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Teme și temeri 
 

           Am meditat mult până am decis de ce să scriu, despre ce să scriu și, de fapt, am scris după ce 
am văzut conturat numărul doi al acestei reviste. George Bernard Show spunea că există întotdeauna 
motive excelente pentru a nu acționa, numai că, dacă motivele predomină, lucrurile rămân nefăcute.  

Ei bine, lăsând la o parte motivele, am zis să lansez câteva teme spre dezbatere, teme care mă 
frământă și pe care, îndrăznesc să spun, le cunosc în virtutea activităților pe care le desfășor de ceva 
timp. 

Prima temă nu poate fi alta decât: ce educație oferă școala pentru copilul meu?  

Dacă este să ne luăm după teorii și declarații, atunci învățământul românesc modern se conduce 
după o filosofie a educației, care promovează o nouă concepție despre formarea elevului, astfel încât 
activitatea școlară să vină în întâmpinarea dezvoltării individuale a fiecărui elev. 

 Conform acestei filosofii, sunt promovate gândirea creatoare, inițiativa și cooperarea, 
capacitatea de decizie, aptitudinile și talentul, personalitatea elevului, așadar, ne îndreptăm spre, un 
învățământ care cultivă dinamismul si diponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru schimbare, 
capacitatea de invenție și inovație. 

Cu alte cuvinte, educația trebuie să fie flexibilă după copil și nu copilul să primească o educație 
rigidă. Deoarece fiecare copil are calități unice și calitățile se pot dezvolta către excelență, pentru ca 
apoi, adult devenind, să ofere întreaga cunoaștere înapoi către societate. 

A doua temă este legată de prima și anume: realizează profesorul această activitate complexă și 
atât de importantă, trezește profesorului dorința spontană a elevilor de a acționa, de a se angaja într-un 
efort propriu de căutare, de descoperire și însușire? Elevii vor resimți plăcerea și bucuria descoperirii, a 
învingerii dificultăților prin realizarea sarcinilor școlare? Contribuie acestea la dezvoltarea proceselor 
de voință, favorizează căutările personale și afirmarea ideilor proprii?   

Un real progres școlar se realizează numai acționându-se asupra psihicului elevului, trezindu-i 
interesul, suscitându-i inițiativele, dezvoltându-i capacitățile de       cunoaștere și de acțiune, 
întreținându-i dorința vie de a fi performant.  

Eu, elevul, eu, părintele, ce fac? ..... alte teme și temeri, sperăm că în numărul              următor! 
 
 
 
 
 
 

Nicu Vasile Harasemciuc 
 profesor de fizică   

Director adjunct  al  Colegiului Național ,,Ferdinand I” 
  

„Şcoala nu este bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine!" 

(Grigore Moisil) 
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,,Nu există vânt favorabil pentru cine nu știe în ce  

direcție se  îndreaptă” 

(Seneca)  

Care este direcția noastră ? 

      În contextul european actual, toate documentele programatice au la bază viziunea Uniunii Euro-
pene, care trebuie să devină competitivă și mai dinamică societate bazată pe cunoaștere. În acest con-
text, în care se manifestă concepte ca : digitalizarea, globalizarea, societatea cunoașterii, postmodern-
ismul etc, capitalul intelectual devine mult mai important decât capitalul fizic. 

 Indiferent de strategiile viitorului, logica progresului poate fi stăpânită numai prin performanță, 
resursele umane fiind elementul cheie în această evoluție. 

      Ca urmare, școala trebuie să promoveze învățarea inovativă, să regândească prezentul din per-
spectiva viitorului. 

 Un rol major în școala secolului al XXI-lea revine dezvoltării capitalului intelectual și valorilor 
intangibile. 

      Valorile intangibile sunt definite de Kanter  prin : concepte = inovare continuă, competențe = 
transmiterea valorilor și conexiuni = parteneri puternici care să susțină ofertele organizației (școlii) . 

       În contextul acesta,  rolul și responsabilitățile educației devin fundamentale iar acțiunea trebuie 
axată pe dezvoltarea acelor capacități intelectuale ale tinerilor, care să le faciliteze accesarea noilor 
provocări și adaptarea permanentă la ritmul schimbărilor. 

 De aceea iubesc atât de mult școala, pentru că mă provoacă permanent, la fel ca elevii fiecărei 
generații. 

Mirela Berza,  

profesor de biologie,  

Director al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău 
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Centrul Colegiul Naţional ,,Ferdinand I” – nr. 296 

  este Centru de Testare Acreditat ECDL 

 
       Permisul european de con-
ducere a computerului (ECDL 
– European Computer Driving 
Licence) este cel mai răspândit 
standard de certificare a abil-
ităților de utilizare a comput-
erului, recunoscut la nivel inter-
naţional. 

       Permisul ECDL este  folosit 
şi recunoscut în 150 de țări, de 
către companii de renume, în 
administraţie, sau de instituţii de 
învăţământ de prestigiu. În afara 
Europei, programul este denumit 
International Computer Driving 
Licence (ICDL).  

Valabilitatea Permisului 
ECDL 

 Permisul ECDL obţinut 
în România este valabil în ori-
care dintre cele 150 de ţări din 
întreaga lume în care este 
recunoscut standardul ECDL/
ICDL. 

 Permisul ECDL nu are 
limită de valabilitate în timp, 
competențele digitale fiind cer-
tificate pe viață, în conformitate 
cu programele analitice aferente 
fiecărui modul, aflate în vigoare 
la momentul susținerii exam-
inării.  

Cui se adresează certificările 
ECDL? 

   Certificările ECDL se adre-
sează oricărei persoane care 
are nevoie și dorește să își cer-
tifice la standard recunoscut 
internațional abilitățile de uti-
lizare a computerului. 

Nu există limită de vârstă pentru 
înscrierea în programul de cer-

tificare ECDL. 

   Tinerii, elevii, studenții, 
funcționarii publici sau an-
gajații  în companii își pot 
dovedi abilitățile IT prin inter-
mediul certificărilor ECDL.  

Avantaje ECDL  

 Elevii care dețin 
Permisul ECDL își pot echivala 
proba de Competențe digitale 
din cadrul Examenului de Baca-
laureat Naţional. 

 Programa pentru obținer-
ea Permisului ECDL corespunde 
materiei pe care elevii de liceu o 
parcurg în cadrul orelor de TIC 
din programa școlară pentru 
clasele a IX-a și a X-a. Astfel, 
liceenii pot să se pregăteasca 
chiar în cadrul orelor de la 
școală pentru obținerea unei cer-
tificări cu recunoaștere inter-
națională. Având deja Permisul 
ECDL, elevii pot solicita în 
clasa a XII-a echivalarea probei 
de competențe digitale de la 
Bacalaureat. 

 ECDL deschide noi 
oportunităţi pentru a obţine o 
bursă în străinătate. 

 Studenții își pot echivala 
diverse cursuri de informatică 
sau birotică cu Permisul ECDL 
la anumite universități. 

În România, până în 
prezent au fost acreditate ca cen-
tre de testare ECDL universităţi 
precum: SNSPA București, ASE 
Bucureşti – CDIMM, Universi-
tatea Politehnică Bucureşti, Uni-
versitatea „Gheorghe Asachi” 
Iaşi, Universitatea de 

Vest ,,Vasile Goldiș” Arad, Uni-
versitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iași, Universitatea 
București - Departamentul de 
Învățământ la Distanță – 
CREDIS.  Un CV este 
100% complet cu ECDL 

Permisul ECDL deschide 
noi oportunităţi pentru a obţine 
un loc de muncă mai bun, 
îmbunătăţeste perspectivele de 
promovare în carieră și scade 
probabilitatea de a pierde o 
ofertă de serviciu. 

Cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar care 
dețin Permisul ECDL pot bene-
ficia de credite profesionale 
transferabile. 

 

Module ECDL 
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Profilul ECDL 

 Profilul ECDL al 
candidatului începe să se creeze încă 
de la promovarea cu succes a unui 
singur modul ECDL.  

Fiecare modul ECDL poate fi 
combinat cu alte module astfel încât 
să satisfacă cerinţele personale sau 
profesionale ale candidatului. 

Profilul  ECDL nu expiră și 
poate fi dezvoltat continuu 
pe întreg parcursul vieții .  

Certificări ECDL - Pro-
filul ECDL  pentru BAC 

 Certificările ECDL PRO-
FIL START BAC şi  ECDL PRO-
FIL BAC se adresează elevilor care 
doresc să echivaleze proba de com-
petenţe digitale din cadrul Bacalau-
reatului cu Permisul ECDL. 

 Permisul ECDL PROFIL 
START BAC se obţine în urma 
promovării a 4 module fixe obliga-
torii: Utilizarea computerului, In-
strumente online, Editare de text, 
Calcul tabelar. 

Utilizarea computerului 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Word 2003/2007/2010/2013; Win-
dows 7 / 8 

Simulări disponibile: online 

Instrumente online 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: nu este 
cazul 

Aplicatii pentru pregatire: IE9-
Outlook 2010; IE10-Outlook 2013 

Simulări disponibile: online 

Editare de text 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online 

Calcul tabelar 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS Ex-
cel 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Excel 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online  

 Permisul ECDL PROFIL 
BAC se obţine în urma promovăriia 
6 module fixe obligatorii: Utilizarea 
computerului, Instrumente online, 
Editare de text, Calcul tabelar, Baze 
de date, Prezentări. 

Utilizarea computerului 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Word 2003/2007/2010/2013; Win-
dows 7 / 8 

Simulări disponibile: online 

Instrumente online 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: nu este 
cazul 

Aplicatii pentru pregatire: IE9-
Outlook 2010; IE10-Outlook 2013 

Simulări disponibile: online 

Editare de text 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Word 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online 

Calcul tabelar 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS Ex-
cel 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Excel 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online  

Prezentări 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS 
PowerPoint 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
PowerPoint 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online 

Baze de date 

Testare: automată online 

Aplicaţii pentru testare: MS Ac-
cess 2003/2007/2010/2013 

Aplicatii pentru pregatire: MS 
Access 2003/2007/2010/2013 

Simulări disponibile: online 

Cum se echivalează proba de 
Competenţe digitale la Bacalaure-
at 

 Nivelul de competenţă 
digitală pe diploma de Bacalaureat 
va fi: 

,,utilizator avansat”, pentru can-
didaţii care au obţinut Permisul 
ECDL PROFIL START BAC* 

,,utilizator experimentat”, pentru 
candidaţii care au obţinut Permisul 
ECDL PROFIL BAC* 

,,utilizator nivel mediu”, pentru 
candidaţii care au obţinut Permisul 
ECDL Start** 

,,utilizator experimentat”, pentru 
candidaţii care au obţinut Permisul 
ECDL Complet** 

*Permisele ECDL Start şi ECDL 
Complet se obţin în baza unui 
Card electronic de aptitudini 
ECDL. 

**  Permisele ECDL PROFIL 
START BAC şi ECDL PROFIL 
BAC se obţin în baza unei serii de 
înscriere generală unică. 

Alte scheme de certificare ECDL 
- Profilul ECDL  pentru viaţă 

 Candidatul îşi poate dezvol-
ta permanent Profilul ECDL,  
obţinând noi certificări ECDL.  
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ECDL START este o certificare a 
competenţelor digitale care se con-
stituie din patru module separate ce 
acoperă competenţele şi ariile de 
cunoaştere IT cheie:Utilizarea com-
puterului*, Instrumente online*, 
Editare de text*, Calcul tabelar*. 

*Windows 7/8; Microsoft Office 
2003/2007/2010/2013; Testare: 
automată online; Simulări dis-
ponibile: online 

ECDL STANDARD este      
certificarea căreia ii corespund 7 
module ECDL şi care se constituie 
din cele patru module ECDL Start 
plus trei module adiţionale la 
alegere, astfel încât să se dezvolte şi 
să se certifice competenţa digitală. 

Cele 3 module adiţionale pot fi alese 
dintre următoarele module ECDL 
Standard: Prezentări*, Baze de 
date*, IT Security*, Web Edit-
ing**, Image Editing***, 2D 
CAD****.  

* Microsoft Office 
2003/2007/2010/2013; Testare: 
automată online; Simulări dis-
ponibile: online 

** KompoZer; Testare: automată 
online  Simulări disponibile: 
online 

***Gimp  Testare: automată 
online  Simulări disponibile: 
online 

****AutoCAD/ AutoCAD LT/
Solid Edge; Testare: manuala; 

Simulări disponibile: manual 

ECDL AVANSAT oferă 
cunostinţele necesare certificării la 
un nivel superior în utilizarea unor 
aplicaţii specifice pe modulele: 
Editare de text Avansat*, Calcul 
tabelar Avansat*, Baze de date 
Avansat*, Prezentări Avansat*  

* Microsoft Office 
2003/2007/2010/2013; Testare: 
automată online; Simulări dis-
ponibile: online 

Câte un permis ECDL 
AVANSAT se obţine după 
promovarea fiecărui modul 
ECDL Avansat. 

ECDL EXPERT se obţine prin 
promovarea şi certificarea oricăror 
3 module ECDL Avansat. 

ECDL PROFIL DIDACTIC se 
adresează cadrelor didactice care, 
deţinând acest permis,  doresc să 
beneficieze de oportunitatea obţinerii 
unui număr de credite profesionale 
transferabile. Permisul ECDL PRO-
FIL DIDACTIC se obţine în urma 
promovării a 6 module fixe obligato-
rii: Utilizarea computerului*, In-
strumente online*, Editare de 
text*, Calcul tabelar*, Baze de 
date*, Prezentări*. 

* Windows 7/8; Microsoft Office 
2003/2007/2010/2013; Testare: 
automată online; Simulări dis-
ponibile: online 

Programele analitice ECDL 
aferente fiecărui tip de certifi-
care ECDL sunt disponibile pe 
www.ecdl.ro . 

Înscrierea – adresaţi-vă exami-
natorilor autorizaţi ECDL, dna. 
Prof. Mihaela Cătărău  sau dna. 
Prof. Crina Muraru. 

 Vă puteţi înscrie în pro-
gramul ECDL în orice moment pe 
www.ecdl.ro prin completarea 
Formularului de înregistrare şi 
achiziţionând apoi o Serie unică de 
înscriere ECDL. 

Durata obținerii certificării  

 Perioada de obținere a unei 
certificări ECDL depinde de tipul 

de certificare ales, de nivelul de 
competenţă al fiecărui candidat şi 
de nevoia de a urma sau nu cursuri 
în vederea susţinerii acestor ex-
amene.  

Candidații nu au obligația de a ur-
ma un curs de pregătire înainte de 
a se înscrie în programul de certifi-
care ECDL și de a susține ex-
amenele. 

Certificarea ECDL 

 După promovarea tuturor 
examenelor aferente tipului de cer-
tificare ECDL ales, candidatul so-
licită Permisul ECDL 
corespunzător către centrul de 
testare ECDL(Colegiul Naţional 
Ferdinand I) unde a finalizat ex-
amenele. Permisul ECDL este 
valabil pe o perioadă nedetermi-
nată.  

 Autenticitatea unui Permis 
ECDL se poate verifica contactând 
direct ECDL ROMANIA la adresa 
office@ecdl.ro 

 Alegeţi certificarea 
ECDL de care aveţi nevoie și 

intraţi în programul inter-
național de certificare a compe-

tențelor digitale! 

Proiectele de parteneriat sco-
lar european –  

deja o traditie a colegiului 
nostru. 

 

Contact: 

Prof. Mihaela Catarau 

mihaela.catarau@gmail.com 

Prof. Crina-Catalina Muraru 

crinacatalina@gmail.com 

http://www.ecdl.ro
http://www.ecdl.ro
mailto:office@ecdl.ro
mailto:mihaela.catarau@gmail.com
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„School Electronic News” este denumirea proiectului de parteneriat a patru școli tehnice din 
Cehia- Pardubice, Italia - Roma, Polonia - Dzierzoniów, Suedia - Vaggeryd, Colegiul Național 
Ferdinand I, Bacău – România  și compania cehă PLC ZERONE s.r.o., proiect carea avut drept 
obiective creșterea gradului de atractivitate a educației tehnice în rândul elevilor, inovarea  și 
îmbunătățirea metodelor de lucru din acest domeniu și, ca un rezultat al acestora, sporirea șanselor 
absolvenților colegiului nostru de a deveni studenți ai universităților de profil europene și de a se 
integra cu succes pe piața europeană a muncii..  

Principalele activități derulate de către elevi s-au concentrat în jurul editării a trei numere de 
știri în format electronic - șase înregistrări video despre țările și școlile de proveniență. Pe lângă 
acestea, elevii membri ai echipelor de proiect au editat materiale video ce popularizează activitățile 
curriculare și extracurriculare, evenimente cu caracter tradițional, evenimente școlare și ceremonii. 
De asemenea, elevii și-au concentrat atenția asupra promovării obiectivelor turistice, a activităților și 
locurilor de petrecere a timpului liber, a acțiunilor de protejare a mediului derulate în orașele de 
proveniență și împrejurimile acestora. 

Un alt obiectiv al proiectului a constat în crearea de articole de ziar în format electronic, 
referitoare la evenimente școlare, care sunt în strânsă legăturăcu materialele video publicate și care 
sunt menite a populariza pregătirea tehnică în domeniul informaticii în rândul colectivelor altor școli 
locale, universități, instituții, organizații ale părinților beneficiarilor. Echipa de proiect a colegiului 
nostru și-a depășit sarcinile de lucru prin inițiativa de a publica, în format letric, un număr de ziar de 
mari dimensiuni care prezintă experiența derulării proiectului și a unei cărți de bucate cuprinzând 
rețete tradiționale românești, ambele materiale fiind oferite oaspeților străini cu prilejul vizitei în țara 
noastră, în decembrie 2013. 

Pentru atingerea acestor ținte, în întregime și la standarde ridicate, echipele de proiect s-au 
format în utilizarea de programe specifice editării de filme și site-uri web, precum Flash Adobe, Corel 
Draw, Photopaint, ZoonerPhotostudio, Microsoft Photostory, MovieMaker. Achiziționarea abilităților 
de utilizare a acestora s-a făcut în cadrul orelor de curs, a atelierelor de lucru locale și transnaționale, 
deopotrivă de către elevii și cadrele didactice implicate. Cu toții au folosit și lucrul individual ca 
metodă de învățare, pentru realizarea filmelor, articolelor, proiectelor de final de ciclu liceal, așa cum 
reiese din chestionarele care le-au fost aplicate, schimburile de idei avute, eseurile redactate. O 
dovadă a calității produsului final este faptul că echipa cehă, prin prezentarea filmului de promovare a 
proiectului, a câștigat competiția regionala SOČ, iar echipa română a obținut premiul al III-lea la 
etapa județeană a competiției „Made For Europe”, cu prezentarea site-ului național al proiectului, care 
poate fi accesat la adresa http://schoolelectronicnews.site90.net/eng/index.html. 

