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     Noiembrie este a unsprezecea lună a anului 

în calendarul gregorian și una dintre cele patru 

luni gregoriene cu o durată de 30 de zile. 

Noiembrie începe (astrologic) cu soarele în 

semnul Scorpionului și sfârșește în sem-

nul Săgetătorului. Din punct de vede-

re astronomic, luna noiembrie începe cu 

soarele în constelația Balanței, trece prin 

Scorpion și se sfârșește cu soarele în 

constelația Ophiuchus. 

Numele lunii noiembrie (latină: November) 

vine de la cuvântul latinesc novem, nouă, 

pentru că luna noiembrie era a noua lună în 

calendarul roman. 

Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. 

În limba română, luna noiembrie se numește 

popular și brumar. Este timpul brumei, sunt 

însămânțate toate grânele de toamnă și totul 

este gata pentru iernat. 

Noiembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca 

și martie în fiecare an și ca februarie, cu 

excepția anilor bisecți. 

I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna 

noiembrie: „Monșerii fac ce fac și se 

împaltonează până în călcâie. Dispar cele 16 

ziare cotidiane precum și una veche. Opinia 

publică regretă abonamentele plătite înainte.” 
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În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 

desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La 

început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu 

România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului 

cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 

1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. 

           Mai mulţi factori decisivi au condus pe înfăptuitorii Marii Uniri pe calea cea bună. 

Angajamentul în război. Promisiunile aliaţilor. O agendă de politică unionistă a provinciilor locuite de 

români din afara Vechiului Regat. Însă cel mai valoros a fost factorul uman. Elite care s-au ridicat 

deasupra dorinţei personale, a decoraţiilor , a  recompenselor, a traseelor particulare. Dimpotrivă, 

destui şi-au cheltuit sănătatea şi averea pentru împlinirea unui ideal naţional. 

          Elitele politice şi culturale au tras precum o locomotivă pentru ideea unui stat naţional, pe 

deasupra şi modern, dacă se poate. 

         Un parcurs deschis de prima generaţie pro-occidentală şi continuată de cea de-a doua cu 

maturitatea dobândită la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

         Avem de-a face cu elitele fiecărei provincii: Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat şi Ţara 

Ungurească, dar şi cu cele din Moldova şi Ţara Românească, de-acum, România. 

        Regele Ferdinand I - Întregitorul, Regina Maria, I.I.C Brătianu, Tache Ionescu, mareşalul 

Alexandru Averescu, Alexandru Marghiloman, Constantin Stere, Pan Halippa, Pavel Gore, Iancu 

Flondor, Iuliu Maniu, Alexandru Lapedatu, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, episcopul Iuliu Hossu, 

Nicolae Titulescu, Sever Bocu, Ion Nistor, să-i numim doar pe cei mai influenţi şi vizibili. Dar au fost 

mult mai mulţi ce s-au împărţit prin capitalele europene sau prin oraşe şi sate pentru a ridica un curent 

unionist. Acestora, celor din prima linie, dar şi patrioţilor anonimi, a celor din popor care au crezut în 

acest proiect naţional le este dedicată ediţia de faţă a emisiunii Istorica. 

      Biserica şi militarii au contribuit după puterile lor la efortul momentului. 

Redacția 
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          Eugen Ionescu, cunoscut în afara României sub numele de Eugène Ionesco, conform ortografiei 

franceze, a fost un scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului 

și membru al Academiei Franceze. Obișnuia să declare că s-a născut în anul 1912, ori din pură 

cochetărie, ori din dorința de a crea o legătură între nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion 

Luca Caragiale. 

          Primele apariții ale lui Eugen Ionescu sunt în limba română, cu poezii publicate în revista Bilete 

de papagal (1928-1931) a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară și o încercare de epică 

umoristică, Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo. Lucrarea de debut e un volum de 

versuri și se numește Elegii pentru ființe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba română rămân 

eseurile critice, reunite în volumul intitulat Nu !, premiat de un juriu prezidat de Tudor Vianu pentru 

„scriitori tineri needitați”. Desprindem deja o formulă a absurdului, cartea producând uimire, derută, 

comic irezistibil. Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original și reușit de a 

desprinde din banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, 

splendoarea și neantul condiției umane. 

