mediul său și 
descoperă diversele fațete ale gândirii.

Odată cu începerea școlii, gândirea sa devine 
tot mai direcționată, focalizată pe realizarea unor 
sarcini. Totuși, doar simplul mediu nu reușește să 
dea coerență și rigoare gândirii tânărului vlăstar. 
Este necesar ca micul elev să ia contact cu lumea 
fascinantă a numerelor, pentru a începe, de fapt, să se 
lucreze la formarea gândirii creative.

Odată cu profesorul de matematică, apare și 
gândirea laterală, în încercarea de a rezolva 
probleme cu ajutorul unor metode neobișnuite, 
neuzuale ce exprimă diversitatea punctelor de 
vedere coexistente în rezolvarea problemelor. Este 
nevoie să apară în viața copilului, minunatul 
magician care găsește întotdeauna răspunsuri 
problemelor intuiției. Este nevoie de teoremele și 
demonstrațiile matematicii pentru a crea 
fundamentele unei structuri verticale.

Este nevoie de iscusința și înțelepciunea 
profesorului de matematică pentru a găsi drumul cel 
bun al succesului. Căci ce este altceva decât succes 
demersul asiduu al dascălului în tainele cifrelor, un 
demers - pledoarie  în favoarea gândirii realiste.

Cum am putea privi educația copiilor, dacă i-
am amputa o parte importantă a „trunchiului”?  
Sigur am avea parte doar de niște hibrizi, indivizi cu 
gândire onirică, bazată doar pe imaginație. Am crea 
niște indivizi care și-ar satisface năzuințele și 
aspirațiile în plan imaginar. Am crea un fel de 
gândire „privată” necomunicată și incomunicabilă 

MATEMATICA - COMPONENTĂ A CULTURII GENERALE

 prof. Petru BÂZU

„Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre”
 (Luitzen Egbertus Jan Brouwer)

celorlalți. Ar duce la închiderea individului în 
propria lui subiectivitate. Vă puteți imagina o astfel 
de lume?

Într-un început de secol al marilor tehnologii 
și tehnici nu se poate pune în discuție importanța sau 
valoarea formativă a matematicii. Este ca și cum am 
încerca să demonstrăm importanța logicii unui 
individ. Altfel spus, matematica creează logici pe 
termen lung, ordonează gândirea, dezvoltă 
raționamentul, imaginația, capacitatea de analiză și 
sinteză, perspicacitatea și puterea de a lua decizii.

De fapt, matematica ne arată că acea 
algoritmizare a rezolvării problemelor trebuie să 
existe și în treptele pe care le parcurgem în viață. 
Încercând să sărim o etapă, ajungem la un rezultat 
fals, la o ecuație imposibilă.

Există o logică a lucrurilor, o logică a 
universului pe care cel care pătrunde tainele 
matematicii n-o contestă și nu încearcă s-o schimbe, 
ci, din contră, încearcă să o înfrumusețeze.

Nichita Stănescu spunea „Nu poți să vezi 
zâne, dacă nu ești zănatec”. Parafrazându-l, am 
putea spune că „n-ai cum să vezi logic, dacă nu vezi 
matematica”, deoarece  matematica este un exercițiu 
al minții, pregătitor pentru marile probleme ale 
vieții, ale profesiei, ale carierei.

Matematica poate fi, totodată, saltul peste 
timp, de la stadiul de gândire empirică, ineficientă la 
gândirea euristică, făuritoare de creații noi. Dar în 
același timp matematica poate fi tiparul în care vom 
turna forma personalității noastre viitoare.

Iată doar câteva idei care ne fac astăzi și 
oricând să afirmăm cu tărie că nu poate exista 
cunoaștere care să nu treacă prin matematică. Că este 
necesar ca să-i facem pe copii să iubească 
matematica, așa cum își iubesc păpușile, bicicleta și 
calculatorul. Să-i învățăm că doar descifrând tainele 
matematicii pot atinge limite care, altfel, li s-ar părea 
de neînvins.

De aceea, tind să cred că trebuie, să facem tot 
ce ne stă în putință pentru ca tinerii pe care îi formăm 
în școlile noastre să îndrăgească minunata carte a 
matematicii, smulgându-i și găsindu-i noi valențe și 
dimensiuni. Să-i convingem că, învățând 
matematica, lucrează la desăvârșirea viitorului lor și 
al nostru.



Secvențe în conformitate cu 
MODELUL STEM, STEAM, 
STREAM

Sarcini didactice Strategia didactică

S - ȘTIINȚE Grupa istoricilor va crea pe 
aplicația padlet două postere 
î n  c a r e  v o r  e v i d e n ț i a  
similitudini și deosebiri între 
Emmanuel Goldstein și Leon 
Tro țky. / î n t re  M in i s te ru l  
Adevărului din roman și 
Ministerul Propagandei al 
celui de-al treilea Reich etc.

Vizionarea unui fi lm pe 
youtube despre rivalitatea 
dintre Stal in ș i  Tro țky,  
personalitate care se crede că 
a stat la baza personajului 
E m m a n u e l  G o l d s t e i n  
https://youtu.be/jBkJD9L_YIY

T - TEHNOLOGII Realizați un pliant în care să 
ilustrați caracteristicile tehnice 
și instrucțiunile de folosire ale 
unui tele-ecran utilizat pentru 
propagandă în roman.

Identificarea în roman a 
fragmentelor care să ilustreze 
perioada de utilizare a acestor 
dispozitive, a dimensiunilor 
aces to ra  ș i  r ea l i za rea  
specificațiilor tehnice ale unui 
astfel de dispozitiv.
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GENERIC  Deschidem ferestre către libertate!Aplicație pe romanul 1984 al lui George Orwell
PROBLEMA EXISTENȚIALĂ/ VITALISTĂ  - Cât de nociv poate fi un regim totalitar?

Clasa/Vârstele/ Clasele (poate fi abordare eterogenă): clasa a IX-a -clasa a XII-a/15-19 ani 
Disciplina de bază: limba și literatura română
Discipline înrudite: psihologie, istorie, tehnică, filozofie
Tipul proiectului: ◻ De cercetare 

Scopul proiectului STEM (STEAM) dezvoltarea competenței vitaliste cu scopul/în vederea 
formării/consolidării abilității de luare a unor decizii pertinente și a responsabilității pentru deciziile asumate.
Obiectivele proiectului:
La sfârșitul ACTIVITĂȚII, elevul va fi capabil să...
A-dezvolte gândire critică și comunicare asertivă;
B-definească concepte precum cenzură, opresiune, regim totalitar, libertate de exprimare, manipulare;
C-dezvolte/cultive managementul sinelui (respect, încredere, discernământ, pozitivitate etc.)
Designul instrucțional al ACTIVITĂȚII STREAM



Explicație: în ce mod sarcinile propuse de Dvs. vor contribui la rezolvarea problemei 
existențialiste?

Sarcinile propuse au drept scop documentarea elevilor care să aibă în vedere evenimente 
istorice legate de regimuri opresive (comunism, nazism) și atrocitățile acestora, utilizarea , în 
demersul manipulării a puterii cuvântului  și a imaginii, astfel încât să poată recunoaște ulterior 
astfel de situații și să contribuie activ la evitarea lor.
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R - CITIT/SCRIS Realizarea unui dicționar al 
nouvorbei - măcar 10 pagini 
care să includă atât cuvinte din 
r o m a n  (  n o u v o r b a ,  
d u b l u g â n d i r e a ,  
crimăgândirea), dar și lexeme 
din limba actuală pe care ei 
înșiși să le supună unui 
f e n o m e n  d e  s ă r ă c i r e  
semantică, ajungând la 
monosemantism.
Realizați o dezbatere de tip 
Karl-Popper pe marginea 
opiniei filozofului Wittgenstein- 
Limitele limbajului meu sunt 
limitele limbii mele.

