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          Aprilie sau prier este a patra lună a anului 
în calendarul gregorian și una dintre cele patru luni 
gregoriene cu o durată de 30 de zile. 

          Aprilie începe (astrologic) cu soarele în 
semnul Berbecului și sfârșește în semnul Taurului. 
Din punct de vedere astronomic, luna aprilie începe 
cu soarele în constelația Peștilor și se sfârșește cu 
soarele în constelația Berbecului. 

           Numele lunii aprilie (latină: Aprilis) vine de la 
cuvântul latinesc aperio, ire = a deschide, deoarece 
în aprilie se deschid mugurii plantelor. Înainte de 
anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în 
calendarul roman și avea 29 de zile. După ce Iuliu 
Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna 
aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a 
anului. 

            Grecii numeau luna aprilie Mounichion. În 
România, luna aprilie, popular, se numește prier, 
florariu, traista-n băț. În aprilie continuă semănăturile 
de primăvară, se închid țarinele pentru pășunatul 
devălmaș, se formează turmele, se tund oile înainte 
de a fi urcate la munte, se construiesc sau se repară 
țarcurile și oboarele pentru vite etc. 

            Aprilie începe cu aceeași zi a săptămânii ca 
și iulie în toți anii și ca ianuarie în anii bisecți. 
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       Prier înseamnă timp favorabil, prielnic atât pentru semănatul holdelor, dar și pentru 

turmele de animale. Când vremea este înșelătoare, cu timp friguros și secetos pentru lucrările 

de primăvară, aprilie anunță sărăcie și se numește și ”Traistă-n băț”. 

          De fapt, în spiritualitatea populară se și spune că ”Prier priește, dar și jupuiește!”, aluzie 

la zilele capricioase, cu timp potrivnic lucrărilor de sezon. În această lună se continuă 

semănatul de primăvară, început în martie. Acum se închid țarinile, ceea ce înseamnă că oile 

și vitele nu mai au voie să pască libere iar pășunatul devălmaș este întrerupt pentru câteva 

luni, se formează turmele, se repară gardurile țarinilor, se tund oile înainte de a fi urcate la 

munte etc. 

        Se mai spune, despre luna aprilie, că este o lună capricioasă în care vremea va fi ori 

geroasă, ori călduroasă. 

           Totodată, în luna lui aprilie se fac prevestiri ale vremii ce va urma, astfel se nasc o 

parte din superstițiile acestei luni, și anume: 

       Dacă în luna lui Prier este vreme frumoasă și călduroasă, atunci luna mai va avea 

vreme rece, cu înghețuri; 

       Dacă la Prier este vreme posomorâtă și rece, atunci luna lui mai va avea vreme 

frumoasă și călduroasă; 

       Negura de la răsărit, din luna aprilie, e semn bun pentru anul în curs; 

 

                               Veseli de 1 aprilie – superstiții de 1 aprilie 

       Ziua Păcălelilor şi Ziua internațională a păsărilor. Dar pe noi ne interesează primul 

aspect: De unde vine?, Cum se … manifestă?, Ce superstiții avem de 1 Aprilie? 

Ziua de 1 Aprilie a fost întotdeauna un prilej de distracție şi cum e sănătos să râzi, ne bucurăm 

şi noi când avem prilejul. Se pare că originile acestei zile se regăsesc, ca multe alte obiceiuri, 

în schimbarea calendarului gregorian. Se spune că, odată cu această schimbare, mulți nu s-au 

putut obişnui cu noile date ale sărbătorilor. Și atunci, în timpul lui Carol al IX-lea, mulți 

neadaptați sărbătoreau Anul Nou la… 1 Aprilie! Cei ce sărbătoreau astfel erau numiți „nebuni 

de Aprilie”. Apoi obiceiul s-a perpetuat până-n zilele noastre, pierzându-şi semnificația 

inițială şi păstrând doar… ”nebunia”. Pentru că e o nebunie veselă şi plăcută! 

        Ziua Păcălelilor este un obicei foarte răspândit în întreaga lume: în Marea Britanie, 

Spania, Italia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Franţa, în S.U.A., Germania şi… la noi. Cei 

păcăliţi erau porecliţi în Franţa „poisson d’Avril”, în Anglia „noddy”, în Scoţia „cuc de 

Aprilie”. Tot în Franţa, de 1 Aprilie se trimit felicitări cu peşti, bomboane-peşti, dar cel mai 

adesea se agaţă un peşte de hârtie, pe spatele păcălitului. 

            Acest obicei n-a fost lăsat să treacă nici de mass-media, fără să-l … celebreze. Vă dăm 

mai jos câteva păcăleli nostime datorate mass-media. În anul 1983 ”Associated Press” anunţa 

ca „întemeietor” al păcălelilor de 1 Aprilie pe … împăratul Constantin, care, zicea respectiva 

agenţie de presă, pe 1 Aprilie şi-a pus măscăriciul să fie împărat pentru o zi. Păcăleală sau nu, 

lucrul ar fi fost posibil.  

 

Redacția 
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        Carol Davila, pe numele de naștere  Carlo Antonio Francesco 

d’Avila (în franceză Charles d'Avila) (n. 1828, Parma, Ducatul Parmei – d. 24 au-

gust 1884, București, România) a fost un medic și farmacist român, de origine franceză, 

născut în Italia, cu studii în Germania și Franța. Aceta a fost ales post-mortem membru 

al Academiei Române (2003).     

        A urmat cursurile Facultatea de Medicină din Paris, pe care o absolvă în februarie 1853. 