         Prima lui piesă de teatru, La Cantatrice Chauve („Cântăreața cheală”) a fost reprezentată la 11 

mai 1950 la Théatre de la Huchette în regia lui Nicholas Bataille. Piesa se va impune treptat după ce o 

serie de mari oameni de cultură francezi scriu articole entuziaste despre ea și va deveni cea mai 

longevivă piesă a acestui mic teatru parizian. Urmează o perioadă foarte fecundă, în care autorul 

prezintă, an de an, câte o nouă piesă.  

         Teatrul cel mai de seamă al Franței, La Comédie Française, prezintă în 1966, pentru prima dată, 

o piesă de Ionescu, Setea și Foamea și apoi piesa Regele moare. Anul 1970 îi aduce o importantă 

recunoaștere: alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta primul scriitor de 

origine română cu o atât de înaltă distincție. 

         Cu ocazia centenarului nașterii scriitorului, în anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost celebrată 

în mod oficial în întreaga lume, la propunerea României și a ambasadorului acestei țări la UNESCO, 

criticul literar profesor Nicolae Manolescu. Autorului i-au fost consacrate numeroase manifestări 

culturale, atât în țară, cât mai ales în străinătate. 

 

                                                                          Rubrică realizată de colectivul clasei a X a B 
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Spre deosebire de numeroase alte capitale 

europene, Bucureşti nu se poate mândri cu o 

istorie de milenii. Prima referinţă istorică la 

acest oraş sub numele de Bucureşti datează din 

Evul Mediu, în 1459. Se spune însă că, pe de 

altă parte, Bucureşti a fost întemeiat câteva 

secole mai devreme de o figură controversată şi 

mai curând legendară, un anumit Bucur (de 

unde derivă şi numele oraşului). Ceea ce este 

cert este că zona în prezent ocupată de 

Bucureşti a fost locuită încă din antichitate. 

 

   Tocmai în acele timpuri Bucureşti a început să 

crească din punct de vedere economic şi politic, 

devenind un centru al Valahiei din aceste puncte de 

vedere. Curtea Veche este cel mai important complex 

arhitectural care mai aminteşte de acele vremuri.    

 

 

În 1881 Bucureşti devine capitala Principatelor 

Române, după unificarea Moldovei cu Ţara 

Românească. Mare parte din moştenirea 

arhitecturală a fost distrusă într-un incendiu din 

1847, însă epoca modernă a adus o nouă 

perioadă de prosperitate. Un uimitor de nou 

oraş era construit, iar peisajul arhitectural şi 

planificarea urbană au adus reputaţie 

internaţională oraşului Bucureşti, astfel încât 

capitala a fost supranumită Micul Paris, iar 

Calea Victoriei, una dintre cele mai renumite 

străzi din oraşul actual, era adesea comparată cu 

Champs Elysees. 
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În 1918 (mai precis, pe 1 decembrie), Transilvania s-a 

unit cu anterior constituitul Principat al României. 

Prin urmare, Bucureşti a devenit capitala întregii ţări. 

Perioada interbelică a fost excepţional de favorabilă 

cu Bucureştiul, întrucât atunci oraşul şi-a cunoscut 

zilele de glorie culturală. Casa Capşa, deja 

recunoscută până atunci ca reper al întâlnirilor şi 

dezbaterilor mondene, politice şi culturale, şi-a 

consolidat prestigiul, atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional. Însă, ulterior celui de-al Doilea Război 

Mondial, odată ce regimul comunist a acaparat scena 

politică a României, mare parte din oraşul istoric şi-a 

pierdut coordonatele, cel puţin din punct de vedere 

arhitectural. 

 

 

Ultimele episoade istorice violente care au 

marcat oraşul Bucureşti se referă la Revoluţia 

din 1989 şi la ulterioarele tulburări politice şi 

sociale cunoscute sub numele de Mineriade, 

care au avut loc la începutul anilor 1990. 