Identificarea unor cuvinte în 
roman care  au  su fe r i t  
fenomenul de sărăcire lexicală  
și a unor contexte în care 
acestea sunt folosite.
Elevii vor avea de citit articolul 
Scrisoare cu tibișir de Tudor 
Arghezi, poezia Necuvintele 
de Nichita Stănescu , romanul 
Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury ș i ,  a lătur i  de 
exemplele oferite de nouvorba 
s ă  c o n s t r u i a s c ă  c a z u l  
afirmatorilor și al negatorilor.

E - INGINERIE Realizarea unei machete a 
Londrei postatomice  descrise 
în roman  /a unei hărți 
geopolit ice cu Oceania, 
Eurasia și Eastasia, cele trei 
superstate din roman.

Elevii se vor documenta la 
d imens iun i le  ce lo r  t re i  
superstate din roman, la țările 
care intră în componența lor și 
la teritoriile disputate în roman.

A - ARTE Realizați, prin procedeul 
co la ju lu i ,  un  tab lou a l  
Oceaniei.

Elevilor li se va cere să 
conceapă ei înșiși sau să 
asocieze, prin analogie, 
portretele unor personaje 
precum Big Brother, Julia, 
Winston Smith , Emmanuel 
Goldstein și logouri ale unor 
instituții pe care să le integreze 
apoi într-o viziune coerentă 

M - MATEMATICĂ Identificarea, plecând de la 
operaț ia matematică din 
roman 2+2=5, a trei exemple 
care să infirme afirmația lui 
Mihai Eminescu că Egalitatea 
nu există decât în matematică. 

Elevii vor trebui să studieze 
u r m ă t o a r e l e  l i n k - u r i  
https://plus.maths.org/content
/maths-minute-countable-
infinities, ( mulțimi infinite care 
p o t  f i  n u m ă r a t e )  ,  
https://youtu.be/g1spV-cdkFU
https://youtu.be/pOCxwLzAZ
CE (demons t ra ț i e  p r i n  
reducerea la absurd)

prof. Roxana ROŞU



PP: - Et un passage qui soit sorti de tes mains et qui te 
représente, qui te définisse?
LL: - Hum… pas facile cette question…. J'y reviens 
après avoir complété les suivantes et suis toujours 
perdu… En fait, je n'aime pas parler directement de 
moi dans mes livres. Par contre, on me retrouve un 
peu partout. Ce qui est sûr, c'est que l'on va retrouver 
dans mon prochain roman adulte en écriture 
beaucoup de moi, de certaines appréhensions face au 
temps qui passe, du départ des enfants de la maison 
quand ils grandissent, de l'amitié, de l'amour. Je suis 
beaucoup dans les deux personnages principaux. 
PP: - Aurais-tu des recommandations de lecture pour 
nos apprenants qui ont entre 14 et 20 ans? 
LL: - MES LIVRES! Non, je plaisante. Quel que soit 
le type de lecteur que vous êtes, quel que soit le type 
de lecture que vous aimez, soyez curieux! N'ayez pas 
peur de sortir de votre zone de confort pour aller à la 
découverte de nouveaux genres littéraires. Que peut-
il vous arriver à part faire une belle découverte? 
Ensuite, partagez. Je parie que vous partagez plus 
facilement vos séries préférées, vos podcasts, … 
plutôt qu'un livre ou un titre de livre que vous avez 
aimé. Tentez l'expérience! Entrez dans une librairie, 
une bibliothèque et demandez un livre à vous faire 
découvrir. Déjà, cela surprendra sûrement votre 
interlocuteur. Passée cette surprise, il sera heureux 
de vous proposer un titre. Laissez-vous embarquer 
dans la littérature. VOYAGEZ !  
PP: - Quel genre littéraire semble avoir gagné du 
terrain ces derniers temps, à ton avis? Quelles en sont 
les raisons?
LL: - Le manga, en France, est en pleine explosion. 
Ils se déclinent en série TV, sur les plateformes, c'est 
rapide à lire, et les jeunes en sont très friands. Le livre 
numérique est aussi en augmentation. C'est un 
moyen facile de transporter plusieurs centaines de 
titres dans un sac. Le public féminin est très attiré par 
cette offre qui se développe. Par contre, ce qui est sûr 
c'est que la Covid a fait reculer les ventes de livres, 
l'une des raisons étant qu'ils les ont découverts ou se 
sont habitués aux plateformes streaming.  
PP: - Durant le confinement, as-tu ressenti qu'il n'y 
aurait plus de continuation pour toi, en tant que 
magicien des lettres?
LL: - Confinement et moi - Sacré confinement 
!Mardi 17 mars 2020 annonce du Président Macron 
d'un confinement dès le 18 pour 15 jours. Comme 
beaucoup d'autres, je pensais que nous en avions 

effectivement pour 15 jours… Dès le 18, à l'heure de 
l'apéro ☺, 19h, je postais une petite chronique 
rédigée en 40 minutes sur ma page Facebook et je 
l'envoyais à mes contacts sur d'autres réseaux. Le 
lendemain aussi… Cela durera jusqu'au 11 mai. 
Chaque jour une chronique sur le même modèle: 
45mn d'écriture et poste à 19h. Cela devint vite un 
rendez-vous incontournable sur ma page Facebook, 
sur mes réseaux et les lecteurs devinrent de plus en 
plus nombreux, provoquant même une gentille 
réaction lorsqu'un jour j'ai publié à 19h24! J'étais en 
retard ! Le confinement n'a pas ralenti ma créativité. 
J'ai eu le temps de travailler sur d'autres projets. Ce 
qui fût très dommage c'est que tout s'est arrêté d'un 
seul coup. Lors de salon du livre pour rencontrer les 
lecteurs, plus de soirée contes avec un public, plus de 
public, arrêt brutal d'un projet d'écriture avec une 
classe de  d'élèves de 10 ans. Personnellement, j'ai 
refait mes premières dédicaces en librairies cet été et 
j'ai pu enfin conter devant du public en juillet. 
Aujourd'hui, une autre menace plane sur le monde de 
l'édition, la pénurie de papier. Beaucoup de livres 
sont en attente de pouvoir être publiés car les grosses 
maisons d'éditions monopolisent les achats de 
papiers pour des gros tirages, tel que le dernier prix 
Goncourt. Cela peut mettre en péril mon projet de 
livre qui doit sortir en mars. 
PP: - Nous, en tant qu'enseignants de français, de 
roumain, d'anglais, peut-on avoir une contribution 
dans la promotion de la lecture? Serait-ce un devoir 
ou un choix? 
LL: - Vous êtes des passeurs de mots, des 
chatouilleurs d'imaginations, des intermédiaires 
entre le livre et le lecteur. Bien sûr que vous avez un 
rôle. Il est très important! Il me plaît de voir que les 
enseignants, en France tout du moins, commencent à 
faire découvrir, en plus de la littérature classique, de 
la littérature contemporaine, française et étrangère. 
Ma fille qui a 16 ans et qui est en première, vient de 
découvrir deux auteurs totalement opposés: 
Baudelaire (dans les classiques) et Enki Bilal (dans 
les contemporains). Ce fût une bonne surprise pour 
elle alors qu'elle avait des aprioris. Bien sûr, elle 
aimera ou non, mais cela contribue à son esprit 
critique. C'est ce qui fait que chacun se développe. 
C'est votre mission!
PP: - Doit-on lire, écrire, parler seulement en langue 
littéraire ou le code linguistique ne reste qu'une 
option? Qu'en penses-tu? 
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UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR SONGER
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interview réalisée par prof.  Paula PETREA

LL: - Hum, question complexe car je ne sais pas ce 
qu'est le code linguistique… Google est mon ami! 
Ah…. Je suis un pas si jeune que ça ou dois-je dire 
cela. ☺