A sosit în Țara Românească în data de 13 martie 1853, la nici 25 de ani, după ce și-a dat 

doctoratul la Paris și după ce a ajutat la stingerea epidemiei de holeră din 1849, în Champagne 

și Cher. Ar fi trebuit să stea în Țara Românească doar 3 ani, dar a rămas până la sfârșitul vieții 

sale. A venit încă din 1853 în București, invitat fiind de domnul Barbu Știrbei pentru a 

organiza serviciul sanitar. A contribuit fundamental la organizarea învățământului medical 

din România. A fost profesor de chimie la Universitatea din București. În 1860 a fost ridicat 

la rangul de general. A organizat serviciul românesc de ambulanțe, care s-a distins apoi în 

timpul Războiului de Independență. A modelat viața medicală sub patru domni, dintre care 

trei i-au devin prieteni.  

         A construit, din aproape în aproape, un sistem medical pe care l-a implementat cu succes 

în serviciul sanitar militar și civil. În 1855 a înființat o școală de felceri, iar în 1856 o școală 

secundară de chirurgie cu program școlar teoretic-liceal și sanitar-militar. Când adversarii 

filoruși au făcut demersuri pentru închiderea școlii, Davila s-a adresat guvernului francez, 

care s-a obligat să o mențină pe cheltuiala lui. După 10 ani, în 1869, a înființat Facultatea de 

Medicină. Între timp, Davila a întemeiat învățământul farmaceutic și pe cel veterinar, a fondat 

numeroase societăți și reviste de specialitate (între care Asociația medicilor români, Monitorul 

medical, Gazeta spitalelor), a organizat conferințe medicale și a ținut prelegeri cu 

demonstrații experimentale la Sfântu Sava. A înființat împreună cu horticultorul austriac 

Ulrich Hoffmann, Grădina Botanică din București și a introdus concursurile medicale și 

stagiile obligatorii în spitale. 

                                                                          Rubrică realizată de colectivul clasei a X-a B 
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          Madrid este capitala Spaniei. Construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit, orașul 

a devenit capitală în 1561, în timpul domniei lui Filip al II-lea de Habsburg. Ca urmare 

Madrid a devenit un oraș înfloritor. 

          Madrid este nu doar capitala țării, ci și capitala provinciei și a comunității 

autonome Madrid. 

          Puncte importante culturale și turistice includ faimosul Muzeu Prado, Muzeul Thyssen 

Bornemisza, Centrul de Artă Regina Sofia(unde se află Guernica lui Pablo Picasso), Casón 

del Buen Retiro, Palatul Regal, Templo de Debod, Monasterio de las Descalzas Reales, Puerta 

del Sol, Parque de Retiro, și Chueca 

        Alte orașe învecinate sunt populare pentru călătoriile de o zi din Madrid, 

incluzând Toledo, Segovia, Ávila, Aranjuez, Alcalá de Henares, mănăstirea și complexul de 

palate de la El Escorial, și Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Madrid este cunoscut și pentru viața sa de noapte și discotecile sale; pentru madrileni 

nu este ieșit din comun să danseze toată noaptea, iar apoi dimineața să meargă la muncă. 

Această viață de noapte numită la movida, a înflorit după moartea lui Franco. 

           Madrid este servit de Aeroportul Internațional Barajas, care este situat cam la 13 km la 

est de localitate. În ciuda populației orașului în jur de patru milioane (madrileni 

sau madrileños), metroul madrilen este una dintre cele mai extinse și mai rapid dezvoltate 

rețele de metrou din lume.  
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              Mănăstirea și Escorialul din Madrid au fost înscrise în anul 1984 pe lista 

patrimoniului cultural mondial UNESCO. 

               În centrul Madridului, în Plaza de Castilla, se află 4 zgârie-nori cu înălțimi cuprinse 

între 236 și 250 metri. 

              Capitala spaniolă, excluzând suburbiile moderne, are aproximativ forma unui 

patrulater alungit pe direcția nord-sud. Dezvoltarea modernă a orașului începe în secolul al 

XVIII-lea, sub Bourboni, care au întreprins amenajarea capitalei și construcția Palatului 

Regal. Astăzi, orașul se întinde spre vest, dincolo de râul Manzanares (traversat de 11 poduri, 

dintre care principale sunt Puente de Toledo și Puente de Segovia), de-a lungul drumurilor 

Paseo de Extremadura și Calle de Toledo, iar spre nord se dezvoltă noile cartiere Ciudad 

Lineal, formate mai ales din vile și cu numeroase spații verzi. Metropola spaniolă se remarcă 

printr-un mare număr de parcuri, largi bulevarde, monumente și fântâni. Cel mai mare parc al 

capitalei, situat pe malul drept al raului Manzanares, este Casa de Campo, de fapt o pădure-

parc, care acoperă aproape 1750 ha, în cuprinsul căruia sunt amenajate trei lacuri. Alte 

parcuri: Retiro, Campo del Moro și Parc del Oeste (V. Cucu, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

            Templul extraordinar de la Debod este un edificiu egiptean antic achiziționat de 

Spania în perioada construcției marelui baraj de la Assuan. Acesta a fost reclădit lângă 

Rosales, oferind o panoramă a orașului. 

             Las Ventas, arena pentru lupte cu taurii cu 23000 de locuri, este cea mai mare arenă 

de acest gen din Spania, unde toreadorii începători își etalează talentul, în cadrul unei 

ceremonii de inițiere în care matadorii se luptă cu primul lor taur. Madridul este cel mai 

important centru universitar și cuprinde câteva dintre principalele universități ale țării: 

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Universitatea prin 

Corespondență), Universitatea Complutense și Universitatea Politehnică. Acestea, împreună 

cu Universitatea Madrid (întemeiată în 1836), sunt amplasate în Ciudad Universitaria, un 

complex amplu ce a fost inaugurat în 1920.  