 

 

 

În prezent, Bucureştiul trece printr-o constantă şi 

profundă reînnoire la nivel de planificare urbană, mult 

aşteptata revigorare concentrându-se, cel puţin în mică 

parte, pe restaurarea a ceea ce a supravieţuit din Evul 

Mediu şi epoca modernă.  

 

 

 

 

Tabloul deconcertant de pestriţ al oraşului  

Bucureşti este, de fapt, destul de amplu pentru a 

cuprinde atât tuşe elevate şi spectaculoase, cât 

şi nuanţe anoste şi groteşti, şi nu doar din punct 

de vedere arhitectural, ci din perspectiva a tot 

ceea ce are legătură cu oraşul (cultură, obiceiuri 

ale oamenilor, infrastructură şi altele aseme-

nea). 

 

 

   

                                                                                         Rubrică realizată de Iana Maria clasa a IX a B 
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      Munții Apuseni reprezintă una dintre cele mai atractive destinații turistice din România. Dincolo 

de veșnicul și controversatul subiect Roșia Montană, peisajele încântătoare, oamenii și farmecul 

general al acestei rezervații naturale, atrag ca un magnet mii de vizitatori. Peșteri (circa 400), cascade, 

trasee turistice mai ușoare sau mai dificile, târguri și tradiții care mai de care mai interesante, case 

memoriale și muzee – o sumedenie de motive pentru face o vizită în această regiune, indiferent de 

anotimp. 

Cascada Pisoaia 

 

     O incântătoare cădere de apă de 

circa 18 metri, se află intr-un cadru 

natural superb, în comuna Vidra (sat 

Nemești). Pădurea de fag care 

străjuieste cascada contribuie la 

desenarea unui tablou impresionant, 

alături de stâncile abrupte care aruncă 

apa în mod despletit. 
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                                                                      Peștera Scărișoara  

 

 

 

 

 

     Situată la altitudinea de 1150 m, Scărișoara a fost  

menționată documentar pentru prima oară în anul 

1863, de către un geograf austriac. Ghețarul din 

interiorul peșterii are o vechime de peste 3000 de ani 

iar peștera are o lungime totală de 750 de metri, pe o 

porțiune de 250 putând fi vizitată.  

 

 

 

 

Casa Memoriala Avram Iancu 

 

     Avram Iancu a fost revoluționarul 

pașoptist și conducător al Țării Moților 

în lupta împotriva trupelor revoluționare 

ungare, în 1849. Crăişorul munților s-a 

născut în Apuseni, într-o familie de 

țărani moți înstăriți, având o educație 

aleasă, finalizată cu absolvirea facultății 

de drept din Cluj. Casa în sine a fost 

construită de către părinții lui Avram 

Iancu, în anul 1801, și în interior veți 

descoperi o sumedenie de documente și 

obiecte personale ce au aparținut 

revoluționarului român. 

 

 

                                Rubrică realizată sub îndrumarea  prof.ec. Andora Evelina Simina 
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“Suntem ceea ce mâncăm” – deși pare un pic exagerat, mâncarea, combustibilul 

corpului nostru, este factorul principal care ne face să funcționăm și să arătăm bine sau să ne 

confruntăm cu fel de fel de probleme de sănătate sau estetice. 

O alimentație sănătoasă cuprinde toate grupele de alimente pentru buna funcționare a 

organismului, de aceea nu trebuie să renunțăm la niciun aliment, chiar dacă intrăm într-o 

dietă ca să slăbim la un moment dat. 

Piramida alimentară, ați auzit de ea?  

Piramida alimentară se referă la clasificarea alimentelor în funcţie de proporţia ideală 

a fiecărui aliment în dieta noastră zilnică.  

Sunt mai multe variante ale piramidei alimentare. 

Iniţial aceasta a apărut în 1992, când Departamentul de Agricultură al Statelor Unite 

făcea recomandări despre o alimentație sănătoasă. 

În 1998 cercetători din Bruxelles au propus o altă variantă a piramidei, iar în 2008, 

cercetătorii de la Harvard au schimbat structura piramidei alimentare, în baza noilor 

informaţii legate de alimentaţie, rezultate din cercetările întreprinse în ultimii ani. 