Je suis attaché à la langue certes, mais quand 
j'écris je m'adresse à un jeune public la plupart du 
temps. Je reste dans une écriture compréhensible, 
littéraire, en faisant attention aux tournures, aux sens 
des mots, aux ponctuations, … Je vais même jusqu'à 
faire mes SMS en tapant des phrases et en évitant les 
mots abrégés! J'aime jouer avec les mots. J'aime 
conter les mots. Il est clair que malgré tout je ne me 
pose pas la question. L'important est de donner du 
sens et que cela soit compréhensible par le plus de 
lecteurs possible.
PP: -  En fin de compte, je voudrais t'inviter à lancer 
un défi à la jeune génération ou à leur partager une 
croyance qui t'anime, un message à retenir, une 
devise à les motiver.
LL: - Hum, maître Yoda, conseil à donner as-tu?
FONCEZ! OUI, FONCEZ ! Je reprends aisément la 
citation d'Antoine de Saint-Exupéry, un de mes 
auteurs préférés: «Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve 
une réalité». Il faut souvent se faire violence pour 
oser présenter ce que l'on fait ou passer à l'action, se 
dire simplement on verra plus tard, ou j'aimerais 
bien… Non, FONCEZ! Tout de suite! Posez ce 
journal et prenez votre vie en main. N'hésitez pas à 
aller à la rencontre de ceux qui partagent la même 
passion que vous, à vous confronter au regard des 
autres. Faites voir ce qui vous fait vibrer pour 
bénéficier de conseils, de pistes à explorer, de 
contacts à nouer, pour aller plus loin. Soyez 
bienveillant, discutez, partagez. N'attendez pas que 
les choses viennent à vous. Cela ne marche pas. Il me 
semble que l'on a tous des doutes quant à ses rêves, 
c'est légitime. Il ne faut pas se laisser enfermer dans 
ses doutes, mais les partager pour les effacer. 
Longtemps mes écrits sont restés dans un tiroir 
jusqu'au jour où j'ai osé en partager un, puis deux… 
Aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer de 
l'écriture.  Je viens de découvrir une belle inscription 
dans le même esprit sur le porte-monnaie de ma fille 
qui va clore ce point en écho à Saint-Exupéry: 
Follow your dreams, they know the way…
Et si le cœur vous dit de partager vos impressions: 
liolam@free.fr
PP: - Merci pour ta générosité et pour le temps 
consacré à répondre à mes questions. Bonne 
continuation dans tous tes projets! 

LL: - Un grand merci pour avoir pris du temps pour 
me découvrir. 

Trăiește-ți visele!
Ne vedem în curând, poate!

Vous pouvez retrouver Lionel et ses 
ouvrages en cliquant sur les liens ci-dessous:

http://www.lionel-lamour.com/auteur/
https://www.facebook.com/lionel.lamour.9 
h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o m / L i o n e l -
Lamour/e/B009Z4FIIQ%3Fref=dbs_a_mng_rwt_s
cns_share 
https://www.decitre.fr/auteur/1700176/Lionel+La
mour  
https://www.cultura.com/la-communaute-d-
azeliard-tome-4-9782373730289.html  
      



32 C E N A C L U O R I Z O N T U R I  N O I - I a n u a r i e 2 0 2 3

Două oglinzi întunecate
Asemenea cerului de noapte.
Două licăriri pământii,
Precum două bijuterii.
Oh, dacă tu ai ști
Cealaltă parte a poveștii, 
În care mă îndrăgostesc, 
Căutând cu sfială să privesc
În vâltoarea ochilor căprui,
Făclii ce-ascund mistere
Și o vastă durere,
Mascată-n pulberi de tăcere;
Ce pătrund ușor
În fiecare colțișor,
În al sufletului abis,
Făcând acolo paradis. 

M-ai prins într-o lume aparte 
Cunună de spini și otravă mi-ai făcut... 
Căci până și în vis să mă ții departe, 
Oh! Leac și durere a zâmbetului meu tăcut...

Promisiuni mereu făcut-ai, 
Dar acum îți cer un ultim favor
Promite-mi că mă aștepți în Rai,
Nu vreau să-mi trăiesc veșnicia în dor.

Vreau doar să te ridic la stele, 
Dar tu m-ai condamnat sub cer, 
Mă întreb ce ar spune ele, 
Dacă m-ar vedea vreodată liber. 

ÎN OGLINDĂ

Luiza BOT
 prof. coord.  Loredana - Elena CERNAT

CAPTIV

OTRAVĂ
Cu chip de înger mi te-ai arătat,
Otravă in sufletu-mi plin de tine ai turnat,
Acum mă înec in universu-mi luciferic
În amintiri și-n al nostru tablou erotic.

Mi-ai ucis al meu suflet de gheață,
Tot de tine, parcă, îmbibat în albastră ceață .
Când iubești, nu rănești.. 
Dar în schimb tu mă otrăvești. 

Ştefan COLBU
 prof. coord.  Vasilica TEMELIE

TIMP

Când inima mi-e făcută scrum,
Timp de noi, puțin ne-a rămas, 
Iar m-ai adus la ultim zbucium
Iar fără putere, rămân fără glas...

Prezentul mi-e mort...
Viitorul mi-e slab luminat,
Abia de mă m-ai suport,
Timpul nostru... s-a terminat.

Ştefan COLBU
 prof. coord.  Vasilica TEMELIE
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Voi supraveghea și îngriji personal instalarea 
monumentului.” Inscripțiile monumentului, cu o 
simbolistică de sine-stătătoare cu totul aparte, sunt 
așezate pe laturile acestuia. Inscripția de pe latura 
stângă a monumentului este legată de Divanul Ad-
hoc al Moldovei, întrunit pe 7 octombrie 1858: 
„Dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea care 
a hrănit toate generațiile trecute, aceea care este 
sufletul generației actuale, aceea care, împlinită, va 
face fericirea generațiilor viitoare este Unirea!”. 
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, datată pe 29 
ianuarie 1859, îi revine inscripția de pe latura 
dreaptă a monumentului: „Unirea coroanelor lui 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul este triumful unui 
principiu mare, care vizează cu tărie în inimile 
românilor: principiul frăției românești. El ne-a salvat 
de la pierzanie în trecut, el ne reînvie în timpul de 
față, el ne va duce la bine și la mărire în viitor. 
Trăiască frăția românească! Trăiască principatele 
române!”. Inscripția frontală aparține Regelui 
Ferdinand I al României: „Declar pe veci unite în 
Regatul României toate ținuturile locuite de români, 
de la Tisa la Nistru. Prin lupte și jertfe, Dumnezeu 
ne-a dat să înfăptuim astăzi aspirațiile noastre cele 
mai sfinte. Să consacrăm unirea gândurilor, unirea 
sufletelor, dar și unirea în muncă roditoare prin 
strigătul: Trăiască România Mare, puternică și 
unită!” – 5 decembrie 1918”. Inscripția de pe a patra 
latură a monumentului, aparține creatoarei sale: 
„Neamului românesc întregit și Iașului – leagănul 
unirilor – închin această lucrare a inimii și mâinilor 
mele. Olga I. Sturza. 29 mai 1927”. Monumentul 
Unirii a fost inaugurat în ziua de 29 mai 1927 în 
prezența familiei regale, cu excepția regelui 
Ferdinand care a părăsit această lume după câteva 
luni din pricina problemelor de sănătate. La 
inaugurarea monumentului, au existat și opinii care 
l-au considerat o lucrare de prost gust: „... o lucrare 
culinară de frișcă. Se cunoaște mâna unei femei. 
Reprezintă grupul celor cinci dosuri...”. Astfel, în 
anul 1947, Comisia de armistițiu a ordonat 
distrugerea monumentului din Iași. Ulterior, 
monumentul a fost refăcut în urma unei ședințe din 8 
februarie 1994 care a avut loc la Primăria 
municipiului Iași. Printre cei care au contribuit la 
această decizie și la punerea ei în aplicație se 
enumeră primarul Constantin Simirad (urmașul 
direct al Olgăi Sturdza) și Dimitrie Sturdza - om de 
afaceri elvețian, împreună cu familia sa, care a reușit 
să devină ctitor al noului grup statuar. Datorită 
fotografiilor din epocă, sculptorul Constantin 
Crengăniș a refăcut monumentul din același material