 

                                                                                         Rubrică realizată de Iana Maria clasa a IX a B 
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            Parcul Național Munții Măcinului (11321 ha) este situat pe teritoriul administrativ al 

localităților: Măcin , Greci (situate în vestul parcului) comuna Cerna (amplasată în vestul și 

sud-vestul parcului), comunele Hamcearca și Luncavita (situate în estul acestuia) precum și 

Jijila (situată în partea de nord). 

         Parcul Național ocupă zona centrală cea mai înaltă a Munților Măcin, cuprinzând cea 

mai mare parte din culmea principală (cunoscută sub denumirea de Culmea Măcinului), 

precum și o culme secundară a acestora , respectiv Culmea Pricopanului. Altitudinal se 

încadrează între 7 si 467 m, reprezentând zona cea mai înaltă a Podisului Dobrogean. Cota 

maximă este atinsă de Vârful Țuțuiatu cu 467 m în masivul Greci. Munții Măcinului sunt cei 

mai vechi din România formați în timpul orogenezei hercinice, care a avut loc în urmă cu 

300-400 milioane de ani. 

          Parcul Național Munții Măcinului reprezintă unicul parc național din țară ce protejează 

suprafețe importante de vegetație stepică, reprezentată aici prin stepa pontico-balcanică, acest 

tip de vegetație fiind foarte rar la nivel european. Unul din principalele argumente pentru 

constituirea Parcului Național îl costituie numărul foarte ridicat de specii de plante amenințate 

cu dispariția din care multe sunt întâlnite în România doar în Dobrogea, majoritatea nefiind 

protejate în alte rezervații naturale cu excepția Parcului Național Munții Măcinului. 
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      La aproape 12 km de Luncavița se 

află Rezervația știintifică Valea Fagilor, 

una din cele mai vechi și cunoscute 

rezervații din județul Tulcea, relict 

terțiar al codrilor seculari ce acopereau 

odată Dobrogea. Aici se remarcă 

prezența fagului dobrogean cu 

dimensiuni și calități fizice 

impresionante, în amestec cu carpenul 

și teiul argintiu.              

                                       

                                                                       

       In ceea ce privește speciile de vertebrate, lista 

faunistică a zonei include cca 256 de specii, dintre 

care 7 specii de amfibieni, 11 specii de reptile, 188 de 

specii de păsări și cca 50 de specii de mamifere. 

Dintre amfibieni, speciile care prezintă importanță 

științifică sunt urmatoarele: broasca râioasă, broasca 

roșie de pădure.Dintre reptile, speciile cele mai 

importante din punct de vedere științific sunt: broasca 

țestoasă dobrogeană, șopârla dobrogeană, gușterul 

vărgat, balaurul dobrogean și vipera cu corn. 

 

         Zona Munților Măcinului reprezintă o verigă importantă pe căile de migrație care 

urmează cursurile râurilor Prut și Siret. Răpitoarele de zi sunt deosebit de bine reprezentate în 

Munții Măcinului, întalnind: uliul cu picioare scurte, uliul păsărar, șorecar comun, șorecar 

mare. 

         Dintre speciile de mamifere micromamiferele și chiropterele prezintă importanță 

științifică, precum și popândăul, pisica sălbatică, dihorul de stepă, jderul de piatră, șacalul. 

In zonele de conservare specială din Parcul Național Munții Măcinului, în afara rezervațiilor 

științifice cu regim strict de protecție, sunt permise numai activități de natură științifică și 

educativă, turism controlat, acțiuni de înlăturare a efectelor unor calamități și acțiuni de 

prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor. 

 

 

                                Rubrică realizată sub îndrumarea  prof.ec. Andora Evelina Simina 
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           Nicolae Titulescu (n. 4 martie 1882, Craiova - d. 17 martie 1941, Cannes, Franţa) a 

fost un diplomat, profesor universitar, jurist şi om politic. A fost singurul român care a ajuns 

preşedinte al Ligii Naţiunilor (predecesoare a ONU) şi singurul preşedinte care s-a bucurat de 

două mandate. Personalitate marcantă în domeniul diplomaţiei, a avut un rol esenţial în 

recunoaşterea unităţii naţionale a României în opinia publică internaţională. Este creditat cu 

introducerea ideii de “spiritualizare a frontierelor”, care presupune o apropiere transnaţională 

bazată pe valorile spirituale şi culturale. 

           Titulescu a atras simpatiile unor personalităţi importante din viaţa publică franceză şi 

sovietică printre care A. F. Frangulis, Edouard Herriot şi Maxim Litvinov. Datorită abilităţilor 

şi realizărilor sale a fost supranumit “Ministrul Europei”. A fost preşedinte al Academiei 

Diplomatice Internaţionale, preşedinte de onoare al Comitetului Român al Reuniunii 

Internaţionale pentru Pace şi doctor honoris causa la universităţile din Bratislava şi Atena. 

            Membru din 1907 al Partidului Liberal Conservator condus de Take Ionescu, 

ascensiunea politică a lui Titulescu avea să fie una fulminantă. În 1912 este ales pentru prima 

dată deputat. Din această poziţie, militează pentru întregirea României prin intrare în război. 

În 1917 a fost numit Ministru al Finanţelor, iar în anul următor a contribuit la înfiinţarea 

Comitetului Naţional Român. 