Nu se poate vorbi de extinderea, aprofundarea, achiziționarea de noi cunoștințe și dezvoltarea 

de noi abilități de lucru în domeniul informatic fără a face referire și la cele din domeniul utilizării 
limbii engleze ca limbă de comunicare în cadrul proiectului, de redactare a materialelor video și a 
articolelor de ziar. Aceasta a condus la conștientizarea, din partea participanților la proiect, a 

necesității cunoașterii limbii engleze în context internațional, european. 

 

Proiectele de parteneriat școlar european –  

deja o tradiție a colegiului nostru 

http://schoolelectronicnews.site90.net/eng/index.html
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Membrii echipelor naționale au avut șansa dezvoltării, îmbunătățirii abilităților de 
management a resurselor temporale, umane, materiale, de efort, a capacității de a pune în practică 
cele mai bune strategii de cooperare. La nivelul echipelor, s-au dezvoltat abilitățile de comunicare, 
cele sociale, organizatorice, s-a promovat tot ceea ce cuprinde sfera „spiritului de echipă”. 

Vizitele în școlile partenere au constituit un remarcabil prilej de schimburi de bune practici și 
idei în domenii precum robotica, domotica, asociate informaticii, în sfera cursurilor de reorientare 
profesională. Acesta a constituit punctul de pornire în inițiativele care au vizat introducerea de noi 
cursuri opționale și deschiderea unor cluburi. Formatorii, la rândul lor, au avut posibilitatea de a face 
o analiză comparativă a metodelor de lucru, tehnicilor de predare - învățare, strategiilor educaționale 
inovative, managementului de proiect și educațional. Acestea s-au produs în cadrul seminariilor, 
atelierelor de lucru, dezbaterilor. 

Participanții la întâlnirile transnaționale au putut observa stiluri de viață, culturi noi, diferite 
(prin vizitarea de obiective turistice și participarea la evenimente culturale tradiționale) și au stabilit 
relații de prietenie de durată, creând astfel premisele unor viitoare colaborări. 

Toate experiențele și activitățile se regăsesc în înregistrări video, foto, mărturii, publicate pe 
site-ul proiectului și pe cele naționale, prezentate prin sistemul de informare electronic achiziționat în 
cadrul proiectului și în cadrul unor programe precum „Ziua porților deschise”, „Marketing 
educațional”. 

Majoritatea materialelor sunt vizibile la adresa: 

www.schoolelectronicnews.eu 

       

Profesor Cristina Frânculescu,  

Coordonatorul proiectului  

„School Electronic News” 

http://www.schoolelectronicnews.eu
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MOODLE – O EXPERINȚĂ DE ÎNVĂȚARE 
ONLINE 

 În societatea ( metamorfotica în care 
trăim), internetul este din ce în ce mai prezent în 
mediul academic, ceea ce a dus la crearea de site-
uri adecvate procesului educațional. Învățarea cu 
ajutorul internetului se prezintă ca o alternativă 
educațională atractivă, care reduce restricțiile de 
ordin temporal, social, spațial sau de altă natură. 

   Înțelegând din vreme tendințele din acest 
domeniu, Edu Moodle România a venit de 4-5 
ani în sprijinul comunității cadrelor didactice din 
România, punând la dispoziția acestora, gratuit, o 
platformă de e-Learning Moodle și nu doar atât, 
la adresa edu.moodle.ro. 

      Moodle este un sistem de management al 
cursurilor, un pachet software creat pentru a ajuta 
profesorii să realizeze cursuri online de calitate şi 
să coordoneze rezultatele celor care învaţă. 
Studenţii au nevoie doar de un browser (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox ş.a.) pentru a participa 
la un curs în Moodle. 

      Profesorii pot crea lecții, teme pentru 
acasă, teste, glosare, wiki-uri, baze de date, 
bloguri, forumuri și multe altele. Cu ajutorul 
conturilor, al rolurilor, al activităţilor se pot 
gestiona grupele/clasele de studenţi. 

      Pe lângă acestea, edu.moodle.ro propune 
cadrelor didactice și elevilor din România, din 
Republica Moldova numeroase activități, care duc 
la o bună interactivitate și colaborare între școli. 
Dintre acestea aș aminti doar Conferințele Web 
EDU, care încurajează socializarea virtuală în 
scopuri bazate pe stiudiu și creativitate, Clubul 
utilizatorilor de Moodle, e-Școala altfel, 
simpozioane, școli de vară, o varietate de 
concursuri, de-a lungul întregului an școlar, pe 
cele mai diverse teme, cursuri pentru profesori și 

elevi, revista ,,Preparandia” , Conferințele EDU 
Moodle România, colocvii, un festival de artă 
pentru elevi și studenți, burse, școli de vară și de 
iarnă. 

     De-a lungul timpului, comunitatea 
profesorilor și a elevilor care folosesc 
edu.moodle.ro s-a lărgit, iar experiențele de 
învățare s-au diversificat foarte mult. Profesorii 
activi, dornici de schimburi de experiență și 
noutăți, găsesc aici un spațiu optim pentru 
desfășurarea unor activități variate și atractive. 

 

         Prof. Liliana Ursache 
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 Aparent, perspectiva holistică asupra operei criticului literar Eugen Negrici stă sub semnul 
unei „retorici a contradicţiei”1. Cea mai vizibilă dintre aceastea este dată de mişcarea pendulatorie, 
între medievalism şi comunism, care îl determină pe Andrei Terian să afirme că Eugen Negrici „a 
jucat mereu la «capetele» literaturii”2. La o privire de suprafaţă, textele aparţinând celor două 
perioade nu pot stabili congruenţe; în fapt, însuşi fundamentul lor permite exploatarea unui sincretism 
generat de mecanismele raportului dintre factorul estetic şi un altul, determinant: fie ideologicul 
partinic, fie culturalul (religios sau istoric). Un alt punct comun este „experimentalismul 
interpretativ”3, cum îl numeşte Alex Goldiş, exercitat în ambele câmpuri literare. 

O a doua aparentă contradicţie vizează primele studii ale lui Eugen Negrici, acuzate de 
instalarea unei rupturi între textele (vechi) şi metodele (moderne) aplicate. În anii debutului criticului 
român, Paul Ricoeur marcase deja o disjuncţie a adecvării metodelor noi la text (structuralismul este 
destinat textelor premoderne, fiindcă nu necesită implicarea interpretului, iar hermeneutica − textelor 
moderne). În peisajul cultural românesc, eforturile fuseseră conjugate în direcţia ieşirii din chingile 
metodei unice a realismului, fără a provoca o dezbatere cu privire la diversitatea sau la utilitatea 
celorlalte metode.  

Operele de debut ale criticului român sunt remarcabile printr-un „adevărat record în ceea ce 
priveşte distanţa culturală între operele studiate şi noutatea metodologică”4. Înscris pe direcţia 
actualizării unor clasici, criticul o realizează într-o manieră abruptă, înlăturând epiderma operelor 
unor Antim Ivireanul, Miron Costin, Grigore Ureche, pentru a expune mecanismele literarului. 
Textele vechi nu mai interesează din perspectiva istoricului literar, ci din aceea a criticului. deschis 
către noua metodologie, preocupat de aspecte ale limbajului sau ale retoricii şi de producerea de 
sensuri. Cu toate acestea, deschiderea spre teoriile moderne ale criticii occidentale nu este rară, în 
peisajul criticii literare româneşti din deceniul al optulea, însă Eugen Negrici ilustrează o situaţie 
singulară: concretizează asimilarea achiziţiilor teoretice, ilustrând-o pe texte ale începuturilor literare.  

Deşi criticul nu pare bântuit de umanismul unui Nicolae Cartojan sau, mai recent, al unui Dan 
Horia Mazilu, metodele sale nu marchează o contradicţie faţă de textele selectate, clivajul 
înregistrându-se doar la nivelul vârstelor acestora.  

Eugen Negrici înregistreaza o situare diferita faţă de critica vremii, adeptă a principiului 
adaptării metodei la text. Poziţionarea sa nu este contradictorie, ci, mai curând, ex-centrică, devenind 
una dintre constantele operei criticului. 

 
 

 

 

Situarea ex-centrică. 
O pseudoretorică a contradicţiei 

1.Alex Goldiş, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, București, Editura Muzeului 

Național al Literaturii Române, Seria Aula, 2013.  

2.Andrei Terian, Demascarea miturilor, în „Ziarul de duminica”. http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/cronica-literara-demascarea-miturilor-

4839168/. Accesat la 10 septembrie 2010, ora 17,30. 

3.Alex Goldiş, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, ed. cit., p. 98. 

4.Ibidem, p. 99.  

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/cronica-literara-demascarea-miturilor-4839168/
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/cronica-literara-demascarea-miturilor-4839168/
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O contradicţie, sesizată, în manieră frustă, de Marin Mincu, pleacă de la ideea că Eugen 
Negrici denunţă şi minimalizează, în spirit „duplicitar” şi „denigrator”, o literatură în care s-a 
implicat. Departe de a avea ca obiect „demascarea celor care au susţinut valoarea creaţiei literare 
româneşti şi înfierarea autorilor care au contribuit în vreun fel la implementarea în tradiţia 
culturală naţională a unor mituri fondatoare”5, volumul Iluziile literaturii române propune 
surmontarea unor inerţii sentimentale, pentru a privi, cu luciditate, efectele distorsiunilor mitice 
din literatură, iar Literatura română sub comunism denudează efectele maladive ale morbului 
ideologiei marxiste asupra organicităţii literaturii române. Duplicitare ar fi fost aceste demersuri 
dacă autorul lor ar fi avut, la debut, tendinţe propagandistice (după imperativele ideologiei 
partinice), transformate, în cuprinsul sintezelor sale, în negaţii şi revizuiri; însă repulsia faţă de 
compromisul cu Puterea a determinat refugierea pe aria neutră a textelor vechi şi abordarea 
tehnicismului interpretativ, opţiune rară, în critica vremii, predominant impresionistă. Eugen 
Negrici nu s-a aflat niciodată printre criticii aserviţi, iar contradicţia sesizată de Marin Mincu este 
fără fundament; în fapt, s-a produs o trecere de la opţiunile implicite antedecembriste, la cele 
exprimate în postcomunism. 

 Criticul însuşi este suspicionat de personalitate culturală contradictorie, după publicarea 
Iluziilor literaturii române. Recenziile lui Liviu Grăsoiu, apărute în 2008, accentuează ideea unei 
lipse de onestitate într-un demers în care autorul pare să fi suferit modificări radicale de viziune:  
în anii comunismului, prin Antim. Logos şi personalitate, Naraţiunea în cronicile lui Gr. Ureche şi 
Miron Costin, Expresivitatea involuntară şi Imanenţa literaturii, recuperează texte vechi sau de 
margine, pentru ca, în 2008, să le respingă pe cele aşezate, de câteva decenii sau mai bine, în 
istorii ale literaturii române.  

În fapt, Expresivitatea involuntară şi Iluziile literaturii române au ca punct central esteticul, 
la care se raportează prin poziţionarea polemică faţă de constante ale orizontului de aşteptare 
interbelic, precum preferinţa pentru ambiguitate şi ermetism, respingerea anecdoticului, refuzul 
valorizării prin semnificaţii fortuite şi chiar magnificarea criticii de valorizare. Opunându-se 
tabuizării, Eugen Negrici propune alternative, aceleaşi în ambele volume. Există, aşadar, o 
continuitate şi nu o sciziune ideilor expuse în studiile care formează nucleele operei lui Eugen 
Negrici. 

Demersurile sale au constituit interpretări care trădează satisfacţia creată de deschiderea unei 
căi noi, de descoperire a unei altfel de interpretări, nu de pretenţia valorizării şi a ierarhizării. Iar 
semnul lui altfel de îşi păstrează atracţia doar atât timp cât metoda nu se generalizează, schimbând 
orizontul de aşteptare. De contextele „îmbătrânite”, criticul nu este interesat: odată cu răspândirea 
re-lecturii literaturii vechi prin grile noi, Eugen Negrici abandonează textele cronicarilor. 
Aşadar, contradicţia este doar aparentă; în fapt, Eugen Negrici nu a avut, în studiile sale de 
început, tendinţe de elaborare a unei ierarhii sau de monumentalizare a literaturii române, pentru 
ca, în postcomunism, să propună o altă perspectivă, minimalizatoare. Dimpotrivă, aşa cum observă 
Alex Goldiş, „Lui Negrici îi repugnă aproape instinctiv ierarhizările, intenţiile canonizatoare, 
valorizările emfatice”6. În primele sale studii, criticul ilustrează „experimentalismul interpretativ”, 
fără o situare axiologică a textelor analizate. Nu se dovedeşte preocupat de forţarea întâietăţii unui 
autor, pentru ca, în 2008, să afişeze o „legitimă componentă antiprotocronistă”7. Valorizarea 
textelor se realizează implicit, în studiile sale, prin analizele pe care le face, şi nu printr-o 
ierarhizare. Prin urmare, la acest nivel, nu există nicio nepotrivire. Viziunea din cele două sinteze 
nu intră în contradicţie cu principiile şi tezele anunţate de critic în perioada comunistă. 
 

Vitamina D.C. 

5. Marin Mincu, Cvasitratat de / spre literatură. A fi mereu în miezul realului, prefaţă de Bogdan Creţu, postfaţă de Ştefan Borbély, Piteşti, Editura 
Paralela 45, 2009, p. 667. 
6.Alex Goldiş, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, ed. cit., p. 106. 

7.Florin Mihăilescu, „Iluzie şi adevăr”, în Amendamente la ideile critice, Bucureşti, Editura Vinea, 2012,      p. 61  
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Revenirea, aproape obsesivă, la literatura de „sub comunism” subliniază pregnant nefirescul 
pe care această perioadă nefastă a l-a semnificat în literatura română. Surprinzându-l, în cele două 
sinteze, Literatura română sub comunism şi Iluziile literaturii române, spiritul sistematizant 
construieşte perspective subiective tensionante, dar – în opinia lui Mihai Iovănel – cu „impresia de 
încropeală jurnalistică”8.  
Consecvent, în întreaga sa operă, principiului re-creării de sensuri printr-o nouă structurare, şi nu 
prin destructurare, ferindu-se de triada primejdioasă „savantlâc” – „exhortaţie morală”9 – 
„improvizaţie”, semnalată de Cornel Regman, Eugen Negrici oferă o perspectivă ex-centrică asupra 
fenomenului literar: lucidă, amară şi demistificatoare, care devoalează „caracterul interogativ, 
atitudinal şi revoluţionar”10al criticului. Lectura din exterior, contextualizantă şi metacritică nu este, 
însă, opusă, ci complementară celei critice şi în continuarea lecturii structuraliste realizate „din 
interior”. În centrul ambelor tipuri de lectură se află „figura spiritului creator” care amplifică 
virtuţile receptării şi ordonează cunoaşterea.  

Eugen Negrici declară, în prefaţa la Literatura română sub comunism, că nu şi-a propus să 
scrie o istorie literară; scrie, totuşi, două sinteze, iar prima ar putea fi un fragment de istorie a 
literaturii, prin periodizarea riguroasă, prin selecţia pe criterii explicite şi bine determinate, prin 
urmărirea evoluţiei şi a organicităţii literaturii scrise în perioada comunistă. Îi lipseşte, însă, o 
componentă fundamentală: ierarhizarea, care, în mod firesc, nu-l poate interesa pe autorul 
principiului renunţării la „pretenţiile axiologice” şi nici pe adeptul structuralismului care postulează 
un sincronism al textelor.  

Dacă Literatura română sub comunism ar putea fi, sub semnul unui postmodernism al 
istoriilor literare, o altfel de istorie a literaturii (deşi absenţa factorul axiologic îi refuză un astfel de 
statut), Iluziile literaturii române este o cercetare făcută cu instrumentele istoricului literar. În 
ambele volume, criticul dovedeşte scrupulozitatea documentării, exersată pe terenul literaturii 
vechi, reluarea unui corpus amplu şi variat de texte, parcurgerea pacientă a teritoriilor aride ale 
literaturii, intenţiile de sistematizare, însă niciuna dintre cele două sinteze nu este o istorie a 
literaturii române. 
 

prof. dr. Adriana Chioaru 

8.Mihai Iovănel, Ora de 45 de minute, în „Cultura” (Bucureşti), an. VI, nr. 47, din 1 decembrie 2011, p. 8. 

9.Cornel Regman, „Criticul întreg”, în volumul Colocvial, Bucureşti, Editura Eminescu, 1976, p. 239. 

10.Dumitru Velea, „Eugen Negrici – schimbări în critica literară”, în Banchetul, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1984, p. 152.  

Bibliografie selectivă de autor .  

  1.Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism. Proza, ediția a II-a, București, EdituraFfundației Pro, 2006 . 

2. Idem, Literatura română sub comunism. Poezia ( I ), ediția a II-a, București, EdituraFfundației Pro, 2006 . 

3. Idem, Iluziile literaturii române, București, Editura Cartea Românească, 2008. 

4. Idem, Simulacrele normalității, Pitești, Editura Paralela 45, 2011. 
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RADU ROSETTI - Omul şi opera  

 „Boier de viţă 
veche, din marea fam-
ilie a Rosetteştilor, al 
cărei cronicar şi gene-
alog se făcu fără fu-
muri nobiliare”, cum 
îl caracteriza  G. 
Călinescu în Istoria 
literaturii române de 
la origini până în 
prezent, cărturarul şi 
omul politic Radu Ro-
setti şi-a legat destinul 
de zona Căiuti - 
Onești - Tg. Ocna . 

Născut la Iaşi, la 14 
aprilie 1853, Radu 

Rosetti a fost fiul lui Răducanu Rosetti „cel 
tânăr”, boier cu studii de filozofie în Germania, 
iar mama sa era fiica domnitorului Grigore Al. 
Ghica, femeie de o frumuseţe rară, cu o instrucţie 
deosebită. De la vârsta de 5 ani, Radu Rosetti se 
stabileşte împreună cu familia la Căiuţi, judeţul 
Bacău, unde va petrece o copilărie plină de 
bucurii, evocată pitoresc în volumele de 
Amintiri. 

A învăţat în familie, cu profesori străini 
angajaţi special, de la care a rămas cu o bună cu-
noaştere a limbilor franceză, engleză, germană şi 
greacă. Din 1870 îşi continuă studiile în 
străinătate, la Geneva şi la Paris, obţinând baca-
laureatul la Toulouse în 1873. 