Priviți treptele piramidei și încercați să vă adaptați dieta alimentară în funcție de 

informațiile stabilite și prezentate de specialiștii din domeniu. 
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Imaginea anterioară trebuie înţeleasă numai ca un ghid general asupra alimentaţiei. 

 Organismul nostru este complex și unic, iar dieta alimentară potrivită este aceea care ți 

se potrivește. În plus, în stabilirea unei diete trebuie să se ţină cont de starea de sănătate a 

fiecăruia. Deşi poate fi adaptată, piramida alimentară oferă informaţii utile referitoare la 

alimentele pe care ar trebui să le consumăm zilnic şi la dozele potrivite pentru o dietă 

sănătoasă.Trebuie să ținem cont de substanțele nutritive pe care trebuie să le consumăm zilnic, 

substanțe nutritive pe care alimentele le conțin (proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale, 

etc), dar să fim atenți și la numărul de kilocalorii pe care alimentele le oferă corpului nostru.  

Numărul de kilocalorii de care corpul nostru are nevoie zilnic ca să funcționeze 

variază în funcție de sex, femeile având nevoie de aproximativ 1300 – 1700 kcal iar bărbații 

de 1800 – 2200 kcal. Caloriile în exces duc la kilograme în plus, pe care nu ni le dorim. 

Pentru a vă asigura că includeți în alimentația voastră toate substanțele nutritive de 

care aveți nevoie, Institutul Național pentru Alimente și Medicamente din SUA a publicat o 

serie de valori zilnice de referință. 

O alimentație zilnică de 2000 kcal trebuie să se încadreze în următoarele limite în ceea 

ce privește macronutrienții: 

 

Grăsimi  Maximum 78 grame 

Carbohidrați (pâine, orez, paste, zahăr, 

cartofi, fructe, etc.) 

Maximum  275 grame 

Zahăr adăugat (pâine albă, dulciuri, sucuri, 

produse de patiserie, etc.)* 

Maximum 50 grame 

Fibre alimentare (ajută la digestie) Minimum 28 grame  

Proteine (ajută la reconstrucția mușchilor și 

la buna funcționare a organelor) 

Minimum 50 grame 

 

*O cutie cu suc are, în medie, 10 g de zahăr per 100 ml. O sticlă de 500 ml atinge 

pragul maxim de zahăr adăugat permis pe zi cu 50g/500 ml. 

Grupele de alimente - substanțele nutritive pe care le conțin și numărul aproximativ de 

kilocalorii: 

- Cereale la 100 de grame (o felie de pâine are în jur de 25-30 de grame) – 

proteine, carbohidrați, fibre, vitamine, minerale 

 Pâine de grâu albă - 282 kilocalorii 

 Pâine de grâu intermediară - 255 kilocalorii 

 Paine de secara – 239 kilocalorii 

 Paste fainoase – 360 kilocalorii 

 Orez – 355 kilocalorii 
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- Lactate la 100 de grame (o cană cu lapte are 200 grame) – proteine, glucide, 

vitamine, minerale 

 Lapte de vacă integral - 67 kilocalorii 

 Lapte de vacă parțial degresat – 53 kilocalorii 

 Iaurt normal - 55 kilocalorii 

 Brânză telemea de vacă - 243 kilocalorii 

 Caşcaval - 283 kilocalorii. 

 

- Peşte la 100 de grame – proteine, grăsimi bune, minerale 

 Ton - 104 kilocalorii 

 Somon-213 kilocalorii 

 Crap – 104 kilocalorii 

- Carne la 100 de grame (o porţie de carne este echivalent cu 60-85 de grame) – 

proteine, grăsimi, minerale 

 Carne de pui slabă - 128 kilocalorii 

 Carne de vițel slabă – 226 kilocalorii 

 Carne de vacă slabă - 118 kilocalorii 

 Carne de porc slabă - 143 kilocalorii 

 Carne de porc grasă – 388 kilocalorii 

 Carne de miel – 260 kilocalorii 

 Carne de oaie semigrasă – 331 kilocalorii 

 