Un monument creat în ziua de astăzi este o 
cerință a cărei rezolvare poate fi înfăptuită fără 
obstacole prea mari, patriotismul poate fi liber 
exprimat, iar imaginile pentru structura acestor 
elemente ce simbolizează respectul pentru țară nu se 
bazează pe o simplă fotografie lipsită de culori, nici 
pe un desen schematic inițiat de un simplu om cu o 
carieră în artă. În schimb, în trecutul strămoșilor 
noștri, este un monument care reprezintă mai mult 
decât o simplă artă, un simplu decor sau un reper al 
orașului. În anii ce au fost cândva, decizia pentru ca 
un monument să fie ridicat era mult mai complicată 
decât chiar decizia ca respectivul monument să fie 
doborât. Un exemplu relevant este Monumentul 
Unirii din Iași. Fiind capitală politică în vremurile 
beligerante, Iașiul a jucat un rol primordial în 
desfășurarea Unirii din 1918. De la Iași, autoritățile 
românești au asigurat reușita mișcărilor naționale 
din provinciile nou alipite. Acest oraș a fost un izvor 
al unei speranţe permanente de revenire la normal şi 
mai mult decât atât, de realizare a unui vechi ideal: 
Unirea. Creat din marmură albă, datorită principesei 
Olga Sturdza, în 1927, poziționat la baza 
Bulevardului Carol, Monumentul Unirii din Iași 
semnifică nu doar o simplă artă sculptată, ci 
reprezintă Patria-Mamă, Transilvania, Basarabia, 
Bucovina și românii îndepărtați de țară, toate acestea 
menite să fie unite. Din păcate, în anul 1947, 
monumentul a fost demolat, urmând ca în 1999 să fie 
reconstruit și poziționat în Piața Națiunii. Olga 
Sturdza a redactat o scrisoare către Primăria 
Municipiului Iași în care își exprima dorința de a 
dona orașului monumentul, dând dovadă de 
patriotism și de respect față de țară. Aceasta a cerut, 
astfel: „Ascultând îndemnul cu deosebire scump 
cugetelor românești de a se vedea înălțându-se în Iași 
un monument comemorând Marea Unire, care aici s-
a înfăptuit, am onoarea a vă aduce la cunoștință că de 
aproape cinci ani lucrez la un grup alegoric, 
înfățișând alipirea provinciilor la sânul Patriei-
Mamă. Monumentul este aproape terminat și 
întrunește într-un grup de marmură, în înălțime 
totală de cinci metri, cinci figuri reprezentând: Patria 
Mumă, Transilvania, Basarabia, Bucovina și 
românii de pretutindeni, care au rămas în afara 
hotarelor noastre. Acesta, în valoare de 2 milioane de 
lei și care este aproape gata, îl dăruiesc Iașului.

MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ ARTĂ
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cu cel al monumentului inițial, acest fapt petrecându-
se între anii 1995-1999. La data de 1 decembrie 
1999, monumentul a fost amplasat pe un postament 
circular din dale de marmură albă și gri, în Piața 
Națiunii. Pe latura din spate, sub cuvintele Olgăi 
Sturdza, au fost înscrise și următoarele cuvinte: „Noi 
am refăcut acest monument în semn de omagiu și 
recunoștință pentru toți cei care au luptat, luptă și vor 
lupta pentru întregirea și unitatea neamului 
românesc. Primăria Municipiului Iași. 1 decembrie 
1999. Refăcut de Constantin Crengăniș. 1995-
1999.” Din perspectivă personală, înclinăm să 
considerăm că monumentul nu este doar o sculptură, 
ci este o întreagă poveste - în care România este 
personajul feminin central.  Monumentul 
simbolizează Patria-Mamă prin piesa centrală, 
imagine pentru care Regina Maria a acceptat să i se 
reproducă chipul, și patru piese mai mici care 
reprezintă provinciile reîntregite. Provinciile sunt 
reprezentate sub forma a trei copii, iar la poalele 
statuii a fost așezat un copil îngenuncheat care speră 
să se reîntoarcă unde îi este menit să fie, la Patria-
Mamă. Așadar,  acum cunoscând is toria  
monumentului și evenimentele care s-au succedat, 
este de remarcat supraviețuirea sa și a influenței sale 
în inimile românilor care, și în ziua de astăzi, doresc 
să îl vadă și să cunoască cât mai multe despre 
semnificațiile sale, el nefiind doar o simplă artă, ci o 
întreagă istorie.

Ca tânăr cetățean român, nu doresc să vă 
păstrați identitatea națională formal, pe un act, ci în 
suflet. Predecesorii noștri, cei tineri în cuget și 
simțiri, au făcut sacrificii imense pentru a putea fi 
astăzi „România, stat democrat”, unii dintre aceștia 
luptând la aceeași vârstă la care eu vă scriu, vârstă la 
care voi veți citi aceste rânduri. România nu este doar 
un teritoriu est-european, ci seva rădăcinilor noastre. 
Păstrarea identității naționale, pentru mine, 
reprezintă o valorizare, un dar pe care îl primim la 
naștere, pe baza locului natal. Așadar, tineri ai 
viitorului, primiți această moștenire și sporiți-o!

Și țintesc cu ochii mari
Spre-o iubire arzătoare
Ce mă urcă, mă coboară,
Mă aruncă, mă doboară.

Tot mă-nalță până la Soare
Mă înalță, dar mă arde
Și rămân cu cicatricea 
Nopților aproape albe.

Nu m-am stins chiar ș-atunci 
Când am zis că nu mai pot,
Când am ars pe dinăuntru
 Căutând în tine-un rost.

Fii-mi o poezie tu. 
Doar așa te pot citi.
Doar atunci voi înțelege
De ce ești, de ce nu vii.

Și din scrumul ce-ai lăsat,
Eu așa am renăscut.
Fii ca Phoenix să-mi arăți
Că există început.

 Nicoleta - Cristina CRISTEA
prof. coord. Lucia - Diana VRĂCIOIU

PRAF DE STELE

Cristina DUMITRU
prof. coord. Loredana - Elena CERNAT
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Nous sommes des instants, des instants 
fugaces. Dans ce Cosmos éternel, nous ne sommes 
que de petites étoiles qui attendent leur tour pour 
briller et devenir des étoiles filantes. Dès les 
premières années de la vie, on apprend à regarder 
vers le ciel, on apprend à avoir des rêves qui 
dépassent les limites de l'horizon. 

Depuis l'enfance, nous remplissons nos 
poches de bonbons au goût de poussière d'étoiles 
pour en profiter plus tard dans notre vie d'adulte. 
Nous sommes tous une complexité d'émotions, 
expériences et sentiments, l'amour nous tue, mais 
nous mourons pour avoir de l'amour. Nous sommes 
ce que nous partageons avec le reste du monde. 
Nous sommes le stress d'un lundi matin et le bonheur 
d'un dimanche après-midi. Nous voulons tant de 
choses, mais semblons donner si peu ou recevoir si 
peu alors que nous en méritons autant. La vie elle-
même est une leçon dans laquelle nous apprenons 
pour que plus tard nous puissions passer ces 
,,examens” permanents, des étapes dont il ne nous 
reste qu'à jouir des fruits de notre travail. Nous 
devrions profiter davantage, chérir le moment 
présent, profiter du présent. 

Nous regardons le lever du soleil en pensant 
au coucher du soleil, mais profitons de ce que nous 
vivons maintenant, profitons même des jours de 
pluie où nous préférons dormir, mais apprécions 
aussi des journées chaudes, tout en faisant une 
analyse rapide, une glace froide à la main. C'est ce 
qui prévient nos âmes d'embrasser la chaleur d'une 
autre manière. Réjouissons-nous maintenant, car 
l'avenir est un océan inconnu. 

Dieu, comme l'inconnu est beau et grand 
quand on le regarde humblement, sachant que quoi 
que l'on fasse, il y a encore des choses à faire, il y a 
encore des expériences à vivre et il y a encore des 

 amours à aimer!
Le fond inconnu de l'océan que nous 

appelons ,,vie” est noir, car il se termine par une mort 
dure et sombre représentant la fin, mais c'est peut-
être mieux que nous ne mourrons pas plus d'une fois, 
car à ce moment-là nous saurons vraiment valoriser 
les instants vécus. 