Reîntors în ţară, se retrage în lumea 
cărţilor, mai întâi la moşia sa de la Căiuţi, jud. 
Bacău, mai apoi la Târgu Ocna, dedicându-se 
preocupărilor ştiinţifice, îndeosebi istorice, dar şi 
literare. Valorificând capitalul numelui şi al 
trecutului familiei sale, Radu Rosetti intră în 
viaţa politică. Este numit prefect de Roman în 
1889, demisionează peste câteva luni, în 1891 
este ales deputat de Fălticeni, în 1892 este numit 
prefect de Brăila, peste un an este mutat la 
Bacău, iar în ianuarie 1895 este numit director 

general al închisorilor, demisionând şi de aici o 
dată cu căderea guvernului conservator al lui 
Lascăr Catargiu. În 1898, Radu Rosetti acceptă 
modestul post de arhivar la Ministerul de Ex-
terne, post obţinut cu ajutorul lui Ion Bianu pe 
care-l cunoscuse încă de pe vremea când locuia 
la Căiuţi şi-l ajutase să obţină de pe la cunoscuţii 
săi vechi hrisoave şi alte documente pentru 
colecţiile Bibliotecii Academiei, apoi se retrage 
definitiv din viaţa publică, dedicându-se litera-
turii şi studiilor de istorie.  Mutându-se la 
Bucureşti, bolnav de inimă, moare la 12 februar-
ie 1926, lăsând multe proiecte şi lucrări netermi-
nate. 

Numele său este reprezentativ pentru is-
toriografia socială de la sfârşitul secolului al XIX
-lea şi începutul secolului al XX-lea. Răsfoindu-i  
corespondenţa cu Ion Bianu (1888-1923), putem 
înţelege preocupările ştiinţifice din ce în ce mai 
acaparatoare ale viitorului istoric, autodidact de 
fapt, dar dotat cu remarcabile calităţi de cer-
cetător care consacră mai tot timpul său şi chiar 
puţinii bani pe care-i avea pentru a achiziţiona 
cărţi, hrisoave, pentru a face copii după docu-
mentele pe care nu le putea cumpăra. 

Interesul lui Radu Rosetti pentru litera-
tură apare mai târziu, după ce debutase în cer-
cetarea istorică. Preocupările sale pentru litera-
tură sunt strâns legate de aceste cercetări, 
derivând din ele ca o completare necesară pentru 
istoricul care a reconstituit o lume trecută, cu 
viaţa şi amănuntele care o însufleţesc. 

Om politic, istoric, genealog, romancier, 
povestitor, memorialist, caracter integru, Radu 
Rosetti cumulează trăsăturile care îl fac o lumină 
călăuzitoare pentru generaţiile următoare pe care 
le îndrumă cu spiritul său spre cultură. 

 

Prof. Cosmina Diaconu 
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CARAGIALE, contemporanul 
nostru 

    „Re-citirea” unui clasic într-o epocă în 
care sensibilitatea receptorilor a trecut deja prin 
câteva etape de evoluţie de la generaţiile contem-
porane cu clasicii noştri este, fără nici o îndoială, 
un demers nu numai interesant, dar şi necesar. 
„Re – citirea” operei caragialeene este cu atât mai 
interesantă şi mai necesară, cu cât descoperim în 
rândul publicului, mai ales în ultimii ani, o popu-
laritate crescândă a „lumii lui Caragiale”. Lucrul 
este cu atât mai surprinzător cu cât am constatat 
însene că „duhul lui Caragiale” este simţit de un 
public care include un număr mare de oameni ce 
au citit prea puţin (sau chiar deloc!) opera artistu-
lui. 
           Ne aflăm deci într-o epocă în care „lumea 
lui Caragiale” este mai „vie”, mai „actuală” decât 
oricând şi mărturisim că, pe lângă o mare iubire 
care ne leagă de omul şi artistul Caragiale, acesta 
este un motiv pentru care ne-am propus să „re-
citim” proza clasicului. Ce a surprins Caragiale, 
în universul pe care l-a creat, din realitatea 
„agrestă” pe care a trăit-o, ca să o recunoaştem 
atât de bine pe cea pe care o trăim? Iată întrebarea 
– interioară – de la care pornim în aventura de-
scoperirii răspunsului sau – măcar – a unuia din-
tre răspunsurile posibile! 
 
       *** 
 Cvasitotalitatea schiţelor lui Caragiale 
oferă imaginea unei lumi malformate, în care in-
divizii, ieşiţi din ei înşişi, îşi duc existenţele de 
fantoşe într-un etern carnaval grotesc. Este o lume 
guvernată de un mecanism implacabil, în care 
omul s-a depersonalizat până la a se teme de el 
însuşi, de propriile-i gânduri ce pot duce la acte 
neconforme. Peste aceşti oameni şi-a pus ampren-
ta un simţ comun căruia îi sunt tributari, şi căruia 
nimănui nu-i este permis să i se sustragă. Că acest 
simţ comun este, în această lume mai cu seamă, 
străin, sau chiar opus bunului-simţ devine evident 
în lumina câtorva schiţe, puţine la număr, şi scrise 
in registre diferite, din care le alegem doar pe cele 
pe tema şcolii. 

           O posibilă clasificare a eroilor caragialeeni 
poate fi făcută în funcţie de raportul lor cu socie-
tatea, cu mecanismul prin care aceasta acţionează 
asupra fiecărui membru.Identificăm astfel două 

mari categorii de personaje: adaptaţii şi in-
adaptaţii; categoria inadaptaţilor la sistemul so-
cial se subîmparte, la răndul ei, în alte două cate-
gorii, inadaptaţii-adaptabili şi inadaptaţii-
inadaptabili, căci adaptarea, ca şi inadaptarea pre-
supune în cazuri particulare procese evolutive de-
cisive. 

           În categoria adaptaţilor intră, ca şi în cazul 
fiinţelor reale, cei mai mulţi dintre eroii caragi-
aleeni, cei care şi-au însuşit, fără luptă şi fără 
îndoieli, simţul comun, şi îl practică, fiecare fiind 
„unul din exemplarele de duzină ale vastei fabri-
caţiuni, exemplar care e greu de deosebit individ-
ual în pachetul întreg”. Inadaptaţii sunt cei care 
posedă bun-simţ, în pofida simţului comun. Nu-
mai în cazul inadaptaţilor-adaptabili bunul-simţ 
cedează, în urma unei experienţe constrângătoare 
sau persuasive, în faţa simţului comun; în ultima 
categorie, care include cel mai mic număr de indi-
vizi, aceea a inadaptaţilor-inadaptabili, intră oa-
meni care nu pot şi, mai ales, nu vor să renunţe la 
bunul lor simţ în favoarea simţului comun, resi-
mţit ca absurd şi degradant. 
           Ne permitem o scurtă digresiune pe tema 
sensurilor termenilor de „simţ comun” şi „bun-
simţ”: îndeobşte, cei doi sunt folosiţi – greşit – ca 
sinonimi, căci bunul- simţ este prea adesea 
confundat doar cu bunacuviinţă, cu respectul, 
modestia etc. Dar, în timp ce simţul comun, dacă 
este o valoare, nu poate fi decât una relativă, 
izvorâtă din subiectivitatea unei conştiinţe colec-
tive, bunul-simţ este o valoare în sine, obiectivă, 
absolută. Suntem de acord cu Al. Paleologu, 
pentru care bunul-simţ, manifestăndu-se la un in-
divid, este o însuşire de excepţie, care revelează 
evidenţele vaste şi profunde. Un individ poate 
avea – şi îl au cei mai mulţi – simţul comun, o 
colectivitate cu bun-simţ este aproape imposibil 
de conceput, căci inteligenţa fără bun-simţ poate 
exista, dar bun-simţ fără inteligenţă, nu, iar 
mulţimea nivelează inteligenţele. A concepe lu-
mea în care trăieşti în mod superficial, a o vedea 
asemeni tuturor celorlalţi şi a o accepta aşa cum 
crezi că este – tot asemeni majorităţii – înseamnă 
să ai simţ comun.  
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A vedea realitatea cu adevărata ei faţă, fără orbi-
rea provocată de atitudinea altora, de mirajul 
îndoielnic al lumii şi, mai ales, a încerca să 
schimbi această lume într-una mai bună (fie doar 
prin eforturile de schimbare individuală) 
înseamnă, fără îndoială, a fi lipsit de simţul co-
mun, dar a avea, în cel mai înalt grad, bun-simţ. 
Deşi o bună parte din drum merg împreună, 
„simţul comun cade repede în aporii sau platitu-
dini”, dar bunul-simţ „îşi urmează fără greşeală 
drumul ajungând la descoperiri senzaţionale ca 
postulatul lui Euclid sau teoria lui Copernic”. 
Bunul-simţ este definit de acelaşi autor ca „darul 
de a simţi bine, de a discerne, de a-şi reprezenta, 
de a imagina adevărul, de a îndrăzni”. 
           Eroii inadaptaţi-adaptabili din 
„momentele” şi schiţele caragialeene acţionează 
în numele bunului-simţ, dar nu au forţa de a 
înfrunta o societate condiţionată de un mecanism 
coercitiv, nu au curajul donquijotesc de a-şi 
asuma „nebunia”, blamul şi deriziunea, şi 
sfârşesc prin a se conforma „comandei sociale” 
pentru a supravieţui confortabil. Din această cat-
egorie fac parte protagoniştii schiţelor Triumful 
talentului, Bacalaureat, Lanţul slăbiciunilor, 
Premiul întâi. Nu întâmplător, multe din acestea 
au ca temă favoritismul în şcoală, căci, în lumea 
lui Caragiale – şi nu ne referim numai la univer-
sul comic al operei scriitorului, ci la viziunea de 
ansamblu a lui Caragiale asupra lumii, viziune 
care se întâlneşte, în cele mai ascunse resorturi 
ale ei, cu viziunile lui Swift, Cervantes sau Flau-
bert – şcoala este mai puţin un spaţiu şi o etapă a 
formării spirituale a individului, şi mai mult loc-
ul în care omul petrece perioada în care se for-
mează ca adaptat al acestei lumi. Este mai 
degrabă o şcoală a acomodării cu injustiţia, cu 
privilegiile, cu meschinăria, ipocrizia, corupţia şi 
lipsa de educaţie („nu se preda un curs de ma-
niere – asta ar fi antidemocraţie”). 
           Formarea în acest spirit se face de tim-
puriu, din clasele primare, iar Artur Ionescu şi 
Ioniţă Păunescu sunt doar doi dintre cei care 
învaţă cum merg lucrurile în societatea în care 
vor trăi: primul, fiul lui Mandache Ionescu, 
„mare proprietar, omul cel mai influent şi mai cu 
greutate din tot judeţul şi stâlpul oricărui 
guvern”, fără de care „cu greu s-ar putea guverna 
în acel judeţ”, va afla că o recunoaştere publică 
este o onoare pentru care nu trebuie neapărat să 
lupţi dacă eşti „de familie bună”. Ioniţă, fiul nat-
ural al „Păunii văduvei”, urmează şi el să se 
lămurească de faptul că sârguinţa şi inteligenţa 

înseamnă prea puţin în comparaţie cu o origine 
socială simandicoasă. În ce măsură ultimul se va 
adapta rămâne de văzut, căci prozatorul nu-i in-
troduce pe cei doi şcolari ca personaje (actanţi) 
în schiţă, interesul său îndreptându-se către plan-
ul în care „se fac jocurile”. 
           Interesantă este mai ales evoluţia 
tânărului institutor al celor doi băieţi, Tiberiu 
Bumbeş, care rezistă într-un mod admirabil, chi-
ar emoţionant unei delicate intervenţii din partea 
d-nei Ionescu, de care este îndrăgostit în secret, 
aproape idilic, deşi deochiul suferit de doamna 
în chestiune aduce un element de credinţă popu-
lară care restabileşte registrul comic al schiţei. 
           Deşi dorinţele doamnei sunt porunci 
pentru bietul institutor, ambiţia graţioasei 
matroane de a-i asigura odraslei coroniţa în acel 
an trebuie să se încline în faţa scrupulozităţii 
dascălului şi a matematicii necruţătoare: 
 
D. Bumbeş scoate o hârtie din buzunar şi 
citeşte: 

-Păunescu Ioaniţiu, media 9 şi fracţiunea 99 

şi jumătate, mă rog... 

-Şi... Artur? 

-Apoi, mă rog frumos, putem să spunem şi 

aia la doamna  preţize... Ionescu Artur, 

media 9 şi fracţiune 99 şi un sfert, mă 

rog.” 

                Refuzul  dascălului  sacrifică  

bunăvoinţa femeii de care este 

îndrăgostit,  sacrifică,   cu alte cuvinte, 

un sentiment personal, act ce ţine de lib-

ertatea sa interioară. În plan social însă, 

postul său, şi deci pâinea zilnică, depind 

de forţe exterioare, pe care nu le poate 

controla şi cărora nu li se poate împo-

trivi, şi dascălul care rezistase impulsului 

amoros cedează în faţa ameninţării pre-

fectului, în prezenţa influentului domn 

Ionescu, care citeşte impasibil ziarul: 

Şi, în sfârşit, alege! Vrei să rămâi aici la noi, 

ori vrei să pleci mâine? Ai înţeles? 

La acestea, d. Bumbeş a avut curajul să 
răspunză: 



18 

 

 

Vitamina D.C. 

-Iè... Că-z asta nu-i greu de ales!... Să am iertare, 
nu trebuie să se supere d. 

prefect şi să fie grob, mă rog frumos... Facem 
la fracţiune o mică rectificaţiune... 

Procesul acomodării s-a încheiat, inadaptarea este 
depăşită, lăsată în urmă ca o „reminiscenţă din 
tinereţele pedagogului”, iar evoluţia ulterioară a 
individului poate fi asociată cu un alt personaj, 
celebrul Mariu Chicoş Rostogan, eroul servil şi 
„pedagogul absolut” al schiţelor Un pedagog de 
şcoală nouă şi Despre cometă. 
           Naratorii-actori din Bacalaureat şi, respec-
tiv, Lanţul slăbiciunilor fac şi ei figuri de in-
adaptaţi-adaptabili, căci, în ciuda jenei şi a lipsei 
de experienţă în practica intervenţiilor, cedează 
insistenţelor, în primul caz, şi  „slăbiciunii” – lait-
motiv al schiţei – în al doilea. Pentru naratorul-
actor din Bacalaureat, intervenţia la profesorul de 
Morală este o corvoadă căreia nu ştie să i se împ-
otrivească, iar încercările de a o face sunt slabe; 
de la slabul protest („N-ar fi fost mai bine, mad-
am‟ Georgescu – zic eu – să fi mers d. Georgescu 
în persoană la profesor?... Ştiţi,d. Georgescu, om 
cu greutate...ca tată, altfel... eu... de... străin...”), 
ajunge la ruga de intervenţie a instanţei divine. 
           Pentru naratorul-actor din cealaltă schiţă, 
slăbiciunile închipuiesc un adevărat „lanţ”, pentru 
că nu rezistă rugăminţilor unei „graţioase pri-
etine”, profesorul Costică Ionescu nu rezistă prie-
tenului ş. a. m. d., un şir aproape interminabil de 
„slăbiciuni” care convertesc dorinţele în tot atâtea 
porunci: „dorinţele graţioasei mele prietine dom-
nişoara Mari Popescu sunt pentru mine porunci”; 
„A! Irezistibilă milogeală prietenească! zice 
Costică; ce bine ştii tu să porunceşti!”. Până şi un 
sentiment nobil ca prietenia ajunge să fie pus în 
slujba intereselor şi a favoritismului. În lumea lui 
Caragiale, prietenia nu este dezinteresată. 
Procesul de adaptare a celor – încă – neadaptaţi 
se observă foarte bine şi în limbajul protago-
niştilor celor două schiţe. O dată cu cedarea în 
faţa compromisului, are loc şi însuşirea metodei 
şi a limbajului, ceea ce semnifică insinuarea gâ-
ndirii schematice a societăţii, a colectivităţii, în 
gândirea individuală. În Bacalaureat, madam 
Georgescu îşi manifestă insistenţa astfel: „Poţi!... 
să nu zici că nu poţi... ştiu că poţi!... trebuie să 
poţi!”. 
           Naratorul-actor, odată ajuns acasă la 
profesorul Ionescu, după un început stângaci, 
după discuţii „de principiu” despre absurditatea 
planului de învăţământ, atacă abrupt motivul vi-