            Din 1921 a funcţionat ca reprezentant permanent al României la Liga Naţiunilor, 

urmând să fie ales de două ori preşedinte al acesteia în perioada 1930-1932. Din această 

funcţie, a luptat pentru păstrarea graniţelor aşa cum au fost stabilite prin tratatele de pace de la 

Paris şi pentru buna cooperare a marilor puteri cu statele mici. S-a remarcat prin relaţiile bune 

pe care le-a avut cu ministrul de externe sovietic, Maxim Litvinov şi pentru susţinerea stângii 

politice. 

            Nicolae Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în 

perioada 1928-1936. A dus o politica vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în 

general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor 

României. În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi 

a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori. 
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          Diego Rodríguez de Silva y 

Velázquez (născut în 1599 la Sevilla –decedat 

pe 6 august 1660 la Madrid) a fost unul dintre 

cei mai cunoscuți pictori spanioli din secolul al 

XVII-lea. Reprezentant al stilului baroc, s-a 

remarcat în special ca portretist la curtea regelui 

Filip al IV-lea al Spaniei. În același timp, 

Velázquez este creatorul unei noi viziuni și al 

unui nou mod de zugrăvire a naturii. Acest lucru 

a determinat ca, la sfârșitul secolului al XIX-lea, 

majoritatea impresioniștilor să valorifice în pic-

tura lor moștenirea lui Velázquez. 

 

          La 6 octombrie 1623, tânărul Velázquez 

este numit "pintor de camera" (pictor de curte) 

și locuiește împreună cu familia la Madrid, în 

palatul Alcazar. Din august 1628 până în 

aprilie 1629, se află 

la Madrid pictorul flamand Peter Paul Rubens, 

care pictează portretele familiei regale. 

Împreună vizionează întreaga colecție din 

palatul "Escorial" și admiră operele 

lui Tiziano și discută despre pictura italiană. 

Aceste discuții trezesc în Velázquez dorința de a 

cunoaște Italia.După întoarcerea din Italia în 

ianuarie 1631, pictorul își ocupă imediat postul 

la curtea regală.Atribuțiile lui Velázquez în 

calitate de pictor al curții se lărgesc în 1636, 

când primește titlul de "ayuda de guardarropa", 

având sarcina decorării apartamentelor regale. 

În 1643 este numit superintendent al colecției 

regale, având ca atribuție supravegherea 

lucrărilor de renovare a Alacazarului. 

 

           Între anii 1651 și 1660, Velázquez își 

continuă cariera la curtea regală, timp în care 

creează noi capodopere. Tabloul său 

intitulat "Las Meninas" (cunoscut și ca: Doamne 

de onoare sau Familia lui Filip al IV-lea) este 

una dintre cele mai ilustre creații din istoria 

picturii universale. 

                                                                                              Rubrici realizate de „Historicus” 
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         Grădinile suspendate ale 

Semiramidei sau, mai corect, Grădinile sus-

pendate din Babilon, au fost construite de 

regele Nabucodonosor al II-lea (605-562 î.Hr.) 

pentru una din soțiile sale, Amytis (Amuhea). 

Ele figurau în antichitate printre cele Șapte 

minuni ale lumii antice. După o veche legendă, 

răspândită în special de scriitorii greci, ar avea 

o origine mult anterioară: ele ar fi fost 

construite de regele Ninus întemeietorul orașe-

lor Ninive și Babilon, pentru soția sa       

Semiramida (Semiramis). După informațiile 

istoricului Diodor din Sicilia, uriașele grădini 

ocupau o suprafață de 15000 m² și se ridicau în 

patru terase până la 77 metri înălțime. Pe terase 

erau plantați arbori din mai multe specii, unii 

dintre ei fiind înalți de 24 metri. Erau udați 

de pompe cilindrice, al căror secret nu se 

cunoaște încă. Sub terase, sprijinite pe mai 

multe coloane, se găseau camere răcoroase 

pentru familia regală. După unele relatări, se 

pare că vestitele grădini au fost dărâmate de 

perși, în timpul ocupării Babilonului, tot atunci 

fiind dărâmat și Turnul Babel. 

         Construcția grădinilor suspendate 

din Babilon trebuie apreciată prin prisma 

încadrării lor în mediul înconjurător: clima 

caldă și uscată, peisajul arid și obiceiurile 

vechilor locuitori ai Mesopotamiei. La 

popoarele orientale din antichitate, noțiunea de 

grădină era legată de ideea supremei fericiri 

omenești. Această mentalitate a făcut pe 

vechii perși să numească grădinile lor "raiuri". 

Rubrică realizată de “Globtrotter”                                                                 
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         Situată în inima Transilvaniei, la 120 de kilometri de Brașov, 95 de kilometri de Sibiu și 

55 de Târgu-Mureș, Cetatea medievală a Sighișoarei este legată istoric de tatăl lui Vlad Țepeș, 

Vlad Dracul, care a locuit în cetate.  

         Cetatea este construită pe două “etaje”, pe cel de sus aflându-se Biserica din Deal și 

Școala, iar la bază fiind clădirile cetății. Zidul a fost construit în secolul al XIV-lea, având o 

înălțime cuprinsă între 4 si 14 metri, având din loc în loc turnuri de apărare ce aparțin 

diferitelor bresle meșteșugărești. Din cele 14 turnuri construite inițial, azi se mai păstrează 

doar 9, cel mai important, devenit și simbolul Sighișoarei, fiind Turnul cu ceas cu 7 figurine . 