L'une des plus belles parties de la vie est le 
fait que nous rencontrons des personnes avec 
lesquelles nous pouvons profiter de ce long 
voyage.Nos âmes faites en cette matière céleste 
recueillie depuis l'enfance sont forgées pour aimer et 
regretter les êtres chers. Nous rencontrons ces 
personnes par hasard et finissons par partager les 
histoires les plus belles et les plus honnêtes de la vie. 
Des gens qui nous restent fidèles même s'ils se 
tiennent au-dessus de notre condition éphémère, 
nous portant dans leur cœur pour toujours.

J'ai choisi d'évoquer cette image parce 
qu'elle exprime le désir, l'affection, la loyauté, la 
nostalgie et l'éternité. Tous ces sentiments pourraient 
être exposés sur le visage d'une vieille femme où la 
volonté et la pureté sont profondément impregnées. 
Cette image symbolique pourrait représenter des 
moments durs de la vie, mais aussi des instantanés où 
l'on se rapproche d'êtres chers oubliés de notre 
monde, où tout est dans l'équilibre, la vie et la mort, 
le ciel et la terre. le bonheur et la tristesse. 
   Nous mourons, mais nous restons éternels par 
l'amour!

ÉTERNITÉ

Norbert ŞERBAN
 prof. coord.  Paula PETREA
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Și când întunericul dragostei se așterne peste noi
Și rămânem doar niște ochi goi
Când devenim doi străini
Și ne pierdem printre mulțimi. 

Când îmi spuneai că sunt a ta suflare 
Acum sunt doar un peisaj pierdut în zare
Ce am fi oare noi? 
Doar niște amintiri pătate cu noroi? 

Apusurile portocalii
Au devenit vise gri, 
Iar cuvintele frumoase 
Au rămas poeme arse. 

Nous avons tous eu trois ans. Comme 
d'autres à cet âge étaient attirés par les terrains de 
jeux, j'étais attirée par le bureau de banque où 
travaillait ma tante.

Je ne me lassais pas d'être assise dans le 
fauteuil du directeur de la banque, mais j'aimais 
penser que je pouvais signer les documents qui 
allaient rendre les gens heureux, en leur accordant un 
prêt bancaire.                                     

Je sentais que ma place était là. Je me 
souviens avoir estampillé ces documents, à l'aide de 
ma tante.  

Maintenant, en regardant cette photo, je me 
rends compte qu'une signature peut changer le 
destin. Cette signature porte derrière elle des années 
d'études, des nuits blanches, des sacrifices et 
beaucoup de courage.

On dit que notre sort est prédestiné, je crois 
que nous avons chacun nos talents dont nous 
sommes dotés depuis la naissance. Il est important 
de trouver notre chemin dans la vie, tout en regardant 
en arrière. Les choses qui nous attiraient quand nous 
étions petits peuvent être les premières briques pour 
construire notre avenir.

Je ne peux pas dire que je suis une personne 
très active physiquement, comme les athlètes, mais 
je sais que je peux intellectuellement compenser 
n'importe quelle activité. J'aime l'analyse, le détail, 
l'équilibre. 

Dans des années, j'aurai à me voir sur une 
photo avec la même satisfaction et la même joie dans 
les yeux que je peux aider les gens.

Ma signature, pesant beaucoup plus, aura été 
reconnue. Sur les murs du bureau seront apposés les 
diplômes attestant de la qualification et de la valeur 
de ma signature.

SUFLET GOL MA SIGNATURE

Theofani VASILEIOU 
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Cristiana ZVOLINSCHI
prof. coord. Paula PETREA



AȘ VREA

Aș vrea să pot întoarce 
Clipele înapoi
Cu drag mă uit la ele
Amintindu-ne de noi.

Aș vrea să te sărut
Ca ultima oară
Fiind străbătut
De-un dor ce mă-nfioară.

Aș vrea să te cuprind
Simțindu-ți chiar și chipul
Văzând din nou ochii
Ce-opresc și timpul.

Aș vrea să-ți amintesc
De tot ce îmi spuneai
Păcat că nu mai ești
Păcat că nu erai

Ce-oi fi eu oare?
O rază de soare?
O petală muritoare?
Sau o urmă de culoare?

Nuanțată de valuri trecătoare, 
De umbre rătăcitoare,
Amprentate pe sufletul meu,
Le știu doar eu și Dumnezeu.

Ale mele taine sfinte,
Căutând o alinare 
În ale lumii brațe stinse,
O lumină călătoare. 

In mijlocul nopții,
Mă învăluiește amintirea
Sintagmelor pierdute
Cu stofe de muze. 

Luna mă privește,
Îmi spune un secret
Încorsetat în inima mea,
Învăluit de amintirea ta.

UN STROP DE CULOARE
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Igor SOLOMON
prof. coord. Paula PETREA

Aisha COLONI
prof. coord. Paula PETREA



În data de 31 octombrie 2022, Colegiul 
„Mihai Eminescu” Bacău a organizat petrecerea 
tematică din cadrul proiectului educațional 
„Halloween – sărbătoare interculturală”. Halloween 
este sărbătorit în noaptea de 31 octombrie, deși în 
unele țări data sărbătorii variază. Denumirea provine 
din limba engleză, de la expresia “All Hallows' Eve”, 
numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, 
sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în 
țările unde predomină creștinismul occidental 
catolic și protestant, deoarece, în aceste culte 
creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 
noiembrie. 

Proiectul educațional a vizat valorificarea 
complementarității dintre educația formală și cea  
nonformală. Acesta a implicat două dimensiuni: 
activitatea curriculară, urmată de activitatea 
extracurriculară. În data de 31 octombrie 2022, în 
cadrul orelor de limba engleză, elevii au prezentat 
proiectele de grup realizate în format digital, în care 
au abordat diverse aspecte precum: istoria sărbătorii, 
legende, mituri și superstiții legate de sărbătoarea de 
Halloween, modul în care sărbătoarea este marcată 
în diverse culturi, precum și modalitatea în care 
aceasta se reflectă în formă artistică sau proiecții 
cinematografice. 

Petrecerea tematică a vizat stimularea, 
promovarea și valorificarea capacităţilor creative ale 
elevilor de la Colegiul „Mihai Eminescu” - Bacău,

care au ornat holul principal al școlii cu decorațiuni 
specifice, de creație proprie. De asemenea, elevii au 
participat la concursuri cu premii pentru următoarele 
categorii:
- Cea mai originală costumație;
- Cel mai original machiaj;
- Cel mai original dovleac sculptat;
- Cea mai original mască;
- Cel mai original afiș;
- Cele mai originale decorațiuni.

Această activitate cultural-artistică a 
contribuit la creșterea motivaţiei pentru învăţare a 
elevilor implicați, prin experimentarea fenomenelor 
culturale dintr-o perspectivă creativă și unitară, 
specifică educației nonformale.

HALLOWEEN – SĂRBĂTOARE INTERCULTURALĂ

Prof: Ana - Maria ANDRIOAIE
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Și fetele joacă ursul
De la 6 ani și până astăzi nu a fost an în care să 

nu duc mai departe tradiția noastră cu jocul ursului- 
obiceiul cel mai drag mie. 
Acum 4 ani, deși eram încă elevă în clasa a VIII-a la 
Școala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” 
Brusturoasa, am ajuns cu jocul urșilor și la liceul 
nostru. Spun al nostru și pentru că pe atunci, când eu 
încă nu știam spre ce liceu să optez, era elev al 
acestui colegiu bacăuan și fratele meu, Popovici 
Teodor,

Ceva cu adevărat deosebit și autentic. Cum 
să ezit să nu duc mai departe aceasta tradiție ? 

Aș spune că pe valea Trotușului ne naștem cu 
pasiune pentru acest obicei, unii doboșari, alții 
comandanți și ... mulți ursi și ... de ce nu, ursoaice. 