zitei, preluând, disperat, ca pe o formulă magică, 
replica d-nei Georgescu: „Să nu zici că nu poţi!... 
ştiu că poţi! trebuie să poţi!” 
           În Lanţul slăbiciunilor, naratorul-actor pre-
ia motivul „familiei bune” din scrisoarea prietenei 
sale (repetenţia lui Mitică Georgescu din cauza 
notei trei la Latină „ar fi o mare nenorocire – şi 
pentru mine o mare mâhnire”) cu aceleaşi cu-
vinte: „Te rog, Costică! dacă rămâne băiatul repe-
tent încă un an, e o nenorocire pentru familia lui – 
o familie dintre cele mai bune – şi pentru mine o 
mare mâhnire...” 
           Îin Triumful talentului avem de a face cu 
un alt exemplu de inadaptat-adaptabil, de data 
aceasta fiind vorba de individul care se supune 
mersului lucrurilor nu ca individ asupra căruia se 
exercită o presiune directă, ci ca individ care 
ajunge să se supună şi chiar să profite de practica 
socială, de îndată ce îi înţelege sistemul e 
funcţionare. Adaptarea se face lin, de la sine, nu 
mai este precedată de o criză de împotrivire, me-
canismul social câştigă un complice binevoitor şi 
interesat la rândul lui. 
           Nădejdea lui Niţă să obţină un post se da-
torează naivităţii, nu unei iniţiative conştiente a 
bunului-simţ, iar experienţa lui nu este una de 
încercare de schimbare a practicii, ci una de fa-
miliarizare cu ea şi de exploatare a ei. Niţă 
Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu, „buni camarazi” într-o 
„şcoală de provincie (s.n.)”, spaţiu restrâns în 
care mecanismul este mai greu de distins, se re-
marcă prin însuşirile lor opuse la caligrafie: Niţă 
are un deosebit talent caligrafic, în timp ce Ghiţă 
scrie foarte urât, are mâna dreaptă şubredă şi îi 
lipseşte „apucătura din ochi la lucru de pig-
uleală”. Cei doi se despart după terminarea clase-
lor primare, Ghiţă se întoarce la ţară, unde tatăl 
este negustor cu dare de mână, iar Niţă urmează 
sfatul dascălului  şi pleacă în Capitală să obţină 
un post de copist. Eşecurile lui repetate nu-l des-
curajează, şi după fiecare respingere este gata s-o 
ia de la capăt, cu tenacitate, iar dezamăgirea in-
iţială traduce supravieţuirea naivităţii, punctată 
prin repetarea lui „Şi ce frumos scrisesem, dom-
nule!”. Iniţierea lui în practicile sociale se face 
mai degrabă empiric: cunoştinţa sa din Capitală 
nu-i dezvăluie „secretul reuşitei”, ci se 
mulţumeşte să-i cultive speranţa după fiecare 
eşec, îndemnându-l să aştepte ivirea altor posturi 
de copişti. Niţă este încrezător în recunoaşterea 
talentului său şi se pregăteşte  sârguincios pentru 
următorul concurs. 
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           Întâlnirea cu Ghiţă, vechiul camarad, 
venit şi el în Bucureşti pentru acelaşi post, dar cu 
o scrisoare „de recomandaţiune” în buzunar, îl 
uimeşte pe Niţă până la stupoare, şi respinge, in-
iţial, cu un sentiment de mândrie ultragiată, banii 
oferiţi de Ghiţă ca să nu se prezinte la concurs. 
Apariţia cunoştinţei lui Niţă cu vestea că i-a găsit 
un post la o litografie, mai bine plătit decât cel de 
copist, are efectul unei adevărate revelaţii: tânărul 
întelege dintr-o dată nu numai care este „cheia” 
secretului de a reuşi, dar şi cum poate să profite 
din plin de uzanţe. Revine la Ghiţă şi îi cere cinci 
poli pentru ca a doua zi, la examen, să iscălească 
fiecare foaia cu numele celuilalt. Când se anunţă 
numele lui Niţâ drept câştigător, acesta este cel 
care protestează, dar protestul său „obraznic” 
izvorăşte mai puţin din loialitate faţă de prietenul 
său, şi mai mult din acelaşi sentiment de mândrie 
ultragiată, văzându-şi încă o dată desconsiderat 
talentul, chiar dacă foaia cu scrisul admirabil 
caligrafiat era semnată cu numele lui Ghiţă. Strat-
agema ingenioasă este cât pe ce să dea greş, din 
cauza examinatorului, încurcat de ... probe. 
           În schiţa Dascăl prost, Caragiale face un 
adevărat inventar al mijloacelor prin care se exer-
cită favoritismul. Naratorul-actor, în vizită la 
profesorul Pricupescu, asistă  la o revărsare furio-
asă a acestuia, prin care blamează favoritismul şi 
presiunile de tot felul care l-au chinuit pe parcusul 
întregii cariere. 
- Măi, adaugă el... mai am doi ani până să ies la 
pensie... douăzeci o să mi se pară... Uf! Să mă 
văz odată scăpat de canonul ăsta care a ajuns de 
la o vreme de nesuferit...” 
           Pentru a-şi încredinţa  musafirul de 
adevărul şi de amploarea fenomenului, îl lasă să 
citească vreo câteva scrisori, probe materiale şi 
tot atâtea exemple de metode aproape instituţion-
alizate prin care societatea îşi exercită presiunea 
asupra unei întregi categorii profesionale. 
           Prima scrisoare ilustrează o primă metodă 
– măgulirea; ipocrizia autorului scrisorii face ca 
sfârşitul acesteia să fie în contradicţie ireconcilia-
bilă cu afirmaţiile iniţiale: începe cu condamnarea 
favoritismului şi elogiul imparţialităţii 
profesorului adresant („Profesori ca dv. fac on-
oarea unei şcoli, ei sunt garanţia că tinerele gen-
eraţiuni cari le trec prin mână, când vor deveni 
cetăţeni, vor fi perfect educate şi solid instruite, şi 
vor face fala naţiunii”), pentru ca, în final, să-i 

ceară tocmai o favoare pentru un nepot, în 
schimbul unei vacanţe opulente la moşia 
părinţilor elevului. 
           Cea de-a doua scrisoare este mai degrabă o 
somaţie („În interesul tău îţi atrag atenţia încă o 
dată, nu fi sever cu băiatul persoanei cunoscute. 
Ar fi o prostie din partea ta să faci exces de zel, 
când ştii bine că, şi fără să vrei tu, băiatul tot va 
trece. Pentru ce tu, un dăscălaş, numai ca să te 
faci grozav, să indispui pe nişte oameni cu atâta 
influenţă? Nu e mai bine să ţi-i faci bine-
voitori?”), care îi aminteşte de influenţa celor de 
„familie bună”. 
           În sfârşit, cea de-a treia scrisoare, de-a 
dreptul melodramatică, dă de la început de bănuit 
că autorul este o femeie; metoda este cea a 
şantajului sentimental, atât de frecvent în opera 
lui Caragiale, în care fiii îşi ameninţă părinţii cu 
sinuciderea dacă nu promovează, iar damele 
abandonate recurg la acelaşi procedeu pentru a-şi 
convinge amanţii să rămână cu ele: 
Biata Miţa este desperată, fiindcă Octavian i-a 
spus curat că, dacă rămâne repetent, se împuşcă. 
Pune-te tu în locul ei, ca mamă. 
           Intervalul în care naratorul-actor citeşte 
cele trei scrisori are valoarea unei adevărate in-
struiri în „arta” de a corupe, căci, contrar 
declaraţiei iniţiale, musafirul îl vizitează pe 
profesorul amic chiar cu intenţia de a-i cere o fa-
voare asemănătoare. Fie că este vorba de au-
toironie din partea naratorului-actor, fie că vrea să 
experimenteze, verificând eficacitatea fiecăreia 
din cele trei metode şi a tuturor la un loc (dacă nu 
cumva vrea să se convingă de caracterul ami-
cului), el le foloseşte pentru a pune vorbă bună 
pentru un „protejat”. Trecerea de la o metodă la 
alta este marcată de replica profesorului – „Le-ai 
citit undeva” – fapt care pledează în favoarea ex-
perimentului. Pricupescu trece de la nedumerire 
la uimire, apoi la furie şi amiciţia celor doi este 
pusă la grea încercare, dar acesta este un sacri-
ficiu cerut de verificarea integrităţii profesorului. 
Rolul dialogului din final este de a sublinia ideea 
de stereotipie a metodei de corupere: 
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-Pe onoarea mea, nu. Ei bine tu... tu eşti un bărbat devotat şi conştiincios, fără nici o umbra 

de bănuială, care trebuie în misiunea lui să fie, mă-nţelegi... 

-Îţi spun eu că le-ai citit undeva. 

-Zău, nu... Uite ce e: un băiat... timid... şi a fost cam bolnăvior în iarna asta... a trebuit să-I 

scoată o măsea... 

-Când îţi spun eu... 

-Pe ochii mei!... şi în sfârşit ce mai una-alta?... ce să mai umblu cu mofturi?... De colea ar fi 

pentru tine, un dăscălaş pârlit, pe timp de vară, cinci sute de lei? 

           Concluzia care se impune este că, atunci când nu e considerat „sucit” sau „nebun”, cel ce 
refuză să se supună practicilor sociale uzuale primeşte lejer calificativul „prost” sau „dobitoc”: 
 
-Secule! am strigat eu... Dacă e vorba de zbierete, apoi zbier şi eu... un băiat cu atâtea 

rude, cari ţi-ar fi de mare sprijin... 

-Eşti un prost! strigă Pricupescu. 

-Ba tu eşti un prost! ... Mă-sa e văduvă, frumoasă şi de familie mare... În loc să te iei cu 

binele, să te ia meditator... 

  -Am strugat degeaba; a fost peste putinţă să-l scot pe pedant din apele lui. 
   Mare dobitoc d. Pricupescu!... 

 

prof. Carmen Rusu                            
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Poeme din volumul 
 Șuruburi și alte melancolii 

*** 

fericirea  are stofa vișinie  a 
ochilor tăi 

timp de beție 

în fluturi a dat un rasputin de 
toamnă 

                                           *** 

iarăși teii fabuloși 

în rochie haute-coutur 

blestemat fie ceasul cînd am dat 
peste aur 

în ochii tăi 

și m-am rătăcit  

într-un  nume ca o picătură de 
parfum  

                                            *** 

cheltuim  ninsoarea   

pe o noapte cu zibeline 

în oraș  hainele și duminica  sunt 
demodate 

 ceilalți trec spre somn 

noi rămînem împreună  o 
veșnicie și ceva 

 

 *** 

zăpada bricolată în grabă 

martie își schimbă din nou 
forma 

în semnele copacilor verde 
proaspăt vopsit 

mai sunt 20 de minute  brusc e 
miercuri  

și pleci din cearcănele mele 
semidecomandate  

 

*** 

trece un copac  

mă molipsește cu iarnă 

precum în cer așa și în sufletul 
meu 

 ninge în toate culorile  

ciorapii mei strecoară în 
buzunarele tale șerpi de mătase 

sunt iar scrum iar noapte 

 

*** 

ce risipă de toamnă  în jurnalul 
de seară 

și câinii umblă șomeri prin 
venele mele 

orașul e închis la miază-gri  îmi 
ascult și mai mult gândurile  

pentru încă o cimază de 
singurătate 

 
*** 
O  zi întunecată  se scurge ca 
lichidul de frână 

din mașinăria toamnei 

secundele  lovesc cu pietre 

mai am între dinți nisip din 
trupul tău 

 când mă pierd în tristețe ca un 
soldat în tranșee 

*** 

noapte ferată  pe o cale pustie s-
au înnorat copacii sub felinare  

 ronțăi limba ceasului  

mi se întâmplă o mie de gînduri 

cum ar fi să te sărut în văzul 
lumii 

să-ți ling lacrimile cu evlavie și 
să rămân la fel  și mâine  

când am să trișez moartea 

 

*** 

strada fără vârstă 

e trecut de luna mai , nu cu mult 

 cărăbușii dau jos vopseaua  de 
pe cer 

 se întâmplă să  te strig să împart 
iluzii 

 

*** 

ziua de luni se pregătește sa 
ningă 

mătur singurătățile sub preș 

aproape aburindă ceață 

 mai pun o tăcere pe mine  mai 

trăiesc int viața de plastic  

 

Prof. Florentina  Stanciu  
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MISTERIOASELE CRISTALE DE GHEAŢĂ 

ALE LUI MASARU EMOTO 

„Pentru început aş vrea să te întreb 
dacă eşti fericit. Sigur, definiţia fericirii depinde 
de cine eşti, dar simţi pacea în inimă, ai 
sentimentul siguranţei viitorului, al bucuriei, 
când te trezeşti dimineaţa? 

Nu cred că mulţi oameni pot răspunde 
DA la aceste întrebări. Ce se întâmplă în lume de 
ne impiedică să fim fericiţi? Se pare că trăim într
-o perioadă de haos, confuzie, asemeni materiei 
neorganizate de dinaintea creaţiei universului. 
Cine e responsabil de acest haos? Probabil chiar 
natura unamă, care ne îndeamnă să căutăm 
mereu cev diferit de ce avem deja. Deşi 
aparţinem aceleiaşi specii, gândim diferit şi 
avem nevoi diferite. Deşi suntem atât de diferiţi, 
avem atât de multe în comun. 

Suntem cu toţii 99% apă ca fetuşi, 70% 
apă ca adulţi şi 50% apă ca bătrâni. Cum am 
putea să trăim o viaţă fericită şi sănătoasă? 
Purificându-ne apa din organism. Cercetările 
moderne arată că condiţia minţii are un impact 
direct asupra condiţiei corpului.” 

Am selectat câteva paragrafe din cartea 
lui Masaru Emoto, intitulată „The Hidden 
Messages in Water”, publicată în anul 2004 la 
editura Beyond Words, SUA, publicată între timp 
şi în limba română , la editura Adevăr divin, sub 
titlul „Mesajele ascunse în apă”. Dr. Masaru 
Emoto s-a născut în 1943 la Yokohama, unde a 
absolvit şi cursurile Universităţii Municipale. 
Deţine titlul de doctor în medicina alternativă. A 
pus la punct tehnologia de analiză prin rezonanţă 
magnetică. Ca urmare a cercetărilor de peste 10 
ani a publicat cartea „The Message form Water”, 
apoi „The Hidden Messages in Water”. Acestea 
sunt doar cărţile de început a unei faime 

mondiale, căci tot mai mulţi oameni sunt 
interesaţi de cercetările sale asupra cristalelor de 
gheaţă. 

Se ştie că apa are multiple roluri în 
organism, de solvent şi agent transportor pentru 
fluidele corpului, de termoreglare, de eliminare a 
toxinelor. Se pare că are şi un rol esnţial în 
transportul energiei şi a 
informaţiei, principiu 
folosit în homeopatie 
încă de pe vremea lui 
Hipocrate. Apa 
memorează şi copiază 
informaţia, astfel încât 
la diluţii de 1 parte 
substanţă la 1 000 000 
000 000 părţi apă, 
substanţa încă mai e 
activă. Se pare că 
proprietăţile substanţei 
(medicamentului) se mai 
simt chiar şi la o diluţie 
de 1:10400. 

Pentru a demonstra calitatile unice ale apei, nu-
mite în literatura de specialitate anomaliile apei, 
Masaru Emoto a efectuat, ajutat de echipa sa, mii 
de experimente prin îngheţarea apei într-un strat 
gros de circa 1 mm, şi fotografierea cristalelor 
rezultate. Pare atât de simplu, dar abia după 2 
luni de încercări s-au obţinut primele fotografii 
ale unor cristale hexagonale, pe care în mod 
curent le numim fulgi de zăpadă. Ei au supus apa 
diverselor influenţe exterioare (muzică, imagini, 
cuvinte rostite sau chiar scrise pe sticla cu apă). 
Rezultatele sunt prezentate in imaginile de mai 
jos, mai grăitoare decât cuvintele .         
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Mi-am propus să vă prezint doar câte ceva despre aceste uimitoare descoperiri asupra com-
portării apei din jurul nostru şi din noi. Ca o adevarata profesoară, mă opresc înainte de a vă plictisi, 
lăsîndu-vă ca temă (de vacanţă, opţională deci) citirea cărţilor lui Masaru Emoto sau vizitarea site-
ului pe internet.Păstrez doar câteva întrebări, drept încheiere: 

              *Cui îi revine responsabilitatea de a purifica apa de pe planeta Pamânt? Nu cumva umani-
tăţii, din moment ce noi înşine suntem APĂ? 

            *De unde vine sufletul şi unde se duce el după moartea corpului? Poate există un loc 
îndepărtat în univers, care poartă de grijă APEI? 

              *De ce cel mai frumos cristal este cel obţinut prin scrierea pe o sticlă cu apă a cuvintelor 
„Dragoste şi recunoştinţă”? Oare APA ştie să citească? 

      *Oare APA ne poate învăţa să trăim mai frumos, mai curat, cu gândul la viaţa viitoare şi la binele 
celorlalţi? Acesta e mesajul pe care încearca să ni-l transmită misterioasele cristale? Poate aşa vom fi 
mai fericiţi şi nu vom mai spune ca şi Bacovia  „ Liceu, cimitir al tinereţii mele…”. Depinde şi de 
voi ca locul unde vă cultivaţi mintea şi sufletul să fie un loc al păcii şi împăcării. 

       

                                                                 
Prof. Silvia Bogdăneanu                            
 

Bibliografie:  

„The Hidden Messages in Water”, 2004, 
Editura Beyond Words, SUA 
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Cine a pus numele Bacăului? 

 Etimologia numelui este 
un studiu, pe care mulţi cer-
cetători, de-a lungul anilor şi 
până astăzi, au încercat să-l de-
sluşească. Profesorul Grigore 
Tăbăcaru, arată în Bacăul de 
altădată, din anul 1930, că 
„localităţi cu acest nume se 
găsesc în Sebia (din anul 1341), 
în Ungaria (din anul 1411) şi 
din Polonia – cetatea Bakata – 
întemeiată după 1374…”. Isto-
ria susţine că Bacăul, pe la 1400, 
era un oraş însemnat, şi se poate 
spune că originea lui datează 
mai înainte şi că a fost întemeiat 
după descălecarea Moldovei din 
anul 1350, dacă nu mai înainte.  
Grigore Tăbăcaru: „Localitatea 
Bacău a existat înainte să fi fost 
vamă, adică înainte de întemei-
erea mânăstirii Bistriţa de către 
Alexandru cel Bun, căreia i s-au 
dat veniturile de la vama 
Bacăului.” 

       Menţionarea oraşului 
pe un act oficial datează încă din 
1399. În arhivele Vaticanului, pe 
hărţile Evului Mediu, precum şi 
în alte documente latine, Bacăul 
apare sub numele de Bacovia 
sau Ad Bacum. Edwige Bestazzi 
– delegată a Institutului de Cul-
tură Italiană, la începutul seco-
lului XX, mărturiseşte că Bacăul 
era trecut pe o hartă pictată chiar 
în Palatul Primăriei Florenţa, la 
15 septembrie 1439, într-o bulă 
papală, a papei Eugeniu IV, 
adresată din Florenţa 
episcopului catolic al Severi-
nului, pe care erau înscrise două 
din episcopiile catolice din Mol-
dova: Siretul şi Bacăul, sub nu-
mele de Bacovia. Acest lucru nu 

este de mirare, având în vedere 
că la doar câţiva kilometri de 
Bacău, la Sarata, romanii ex-
trăgeau sare, iar în alte localităţi 
din împrejurimi s-au descoperit 
vestigii daco-romane, sau chiar 
mai vechi, lucru ce atestă clar 
popularea acestei zone de mii de 
ani. La Sulta (comuna Agăş) 
apar urmele vechilor aurării 
dacice, după cum dovedeşte N. 
Densuşeanu în lucrarea sa   
Dacia preistorică, iar teritoriul 
Bacăului cuprindea localităţi 
încă de pe timpul pelasgilor ca: 
Lețca şi Leiteni, cuvinte derivate 
din latonă şi letonă, divinităţi 
din timpuri preistorice, sau Ta-
masidava, denumire scito-
dacică. Despre episcopia Bacău, 
scrisoarea papală menţionează 
că a fost întemeiată de papa 
Bonifaciu al IX-lea în al treilea 
an al pontificatului său, adică în 
intervalul noiembrie 1391 – 
noiembrie 1393. 
     Marele istoric Nicolae 
Iorga este de părere că denumi-
rea oraşului Bacău derivă de la 
străslavul Bâc = zimbru, bour, 
taur, ceea ce denotă că pe aceste 
meleaguri au fost întinse păduri 
în care trăiau turme de zimbrii. 
Tot în sprijinul acestei afirmaţii, 
domnul profesor C. Sturza – di-
rectorul ziarului „Moldova”, or-
gan al Fundaţiei Regale „Mihai 
I”, membru în Ateneul cultural 
local şi organizatorul Muzeului 
„Moldova” din Bacău,  
deţinătorul unei importante 
colecţii de documente istorice şi 
vechi manuscrise – arată că 
posedă în muzeul său o piesă 
interesantă şi preţioasă, un cap 
de zimbru de proporţii ex-

cepţionale, un exemplar unic în 
felul său, găsit tocmai aici, în 
coasta Bacăului, în satul Solonţ. 
Domnia sa mai arată că  un Bâc 
exista şi în Basarabia, un altul în 
ţinutul Vasluiului, iar un altul în 
ţinutul Bârladului.  