          Principala atracție a cetății o reprezintă Festivalul Medieval de la Sighișoara care are 

loc an de an la sfârșitul lunii iulie. Oferta de cazare este destul de mare, în funcție de buget 

putând fi  cazați atât în interiorul cetățtii, cât și în afara ei. De asemenea, o mulțime de terase 

și restaurante, cu prețuri nu prea piperate, vă asteaptă să le treceți pragul, un loc foarte bun 

descoperit fiind în Piața Hermann Oberth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                       Piața Cetății                                                                Turnul fierarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Turnul cu ceas 

 

                                                                           Rubrică realizată de Iana Maria cl. a IX a B 
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. 

         Proprietatea principală care definește o gaură 

neagră este orizontul său, care este granița unei regiuni 

din care nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa. 

          Dacă regiunea rămâne deconectată pentru 

totdeauna, vorbim de un orizont de evenimente. Dacă 

este deconectată doar temporar, putem vorbi de un 

orizont aparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         În prezent se ştiu patru moduri diferite de formare a găurilor negre. Cea mai bine înţe-

leasă este cea a colapsului stelar. 

        O stea suficient de mare va forma o gaură neagră după ce fuziunea sa nucleară se va opri, 

deoarece a fuzionat tot ce se putea. 

        Când presiunea generată de fuziune se opreşte, materia începe să cadă spre propriul său 

centru gravitaţional, devenind din ce în ce mai dens. 

         În cele din urmă devine atât de densă, încât nimic nu mai poate depăşi atracţia gravita-

ţională de pe suprafaţa stelelor: din acest moment putem vorbi despre o nouă gaura neagră 

creată. 

 

 

Rubrică realizată de “Astronomul” 
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       Aquarium din Barcelona este al doilea obiectiv turistic ca număr anual de vizitatori. Se 

află în zona moll d'Espanya del Port Vell, pe malul Mării Mediterane. La Aquarium sunt 35 

de bazine care adăpostesc peste 11.000 de animale marine și 450 de specii diferite 

reprezentative pentru Mediterana. 

        Aquarium-ul din Barcelona este considerat una dintre cele mai importante expoziții de 

animale marine din Europa din cauza colecției impresionante. Într-o oră sau două vizitatorii 

sunt invitați să admire animale marine din emisfera sudică, din Marea Mediterană sau din 

coloniile de atoli de la Tropice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vizitatorii se pot aventura prin tunelul cu rechini, înconjurati fiind de apă și animale 

acvatice letale. Varietatea de animale marine este foarte mare și de aceea Aquarium din 

Barcelona este un obiectiv turistic perfect. Toate bazinele sunt amenajate astfel încât să 

reproducă cât mai bine condițiile naturale în care trăiesc animalele expuse. Există la 

Aquarium pești pirania din Amazon, caimani și peste douăzeci de specii de pinguini. Copiii 

pot învăța mai multe despre viața marină, oceanografie, pot participa la hrănirea animalelor 

marine sau se pot juca într-un submarin special amenajat pentru ei. Dacă vă petreceți vacanța 

in Barcelona, atunci vizitarea acestei metropole oceanice este un lucru ce nu trebuie ratat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Rubrică realizată sub îndrumarea  prof. Gabriela Teoderoiu           
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                                        Casa Universitarilor Bucureşti-„Casa Librecht-Filipescu” 

 

Pe strada Dionisie Lupu, la numarul 46, se ridică impunătoare o casă în stil neogotic, 

astăzi numită Casa Universitarilor. 

 A fost construită în jurul anului 1860 de bancherul Cezar Librecht, director pe atunci al 

Poştelor.  

            Librecht, de origine belgiană, a fost omul de încredere al domnitorului Al. I. Cuza, 

timp de şase ani. Nu se ştie sigur dacă el a venit în Principatele Române ca om de afaceri sau 

servitor al unui boier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             După abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1866), Cezar Librecht (1820 – 

1890) este acuzat de diferite fapte de corupţie. Astfel locuinţa este confiscată de stat şi 

cumpărată la licitaţie de către mareşalul Palatului Regal, Gheorghe C. Filipescu (1840-1902), 

profesor şi latifundiar din Moldova. De aici provine şi denumirea completă a imobilului „Casa 

Librecht-Filipescu”. După 1870, el extinde proprietatea prin adjudecarea la licitaţie a 8 loturi 

din zonă.  
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            FIlipescu cumpără apoi şi restul de 11 loturi de la ceilalţi proprietari. Dintr-o imagine de 

epocă, realizată de fotograful vremii Franz Duschek, putem observa că locuinţa a fost vizitată 

chiar de regele Carol I. 

             Filipescu a amenajat grădina casei într-un stil liber, specific grădinilor din România 

ale secolului XIX.  Filipescu era un mare moşier după cum regăsim din descrierea exponatelor 

prezentate de acesta la Esposiţiunea Agricolă şi Industrială de la Bucureşti ce a avut loc în 

1882: „G. C. Filipescu a expus o colecţie de fructe din cele mai impozante, atât prin număr, 

cât şi prin alegerea varietăţilor… este mare moşier, să fie excelent cultivator”. În grădina lui 

erau cultivate diferite soiuri de pere, mere, struguri, smochine, zmeură şi cantalupi. 

            Soţia sa Lydia Filipescu (1864-1943), o blondă cu ochii albaştri, mai tânără cu 24 de 

ani decât mareşal, creştea diverse flori în grădină, din care trimitea reginei Maria, la Palat, 

unde era deseori invitată la ceai. 

             După moartea Lydiei din 1943, casa este lăsată moştenire Eforiei Spitalelor Civile din 

Bucureşti, ce trasformă locul în cămin pentru copii. Din 1947, clădirea adăposteşte Casa 

Universitarilor Bucureşti, în perioada comunistă fiind sediul cu regim închis al profesorilor 

universitari. Tot atunci fiecare spaţiu de la parterul imobilului primeşte o denumire specifică: 

Sala de lectură, Sala de şah, Sala de marmură.  După 1990, în clădire este înfiinţat un 

restaurant. Din 2007, clădirea intră în proprietatea Universităţii din Bucureşti. 