Acum sunt elevă în classa a XI-a D la științe 
ale naturii și este o plăcere să știu că an de an pot 
p a r t i c i p a  l a  c o l e g i u l  m e u ,  a l ă t u r i  d e  
colegii&prietenii din liceu și din afara acestuia, cu 
acest joc- obicei pe care sunt mândră că  profesorii îl 
apreciază și-l păstrează creând astfel, din punctul 
meu de vedere și fără falsă modestie, cel mai frumos 
și intens moment al serbărilor de Crăciun și An Nou, 
pentru că îmbinarea ritm- mască încântă elevii 
indiferent de vârstă.

Toți mă întreabă cum poate o fată să poarte 
blana de urs și mai ales căptarul (capul), care este 
mai greu și îți apasă pe cap la un moment dat. Blana 
n-o simți grea, că e îmbrăcată pe tot corpul și ține și 
de cald, însă, cu totul, masca- costum cred că are cam

JOCUL URȘILOR LA… EMINESCU
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15 kilograme și cu toate astea și eu și Maria, prietena 
mea, care este chiar și mai firavă  decât mine o 
purtăm cu mare drag și cu respect față de tradițiile 
străvechi.

Câteodată stai chiar mai mult de 12 ore 
mascat, îndeosebi în perioada festivalului tradițional 
de la Comănești când pe scenă dansul nu durează mai 
mult de jumătate de oră, iar parada în centrul orașului 
poate un pic mai mult de o jumătate de oră... însă 
urmează parada în alte localități și în diferite zile în 
preajma Anului Nou.

Da, da... Masca- costum este grea, jocul este 
obositor, perioada în care se realizează festivitățile 
este lungă, însă toate inconvenientele dispar în 
momentul în care intru pe scenă și mă pot mândri că 
am învățat un obicei uitându-mă urși mai mari și 
ascultând coordonatorii an de an când ne explicau că 
în funcție de cum se recită și se bat dobele  ursul 
dansează cu capul în jos, iar când dobele bat mai tare, 
ridici capul și joci pe ritmul lor. 

Și când în fața noastră vin cei mai tineri urși, 
deja știi că ești curajoasă/curajos!

Delia - Maria POPOVICI
prof. coord. Constantina HULEA
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Generația Google se referă la persoanele 
născute după anii 1995, persoane care nu au nicio 
amintire despre cum era fără calculator, fără internet. 
Aceștia sunt considerați nativii digitali. În engleză, 
sintagma „digital native” derivă din expresia „native 
speaker” (vorbitor nativ) și se referă la faptul că 
limba maternă este învățată mai ușor decât orice altă 
limbă străină. Pentru nativul digital, „patria” este 
lumea digitală a tehnicii informatice. Nativul digital 
nu mai comunică în maniera clasică. Astfel, 
scrisorile au fost înlocuite de e-malurile, telefonul 
fix  a fost înlocuit cu telefonul mobil (de altfel, cred 
că unii dintre copii nu știu cum se utilizează un 
telefon fix), legătura cu prietenii și rudele se 
realizează prin diverse rețele de socializare, 
comunicarea rapidă se realizează prin chat. Nativul 
digital adoarme ascultând muzică în căști, este 
dependent de telefon, își verifică mesajele la 
intervale scurte de timp, iar jocul de fotbal s-a 
transferat de pe terenul de sport, la jocul în rețea. 

Copiii folosesc internetul cu precădere 
pentru a comunica cu prietenii, lucru ce înainte se 
petrecea în curtea școlii, în parcuri.

În acest context, apar mai multe întrebări. 
Una dintre ele ar fi: Acest mod de viață este un noroc 
sau un blestem?

În acest sens, diverse universități din lume au 
făcut studii legate de consecințele utilizării excesive 
ale mediilor digitale asupra capacităților mentale ale 
copiilor/tinerilor și asupra comportamentului de 
învățare. Rezultatele studiilor au arătat că tinerii, 
utilizatori constanți de internet, nu pot face 
deosebirea între surse bazate pe studii științifice și 
surse în care autorii își dau cu părerea. Cine nu știe 
nimic despre subiectul căutat, nu va învăța de pe 
Google. Doar cel care are cunoștință de subiectul de

GENERAȚIA GOOGLE
interes, își va îmbunătăți nivelul de cunoștințe cu 
informații mai detaliate și mai recente. Deci 
preștiința funcționează ca un filtru ce permite unui 
om să aleagă informații utile dintre cele câteva mii 
puse la dispoziție de motorul de căutare. De obicei, 
în realizarea unor teme, elevul va copia conținuturi, 
uneori fără a fi citite. Astfel, însușirea de cunoștințe 
va fi zero, capacitatea de gândire și capacitatea de 
memorare nu vor fi stimulate. Utilizarea excesivă a 
mediilor digitale duce la izolare, tulburări de limbaj, 
tulburări de atenție, probleme fizice cum ar fi: 
durerile cervicale, stres, obezitate. Astăzi, prin 
diverse mijloace (emisiuni de televiziune, internet, 
prelegeri ale reprezentanților unor firme) este o 
încercare constantă de a ne convinge că tehnologia 
revoluționează învățarea. ,, Aproape toate studiile 
despre succesul la învățătură datorat introducerii 
mediilor digitale în școli au fost NU întâmplător 
inițiate și sponsorizate de industria informatică și de 
companiile de telefonie”.

Înainte, textele erau citite, astăzi sunt 
accesate. La școală, înainte se aprofunda materia, 
astăzi se navighează online. În mai toate clasele 
există table Smart board, cu display interactiv, table 
ce sunt conectate la un laptop. Noua tehnologie este 
atractivă pentru elev, uneori și pentru profesor. Dar 
oare este eficientă? Elevul nu mai scrie pe caiet, nu 
mai face un efort mental, este atent la ceea ce face 
profesorul, dar nu este atent la explicațiile date de 
acesta, este distras de tot felul de semnale sonore (de 
exemplu, legate de descărcarea bateriei). Creierul 
este folosit din ce în ce mai puțin, iar eficiența 
acestuia scade pe măsura trecerii timpului. Deducem 
că, în această situație, instrumentele electronice au 
un efect negativ asupra învățării și asupra dezvoltării 
sănătoase și armonioase a individului. În plus, aceste 
instrumente riscă să se defecteze, iar soluția de 
avarie rămâne tabla clasică. Consider că aceste 
device-uri trebuie utilizate cu moderație în procesul 
educațional. Disciplinele la care calculatorul rămâne 
principalul instrument de lucru sunt informatica și 
TIC-ul.  Voi aminti și faptul că industria IT este cea 
care oferă astăzi cele mai multe locuri de muncă 
bine plătite, iar calculatorul, indispensabil în orice 
activitate, trebuie utilizat rațional, astfel încât „tu să 
devii o versiune mai bună a ta”.

prof. Gabriela TROFIN



ajutorul unei mașini virtuale, un client poate folosi 
infrastructura globală pe care rulează motorul de 
căutare Google, YouTube și alte servicii oferite de 
către companie. 

Mai complex decât Infrastructure-as-a-
Service este modelul Platform-as-a-Service (PaaS). 
În acest tip de model sunt incluse, pe lângă accesul la 
servere, instrumentE necesare pentru dezvoltarea 
aplicațiilor. În cadrul PaaS, sunt incluse aplicații de 
gestionarea bazelor de date, medii ale dezvoltării, 
servicii de operare, precum și infrastructura 
necesară. Ca și exemplu, poate fi dat Microsoft 
Azure, o platformă cu o gamă variată de servicii, 
precum analiza și stocarea datelor, dezvoltarea de 
aplicații web sau de mobil, precum și adăugarea de 
funcții de securitate sau inteligență artificială.

Cel mai complet, dar și cel mai rigid model 
este Software-as-a-Service (SaaS). În loc să 
instaleze o aplicație pe calculator, un utilizator poate 
să o acceseze direct de pe internet. Aplicațiile SaaS 
sunt găzduite pe servere cloud, iar utilizatorul le 
poate folosi, dar nu îi este permis să facă modificări 
la modul de bază în care operează. Exemple 
cunoscute de SaaS sunt: Microsoft 365, Netflix, 
Zoom și altele.

Prin urmare, tehnologia cloud este unul 
dintre cele mai răspândite si versatile procese și 
reprezintă unul dintre pilonii multor aplicațiile și 
serviciile oferite pe web și pe mobil. 