    Pe această temă, se mai 
poate vedea etimologia cu-
vantului Bâc în Ispisoace şi 
Zapise de Gh. Ghibănescu, 
vol.VI, partea a II-a, pag.177; 
documentele moldoveneşti 
înainte de Ştefan cel Mare, vol.I 
şi II, publicate de domnul 
profesor M. Costăchescu la Edi-
tura Fundaţiilor Regale, Iaşi; 
documentele moldoveneşti pub-
licate de Nicolae Iorga. În docu-
mentele străine, Bacăul apare şi 
în formele: Bacovia, Bacova, 
Bacow sau Bachkowka.  

     Marele savant Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, autorul lu-
crării Etymologicum Magnum 
Romanie (1893), face o apropi-
ere între Bacău şi Baku, oraş de 
lângă Marea Caspică,in care 
apreciază : „Expresia – Şi-a 
găsit Bacăul! – vrea să zică: a 
mers până ce a dat de hotar, a 
ajuns la vamă”. 
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      Veche aşezare, înflori-
torul Târg Bacău, aşa cum este 
menţionat de către Dimitrie 
Cantemir în Descriptio Molda-
viae („târg situat într-o insulă 
a râului Bistriţa, vestit prin 
bogăţiile poamelor şi pro-
duselor sale”) este atestat doc-
umentar în anul 1408, prin 
privilegiul comercial pe care 
Alexandru cel Bun, domnitorul 
Moldovei, l-a acordat 
neguţătorilor din Lvov. Există 
dovezi arheologice care îi fix-
ează rădăcinile în perioada neo-
litică (cultura Cucuteni şi 
aşezarea dacică de la Răcătău). 
În 1467, localitatea Bacău este 
ocupată o vreme de oştile 
maghiare conduse de Matei 
Corvin. Ulterior, Bacăul este 
amintit ca important punct de 
vamă în relaţiile comerciale 
dintre Moldova, Transilvania şi 
Ţara Românească.La sfârşitul 
secolului al XV-lea în oraşul 
Bacău s-a stabilit Alexandrel, 
unul dintre fiii lui Ştefan cel 
Mare, care a zidit aici Curtea 
Domnească şi Biserica Pre-
cista, cunoscute monumente 
istorice. Tot din documentele 
acelor vremuri aflăm că din 
punct de vedere demografic, 
aşezarea se număra printre cele 
mai mari din Moldova (cca. 
4000 de case). În anul 1476 
Ştefan cel Mare a   poruncit 
arderea localităţii pentru a nu 
oferi adăpost invadatoriloro-

tomani. 

 Oraşul-târg a renăscut 
foarte repede, încât în anul 
1600 a salutat trecerea pe aici a 
domnitorului Mihai Viteazul, 
care înfăptuia pentru prima 
oară unirea celor trei Țări 
Române. Isoria a trecut rapid 
peste urbea-târg, astfel încât, în 
anul 1832 Bacăul era împărţit 
în două mahalale, numite 

„ciastii”, care purtau numele de 
Roşu şi respectiv Negru. 

       Municipiul Bacău este 
un oraş încărcat de cultură, cu 
bogate tradiţii, făcând parte din 
generaţia oraşelor vechi, de la a 
cărui atestare documentară au 
trecut peste 600 de ani. Oraşul 
s-a născut şi s-a dezvoltat pe un 
loc favorabil exercitării 
funcţiilor sale, prin poziţia sa şi 
cadrul natural, prin organizarea 
căilor de comunicaţii din vrem-
uri străvechi. Cu peste trei 
secole şi jumătate în urmă, mai 
precis în anul 1640, un călător 
italian, pe nume Marco Ban-
dini, episcop italian, care 
străbătea Moldova de la Galaţi 
la Suceava. În relatarea sa 
despre călătorie, publicată de 
V.A. Urechia în Analele Acad-
emiei Române, Baldini, după ce 
se referă la audienţa ce i-a 
acordat-o la Iaşi domnitorul 
Vasile Lupu, nota că ajuns la 

Bacău, locuitorii i-au întâmpi-
nat „cu miere, ouă, pâine… şi 
face o descrierea a oraşului 
astfel: „Poziţia oraşului este 
admirabilă, scăldată fiind la 
răsărit de râul Bistriţa, care se 
revarsă cu violenţă din munţii 
Ardealului. Spre miazăzi se 
întinde o câmpie minunată, 
acoperită cu dese sate 
româneşti. La răsărit se întinde 
vestita vale a Bistriţei, iar la 
apus se văd munţi şi dealuri. 
Aerul este cel mai sănătos, 
păduri frumoase, păsări şi fi-
are sălbatice; râuri pline de 
peşti delicioşi, apoi belşug de 
vite, grâne, unt şi miere” 

        Bacăul păstrează un 

farmec, iar acesta este pus în 

evidenţă de spiritul domnesc ce 

sălăşluieşte în fiecare dintre 

oamenii de cultură, de valoare, 

păstrătorii şi transmiţătorii de 

tradiţii şi obiceiuri culturale. 

 

prof. Mariana Coman 

 

 

 



26 

 

 

 

Vitamina D.C. 

Clima municipiului 
Bacău  

        În studiul climei oraşului Bacău, trebuie să 
ţinem seama de o serie de factori precum: aspec-
tul reliefului, circulaţia generală a atmosferei, 
particularităţile suprafeţei active, intensitatea şi 
regimul radiaţiei solare globale. 

        Fondul climatic general este influenţat de 
suprafaţa subiacentă activă exprimată prin partic-
ularităţile morfologice locale, vegetaţie, su-
prafeţele acvatice şi activitatea umane. 

 Circulaţia generală a atmosferei, 
specifică latitudinilor mijlocii din emisfera nor-
dică, este cea vestică cu o frecvenţă de 45%, cu 
pondere mare în toate anotimpurile, urmată de 
cea nordică, 30% cu direcţia de penetraţie din-
spre nord-vest, cea tropicală fiind prezentă în 
15% din cazuri, primăvara şi vara, iar circulaţia 
de blocare este medie 10% din an, mai ales iarna. 

         În ceea ce priveşte radiaţia solară globală, 
aceasta are la Bacău o valoare de cca 105,37kcal/
cmp anual, cu o maximă în luna iulie (15,45 
kcal/cmp) şi o minimă în luna decembrie (2,22 
kcal/cmp). Durata medie anuală de strălucire a 
soarelui oscilează în jur de 2000 de ore. 

 Analiza temperaturii aerului, se face la 
staţia meteorologică Bacău. Şirurile de valori au 
peste 60 de ani, existând unele întrerupei, în tim-
pul războaielor. Pragul de 10 °C al valorilor 
termice medii zilnice este important pentru 
dezvoltarea vegetaţiei şi dispersia poluanţilor. 
La Bacău, se înregistrează un număr de 175 zile. 
Din analiza regimului temperaturilor medii 
lunare se constată, în primul rând, existenţa a 
două perioade bine diferenţiate . 

 -sezonul rece cu temperaturi medii situate 
cu mult sub valoarea medie cuprinse între -  4,0 °
C şi 3,5 °C, respectiv lunile noiembrie-martie ; 

 -sezonul  cald cu   temperaturi lunare   
care  depăşesc valoarea  medie  multianuală (9,2 
°C), lunile aprilie-octombrie; 

Cantităţile şi repartiţia precipitaţiilor în 
timp şi spaţiu conferă zonei de care ne ocupăm 
caracteristicile unui climat continental, moderat 

de umed (valorile anuale sunt de 540,1 l/m2la 
Bacău), cu existenţa unor ploi torenţiale puter-
nice, dar şi a unor perioade lungi de secetă, care 
uneori depăşesc durata unei luni (în septembrie 
1961, octombrie 1896 şi 1912 nu au căzut deloc 
precipitaţii). 

Circulaţia generală a maselor de aer de 
deasupra Europei, cauzată de poziţia şi inten-
sitatea sistemelor barice, poziţionarea la est de 
Carpaţi, Subcarpaţi, precum şi forma de culoar a 
văii Siretului determină direcţia şi viteza 
vânturilor din acest tronson. În bazinul 
Trebeşului  predomină vânturile din sectoarele 
nordice: nord-vest şi nord (36,9 %), apoi cele din 
sectoarele sudice: sud-est şi sud (27 %).  

Pe direcţiile dominante viteza medie a 
vânturilor atinge 3,8-4,1 m/s dinspre nord-vest şi 
nord şi 3,8 m/s dinspre sud-est şi sud. 

 Valoarea medie anuală a calmului at-
mosferic este de: 22,7 %.  

 Roza  vânturilor 

prof. Muşat Mirela 
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Prima zi la Colegiul Ferdinand  I 

  Îmi este greu să uit cât de frumos a fost în prima zi de şcoală. O şcoală nouă, colegi noi, 
doamna dirigintă care ne aştepta zâmbind, totul era sublim. În scurt timp ne-am strâns cu mic, 
cu mare în curtea interioară a şcolii. Nu mi-a fost greu să îmi dau seama care sunt colegii mei, 
cu atât mai mult că pe câţiva îi cunoşteam. 

 M-am integrat repede şi nu a durat mult până când am legat prietenii. Toţi copiii erau 
drăguţi şi dispuşi să îşi facă un nou prieten. Am întâlnit persoane deschise, copii educaţi, inteli-
genţi. 

 Acelaşi lucru pot să îl spun cu bucurie atât despre profesori, cât şi despre doamna 
dirigintă, căreia doresc să îi mulţumesc în special. Limba şi literatură română, limba engleză, 
limba germană, matematica, informatica, educaţia tehnologică, geografia, istoria, biologia, 
muzica, religia, desenul, sportul,toate par mai uşoare şi mai interesante sub îndrumarea unui 
profesor specializat în domeniul respectiv, răbdător şi dedicat,aşa cum sunt toţi profesorii  Co-
legiului Naţional Ferdinand I. 

 Alături de doamna dirigintă, am desfăşurat o lecţie de botanică la Muzeul de Ştiinţe ale 
Naturii ,,Ion Borcea'' din Bacău, am făcut o vizită la biblioteca şcolii în cadrul proiec-
tului ,,Biblioteca-lumea minunată a poveştilor'', trimitem lunar articole la diverse reviste, par-
ticipăm la concursuri şcolare şi am avut plăcerea de a lua parte la  jocul ,,Octombrie-100% 
românesc''. 

 Nu aş spune adevărul gol-goluţ dacă nu aş preciza că şcoala este foarte ordonată, mare 
şi în ciuda faptului că este o clădire cu o mare importanţă culturală  şi arhitecturală care datează 
din anul 1867, este foarte ordonată şi parcă însufleţită de elevii ce au învăţat aici sau care 
învaţă în prezent aici. Ca o mică paranteză, aş dori să spun că într-o dimineaţă când veneam la 
şcoală, dându-mi seama că am suficient timp, m-am oprit preţ de un minut pentru a admira 
clădirea şcolii. Statuia impozantă a Principelui Ferdinand, ferestrele din care parcă se revarsă 
atât o lumina trupească, cât şi sufletească şi bunul gust cu care a fost construită clădirea te fac 
să înveţi cu drag. 

  Colegiul Naţional Ferdinand este o şcoală specială unde mereu mă voi întoarce cu drag. 
Mi-am găsit locul; o şcoală în care elevii şi profesorii sunt apreciaţi după merite,un colegiu de 
prestigiu din oraşul  Bacău,un loc unde ai zilnic ocazia să primeşti lecţii de viaţă de la cine nu 
te aştepţi, să îi înveţi pe alţii şi alţii, la rândul lor să te înveţe pe tine. Am mândria că sunt elevă 
Colegiului Naţional Ferdinand I! 

 

Gălăţanu Mariela Rodica 

   clasa a V-a B 

Diriginte: Prof. Bran Simona Xenia          
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 Toamna a sosit în veşmântul său cusut din foi de aramă, brodat cu fir făcut din petalele 
crizantemelor, poleit cu lacrimile strugurilor roşiatici, cu trena ei cea lungă acoperită numai şi 
numai cu pene fine ale păsărilor.  Pe cap poartă o coroană din ghinde împletită din rămurelele 
copacilor. Călare pe vântul dinspre miazănoapte, cu chipul unui cal cu ochi fulgerători, anunţă 
sosirea ei rece şi lasă în urmă tristeţe şi amărăciune. Norii argintii sună din corni de frunze veştede, 
scoţând un sunet melancolic şi înfiorător, vestind că Regina-Reginelor a sosit şi a pus domnie peste 
tărâmul celor patru zări. 

 Păsările călătoare îţi iau adio de la dulcea lor casăşi cu lacrimi în ochi își iau zborul spre 
ţările unde soarele mai domneşte. Ca nişte bijuterii ale cerului, ele se îndepărtează în zare, devenind 
doar nişte puncte rătăcite pe ici-colo, care şi acestea se pierd din urmă. Doar câteva păsări au rămas 
să înfrunte teroarea frigului aspru ce va urma. 

 

 Dar toamna poate fi şi bună, şi frumoasă. Crizantemele gingaşe au înflorit. Ochiul boului îţi 
cântă culorile, indiferent de zi. Toată grădina a fost pictată cu felurite culori roşiatice ca focul, 
galben aurii, portocalii şi multe alte culori vesele, dar şi triste. În vii, larma şi mirosul strugurilor 
călcaţi este mare. Graurii obraznici şi sprinteni năvălesc şi fură ce este mai bun, lasând în urmă 
stricăciuni. 

 Nucile şi-au întărit coaja şi se pregătesc pentru decolare. În livezi, merele mari şi ruşinoase 
din cauza culorii lor prea roşii, parcă – parcă ar cădea. Cele galbene, care sunt mai timide, aşteaptăşi 
ele să fie culese. Se strâng dovleceii şi tărtăcuţele pentru Hallowenul pe care toţi îl aşteaptă. Ţăranii 
strâng recolta de porumb şi o seamănă pe cea de grâu. Tot acum se strâng legumele pentru 
conserve, zacuscăşi cămara geme sub povara belşugului. Elevii au început şcoala, unii mai 
bucuroşi, altii mai trişti, unii care fac cunoştinţă cu ea, alţii care o ştiu deja. 

 Toamna este un anotimp pictural care îţi dă bucurie, dar şi tristeţe. Este anotimpul culorilor 
şi al artei! Mie îmi place deoarece sunt inspirată de culorile ei minunate şi fiindcă am venit şi eu pe 
lume odată cu ea! 

 

Paraschiva  Ichim,   

clasa a V-a B 

prof. Mihaela Chiribău-Albu 

A sosit toamna ! 
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Emoción de otoño 

Emoție de toamnă (Nichita Stanescu) 

 
 
Llegó el otoño, cubre mi corazón con algo, 
Con la sombra de un árbol o mejor con tu sombra. 
 
Tengo miedo de que no voy a verte, a veces, 
Que me van a crecer alas puntiagudas hasta las nubes, 
Que te vas a esconder en un ojo extranjero, 
Y él se va cerrar con una hoja de ajenjo. 
 
Y entonces me acerco a las piedras y caigo, 
Tomo las palabras y les ahogo en el mar. 
Silbo la luna y la levanto y la convierto 
En un gran amor. 
 

 

 

 

Traducere de Lidia Gabriela Burcă 

 clsasa  a X-a F 

coordonator: prof. Daniela Roșioru 
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DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE 
NEUITAT 

În această  vară, am avut o experienţă  de 
neuitat.  Am participat la o tabără de informatică, 
timp de două săptămâni  numită Ip WorkShop, 
organizată în Târgu Mureş, la 
Universitatea ,,Petru Maior” . În cadrul acestei 
tabere s-au predat cursuri de Programare Web, 
IOS, Photoshop, Android.  Noi am optat să 
participăm la cursul de Programare Web, unde ni 
s-au arătat primii paşi în limbajul  HTML 5, CSS 
şi Java Script. 

 Am fost cazaţi la căminele studenţeşti 

pentru a cunoaşte viaţa de student. 
În prima seară, în amfiteatrul Universităţii a avut 
loc deschiderea taberei şi prezentarea activităţilor 
care urmau să se desfăşoare pe parcursul a două 
săptămâni. A urmat şi  un joc interactiv, care a 
avut scopul de a ne ajuta să ne cunoaştem între 
noi, pentru că la această tabără au participat elevi 
şi studenţi  din toată ţara. În fiecare dimineaţă şi 
după-amiază mergeam la cursurile desfăşurate în 
incinta Universităţii ,,Petru Maior”. 

Seară de  seară  aveau loc diferite 
activităţi.Unii participau  la serile de film, restul 
la boardgames pe culoar sau în cameră, alţii 
ascultau muzica la chitară sau alţii îşi încercau 
talentele la karaoke. De asemenea, în cadrul 
taberei au fost organizate petreceri prin care am 
putut să ne cunoaştem mai bine, să  facem 
concursuri amuzante, 3 Doodles. Dar cel mai 
important, am petrecut multe seri frumoase 
împreună, în marea familie IPW. 

În afară de cursuri, au fost organizate şi 
excursii, atât în Târgu Mureş, cât şi în oraşele şi 
la obiectivele turistice din apropiere.  

În prima excursie  am vizitat staţiunea 
Sovata si ne-am plimbat pe malul Lacului Ursu. 
Peisajele din jurul lacului erau uimitoare. Am 
continuat ziua printr-o plimbare cu Mocăniţa 
printre munţi. Era ceva nou. A fost pentru prima 
dată când ne plimbam cu un tren cu aburi. 

Excursia noastră  nu se putea termina fără 
o plimbare la salina Praid. În această salină am 
avut ocazia de a încerca fiecare obstacol pe care îl 
avea Parcul Aventura. 

Am avut plăcerea de a ne căţăra pe 
alunecoasele stânci  ale Cheilor Turzii si să 
admirăm privelişti deosebite din aceste chei, apoi 
am vizitat oraşul Cluj urcând chiar şi la  Cetăţuie, 
unde am admirat imaginea încântătoare a 
oraşului. 

 Într-una din zile am avut ocazia  de a 

cunoaşte un grup de tineri care ne-au prezentat o 
maşină realizată  de ei ce se putea deplasa cu 
ajutorul unei mănuşi. Maşina mergea în funcţie 
de cum mişcai mâna. 

Timpul a trecut foarte repede și am 
realizat că era ultima zi care o petreceam în 
cadrul taberei. În urma desfăşurării cursurilor, am 
realizat  nişte mici proiecte  care reprezentau 
examenul de ,,absolvire” al taberei.  Premierea a 
avut loc seara. fiind însoţită de petrecerea de 
rămas bun . 