Stilul arhitectural al Casei Librecht Casa a fost declarată monument istoric. Creneluri stilizate 

la exterior, specifice stilului neogotic, interioarele lambrisate şi decorate, precum şi parcul din 

spatele casei sunt elementele care fac din această casă una de o valoare deosebită pentru 

bucureşteni.  

            Casa Universitarilor a fost construită după planurile arhitectului Luigi Lipizer. Imobi-

lul are un subsol înalt, cu mai multe încăperi şi un parter, unde fiecare are o denumire. Interio-

rul a fost împărţit cu camere înalte, iar holul de la intrare face legătura cu fiecare salon în par-

te. Se remarcă coloane impozante, zidarie policromă. 

 

                                                                                                                 Rubrică realizată de prof. Livia Bobe 
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1. Repere psihosociologice privind agresivitatea şi violenţa 

            Agresivitatea – este comportamentul încărcat de reacţii brutale, de 

atacare, distructiv; este starea de atitudine bătăioasă, de a trăi prin forţă şi de a 

înfricoşa pe alţii, după cum este capacitatea de a înfrunta un obstacol, de 

confruntare, de a nu da înapoi în faţa greutăţilor ivite; este comportamentul 

distructiv, violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine (P.P. Neveanu, 

1978). Este tendinţa actualizată în conduite reale ori fantasmatice care ţintesc să 

facă rău cuiva, să distrugă, să constrângă, să umilească pe cineva. Literatura de 

specialitate atrage atenţia asupra faptului că agresivitatea este un concept prea 

vast şi vag, încercându-se înlocuirea prin comportament agresiv sau conduită 

agresivă pentru că ea nu se reduce la acţiuni motorii violente şi distructive, că nu 

există conduită pozitivă/negativă care să nu încorporeze în sine , să nu 

funcţioneze ca agresiune.           Aceasta a şi făcut pe unii gânditori, în special 

şcoala franceză, să opteze între tendinţă şi comportament, între intenţie şi actul 

agresiv real. Aşa spre exemplu, R. A. Baron (1977) consideră agresiunea ca fiind 

orice act ce are ca intenţie producerea unui prejudiciu ca ţintă urmărită. Adepţii 

concepţiei caracterului înnăscut al agresiunii, promovată mai cu seamă de 

psihanalişti şi etologi, susţin că există instinct al agresiunii; psihanaliştii includ 

agresiunea în cadrul instinctului morţii –thanatosului- celălalt fiind instinctul 

vieţii-erosul. 

           Etologul K.Lorenz (1963) susţine că agresiunea are rol de seamă în 

conservarea vieţii, a speciilor, comportament existent şi la om, în natura sa: 

animalele îşi apără teritoriul, hrana, îndepărtând pe alţii de acestea, previn 

aglomerarea; omul ţine în mână arma atomică, iar în inimă instinctul agresiunii pe 

care nu-l poate controla raţional. Adepţii învăţării sociale (A. Bandura, 1993) 

arată că agresiunea este un comportament dobândit, atât prin învăţarea directă, în 

care funcţionează sistemul întăririlor-recompensa şi pedeapsa- cât şi prin 

observarea şi imitarea unor modele de comportament ale altora. 

                                                        16 
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          Aşadar, agresiunea este un comportament social, se dobândeşte şi se 

actualizează în mediul social, fenomen cercetat de către A. Bandura pe grupurile 

de copii; are şi o dominantă instinctuală, după cum şi una dobândită ,se 

manifestă ca o potenţialitate/tendinţă de înfruntare, de confruntare, de a nu da 

înapoi,  fiind necesară, se construieşte, se elaborează şi poate fi pusă sub 

control. 

       Violenţa - ca noţiune provine din latinescul violentis care se traduce prin 

constrângere fizică şi mentală exercitată asupra altei persoane; este forţa, 

puterea de dominaţie prin utilizarea forţei împotriva altuia. Este un concept 

polisemic care după E. Debarbieux (1996) reprezintă dezorganizarea brutală şi 

continuă a sistemului personal, colectiv ori social; este pierderea integrităţii 

fizice, psihice şi materiale şi care conduc la agresiune, la folosirea forţei în 

mod conştient/inconştient împotriva altuia/altora, după cum este posibil  ca 

agresorul să nu fi urmărit producerea unui rău. 

        Potrivit lui Y.A.Michaud (1978), violenţa este o situaţie dată de 

interacţiunea mai multor actori, în care ei  acţionează direct/indirect, 

unitar/distributiv şi prin care se aduc prejudicii diverse altora (morale, fizice, 

materiale, psihice, culturale etc.). De reţinut este faptul că violenţa este o 

situaţie de interacţiune, o acţiune care provoacă prejudicii altora, prejudiciile 

sunt de diferite tipuri, modalităţi (directe/indirecte).Nu există un singur discurs 

asupra violenţei, ea poartă amprenta tipului de societate concret dată, cu 

modelele ei culturale, ale tipurilor  de personalitate cu elementele sale 

constitutive; se manifestă într-o diversitate de forme, de modalităţi 

(J.C.Chesnais, 1981): violenţa fizică- prin duritatea sa produce omor, viol, 

loviri şi răniri grave voluntare, furturi, vătămări corporale, tâlhării, fiind 

singura violenţă măsurabilă şi având triplu caracter: brutal, exterior şi dureros; 

violenţa economică – afectează bunurile materiale distrugându-le ori 

degradându-le; violenţa morală /simbolică- este de natură intelectuală şi 

priveşte raporturile de autoritate, de dominaţie. 
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2. Violenţa şcolară 