- Legume la 100 de grame (o porţie de legume este echivalent cu 50 de grame)- 

minerale, vitamine 

 Roşii - 25 kilocalorii 

 Castraveţi - 19 kilocalorii 

 Ardei gras verde - 25 kilocalorii 

 Ardei gras roşu -  39 kilocalorii 

 Vinete - 27 kilocalorii 

 Cartofi - 80 kilocalorii 

 Morcovi - 45 kilocalorii 

 Varză – 33 kilocalorii 

 Ciuperci – 35 kilocalorii 

 

- Leguminoase uscate la 100 de grame – proteine, minerale, vitamine 

 Fasole boabe uscată - 303 kilocalorii 

 Mazăre boabe - 323 kilocalorii. 

 

- Fructe proaspete la 100 de grame – vitamine, minerale, glucide 

 Banane - 66 kilocalorii 

 Portocale - 47 kilocalorii 

 Lămâi - 30 kilocalorii 

 Mere - 74 kilocalorii 

 Caise - 58 kilocalorii 

 Căpşuni - 43 kilocalorii 

 Cireşe - 82 kilocalorii 
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 Pepene galben - 23 kilocalorii 

 Pepene verde - 29 kilocalorii 

 Struguri - 100 kilocalorii. 

 

- Fructe uscate la 100 de grame – glucide, minerale, vitamine 

 Curmale - 326 kilocalorii 

 Smochine -267 kilocalorii 

 Stafide - 304 kilocalorii 

 

- Oleaginoase la 100 de grame – grăsimi, glucide, proteine, minerale 

 Măsline verzi - 664 kilocalorii 

 Măsline negre - 372 kilocalorii 

 Alune - 408 kilocalorii 

 Nuci - 654 kilocalorii 

 Seminţe de dovleac - 572 kilocalorii 

 Seminţe de floarea-soarelui - 420 kilocalorii. 

 

- Ouă – proteine, grăsimi, minerale și vitamine 

 Ou de găină - 171 kilocalorii. 

- Grăsimi la 100 de grame 

 Ulei – 800 kilocalorii 

 Unt - 806 kilocalorii. 

 Smântână 20% grăsime - 213 kilocalorii 

 

- Produse zaharoase la 100 de grame 

 Zahăr - 410 kilocalorii. 

 Miere de albine - 335 kilocalorii 

 Ciocolata neagră - 520 kilocalorii 

 Gem - 304 kilocalorii 

 

- Băuturi alcoolice la 100 ml 

 Bere – 50 kilocalorii 

 Vin - 75 kilocalorii. 

 Whisky - 300 kilocalorii 

 Șampanie – 97 kilocalorii 

 

În lista de mai sus aveți orientativ kilocaloriile pe suta de grame pentru cele mai 

folosite alimente și băuturi. Dacă nu găsiți în listă alimentul căutat, citiți pe eticheta 

produsului, producătorii sunt obligați să menționeze pe ambalaj numărul de kilocalorii pe 

lângă alte informații nutriționale.Citiți cu atenție etichetele produselor alimentare, pe lângă 

numărul de kilocalorii la care este bine să fim atenți, este bine să citim și conținutul de 

substanțe nutritive pe care alimentul le conține, astfel ne putem adapta dieta alimentară ca 

organismul nostru să primească tot ce are nevoie în fiecare zi.  

Evident că nu trebuie să învățați pe de rost câte kilocalorii are fiecare aliment, dar ar fi 

bine să știți câte kilocalorii au cu aproximație alimentele pe care le consumați frecvent, asta 

pentru a nu depăși numărul de calorii necesare zilnic și pentru a vă menține în formă.  

Rubrică realizată de prof. Rădoi Eugenia-Dorina 
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Eilat, o destinaţie perfectă de vacanţă 
 

            Eilat este un oraş port în Israel, situat la Marea Roşie, în Golful Aqaba. Se află la contactul 

dintre mare şi deşert (Deşertul Neghev) şi nu exista aici înainte de anul 1948. A apărut între anii 

1948-1949, după războiul de independenţă din Israel, înainte de care, aici era numai pustiu. În 

încercările lor de a bloca pătrunderea arabilor spre Israel, fie dinspre Egipt ,fie dinspre Iordania, 

armata israeliană a trimis spre sud, pe două drumuri, plutoane care să se asigure că nu pătrunde 

nimeni. După doi ani de linişte, au fost construite drumuri care asigură traversarea zonei deşertice.  