Întrucât petrecem din ce în ce mai mult timp 
în mediul online, termeni precum „cloud”  sau 
„spatiu de stocare în cloud” apar din ce în ce mai des 
în conversațiile noastre. Dar ce este mai exact cloud-
ul? 

Cloud-ul este o rețea de servere localizate în 
centrele din jurul lumii și care interacționează unul 
cu celălalt pentru a forma un singur ecosistem. În 
general, când se folosește termenul de cloud, se face 
referință, inclusiv la bazele de date sau aplicațiile pe 
care aceste servere le stochează. Fiecare server de 
cloud reprezintă un nod unic în această rețea globală 
și, ca urmare, îndeplinește un rol specializat. Printre 
cele mai cunoscute atribuții se numără stocarea 
datelor într-o bază de date (cloud storage), serviciul 
de mail sau aplicațiile de socializare.

Prin intermediul Cloud-ului, utilizatorii 
capătă acces la fișierele și aplicațiile încărcate de pe 
orice dispozitiv conectat la internet, întrucât 
operațiile sunt realizate de către serverele din 
centrele de date și nu de pe calculatorul propriu. 
Acesta este și motivul pentru care, când utilizatorii 
își accesează  contul de pe rețelele de socializare 
(Facebook, Instagram, Tweeter) de pe un telefon 
nou, aceștia găsesc toate pozele, postările și 
conversațiile pe care le-au avut înainte. Același 
principiu de funcționare se aplică și în cazul 
serviciilor de mail (Google Mail) sau a celor de 
stocare în cloud (Dropbox, Google Drive).

Când vorbim de tehnologia cloud, trebuie 
menționat și modelul „As a service”. AAS este un 
model managerial prin care clienții capătă acces la 
anumite servicii prin intermediul unor abonamente 
cel mai frecvent lunare. Clienții „închiriază” 
anumite servicii furnizate de către companii, ei 
având posibilitatea de a renunța oricând la acestea. 
În cazul Cloud-ului, sunt folosite trei modele, și 
anume: IaaS, PaaS și SaaS, fiecare având un nivel de 
abstractizare, interacțiune și automatizare diferite.   

Considerat cel mai de bază serviciu, 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) este un model 
prin care companiile pot închiria centre și servere de 
la un furnizor de servicii de cloud. Prin acest model, 
numai echipamentele fizice sunt oferite, companiile 
urmând să le folosească pentru a-și construi 
aplicațiile proprii. Un exemplu de Infrastructure-as-
a-Service este Google Compute Engine prin care, cu 

TEHNOLOGIA „CLOUD”

Inf. prof. SANDU Luiza 

41P R O S C I E N C EO R I Z O N T U R I  N O I - I a n u a r i e 2 0 2 3



Inteligența artificială (IA) reprezintă 
capacitatea sistemelor sau mașinilor de a imita cât 
mai fidel inteligența umană, pentru a rezolva 
probleme și pentru a atinge obiective. Sistemele de 
Inteligență  Artificială se adaptează, analizează date, 
prevăd viitoare acțiuni pe baza informațiilor 
existente și funcționează autonom.

Domeniul cercetării inteligenței artificiale s-
a născut la un workshop  la Colegiul Dartmouth  în 
1956. Allen Newell, Herbert Simon, John McCarthy, 
Marvin Minsky și Arthur Samuel au devenit 
fondatorii și liderii cercetării IA. Inteligența 
Artificială nu se limitează doar la IT sau industria 
tehnologică, ci este utilizată pe scară largă în alte 
domenii, cum ar fi: medicină, mediul de afaceri, 
sistemul educațional, producție. 

Termenul de Inteligență Artificială este 
oarecum generic și poate fi confundat cu 
subdomeniile sale: Machine Learning și Deep 
Learning. Machine Learning se axează pe 
construcția sistemelor care pot învăța sau își pot 
îmbunătăți performanțele în funcție de datele pe care 
le procesează, în timp ce  Deep Learning, se referă la 
o învățare mai profundă, care are la bază metode de 
învățare automată, bazate pe rețele neuronale. 

Exemple de aplicații cotidiene care se 
bazează pe IA:

Google Maps este o aplicație dezvoltată de 
compania americană Google care se ocupă de 
cartografierea globului pământesc. Practic, nu mai 
trebuie să te gândești prea mult la călătoria către o 
nouă destinație, deoarece găsești cu ajutorul ei 
şosele din toată lumea, sensuri de circulaţie, 
informaţii din trafic, precum: străzi închise 
circulaţiei sau care se află în reparaţie, accidente şi 
multe altele. 

Când vrei să vizionezi filmele preferate sau 
să asculți melodii ori poate să cumperi online, ai 
observat că articolele sugerate în urma căutărilor se 
potrivesc perfect cu interesele tale? Aceste sisteme 
inteligente învață comportamentul și interesele din 
activitățile tale online și îți oferă conținut similar. În 
acest sens, experiența optimizată a motorului de 
căutare Google este un alt exemplu de Inteligență 
Artificială. De asemenea Netflix, este un serviciu de 
conținut la cerere foarte popular, care folosește 
tehnologie AI pentru a oferi recomandări de filme pe ing. Cristian FILIOREANU

Nu numai smartphone-urile se bazează pe 
Inteligență Artificială, ci și automobilele se 
îndreaptă spre aceasta. Tesla este exemplul cel mai 
bun în acest sens, fiind unul dintre cele mai bune 
automobile ale momentului, cu cea mai bună 
inovație tehnologică a momentului.

Toată lumea este familiarizată cu asistentul 
personal Siri, dezvoltat de către Apple, care este un 
computer prietenos activat prin voce cu care se 
interacționează zilnic. Aplicația ne ajută să găsim 
informații, ne oferă instrucțiuni, ne ajută să adăugăm 
evenimente în calendarele noastre, ne ajută să 
trimitem mesaje și așa mai departe. 

Roboții nu pot înțelege contextul, iar acesta 
poate fi unul dintre cele mai mari dezavantaje ale lor. 
Creativitatea, sclipirile, genialitatea țin de mintea 
umană. 

În concluzie, IA poate fi cel mai bun lucru 
care ni s-a întâmplat, mai ales dacă știm să-l folosim 
într-un mod productiv. Inteligența artificială nu este 
un lucru rău, este un mod de a ne eficientiza munca și 
viața, prin rapiditate și acuratețe. 

În viitor, computerele vor dispune de 
Inteligenţă Artificială, dar, în mod sigur, diferită de 
cea umană. În numeroase situaţii, oamenii sunt 
influenţaţi de emoţii, acestea fiind adevăratele 
motivaţii ale raţionamentului şi acţiunii lor. În cazul 
inteligenţei artificiale, motivaţiile vor fi total 
diferite. 

Rămâne de văzut ce se va întâmpla când 
mașinile vor căpăta drepturi, demnitate, conștiință, 
atunci când nu vor mai asculta de Creatorul lor  – 
inteligența umană....

INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ
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Alexandru COMORAȘU, Andreea PLUGARIU
Ioana STOLERU             

prof.coord.  Mariana IANCU

În urmă cu 101 de ani, la 15 octombrie 1922, 
la Alba Iulia avea loc un eveniment extrem de 
important din istoria României ce a reunit 
reprezentanţi ai caselor regale din Europa: 
Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. 
„Ploaie! Aceasta a fost prima impresie – dar nu o 
ploaie tare, doar o stropitură pe fereastra mea, mici 
linii lungi şi distanţate ceea ce din fericire înseamnă 
că erau doar picături şi la linia orizontului se ridica 
un soare palid.”, scria Regina Maria în ale sale 
„Însemnări zilnice“. Ferdinand vine în România în 
1889, iar în 1892 se căsătorește cu prințesa Maria de 
Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. 