         Violenţa din mediul şcolar este un fenomen larg, amplu şi angajează o 

multitudine de factori pentru a putea fi evaluată corect. Ocupându-se de acest 

aspect,  J.Pain (2000) susţine că există două tipuri de violenţă în mediul şcolar: 

violenţe „obiective” încadrate penal –crima, delictele – şi în care se poate 

interveni frontal , prin instituţiile abilitate –poliţie, justiţie, în colaborare cu 

unităţile şcolare; violenţe subiective /subtile , care afectează climatul, atmosfera 

şcolară- atitudinile ostile, dispreţul, umilirea sau jignirea, sfidarea, refuzul de a 

răspunde la activităţile didactice, absenţele de la ore, lipsa de politeţe, violenţe 

fizice, perturbarea cursurilor, consum de droguri etc.-, încât unii elevi se simt în 

pericol, ameninţaţi sau chiar terorizaţi. În acest caz se detaşează  violenţa 

limbajului, atacurile verbale, intimidările, presiunile psihice, injuriile etc., 

violenţe percepute diferit de subiecţi, unii minimalizând fenomenul, alţii 

supraevaluându-l. 
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        Spectacol, colinde, muzică populară, bună dispoziție, premii, cadouri... sunt atributele 

care au stat la baza spectacolului ”Bine ai venit, Moș Crăciun!”.  

        Profesorii și elevii Colegiului Tehnologic ”Grigore Cerchez” au avut ocazia de a 

participa joi 20.12.2018 la spectacolul intitulat ”Bine ai venit, Mos Crăciun!”, spectacol în 

cadrul căruia corul liceului a interpretat cele mai frumoase și cunoscute colinde românești și 

internaționale. În cadrul acestui spectacol cântărețul de muzică populară Florentin Iacob a 

interpretat, la rândul lui, câteva colinde și melodii populare. Câștigătorii secțiunilor limba 

română, limba engleză și limba franceză din cadrul concursului ”Scrisoare către Moș 

Crăciun” au fost premiați, iar toți artizanii acestui spectacol au primit cadouri trimise de Moș 

Crăciun. Felicitări tuturor!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



  A R I P I 

          PREMII NOI OBȚINUTE DE ELEVII LICEULUI NOSTRU LA UN CONCURS 

INTERNAȚIONAL!!! 

          Elevii claselor a XI-a C și a XI-a D, reprezentanții firmelor de exercițiu Cofetăria Kaira 

și Restaurant Cerchez, au participat vineri 5 aprilie 2019, la Târgul Internațional al Firmelor 

de Exercițiu, organizat de Colegiul Economic ”C. Kirițescu”, unde au obținut următoarele 

premii: 

--premiul III pentru cele mai bune materiale publicitare-Cofetăria Kaira 

--mențiune pentru cel mai bun spot publicitar-Cofetăria Kaira 

--premiul special pentru cea mai reprezentativă mascotă-Restaurant Cerchez 

--premiul special pentru cel mai bun slogan-Restaurant Cerchez 

--premiul special pentru promovarea tradițiilor românești-Restaurant Cerchez 

                                                      Felicitări tuturor!!! 
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              ELEVII LICEULUI NOSTRU AU CÂȘTIGAT FINANȚĂRI PENTRU IDEILE 

LOR DE AFACERI!!! 

           Săptămâna aceasta a avut loc la OK Centre, premierea proiectelor câștigătoare în 

programul ”Yeei!-Antreprenoriat la Puterea Tinerilor” proiect implementat de United Way 

Romania și Asociația ROI. După 1 an de lucru-training, job shadowing și mentoring, elevii 

liceului nostru, împărțiți în echipele SUPERNOVA- Bamboi Ionuț, Dobre Ștefan, Mătușică 

Nicolae, Turcu Ionuț-clasa a X-a A, HIPSTELIGENT- Marin Alexandru clasa a X-a F, 

Dascălu Andrei clasa a XI-a D, Gheorghe Florentina și Canschi Maria Cătălina clasa a XI-a 

G, GOOD BRAIN- Marcu Mihai clasa a X-a C, GOOD BRAIN KET- Tănase Darius și 

Mașca Călin clasa a XI-a G, au reușit să convingă juriul că pot deveni antreprenori, câștigând 

finanțare pe echipă pentru continuarea ideilor de afaceri. 
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                          Vineri, 12.04.2019, elevi și profesori ai Liceului Energetic din Câmpina ne-au 

trecut pragul pentru a ne vizita și a participa la proiectul ”Tradiții și obiceiuri pascale 

românești”, în cadrul căruia elevii noștri au prezentat 4 regiuni din România din punct de 

vedere turistic și gastronomic. Activitatea a reprezentat o frumoasă colaborare între profesorii 

Petre Daniela, Rădoi Eugenia, Bobeică Daniela și Nedelea Nicoleta. 
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          ACTE   NECESARE      PENTRU    ELIBERAREA 

                DUPLICATELOR    - ACTE DE STUDII - 

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 3844/26 mai 2016 

 

CERERE  DE ELIBERARE A DUPLICATULUI  însoțită de 

următoarele acte : 

• Declarație notarială, dată de titularul actului , în care sunt 

cuprinse toate elementele necesare pentru  identificare, împrejurările în 

care actul original a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme 

dispariția actului de studiu respectiv. 