A fost o aventură  unică pe care nu o vom 
uita niciodata şi pe care o sugerăm şi altora. 

 

Mădălina Dâlcu , 

Daria Macovei , clasa a XII-a D 

prof. Liliana Ursache 
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CONFLICTUL ÎNTRE  GENERAŢII: 
ELEVUL - PROFESOR 

                 Conflictul între generaţii este mai 
pronunţat în ziua de astăzi ca niciodata, în special 
între părinţi şi copii. Câteva dintre cauzele 
declansării acestui conflict sunt comunicarea 
defectuoasă, timpul limitat, schimbările de 
principii, de mentalitate sau modelele culturale 
care apar în societate,  pe care părinţii nu reuşesc 
să le înţeleagă şi nici să se adapteze la schimbări. 
               Adolescentul este copilul-adult, în 
permanent în cautare de senzaţii tari, încercând 
să depaşească limitele pe care adulţii le impun. 
Experienţa proprie este dovada cea mai puternică 
şi mai convingătoare. Ea ţine loc de întrebările 
fără răspuns la care adulţii, în general, nu se 
sinchisesc să caute soluţii.  
               Pe de o parte, privind din unghiul 
adolescenților, aceștia vor să fie înțeleși înainte 
de a fi judecați, ei având nevoie de mai mult 
credit. Pe măsură ce se maturizează, oamenii uită 
ca și ei au fost adolescenți rebeli, că toți au făcut 
câte o nebunie, că acțiunile lor nu aveau un scop 
precis, nicidecum acela de a le face rău 
părinților. 
              Pe de altă parte, și tinerii trebuie să îi 
respecte pe cei în etate, să înțeleagă că sunt mai 
conservatori şi că le este greu să se adapteze la o 
lume în continuă evoluție.  
             Conflictele dintre părinţi şi copii au la 
bază, mereu, motivele clasice.De pildă când te 
văd că eşti în faţa televizorului sau a 
calculatorului îşi imaginează că nu eşti interesat 
de şcoală sau de viitorul tău. Însa ei nu se 
gândesc şi la faptul că ai fost la cursuri şase-şapte 
ore, că mai degrabă faci o pauză de treizeci de 
minute, să te relaxezi, ca apoi să poţi învăţa şi 
reţine mai bine sau că, pur şi simplu, ai nevoie de 
o pauză. Niciodată nu te întreabă de ce faci un 
anumit lucru, ci doar trag concluzii. De fiecare 
dată când aud clasica întrebare „Iar eşti la 
televizor?” simt că se destramă tot, este 
întrebarea care mă ucide. În acel moment fără 
niciun chef, fără niciun cuvânt, plec în camera 
mea, unde bineînţeles că nu mă pot apuca de 
lecţii imediat. 

             Un alt motiv pentru care  mă cert cu 
părinţii este faptul că încă mă consideră un copil, 
cu toate că am o mentalitate demnă de o vârstă 
mai mare. Mereu au impresia că te răsteşti la ei 
sau că le răspunzi, pe când tu doar iţi exprimi 
punctul de vedere. Este adevărat că, pentru ei, 
unele schimbări sunt prea bruşte şi înţeleg mai 
greu decât tine că te-ai maturizat şi că vezi viaţa 
cu alţi ochi. 
                Concluzia este simplă, trebuie să ne 
acceptăm unii pe alții așa cum suntem și să 
căutam, prin cooperare, cele mai bune moduri de 
comunicare între generații, pentru a aplana un 
conflict, prezent, parcă, dintotdeauna (pentru că 
nu-l vom putea anihila de tot).Totodată, respectul 
reciproc reprezintă cheia pentru 
atenuarea  relației conflictuale, însă este necesar 
să se cunoască principalele cauze care duc la 
apariția neînțelegerilor între copii și părinți: 
mentalități diferite, schimbarea sistemului de 
valori și lipsa de comunicare. 
               Vă propun să trimiteţi redacţiei o listă 
cu ceea ce vă reproşează părinţii şi, mai ales, o a 
doua listă cu ceea ce vă deranjează pe voi, în 
relaţia cu adulţii-părinţi sau profesori. Aşteptăm 
cu interes observaţiile voastre pentru ca, pornind 
de la ele, să găsim împreună o cale de ameliorare 
a relaţiilor importante pentru noi toţi. 
                                                                                                          

 
Adina Elena Pavel                                                                                                                  

clasa a XI-a A        
coordonator: prof. dr. Adriana Chioaru 
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Ce  înseamnă chimia pentru mine 

 Pentru unii, înseamnă o materie oarecare, obişnuită, pentru alţii -poarta către un liceu bun, 
pentru profesori - ştiinţa care studiază compoziţia, proprietăţile şi transformările substanţelor, dar 
pentru mine ceva mult mai important de atât. Însemnă ceva fără de care nu am putea trăi. 

De exemplu în perioada preistorică, dacă acei oameni nu ar fi descoperit focul, noi am mân-
ca doar fructe ,am îngheţa de frig şi iarna nu am mai putea să ne facem deliciosul vin fiert.Tot în 
această perioada, acele genii, ca sa zic asa, au prelucrat pieile de animale şi uşor-uşor s-au facut 
hainele; fără ei acum nu am mai fi  îmbrăcaţi. 

Dacă nu ar fi fost un chinez din perioada antică, eu şi multi alţii nu am mai avea pe ce scrie 
sau am scrie pe lemn. Mai trecem peste câţiva ani şi ajungem în perioada alchimiei: acei oameni 
vroiau să fabrice  elixirul vieţii ,cu care am putea să trăim veşnic. Spre tristetea lor, nu au reuşit, dar 
spre fericirea noastră au fabricat din întâmplare alcoolul, sticla şi colorantii. Medicamentele  fără de 
care toţi am răci foarte des , au fost făcute tot cu ajutorul chimiei, in perioada iatrochimiei . 

Ca să nu vă mai plictisesc cu alte informaţii, am să vă vorbesc de ceva care sigur vă va at-
rage atenţia: telefonul mobil , televizorul,laptopul , calculatorul. Toată lumea le apreciază, suntem 
chiar dependenţi de ele, dar fără chimie, fizică şi informatică acestea nici nu ar fi existat. 

În concluzie, chimia este o ştiinţă fără de care nimeni nu ar putea trăi , deci chimia e tot ce 

ne inconjoară . Vrei sau nu vrei, vei avea mereu nevoie de ea!  

 

 

 

Alexandra Olariu,  

clasa a VII-a A 

prof. Silvia Bogdăneanu   
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        La început nu ştiam ce e chimia sau cu ce se ocupă. Credeam că la chimie doar faci 
experimente şi te joci cu substanţe. Am întrebat colegii mai mari cum e chimia, dacă le place. 
Aceştia mi-au spus că nu le place chimia, că e grea si că nu fac multe experimente, ci mai mult 
scriu. Atunci am înţeles că la această materie nu poţi face doar experimente, trebuie să şi înveţi. 
Dacă nu înveţi, nu poţi face experimente pentru că ţi-ar putea scăpa de sub control. 

Când am aflat în clasa a şasea că în următorul an vom studia chimia, am început să mă 
interesez ce e de fapt chimia şi la ce te ajutî. Am căutat şi pe internet. Desigur, nu am înţeles prea 
multe, dar ştiu că aceasta materie ne ajută sa înţelegem ce se întâmplă in jurul nostru. 

La cercul de fizică, domnul profesor ne-a provocat sa participăm la un concurs de ştiinţe 
pentru juniori, ce cuprindea întrebări din fizica, biologie şi chimie. Sigur că am dorit să particip, 
deoarece imi plac fizica si biologia, dar la chimie nu ştiam nimic. Profesorul nostru de fizic ne-a zis 
ca oricine vrea să participe poate merge la o scurtă pregătire cu profesoara de chimie, care astăzi 
este şi profesoara noastră. Au fost ore distractive, am învăţat câteva noţiuni de bază care ne-au 
permis să facem şi experimente. Şi aşa am participat la concurs! Nu am luat eu un punctaj atât de 
mare, dar pentru mine a fost suficient, pentru că am întrecut elevi de clasa a IX-a! Abia aşteptam sa 
intru în clasa a şaptea, să învăţ chimie la şcoală! 

Aşadar, pentru mine chimia nu înseamna o materie oarecare, ci materia mea preferata! 

MIhăilă Antonia,  

clasa a VII-a A 

prof. Silvia Bogdăneanu 

Ce înseamnă chimia pentru 
mine... 
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Ce înseamnă chimia 
pentru mine? 

 De când eram o fetiţă, mi-a placut ideea 
de a face chimie. Le povesteam părinţilor despre 
dorinţa mea de a practica chimia,de a face ex-
perimente şi mai ales de a vedea o explozie 
adevărată, cât de mica, creată de mine. 
Bineînteles, orice copil doreşte să lucreze cu 
substanţele colorate şi periculoase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum am aflat că nu pot să-mi 
pun ,,planul” în aplicare până când nu învăţ ce 
trebuie sa fac, cum sa combin substanţele, cum 
sa le identific şi ce efecte pot avea acestea. 
Desigur, nu doar pentru experimente îmi place 
aceasta ştiinţă, ci si pentru că, după cum deja am 
studiat, materia este tot ce ne înconjoară. Mă 
fascinează să mă informez în legătură cu viaţa 
mea şi cu lumea în care trăim.  

Ce este ştiinţa materiei pentru mine? 
Chimia înseamnă pentru mine un obiect de 
studiu,o joacă,o întâlnire cu mediul nostru de 
viaţă,o prietenă. Atât seriozitatea, cât şi imagi-
naţia sunt foarte importante, nu numai pentru 
această ştiinţă, cât şi pentru dezvoltarea noastra 
personală. Dacă nu aveam imaginatie, nu mă 
gândeam de mic copil să creez o explozie.  

Pe de altă parte, încă de la o vârstă 
fragedă mi-am pus în minte să ajung un medic 
responsabil, informat, care să ajute oamenii să 
aibă o perspectivă mai bună despre viaţă,să 
creadă că mereu e loc de mai bine,că mai e o 

şansă. Probabil că acesta este unul dintre mo-
tivele pentru care îmi place chimia. Are foarte 
mare legatură cu medicina. Din prima secundă 
în care am intrat în laborator am ştiut că totul va 
fi bine, că aici voi petrece clipe fascinante.  

Dacă mă întrebaţi pe mine, chimia salvează vieţi 
şi de aceea este extrem de importantă.  

 

Tutunaru Daria-Alexandra, 
clasa a VII-a A 

prof. Silvia Bogdăneanu  
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Demonul 

  A trecut o vreme de când mă aflu aici. În acest sanatoriu oamenii nu sunt ca restul pe care îi 
ştiam afară. Aici totul este diferit. Doar mama mai rămase aceaşi persoană grijulie care mă mai vizita 
indiferent de situaţie . Dar nu este de ajuns .. Fără el aici mă simt pierdută în propriul meu trup ... 
  Neliniştită , mă duc către geam , sperând să-l mai pot vedea , sperând ca el să vină şi să mă 
ducă de aici ! Dar nimeni nu vine .. Ţip ! Îl chem la mine , nu răspunde ! Simt cum pulsul îmi creşte 
şi cum inima parcă  o ia din loc. Cum mă voi mai putea lupta ? Cine va fi lângă mine când voi avea 
nevoie ? Cine?!?  
  Mă apropii de perete .. Îl pot simţi ! Este prins în aceste ziduri ! Mă apropii uşor , încât să-l 
pot auzi . Strigă după ajutor , încep să-i răspund la strigăte , ţipăm amândoi de parcă nimic din jurul 
nostru nu mai există!  
  Simt cum durerea îmi curpinde tot corpul , nelăsându-mă să respir aerul ce devenise o ceaţă 
grea şi densă . Încep să alerg pe holuri în speranţa că îl pot găsi . Aud un strigăt ! (către public )  " :Îl 
auziţi ?!? Spuneţi-mi că măcar voi îl auziţi ! El este aici , vrea să mă vadă lipsită de putere ca să mă 
poată poseda ! " 
  Intru într-o cameră , îl văd , stătea pe pat istovit şi cu o faţă inocentă printre care i se 
zăreau  ochii cristalini cum mă priveau . Nu este adevărat ! Totul nu este decât o mască care încearcă 
să mă ducă în eroare ! Îl mai privesc pentru ultima dată şi mă  năpustesc asupra lui .Încearcă să ri-
posteze , dar fără folos , pentru că îl imobilizez . Îl apuc de gât  , şi cu o forţă supranaturală îl 
sugrum ! Nu durează mult până când demonul nu se mai mişcă .. 
  E mort ... În sfârşit toată durerea a dispărut , aşternându-se o stare de pace . Îi mai întorc încă 
o dată corpul , încercând să-i văd faţa : dar ceva mă uimeşte ... Acest demon nu era real . Demonul 
nu era decât o replică ieftină a sufletului meu mort .Demonul nu era decât ...Eu ! 
 
 
 

 Miron Adriana Maria  
clasa a XI -a A  
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Dacă ai avea puterea, tu ce le-ai dărui   
oamenilor? 

         Pot să pariez că ai mai auzit întrebarea asta, iar, ca toți oamenii, te-ai gândit întâi la sănătate, 
fericire, apoi te-ai oprit asupra banilor, pe principiul că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Au mai 
urmat câteva idei în mintea ta precum: zâmbete, toleranță, raționament, puterea de exprimare, 
încredere în sine, amintiri ș.a.m.d.  
         Dacă stau și mă gândesc mai bine, nici eu nu știu concret ce aș vrea să le dăruiesc. Tind să cred 
că, involuntar, te gândești întâi la tine. Poate sună a egoism, dar nu cred că e așa. E doar impulsul de 
moment, e ceea ce îți lipsește. Sunt lucruri banale :o îmbrățișare, o carte pe care voiai să o citești 
demult, acea ieșire cu prietenii, pe care tot ai anulat-o, un buchet de flori, o zi doar pentru tine, niște 
amintiri uitate și totodată pierdute în timp. Eu cred că asta este, timpul e cel care ne lipsește cel mai 
mult. De câte ori nu ai folosit această replica: „Nu am timp!”? Îți spun eu, de mult prea multe ori. A 
devenit un reflex, o spui fără ezitare și fără să o crezi. E adevărat, trăim in perioada în care timpul 
înseamnă bani și totul este pe repede-înainte. 
       Cum poți să rezolvi acest lucru? Ei bine, nu prea poți. Da, te înțeleg, ți-ar plăcea ca ziua să aibă 
mai multe ore, săptămâna mai multe zile, iar mai departe cred că ți-ai dat singur seama. Și atunci, ce e 
de făcut? 
        Probabil te-ai descurajat și ai spus că acest lucru nu ține de tine, nu poți să trăiești în contratimp. 
Dimpotrivă, totul începe cu tine. Poți să irosești timp sau poți să petreci timp de calitate. Trebuie să îți 
stabilești prioritățile, să te înconjori de lucruri care te fac fericit, de persoane care te iubesc, să îți 
creezi amintiri, să zâmbești mai des, să îmbrățișezi mai strâns, să te bucuri de lucrurile mărunte, să 
spui mai des: „Te iubesc!” și să o spui din inimă. 
 

 
 

                                                                  Râncu Anca-Elena  
clasa a XI-a A 

                                       coordonator prof. dr. Adriana Chioaru 
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Cu și despre agățat 

      Indiferent dacă ai 16, 19 sau 25 de ani, cu siguranță, un tip sau doi și-au încercat norocul și 
au vrut să te cucerească așa cum știu ei mai bine. Dar, după cum sigur ai aflat, e bine să fii 
omul potrivit  la locul potrivit, însă se pare că unii băieți nu țin cont de asta și așteaptă să își 
găsească iubirea vieții lor în locuri potrivite... mai puțin sau deloc.  
       Iată câteva dintre locurile unde, zic eu, nu o să-l întâlnești pe Făt-Frumos... ci mai degrabă 
pe calul lui (asta dacă ești norocoasă) 
 • În club: clar, locul unde dragostea duhnește, nu plutește. Mai bine de 90% din băieții de 
acolo sunt captivi în mrejele alcoolului și, probabil, nici nu își mai amintesc cum îi cheamă. Iar 
dacă ai norocul să își amintească totuși, ai grijă la nelipsita țigară, nu cred că îți arde să ți-o 
arzi.  
• Pe holul liceului: dacă un tip dă peste tine  „din întâmplare”, iar ție ți-au căzut cărțile,  stai 
liniștită,  nu o să vină Cupidon să vă înțepe cu săgețile magice, dar tu o să te alegi cu ceva 
totuși :cărțile călcate în picioare și demnitatea... undeva pe sub ele. 
• Pe stradă: dacă a folosit apelativul „păpușa“ sau îți spune „pis, pis“ eu zic să fugi cât mai 
repede! 
• Pe Facebook: dacă nu a avut curajul să poarte o discuție cu tine față în față, eu zic să nu îți 
mai irosești timpul. Fetelor le plac băieții mai curajoși, altfel cine ne-ar salva de păianjeni? 
       Dacă dorești să îți întâlnești marea iubire, eu zic să o cauți la MARE depărtare de aceste 
locuri.  
      P.S. Nu ne mai strigați ca pe niște pisici pe stradă, poate nu mieunăm, dar cu siguranță știm 
să zgâriem.  
 

 

                                                                  Râncu Anca-Elena  
clasa a XI-a A 

                                       coordonator prof. dr. Adriana Chioaru 
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Algoritm stilizat 

 Înainte să intru la liceu, chiar dacă nu 
știam ce înseamnă cu adevărat informatica, îmi 
doream să o studiez. Odată cu începerea liceului 
am aflat cu ce se ocupă, chiar dacă nu m-a pa-
sionat de la început, cu timpul a devenit din ce în 
ce mai logică si mai ușor de înțeles. Dar nu-mi 
găseam o satisfacție în a scrie algoritmi plini de 
variabile și condiții care să ajute la aflarea unei 
necunoscute. 

 Însă, într-o zi, profesoara ne-a predat un 
limbaj de programare numit “HTML”, cu care 
poți realiza website-uri, si care, la prima privire, 
nu părea a fi ceva promițător, însă când am ajuns 
acasă, primul lucru pe care l-am făcut, a fost să 
caut mai multe despre acesta. După primul para-
graf referitor la acest limbaj de programare, am 
fost uimit, am realizat cât de multe elemente 
grafice se pot realiza numai din câteva linii de 
cod, însă era mai mult decât atât, existau mii de 
site-uri de unde puteai învăța, așa ca m-am apucat 
sa aflu mai multe.  