 

                     
   Fig.1 Poziţia oraşului Eilat La M. Roşie 

       Sursa :https://www.ivoline.ro                                                       Fig.2  Drum care leagă Eilat de 

Ierusalim 

 

                    Fiind situat la o latitudine de 29º 33´lat N, destul de aproape de Tropicul Racului (23 

º30´lat N), oraşul Eilat are la dispoziţie o perioadă destul de generoasă de zile însorite. Asta ii permite 

ca, aproape în tot timpul anului să se desfăşoare un turism litoral. Pe timpul iernii, apele Mării Roşii, 

mai calde decât ale Mediteranei, determină un flux continuu de turişti din interiorul ţării, dinspre Tel 

Aviv şi Ierusalim, dar şi dinspre România,unde curse aeriene regulate ajung aici în mai puţin de trei 

ore.  

                       
       Fig. 3.Aeroportul militar care 

          deserveşte şi personal civil                                                                    Fig. 4. Deşertul Negev 

 

 

                Ţinând cont de proprietăţile apelor sărate ale Mării Roşii, dar şi de apropierea de Marea 

Moartă, aici se practică cu succes şi turismul balneoclimateric. De asemenea, Eilat este o altă cale de 

acces spre Ierusalim, unde se practică turismul ecumenic.  
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                  Referindu-ne strict la Eilat, o vacanţă planificată din timp, poate include, după o 

documntare prealabilă, momente de relaxare pe plaja însorită, sau vizită la Observatorului marin 

subacvatic Coral 2000. În apropiere se află Aquarium, cu rezervaţia de rechini. 

                  Nu poţi să vizitezi această staţiue  şi să nu ajungi  în  Parcul Timna, renumit pentru  stâncile 

impunătoare sculptate în gresii, „Pilonii Regelui Solomon”. Se ştie că primii locuitori de aici au fost 

egiptenii care, cu mii de ani în urmă, exploatau din această arie a parcului, zăcăminte importante de 

cupru. După ce bogăţiile s-au terminat, locul a fost părăsit. A trecut o perioadă foarte lungă de timp, 

mai precis după 1950, când în parc, după ce s-au găsit picturi rupestre, temple, bijuterii, a fost declarat 

parc naţional. Dacă alegi un sejur mai lung poti planifica şi călătorii de o zi spre  Petra, în Iordania, 

sau spre  Marea Moarta şi către Ierusalim şi Palestina. Cine nu a auzit de Marea Moartă? Cel mai sărat 

lac din lume, aproape de 10 ori mai sărat decât apa Oceanului Planetar!!! Acest lucru face ca înotul să 

fie aproape  imposibil de practicat, chiar să determine accidentări fatale. De aceea este interzis şi, 

singura baie, o constituie „pluta”. Sunt cunoscute efectele curative ale acestor ape, de aceea sunt 

căutate la nivel mondial, iar baza hotelieră de aici, asigură servicii de calitate.  

 

 
                                                         Fig. 5 Marea  Moartă 

Observatorul subacvatic marin se găseşte în centrul unui recif de coral şi iti oferă prilejul să cunoşti 

vietăţile din Marea Roşie, inclusiv rezervoare de rechini şi ţestoase. O plimbare cu submarinul cu 

fundul de sticlă, care ajunge la adâncimi de 60 m, iţi dă posibilitatea să cunoşti varietăţi nebănuite de 

peşti şi de corali, o privelişe care-ţi taie respiraţia.  

 

 
 

Fig. 6.  Vieţuitoare în Marea Roşie 

 

                  În sfârşit, dacă pleci în concediu şi vrei doar să te odihneşti, alege plajele din Eilat. Se 

întind pe suprafeţe destul de generoase, în jurul lanţurilor hoteliere de renume mondial. Nisipul este 

fin, curat şi de un alb sidefat. Deşi apa limpede şi albastă a mării te îmbie la scăldat, nisipul încălzit 

uşor de razele călduroase ale Soarelui te invită încontinuu la leneveală. Că doar e vacanţă!!! 