• Se va face în mod obligatoriu următoarea menține:  

,,ACTUL DE STUDIU ORIGINAL NU A FOST LĂSAT GAJ / 

GARANȚIE LA O INSTITUȚIE DE STAT SAU PARTICULARĂ, 

DIN ȚARĂ SAU DIN STRĂINĂTATE, ȘI NU A FOST 

ÎNSTRĂINAT CU BUNĂ-ȘTIINȚĂ ALTEI PERSOANE FIZICE 

SAU JURIDICE’’ 

 

• Dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de 

studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a; 

 

• Copie xerox după certificatul de naştere/căsătorie. La depunerea 

documentelor, solicitantul prezintă și actele în original pentru 

certificarea conformității cu originalul ; 

 

• Copie BI/CI 

 

• Două fotografii alb-negru sau color, format 3x4 xm; 

 

• Aprobarea  scrisă  a  consiliului  de  administrație  al  

inspectoratului școlar pentru eliberarea duplicatului, în urma 

actelor depuse de unitatea de învățământ; 

                    Actele se depun la secretariatul unității de învățământ! 
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   Cei mai celebri 7 actori JAMES BOND 007 

        Exista un stil asociat cu 007, exista o anumita maşina în care James Bond se afla in 

 misiunile sale imposibile, dar care sunt actorii care au jucat de-a lungul anilor cel mai celebru 

spion al tuturor timpurilor? 

Bărbații îşi doresc sa aibă stilul James Bond, să comande cocktailuri ca el şi să seducă printr-o 

singură privire… Acest personaj imbatabil a avut nevoie de talent imens pentru a fi mereu 

admirat în seria de filme 007. Iată care sunt cei mai celebri şapte actori James Bond! 

 

 

 

          Sean  Coonery                              Woody Allen                         George Lazenby                                         

 

    

        

         Sir Roger Moore                           Timoty Dalton                        Pierce Brosnan 

 

 

 

                                                                  Daniel Craig 

  Rubrică realizată de „Cinefilul’’ 
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         Cea de-a treia ediție a festivalului Neversea va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019 la 

Constanța pe plaja Neversea. Primii artiști confirmați sunt Afrojack, G-Eazy, Jessie J, Lost 

Frequencies, Steve Aoki, Jamie Jones, DJ Snake, Sean Paul, Tale of Us, Andy C, Chinese 

Man, Flux Pavilion, Rudimental DJ, Sub Focus DJ Set & ID, Wilkinson DJ Set & MC 

AD-APT, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Vini Vici, Bassjackers, Dubfire, Dub 

FX. Alte nume vor fi anunțate în curând. 

 

         Neversea, poreclit şi "UNTOLD-ul de la mare", a adus laolaltă zeci de mii de fani și 

sute de artiști pe scene. La malul Mării Negre s-a aliniat o pleiadă de artişti, pop, rock şi 

EDM. Anul trecut, au urcat pe scenă trupe precum The Script, John Newman, Modestep, 

Alan Walker, Armin van Buuren sau Steve Aoki. În cele 4 zile de festival, s-au înregistrat 

peste 210.000 de spectatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           Rubrică realizată de „D.J” 
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           România a fost calificată direct la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2019, 

datorită prezenţei în semifinalele CE din Franţa. 

           Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2019 va fi a XXIV-a ediție a 

turneului organizat Federația Internațională de Handbal și va avea loc între 30 noiembrie și 15 

decembrie 2019, în Japonia. Aceasta a primit statutul de țară gazdă pe 28 noiembrie 2013. 

            Campionatul Mondial se va desfășura pe arene din Prefectura Kumamoto. În plus, 

Comitetul de organizare va pune la dispoziție și o sală în Tokyo, pentru a se pregăti 

pentru Jocurile Olimpice de vară din 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rubrică realizată sub îndrumarea prof. Anca Bratu 
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             Eram afară când șeful și-a parcat BMW-ul nou-nouț și i-am spus: 

- E tare grozavă mașina asta a dvs, șefu! 

- Ei bine, mi-a spus în timp ce o admiram, dacă o sa faci eforturi, dacă o să muncești din greu 

și o să stai peste program... la anu... o să am una și mai grozavă! 

 

 

             Un individ este dat în judecată de o tipă pe care a numit-o „gâscă proastă”.  

Judecătoarea îi explică faptul că e nepoliticos să-i spui unei doamne aşa ceva şi îl îndeamnă 

să-şi ceară scuze.  

Cu o naivitate studiată, tipul o întreabă pe judecătoare: 

- Deci n-am voie să-i spun unei doamne „gâscă proastă”? 

- Nu, în nici un caz! 

- Dar unei gâşte proaste am voie să-i spun „stimată doamnă”? 

- Bineînţeles, nu s-ar supăra nimeni. 

- În acest caz, stimată doamnă judecătoare şi stimată doamnă reclamantă, vă rog să mă 

scuzaţi! 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Un tip întârzia mereu la serviciu. Bineinteles, șeful îl bagă in ședință și el îi expune 

argumente precum: nu mă odihnesc; adorm spre dimineață; somniferele nu au efect. Șeful îi 

spune că, dacă nu schimbă acest lucru, va fi concediat. 

În disperare de cauză, urmează sfatul unor prieteni și-și cumpără o sticlă de coniac. Seara, se 

așază-n pat și bea un pahar, mai bea unul ca să fie sigur de efect, până când, relaxat, adoarme. 

Se trezește dimineață cu două ore înainte de a suna ceasul, perfect odihnit și ajunge la job 

printre primii. Apare și șeful. 

- Șefu', n-am mai întârziat! 

- Văd. Dar unde-ai fost ieri? 

 

                                                                                          Rubrică realizată de “ Arlechino “ 
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