 Următoarea zi, am aflat ca un simplu cod 
poate însemna o culoare, cu o linie de cod poți 
adauga muzică, imagini, filmulețe și alte fișiere, 
că html-ul este limbajul de bază  pentru website-
uri și că Photoshop-ul este strâns legat de html. 
Au trecut zile în care mi-am bătut capul cu erori 
la liniile de cod și descopeream, din greșeli, 
modalități mai ușoare de a realiza unele lucruri. 

 După ce mi-am format un nivel mediu de 
cunoștințe, am început să mă testez, realizând tot 
felul de website-uri eșuate, pline de erori și 
designe nereușit. Am realizat, într-un final, că 
orice aș fi făcut, nu puteam crea ceea ce gândeam 
așa, că am cedat, însă după ce am analizat mai 
bine situația, mi-am dat seama că toate eșecurile 
se transformă în succese prin voință și 
perseverență. 

Acum, elev în clasa a XII-a, la același 
profil de matematică-informatică intensiv 
informatică, de fiecare dată când am timp liber, 

încerc să-l valorific, lucrând la orice fel de 
material grafic sau website, dând frâu liber 
imaginației. Tuturor cei care vor să se apuce de 
învățat un limbaj de programare le dau un singur 
sfat: nu contează dacă scrii greșit codul, pentru că 
așa vei afla noi modalități de interpretare a 
algoritmului. 

Dragoș Dascălu ,  

clasa a XII-a D 

prof. Liliana Ursache 
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WE ONLY HAVE WHAT 
WE GIVE 

       We only have what we 
give might be translated into we 
only are what we think or our life 
is exactly the same as our 
thoughts. Are we satisfied with 
our life? How could we make it 
more enjoyable? How could we 
live in harmony with ourselves, 
with other people, with God? 
Questions, questions, questions. 
ADOLESCENCE!  Why is eve-
rything so difficult? Where is the 
carefree life, the beauty, the 
peace of mind and soul I experi-
enced as a child? Nothing was so 
complicated! I clearly remember 
how lovely I was as a child and 
everybody used to pamper and 
cuddle me. All I got was hugs and 
kisses although I didn‟t have to 
do anything for this.  No chores, 
no homework, no nothing. How 
come life is not that easy any 
longer? How come as a child I 
received what is the best in the 
world, I mean what each and eve-
ry human being longs for,  that is, 
love and in return I didn‟t have to 
do anything? 

     On the other hand, no 
matter how hard I tried as an ado-
lescent to behave nicely and po-
litely to people around why don‟t 
I get the same treatment back? 
So, that might mean that the 
statement we are commenting on 
is not true? Is everything a lie? I 
doubt it! Not only all the litera-
ture I‟ve read so far, but also all 
the films I‟ve seen describe char-
acters who only have what they 
give. Love, kindness, generosity, 
patience defeat hatred, envy, jeal-
ousy, meanness. The Good and 
the Beauty defeat the evil, espe-
cially in fairy tales and short sto-
ries as well as novels such as 
„Chronicles of Narnia‟. 

   Now, you might say that 

we do not live in a fairy tale that 
life is life, life is real, not fantas-
tic and I‟ll say “you‟re perfectly 
right, but you can‟t  

deny that, as children, our heart is 
good, warm and kind, that we are 
innocent, we run after birds in the 
yards, fields, we are envious of 
nobody, we sincerely smile at 
almost everybody, we are cheer-
ful, joyful, inquisitive about eve-
rything. In a nutshell, we give 
LOVE. And what do we get in 
return? LOVE, too! That‟s what 
we all desperately look out for! 
Unfortunately, we confuse uncon-
ditional Love with pleasure and 
we tend to satisfy it by taking 
drugs, getting drunk, smoking, 
getting together in clubs or wast-
ing our time browsing the Face-
book and envying our classmates, 
friends of whatever they boast 
about by posting on their page. 
So, again we only have what we 
give. I mean Nothingness. We 
criticise everybody, gossip, send 
bad thoughts to those we really 
hate. However, what we actually 
do is to poison our soul who natu-
rally aspires to the Absolute in-
stead. 

   Last but not least, in our 
rush for pleasure and comfort, 
obviously, hi-technology plays a 
vital role. TVs, PCs, laptop com-
puters, state-of-the-art mobile 
phones lead us into a virtual 
world, where everything is possi-
ble. All the latest technology is 
meant to achieve the supreme 
goal, that is, to make the human 
being happier, give them more 
power, safety, to make them the 
King  and the Queen of a world 
of things. For instance, look at the 
one who has just bought a brand-
new car, the last craze. Doesn‟t 
one instantly feel more powerful, 

stronger, full of pride? Does one 
feel better, more loving? Not at 
all! 

    Not surprisingly, the 
more progress we make in tech-
nology, the farther we get from 
nature and God. Once again, we 
only have what we give, I mean, 
loneliness, alienation, sadness, 
individualism, selfishness and 
despondency. 

   To conclude, let‟s get 
closer to our true inner self by 
finding out who we really are and 
then to start giving the others a 
smile, a helping hand, kindness, 
joy of life, unconditional love. So 
let‟s start sharing and collecting 
beautiful memories so that we 
can harvest our crops later in life. 

Bardaşu Ana Mălina 

 clasa a IX-a E  

coordonator: prof. 

      Nicoleta Bardașu         
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WEB DESIGN.  
DINCOLO DE APARENȚE 

 Nu este o noutate faptul că web designul 
este o meserie de viitor și profitabilă în cele mai 
multe cazuri față de alte joburi. Totuși trebuie 
reținut că, pentru a avea succes garantat în acest 
domeniu, trebuie, în primul rând, să nu te simți 
constrâns atunci când încerci să înveți limbajul/
limbajele de programare în sine, ci chiar să îți 
placă ceea ce înveți și aplici ulerior.  

 Revenind la ideea principială, nu este ușor 
să creezi un site, așa cum crede majoritatea. Din 
contră, e nevoie de zile, poate chiar de săptămâni 
(depinde de amploare și de forța de muncă 
disponibilă) să construiești un website de la zero, 
iar când zic website, mă refer la un site în toată 
regula și nu la o singură pagină web cu câteva 
poze și text pe ici pe colo și cu fondul format dintr
-o singură culoare. Un exemplu concret ar fi 
copierea și lipirea unui pargraf în fișierul care va 
deveni un website, durează aproximativ câteva 
secunde, dar editarea acestuia pentru ca site-ul să-l 
afișeze așa cum dorești, durează câteva minute 
bune. Pare simplu la prima vedere, și chiar este, 
dar un website nu este format mereu numai       
dintr-un paragraf sau o singură pagină. Dacă atâta 
durează inserarea unui paragraf într-o pagină web, 
gândiți-va când aveți de făcut o bandă plină de 
cuvinte-cheie înșirate deasupra paginii (ex: Acasă, 
Despre noi, Contact) și pagina corespunzătoare 
hiperlinkului (așa se numește cuvântul pe care dai 
click și care te redirecționează spre altă pagină 
web), care la rândul ei trebuie umplută cu 
conținut.  

 De asemenea, mulți web-designeri cu 
experiență, indiferent de domeniu, pot afirma că 
nu este dificil să creezi un website, dar recunosc 
că după crearea acestuia, găsirea și rezolvarea 
problemelor de software care apar (în alte cuvinte, 
părți ale websiteului care nu funcționează, ex: o 
imagine nu apare unde trebuie, textul este invizibil 
etc) constituie provocarea adevărată. Cel mai mare 
coșmar este atunci când nu pot găsi sursa 
problemei și pierd mult timp căutând-o/rescriind 
codul. 

 Vă spun asta din experiență, întrucât tatăl 
meu este de asemenea un web-designer. Stresul 

cauzat și efortul psihic pot duce la probleme  de 
sănătate uneori chiar grave așa cum s-a mai auzit  
la buletinul de știri. Nu degeaba, prin reclame/
filme, vedem deseori programatori tineri care iau 
pauze deseori, deoarece sunt încurajați să 
procedeze așa. Pare, la prima vedere că este o 
meserie lipsită de stres, dar pentru fiecare minut 
de relaxare la locul de muncă, tinerii respectivi 
dedică 10 minute strict lucrului pe calculator.   

    Toate acestea fiind spuse, dacă doriți 
întradevăr să ,,mergeți la sigur” și să optați pentru 
o meserie profitabilă și de viitor, pe lângă 
medicină, va recomand fără nicio ezitare să optați 
pentru informatică, în special pentru ramura 
aceasta de web design. Companii noi vor apărea 
mereu pe piață, iar pentru a-și promova produsele 
sau serviciile, vor avea neapărată nevoie de un 
website propriu. 

Costin Vârlan,  

clasa  a XI-a C   

coordonator: prof. Liliana Ursache         
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Un vis buclucaș 

 Mihai este un baieţel de 6 ani, cu ochii de 
culoarea azurului şi părul bălai și cârlionţat. Este 
singur la părinţi, dar, mai ales, unicul şi adoratul 
nepot al bunicii.Încă de când era mic, bunica îl 
răsfăţa cu cele mai delicioase deserturi. Ajunsese 
să iubească atât de mult dulciurile, încât refuza 
orice altă mâncare. Supele, fructele sau legumele 
pe care trebuia să le mănânce la insistenţele 
îndelungate ale mamei reprezentau o adevărată 
tortură pentru el. Şi, bineînţeles, fiecare masă 
„chinuitoare” trebuia să se încheie cu... ceva dul-
ce. 

Într-o seară, băiatul îşi puse pijamaua, se 
aşeză în pat şi aştepta ca bunica să-i spună 
povestea înainte de culcare. În timp ce îşi sorbea 
ceaiul de mentă, îndulcit cu miere, se lăsă con-
dus în lumea magică a poveştii „Hansel şi 
Gretel”. Băiatul privea visător pe geam şi îşi im-
agina luna argintie ca o bucată mare de marţipan, 
iar stelele ce dănţuiau în jurul ei, bombonele de-
licioase. 

 La un moment dat, o arătare ciudată, 
mică şi caraghioasă, apăru la fereastră, între-
rupând povestea bunicii. 

 – Cine eşti tu? întrebă mirat Mihai. 

 – Eu sunt Spiriduşul Acadea, trimisul 
Zânei Dulcineea. 

 – Cine este ea? 

 – Este stapâna Tărâmului Dulciurilor.     
Ţi-a trimis o invitaţie la palatul ei. Accepţi să mă 
însoţeşti? 

 Inima băiatului tresăltă de bucu-
rie.Acceptă pe dată invitaţia. Spiriduşul bătu de 
trei ori din palme şi un norişor pufos din vată de 
zahăr intră în cameră. Cei doi se urcară pe 
norişor şi se lăsară conduşi spre tărâmul fer-
mecat. În aer pluteau miresme îmbietoare de măr 
copt şi scorţişoară. Deliciosul norişor, din care 
Mihai se abţinea cu greu să nu guste, îi purtă pâ-
nă în faţa unui palat ce avea forma unui imens 
tort cu frişcă. Împrejurul palatului se afla o  min-
unată gradină în care copacii erau împodobiţi cu 
flori de marţipan în toate culorile curcubeului. 
 Era atâta frumuseţe în jur, încât băiatul 

nu ştia unde să privească. Se hotărî să pătrundă 
în castel. Sala cea mare a palatului era decorată 
cu lambriuri din ciocolată neagră, iar podeaua ... 
doar plăci de ciocolată albă. În mijlocul sălii tro-
na o masă încărcată cu tot felul de bunătăţi. 
Cozonacii, cu nucă şi stafide, ce stăteau aliniaţi 
aidoma unor soldaţi, erau înconjuraţi de praline, 
fursecuri de ciocolată şi gogoşi decorate cu top-
ping de căpşuni. Băiatul se gândi cât de norocoşi 
sunt locuitorii acestei ţări dulci şi un sentiment 
ascuns de invidie îl încercă. Spiriduşul îl pofti să 
ia loc pe un scaun de turtă dulce, în timp ce el o 
anunţă pe regină că i-a sosit invitatul de onoare. 
Mihai aştepta cu nerăbdare momentul întâlnirii. 
Deodată, un zgomot asurzitor îl sperie. O crea-
tură uriaşă, cu dinţii cariaţi sau ... lipsă, îi rânjea 
prietenos, în timp ce se îndrepta către el. 

– Bine ai venit la palatul meu! spuse ea 
cu glas dulce, dar vorbele ei 

păreau mai degrabă un tunet în urechile lui 
Mihai. Semănăm foarte mult! Când eram de 
vârsta ta iubeam dulciurile şi uram fructele şi 
legumele. Cea mai mare dorinţă a mea era să 
trăiesc într-o lume dulce. Dorinţa mi-a fost 
îndeplinită, iar acum a venit rândul meu să îţi 
îndeplinesc dorinţa cea mai mare. 

– Nu, nu! strigă băiatul disperat. Nu asta 
e dorinţa mea!  

– Ce s-a întâmplat, Mihai? Ai visat urât?
îl întrebă mama sa din 

pragul uşii. Grăbeşte-te, vei întârzia la şcoală! 

În bucătărie, bunica îi pregătea micul 
dejun preferat: lapte cu cacao şi 

mult zahăr, pâine prăjită cu unt şi dulceaţă de 
cireşe. 

 Mihai împinse farfuria şi îşi întrebă buni-
ca: 

 – Bunico, avem iaurt şi cereale integrale?  

Maria-Theodora Preda,  

clasa a V-a B 

prof. Mihaela Chiribău-Albu 
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Visiting the USA-  
A Trip to Remember 

 Hey y`all! My name is Abel Paduret and I 
would like to tell you about my third trip to the 
US. So, I have to begin with the airport. Very 
boring, I might say! The first flight was 3 hours 
long and the second flight from Paris to New 
York was 7 hours long. But as soon as I got there, 
the adventure began………………….. 

New York   

 The first 3 days in New York. This is 
when  I realized that New York city is very civi-
lized, not like how it is presented in the movies, 
full of murderers, robbers, people swearing and 
stuff like that.I was really impressed by this. I 
visited the World Trade Center site ,the Statue of 
Liberty, Times Square,Empire State Build-
ing,Central Park,Central Park Zoo and the list 
goes on. Also, pizza is amazing there. J 

 (Ex World Trade Center…..it used to be one of the 

towers) 

  

 

(Freedom Tower, one of the build-

ings of  the current World Trade Center.) 

Lonaconing,Maryland 

              From New York, I travelled to a little 

town in the state of Maryland called Lonacon-

ing. I visited some of my father`s friends for 

few days. It was pretty nice out there because 

it was in the middle of nature. Yes, a town in 

the middle of the wild. You could easily see a 

deer any time and also you had to  beware of 

the bears! I saw one! What  I liked the most 

was shooting (fire 

guns) and fishing. 

Don`t worry 

about fire guns.In 

the States, any-

body from 21 

years of age can 

own fire guns. 

Every teenager 

can shoot with a 

gun. Of course, he 

must be super-

vised by an adult. 
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              From wilderness, to Washington.We 
stayed at our good friend Pete‟s 
place.Strangely,Washington has no skyscrap-
ers.What was really interesting is that every-
where you looked,squirrels were everywhere! 
My sisters were chasing them all the time! Any-
way, we spent the whole day visiting the Capi-
tol, the Monument,the museums and drinking 
root beer (it has no alcohol in it). 

Maine and Boston  

              From Washington,on the road to the 
state of Maine. Most of my American friends 
live there. I can easily say,that place is my se-
cond home for me. I spent a lot of time with my 
friends there.The church band invited me to play 
drums for them in a little concert on Wednesday 
night. I was really happy about that. I could play 
drums as loud as I could and also with micro-
phones on the drums. That was very loud! My 
ideal volume! It was really awesome! My favor-
ite song that I played was a pop/rock song by 
Elevation called Only King Forever. I recom-
mend you check it out on YouTube. It`s a beau-
tiful song. Few days after this crazy moment, I 
visited Boston and I took the Duck Tours. I saw 
the University of Harvard, M.I.T.  and the histor-
ical places. After this….pizza time!..with root 
beer of course! 

 At that time school just started and I was…
J)))..how can I say….offline?:))  

New Jersey 

           In New Jer-
sey I visited a big 
fair. We went 
there almost every 
day. I rode the 
monster truck and 
the rollercoaster. 
The coolest thing 
was the car show. 
People from all 
over the east coast 
brought their vin-
tage cars. I saw 
thousands of cool 
cars out. It was 
like in the old 
American movies. Also, I saw the big-
gesttruck in the world, a Ford F-950 Super 
Duty. It`s even bigger than any European 
trucks (TIR). OK, now imagine an American 
MACK J 

Delaware 

         In Delaware I visited the Longwood 
Gardens. It was beautiful. For me it was too 
much for a garden.  

            Just the day before my departure to 

Romania, I ate the best pizza in the world, the 

bacon cheeseburger pizza. For me, it was a 

heavenly pizza because it was extremely deli-

cious. 

 This was my trip to the 
US.I hope you enjoyed reading 
about it.  
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Sentimente 

Sentimentele aleargă,în 

fiecare zi a vieții. 

Speranța în inimile timide, 

Răutatea în vechile peșteri sumbre, 

Frica după întunericul nimicitor, 

Tristețea în adierile mohorâte, 

O picătură de bucurie 

în petalele fiecărei flori, 

Încrederea în mărul păcătos, 

Curajul în lumina soarelui, 

Prietenia în fiecare îmbrățișare dulce. 

Iubirea e de negăsit, 

iubirea o găsim rar. 

Știm doar că rătăcește 

prin grădina trandafirilor, 

unde spinii au orbit-o cu asprime. 

Acum este oarbă, 

noi suntem orbii! 

Ingrid Carla Lădaru,  

clasa a VI-a B 

coordonator: profesor Mihaela Chiribău-Albu 
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Lacrima cerului  

Pământul, când a fost creat, 

            Era, se pare, cam uscat. 

            Dar cerul s-a înduioșat 

            Și-o lacrimă i-a picurat. 

 

            Maestrul Strop cel fermecat, 

            Pământul l-a îmbrățișat, 

            Și a umplut oceane, mări, 

            În toate cele patru zări. 

 

            Puterea apei neîncetat, 

            Munți, dealuri, văi a modelat 

            Și viață ea le-a dăruit 

            Natura a însuflețit. 

Maria Iuliana Tanțoș   
       clasa  a VI-a B 
coordonator: prof. 
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Creştini pe vecie 

În t r - o  z i ,  
U n  d o r  

Al sufletului lor 
Le-a luminat calea minţii : 
 
,,De ce să fim noi 
Cei care încalcă decizia lor, 
A strămoşilor, 
Şi să nu sfârşim creştini? 
 
E mai bine să trăim 
Şi cumplit să jelim 
 
Că noi încă vieţuim 
Fără să voim ? 
 
Ai dreptate,tată ! 
De ce să trăim în batjocura lor 
Când am putea muri în braţele sfinţilor?”  
 