Din 1914 devine rege, iar cei 13 ani de 
domnie sunt caracterizați de succesiunea unor 
evenimente deosebit de importante în plan național 
și european. Primul Război Mondial și intrarea 
României în război alături de Antanta îl pun pe rege 
în fața unei probleme de conștiință: deși filogerman 
prin naștere și educație, acesta acționează ca un rege 
constituțional susținând interesele statului român, 
gest echivalent cu trădarea din perspectiva 
autorităților imperiale germane. În contextul dificil 
al războiului, regele și regina Maria s-au implicat în 
susținerea morală și mobilizarea soldaților români 
prin vizite pe front și în spitalele de campanie. În 
primăvara anului 1917, Ferdinand a promis 
justificata acordare de terenuri țăranilor, într-un 
discurs ținut la Răcăciuni (Bacău) în fața soldaților 
Armatei a II-a, promisiune respectată ulterior: „Vi se 
va da pământ. Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da 
pildă; vi se va da și o largă participare la treburile 
statului.”

În data de 15 octombrie 1922, avea loc la 
Alba Iulia unul dintre cele mai simbolice 
evenimente din istoria României. Regele Ferdinand 
și regina Maria s-au încoronat în cadrul unei 
ceremonii fastuoase, ca suverani ai României Mari. 
Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător la 
Alba Iulia. Micul orășel de provincie amintea de 
unirea înfăptuită de Mihai Viteazul la 1600 și de 
proclamarea Unirii Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului cu România la 1 
decembrie 1918. Se împlinea astfel una din 
profețiile marelui politician Nicolae Filipescu care îi 
spunea regelui, încă din 1915: „Sire, să te încoronezi 
la Alba Iulia ca rege al tuturor românilor sau să mori 
pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”. Regina 
Maria și regele Ferdinand au venit cu trenul regal de 
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la București în dimineața zilei de 15 octombrie 1922. 
Au fost întâmpinați la gară de premierul 

Ionel Brătianu și primarul orașului din Alba Iulia. De 
la gară, familia regală a fost transportată în două 
calești trase de cai până la catedrală, unde erau 
așteptați de zeci de mii de oameni. Regina Maria era 
îmbrăcată „într-o rochie auriu-roșiatică, cu o mantie 
de catifea roșie pe umeri, căptuşită cu albastru şi 
argintiu, purtând pe cap un voal auriu strâns pe frunte 
cu o panglică de aur”. Momentul încoronării în 
Catedrala de la Alba Iulia, 15 octombrie 1922, 
marchează cel mai important eveniment al carierei 
politice a regelui Ferdinand și a reginei Maria. În 
cadrul ceremoniei de încoronare, regele Ferdinand a 
primit coroana regală de la președintele Senatului și-
a așezat-o singur pe cap. A ridicat apoi coroana de 
aur a reginei și a sărutat-o pe frunte pe Maria: „Eu am 
îngenuncheat în fața lui Nando (n.a. Ferdinand), care 
a pus greaua coroană pe capul meu, în vreme ce toate 
clopotele au sunat și acele salve de salut regal au fost 
trase”. În acel moment, miile de oameni aflați în fața 
catedralei au izbucnit în ovații.  Suveranii României 
au urcat apoi la un balcon de unde au salutat oamenii. 
Considerată de către contemporani drept un arc 
peste timp, „de la cea efemeră de la 1600, la cea 
durabilă din 1918”, unirea și constituirea Românei 
Mari au produs un imens val de entuziasm, iar 
Regele Ferdinand devenea „regele tuturor 
românilor”. El a fost, deopotrivă, martorul 
victoriilor și eșecurilor românilor din Primul Război 
Mondial, regele unei noi Constituții (cea din 1923).  
O ultimă dovadă în acest sens o reprezintă 
testamentul, publicat după momentul morții sale din 
20 iulie 1927, în care mulțumea providenței, pentru 
că „mi-a îngăduit să-mi consacru munca poporului 
român a cărui propășire a fost fără preget și fără 
încetare, scopul vieții mele”.
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ROLUL REGINEI MARIA ÎN ANII DE RĂZBOI (1914-1918)

Regina Maria și-a început însemnările zilnice în toamna anului 1914, la moartea Regelui Carol. Scrie 
câteva zile în jurnal, dar renunță, reia ulterior scrisul, nu întâmplător, în ziua intrării României în război. Era 
un moment istoric, iar ea, Regina, avea să joace un rol hotărâtor în evenimentele ce vor urma. Maria era 
hotărâtă de la început să nu stea deoparte, să nu se 
mulțumească doar cu un rol secundar. Credea în 
victorie, în șansa României de a-și îndeplini idealul 
național prin război, precum și în forțele proprii. 

Marele Război nu s-a purtat doar pe front, cu 
arma în mână. Cei rămași acasă au avut propriile lupte 
de purtat, împotriva greutăților, a fricii constante și a 
durerii cauzate de război. Acasă, Regina Maria a făcut 
tot ce-a putut și s-a luptat cu armele pe care le avea la 
dispoziție. A organizat un serviciu de ambulanță, 
pentru care se străduiește să strângă bani, s-a ocupat de 
organizarea spitalelor, mai întâi la București, apoi la 
Iași, a mers de multe ori în vizite la spitale, a vorbit cu 
sute, chiar mii de soldați răniți pe care îi consolează, le 
oferă cadouri, un zâmbet și o fărâmă de speranță. 

Regina Maria a României s-a implicat cu mult 
devotament în sprijinirea trupelor române în timpul 
Primului Război Mondial. Prin aparițiile sale printre 
tranșee în costumul său de infirmieră, luminat de 
proiectoarele ațintite nu numai de români, dar și de 
inamici, Regina Maria a fost asemănată de soldați cu o 
stea a speranței coborâtă printre ei. Eforturile sale și 
urmările lor binefăcătoare asupra soldaților noștri au 
fost subliniate de Regina Maria cu mândrie justificată: 
,,Am fost alături de ei pretutindeni în spitale, pe front și 
chiar în tranșee, i-am văzut transformându-se treptat 
din niște oameni scheletici, pe jumătate morți de 
foame, în ființe omenești robuste. I-am susținut cu toată energia. Privind în ochii Reginei lor, ei au jurat să stea 
ca un zid pavăză în apărarea ultimei fâșii din teritoriul românesc, care era încă a noastră. Mulți soldați 
muribunzi mi-au șoptit cu ultima suflare că pentru mine luptaseră, pentru că eu eram casa, mama, credința și 
speranța”. 
 „Vai, de ce nu sunt eu rege?”, exclamă Regina Maria într-un moment de sinceritate intimă, în jurnalul 
ei. Exasperată de tot și de toate, de problemele războiului, de modul în care guverna Brătianu, de slăbiciunea 
și ezitările lui Ferdinand în fața sfătuitorilor săi, Regina Maria se gândește ce-ar face ea dacă ar fi în prima 
poziție de putere din țară. Dar nu e; așa că face ce-i stă în putință, iar acest jurnal stă mărturie pentru activitatea 
bogată a Reginei în primul an de război, în cele mai grele luni de conflict, când totul merge prost: intrarea 
entuziastă în război, dezastrul de la Turtucaia în fața inamicului bulgar, subestimat, apoi imposibilitatea de a 
opri avansul german și retragerea forțată la Iași, părăsind Bucureștiul. Și, între toate, cea mai grea tragedie 
care-ar fi putut să o lovească pe Regină: micul prinț Mircea, în vârstă de doar trei ani, se îmbolnăvește de febră 
tifoidă și, după o agonie de câteva săptămâni, a sa și a mamei lui, moare. 
 Încă din primele clipe ale războiului, Regina Maria s-a înscris în rândurile armatei pentru a-i ajuta pe 
militari. A dedicat cu generozitate timp și energie bolnavilor și soldaților răniți pe front. Prin activitatea sa 
medicală pe frontul războiului a coordonat colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat spitalele militare de 
campanie care preluau răniții de pe front și a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță care i-a și purtat 
numele. Fotografiile din acea vreme o înfățișează pe regină în uniformă de infirmieră, mergând prin unitățile 
sanitare militare, prin tranșee, și chiar prin apropierea liniilor inamice: ,,Există un singur bărbat în România și 
acela este Regina”. Cristina LUCANU, Paula RĂCHITEANU

prof. coord. Mariana IANCU