Şi plini de curaj şi-au înfruntat 
Teama de moarte, 
De plecare, 
Şi-au privit senini călăul  
Cu securea lui cea mare. 
 
 
Erau doar şi ei oameni cu frică de moarte 
Dar au dat teama la o parte 
Dorind să-şi păstreze credinţa mai departe 
Şi să piară având suflete curate. 
 
Iar  numele lor a devenit faimos  
În lumea celor  care nu se lasă mai prejos  
Şi-şi urmează credinţa cu suflet curajos. 
 

Ştefana-Maria Grozav  
clasa a V-a B 

coordonator: prof. Mihaela Chiribau 
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Noi suntem   

   Toţi adulţii mă întreabă 
care sunt planurile mele legate 
de facultate, când eu nici măcar 
nu ştiu care e culoarea mea pref-
erată. În şcoli, suntem învăţaţi 
că, trăind în lumea modernă a 
afacerilor, a fi creativ, original 
sau gânditor este inutil, atâta 
timp cât nu poţi vinde ceea ce 
gândeşti. Nu mai vreau să învăţ 
într-o sală de clasă. Vreau să 
călătoresc şi să vorbesc cu oame-
nii. Vreau să învăţ călătorind, să 
acumulez cunoştinţe, fără ca mai 
apoi să fiu riguros testată asupra 
lor.  Nu vreau ca din cauza 
fricii de examene să îmi pierd 
pasiunea pentru lucrurile care mă 
atrag, pe care le iubesc. Vreau să 
mă alimentez cu fragmente de 
cunoştinţă pe care le-am primit 
de la alţi oameni, vreau să fiu 
instinctivă. Şcoala ne-a furat 
această pasiune, acest drept. Dar 
nu urâm învăţământul pentru 
asta. La urma urmei, încă ne 
prezentăm la ore. Încă ne facem 
temele.Încă mai trecem clasa. 
 De asemenea, încă ne 
iubim profesorii. Încă venim la 
ora doamnei „x‟, pentru că acolo 
ne simţim în largul nostru şi ştim 
că orice am spune, vom primi 
acel zâmbet aprobator care ne 
umple inima de bucurie, care ne 
face să ne gândim că şi ceea ce 
spunem noi contează. Suntem 
consternaţi, ne este teamă,nu 
vrem să ofensăm, nu vrem să 
greşim şi astfel, preferăm să 
plecăm capul în pământ şi să 
plângem pentru o notă rea, decât 
să cerem explicaţii atunci când 
nu înţelegem. Însă greşim. 
 Noi suntem obraznicii şi 
aroganţii. Se modelează greu 
materialul din care e făcută 
vârsta noastră. Aşadar, vorbiţi-ne 
pe limba noastră şi vă vom iubi. 

 Este limba pe care aţi 
vorbit-o şi dumneavoastră cân-
dva. Suntem nehotărâţi şi pripiţi. 
Radicali şi răzbunători. Suntem 
uşor de rănit şi la fel de uşor de 
manipulat. Suntem îngeri sau 
demoni, dar în formare. Iar asta 
depinde de dumneavoastră. Cine 
sunteţi dumneavoastră? Sunteţi 
călăuza. Iar noi? Noi suntem 
speranţa fără de capăt, suntem 
exces şi dorinţă, frica fără de 
frică şi rana deschisă stropită cu 
inconştienţă. Duşmanii Morţii şi 
copii Vieţii, suntem roşu aprins 
şi albastru electric, minte ne-
coaptă hrănită cu lacrimi sau 
suflu, suntem oglinda pieritoare 
a trecutului dumneavoastră, sun-
tem, aşa cum se spune, tot ceea 
ce împinge lumea asta înainte. 
 Suntem cei care încă vor 
să înveţe. Suntem gata să ab-
sorbim şi să filtrăm orice formă 
de cunoaştere. Pentru câţiva ani, 
de acum încolo, sufletul nostru 
este un burete nestors. Suntem 
încă naivi şi vrem să ne urmărim 
visele .. Noi suntem! Liceenii, 
adolescenţii, puberii, frumoşii 
nebuni ai bulevardelor Timpului. 
 Dar suntem neajutoraţi. 
Avem nevoie de dumneavoastră, 
să ne ghidaţi, să ne certaţi, să 
creaţi competiţii între noi cei de 
azi şi noi cei de mâine, să ne 
faceţi sângele să alerge prin 
vene, am auzit că şi asta ajută.  

 Vă iubim şi vrem să vă 
păstrăm în vieţile noastre cât mai 
mult. Mereu vom avea nevoie de 
dumneavoastră. Ştiţi cum re-
chinii trebuie să continue să    
inoate, altfel mor? Aşa suntem şi 
noi ; dacă ne oprim din a învăţa, 
murim.  

 Aveţi dreptate, totuşi. Nu 
suntem profunzi, nu suntem in-

telectuali, nu suntem artişti, nu 
suntem   critici, nu suntem nici 
poeţi. Suntem doar un grup de 
adolescenţi cu acces la internet. 
Însă nu suntem lăsaţi să ne ex-
primăm propice emoţiile, ci ne 
învăţaţi cum să  ni le înfrânăm. 
Astfel, intelectul câştigă, iar 
emoţia începe să plângă.  

 Buckowski spunea 
că        ,, cei mai buni oameni 
sunt nebuni. O duc bine doar 
mediocrii şi cei lipsiţi de talent‟‟. 
Mereu am iubit ideea de a nu fi 
sau deveni ceea ce aşteaptă alţii 
de la mine. Trebuie să pretind că 
sunt nebună ca să vă spun lucru-
rile pe care vreau să vi le spun. 
Eu numesc asta artă. Pentru că 
artă e cuvântul pe care îl dăm 
sentimentelor noastre, făcute 
publice. Iar arta nu îngrijorează 
pe nimeni. Nu am de gând să 
scriu pe foaie liniată; liniile par-
alele restricţionează. Am de 
gând, totuşi, să-mi împrăştii cu-
vintele pe tot cerul căci atunci 
nimic din ce e pământean nu mai 
strâmtorează. 

 Cred cu tărie în ficţiune. 
Cred că ne oferă o a doua şansă. 
Cea pe care viaţa o neagă. Şi mai 
cred în profesori. Şi în sistemul 
de învăţământ. Îi văd pe dascăli 
ca pe nişte cărţi. Iar cărţile sunt 
porţi către civilizaţie, sunt 
însoţitorii, magicienii, bancherii 
comorilor minţii. Cărţile sunt 
umanitatea în hârtie. Voi sunteți 
cărțile noastre. Noi suntem ... 

Ioana Baraboi, 

clasa a XI-a A 
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 Cercetările în domeniul tehnologiilor la nivel atomic au fost finanțate cu două miliarde de dolari 
în 2007. Succesele obținute au fost atât de uluitoare încât, în anul 2008, se vor aloca acestui domeniu 
peste 150 miliarde de dolari. Se apropie ziua în care soldații vor purta costume capabile să respingă 
efectul exploziilor, iar prin corpul nostru vor circula armate de anticorpi computerizați. Atunci vom 
avea haine care vor curăța aerul pe care îl respirăm și miliarde de roboți cât firul de praf vor cotrobăi 
prin tot Sistemul Solar pentru noi. Toate aceste miracole vor fi opera nanotehnologiilor. 
    Specialiștii acestui nou domeniu vorbesc despre munca lor cu multă seriozitate, dar invențiile pe 
care le fac sunt atât de minunate, încât adeseori nu le sunt luate în seamă pentru că sună incredibil. Chi-
ar cuvântul în sine, “nanotehnologie”, are un aer exotic, ce sugerează inginerii neverosimile, greu de 
înțeles. și totuși. Pentru că miracolele la nivel atomic vor reprezenta cea mai mare schimbare a acestui 
secol, subiectul merită să fie privit cu mai multă atenție. 
    Mic, dar cât de mic? 

    Nanotehnologia este știința de a realiza obiecte lucrând la scara atomilor. Materia primă e 
alcătuită chiar din atomi și, prin anumite metode, ei sunt “obligați” să formeze grupuri ce dau calități 
speciale materialelor. Apoi, realizând structuri mecanice din moleculele create se pot obține nano-
roboți, capabili să execute anumite sarcini, conform unui program. 
    Nanomaterialele au dimensiuni cuprinse între 0,1 si 100 de nanometri. Cât de mic este un nano-
metru? Păi este un metru împărțit la un miliard. Această dimensiune este greu de imaginat. Dar dacă 
am mări nanometrul până l-am face cât un vârf de ac, atunci un metru ar deveni o mie de kilometri. 
Pentru comparație, o moleculă ADN are doi nanometri diametru, atomii au între 0,1 si 0,2 nanometri, 
iar o celulă roșie din sânge are un diametru de 7.000 de nanometri. 
    Cum se lucrează cu atomii 
    Deocamdată nu există o metodă unică de lucru. Fiecare savant își inventează propria nano-
tehnologie. De pildă, pentru a izola celulele canceroase, cercetătorii de la Universitatea din Michigan 
au dezvoltat o metodă care foloseste pe post de “mijloace de transport” anumite bucăți din moleculele 
ADN. Aceste porțiuni se numesc dendrimeri. Alte metode presupun schimbarea calității unor materiale 
folosind nanotuburi. 
    Acestea sunt construite din sfere create din 60 de atomi de carbon numite buckminsterfullerene 
sau, mai simplu, buckyballs. Materialele care conțin sferele “bucky” sunt de șase ori mai ușoare si de o 
sută de ori mai rezistente decat oțelul. în prezent, savanții estimează că în fiecare zi inventează cel puțin 
o nouă nanotehnologie. 
    Eliminarea cancerului folosind nanotehnologia 

    Pentru a ucide celulele canceroase fără să fie afectate cele sănătoase, medicii au inventat 
metoda “calului troian nanometric”. Calul este o portiune de ADN (dendrimer), care are la capete două 
grupuri de atomi. Un capăt va fi “înglobat” de celula canceroasă, pentru că are câțiva atomi asezați ex-
act ca cei din membrana ei. Cel de-al doilea capăt, care contine substanța fluorescentă, rămane sus-
pendat in afară, precum o antenă. Celulele sănătoase nu absorb dendrimerii, deci nu vor fi marcate. 
Apoi, raza laser, direcționată precis de antena fluorescentă, va ucide numai celulele canceroase. 
    Bilele Bucky 

    Fizicianul Richard Feynman e primul om care a vorbit despre tehnologiile la nivel molecular. 
Era anul 1959 si puțini au înțeles cum s-ar putea scrie Enciclopedia britanică pe un vârf de ac. In 1985, 
doi savanți din Anglia au realizat sfere din catre 60 de atomi de carbon, care semănau cu Domul proiec-
tat de arhitectul Buckminster Fuller.  

Dezvoltarea nanotehnologiei 
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Ei le-au numit “buckminsterfullerene”, dar toata lumea le spune bucky. Ele sunt de șase ori mai 

ușoare si de o sută de ori mai rezistente decat cel mai bun oțel. Bilele bucky pot fi aglomerate sub 

formă de cilindri, numiți “nanotuburi”. Din nanotuburi se fac fibre, ce pot fi incluse în diverse mate-

riale, care devin incredibil de rezistente. 

    Armură pentru soldații “Robocop” 

    Războinicul bionic este deja un concept accesibil, care a fost popularizat de filmele SF. 

Totusi, ceea ce și-a propus armata americană e cât se poate de real. Conform proiectului “Robocop”, 

până cel mai târziu în anul 2020, toți soldații vor fi imbrăcați în “armuri nanometrice”, realizate din 

materiale ce contin fibre din nanotuburi. Noile echipamente îi vor apăra de orice glonț și de efectele 

devastatoare ale exploziilor. Pe corpul soldatului se vor afla peste o mie de senzori nanometrici care 

vor sesiza în timp util apropierea unui glonț sau a unui șrapnel, iar apoi vor “comanda” costumului sa 

se “întărească” în zona probabilă de impact. 

    Aceasta tehnologie implică faptul că fiecare centimetru pătrat de material va conține senzori 

și mecanisme de “întărire” prin repoziționarea nanotuburilor. Uniformele duale, care vor putea fi al-

ternativ flexibile ca orice pânză sau mai rezistente decat kevlarul, vor putea trece dintr-o stare în alta 

și la comanda verbală a purtătorului. și asta nu e tot. Același material va putea imita culorile mediului 

atat de bine încat, în câteva fracțiuni de secundă, soldatul va deveni aproape invizibil de la distanță. 

    Casca protectoare a capului va fi chiar mai rezistentă decat hainele și, în plus, va fi dotată cu 

sisteme de extindere a acuității vizuale si auditive, plus un translator automat al cuvintelor, rostite de 

militar în limba engleză, în orice limbă vorbită pe Terra. Daca adăugăm sistemele de night-vision, cu 

infraroșii, e limpede că vom avea de-a face cu un veritabil robot miniatural. Toată aparatura va fi real-

izată cu ajutorul nanotehnologiei, pentru că, în ciuda complexității tehnice, casca sa ramana ușoară si 

confortabilă. 

    ARME 

    Mitraliere cu patru țevi și sistem de ghidare prin laser, realizate din nanotuburi, care folosesc 

muniție de mai multe tipuri. 

    CAMUFLAJ 

    Materialul din nanofibre al uniformei se va colora precum mediul ambiant, iar soldatul va 

deveni invizibil de la distanțe mari. 

    SUPRA-OAMENI 

    Exoscheletul pe care este construit costumul are articulații pneumatice care vor accelera mer-

sul militarului și îi vor permite acestuia sa ridice și sa transporte cu ușurință greutați foarte mari, 

mușchii suportand doar 10% din efortul necesar. 

    CASCA 

    Dotată cu vedere stereoscopica și night-vision, casca este capabilă sa proiecteze informații și 

scheme pe interiorul vizorului. Acesta nu poate fi penetrat de gloanțe. 

    HAINE INTELIGENTE 

    Hainele sunt prevazute cu senzori care estimează zona unde va lovi glonțul si apoi, cu aju-

torul unui mecanism special, reorientează nanotuburile, devenind mai rezistente decat Kevlarul in 

locul vizat. 

    Haine inteligente pentru oricine 

    Nanotuburile pot fi incluse în țesăturile obisnuite. Singura problemă e că, o vreme, vor costa 

cam mult. Deja există materiale realizate cu nanotuburi, care costă 10.000 de dolari metrul. Este 

vorba de țesături de matase acoperite cu nanofibre ce conțin aur, care arată exact ca o țesatură facută 

din fir de aur, dar are toate calitățile mătăsii. și fibra de bumbac poate fi acoperită cu nanotuburi din 

argint, prin simpla atracție dintre sarcinile pozitive ale bumbacului și ionii negativi de argint. 

    De ce țesături cu argint? Pentru că acest metal are reale calitați antibacteriene și antivirotice, 

fiind capabil să curețe inclusiv aerul care trece printr-o astfel de țesatură. Prezența nanotuburilor de 

argint nu va permite murdărirea materialului, pentru că de el nu se va putea “agăța” nicio celulă 

moartă de piele, niciun fir de praf, nicio bacterie și nici măcar un virus. 
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       De pete nici nu va mai fi vorba! Cei care au realizat acest material spun că el nu trebuie 
neapărat sa aiba aparență metalică, aspectul fiind dual, prin poziționarea diferită a fibrelor din nano-
tuburi. Toate casele vor avea în curand perdele cu nanotuburi de argint, care vor ioniza aerul și vor 
reduce poluarea până aproape de zero. 
    Cucerirea spațiului cosmic cu ajutorul roboților minusculi 
    Pentru fiecare 100 de nanocomputere va fi lansat și câte unul capabil să funcționeze ca 
server, care le va coordona pe celelalte și va transmite, prin unde radio, informații către Pamânt. 
    Un grup de cercetători de la Universitatea din Glasgow a reușit să construiască niște dis-
pozitive nanometrice, dotate cu aparatură foarte sofisticată, care pot transmite prin unde radio in-
formații meteo și audio-video la distanțe comparabile cu distanța dintre Pamant și celelalte planete 
ale Sistemului Solar. 
    Aceste dispozitive urmează sa fie lansate cu sutele de mii pe cate o planetă. Unele dintre ele 
vor avea rol de server, celelalte funcționând precum computerele intr-o rețea wireless. Nanocom-
puterele au fost deja realizate de către Centrul de Cercetare Nanoelectronică din Glasgow, iar 
“praful inteligent” este gata sa fie lansat in spațiu. 
    Cu ajutorul unor navete spațiale, rețelele de spioni nanometrici vor fi lansate mai întâi în 
atmosferele planetelor alăturate, Marte si Venus, iar în următorii ani și pe celelalte planete ale Sis-
temului Solar. Pe fiecare planetă, rețeaua va fi “distribuită” de vânt, fiind, de fapt, în continuă 
mișcare, în funcție de conditiile atmosferice. 
    Aripa portantă a dispozitivelor a fost realizată după modelul semințelor de păpădie, care pot 
zbura, la propriu, la cea mai mică adiere. Stratul de polimer dublat cu nanotuburi, care protejează 
nanocomputerele, este foarte rezistent la intemperii și numai dacă se vor scufunda în lavă acestea 
vor fi distruse. Pe apă, plutesc exact ca firele de praf. 
    Nanodoctori, in 30 de ani 
    Cum ar fi să putem înghiți un doctor mic de tot, care să poată călători prin sange pană la 
orice celulă bolnavă a corpului? Nanodoctorul s-ar putea pricepe la toate : să ofere medicație, să 
extirpe tumori, să faca analize si să “pună umărul” la reconstrucția țesuturilor distruse accidental. 
Deși pare ficțiune, acești roboți medicali pot fi realizați prin nanotehnologie. “Medicamentele pe 
care le facem azi sunt foarte puțin eficiente din cauza măsurilor de precauție. Cand facem un antibi-
otic destinat uciderii bacteriilor, trebuie să avem grijă ca el sa nu ucidă și celulele corpului nostru. 
    “Un nanorobot capabil să administreze otravă numai bacteriilor pe care le vizăm ar simpli-
fica mult lucrurile” spune Otilia Saxl, directorul executiv al Institutului pentru Nanotehnologii din 
SUA. Bolile vor putea fi diagnosticate înainte ca omul să simtă primele neplăceri, ceea ce ar simpli-
fica și mai mult tratarea lor. Organele umane care suferă “avarii” de uzură, precum ficatul, rinichii 
si creierul, vor putea fi ajutate să-și refacă celulele distruse. 
    Nanoroboții vor putea plasa celule stem exact la locul “dezastrului” și apoi, după ce ele se 
vor multiplica, transformandu-se într-un țesut identic celui care trebuie sa fie înlocuit, toți roboții 
vor opri procesul, pentru a evita aparițiile de tumori. Nanoroboți atât de complecși vom avea peste 
numai 30 de ani. 
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