 

   Bibliografie                                                           Rubrică realizată de Prof. Pandelescu Alina 
https://www.ivoline.ro            

fotografii din Arhiva personală 
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     Este unul dintre cele mai importante capete 

încoronate care au stat pe tronul regatului 

României. Personalitatea sa este strâns legată de 

momentul Marii Uniri precum și de definitivarea 

acelei Românii Mari la care visam cu toții și de 

care ne aducem aminte cu emoție. Om de o vastă 

cultură, poliglot și botanist pasionat, Regele 

Ferdinand a fost sincer dedicat românilor, sub 

cârmuirea sa înregistrându-se cea mai înfloritoare 

perioadă a statului românesc modern. 

     La vârsta de doar 19 ani, Prințul Ferdinand a 

venit pentru prima oară in România, la acea dată 

regatul român fiind compus doar din provinciile 

istorice ale Modovei și Munteniei, unite la data de 

24 ianuarie 1859 sub sceptrul lui Alexandru Ioan 

Cuza, primul și singurul domnitor autohton al 

României moderne. 

     Atașamentul și dragostea lui Ferdinand pentru 

mica și fermecătoarea, la acea dată, țară din Est nu 

aveau să se limiteze la acest gest. Istoria 

menționează că datorită admirației sale pentru 

România, Regele Ferdinand avea să fie supranumit 

fie "Lealul", fie "Întregitorul". Visul lui Ferdinand 

a fost, în egală masură, același cu al milioanelor de 

români - crearea României Mari prin alipirea 

Transilvaniei Regatului român. 

     Ferdinand I a fost martorul realizării României 

Mari cu provinciile Basarabia, Transilvania și 

Bucovina de Nord. 

     În anul 1922, pe data de 15 octombrie, 

Ferdinand este încoronat Rege al României Mari 

la Alba Iulia, orașul care avea să trăiască a doua 

Mare Unire.  

    14 
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     Nicolae Grigorescu (n. 15 mai 1838, Pitaru, jud. 

Dâmbovița – d. 21 iulie 1907, Câmpina) este unul 

dintre cei mai de seamă pictori ai culturii române, 

numărându-se printre primii fondatori ai picturii 

române moderne. La începutul secolului al XX-lea 

tânăra generație de artiști se afla într-o continuă căutare 

de identificare și de aducere la lumină a adevăratelor 

valori ale neamului românesc. 

     De la o vârstă fragedă intră în atelierele de ucenicie 

ale pictorului Anton Chladek și începe să picteze icoane 

pentru mănăstirea Zamfira din județul Prahova și pentru 

bisericile din Băicoi. 

     Timp de un doi ani de zile, între 1857-1859 pictează 

mănăstirea Agapia, iar doi ani mai târziu o biserică 

parohială din județul Prahova.  Participă cu șapte lucrări 

la Expoziția Universală de la Paris, din 1867, iar un an 

mai târziu expune tabloul Tânără Țigancă la Salonul 

parizian. 

     În anul 1877 este chemat  ca pictor de front, să 

însoțească armata română în mai multe lupte, luând 

naștere materializarea luptelor de la Grivița și Rahova.     

După o perioadă de activitate artistică intensă în Franța, 

se întoarce în țară în 1890 și se stabilește la Câmpina. 

Inspirat de pitorescul ținutului, Grigorescu realizează o 

serie de picturi cu motive rustice: portrete de țărani, 

care cu boi pe ulițele sătești și numeroase tablouri ce 

surprind specificul vieții rurale. 

     Este numit membru de onoare al Academiei 

României în 1899. Opt ani mai târziu, Nicolae 

Grigorescu se stinge din viață, lăsând posterității o 

adevărată comoară zugrăvită în culorile care i-au pictat 

viața.. În timp ce literatura a cunoscut o nouă viziune 

prin creațiile eminesciene, limbajul plastic a renăscut 

sub o altă formă de expresie de sub condeiul lui 

Grigorescu. 

                                                          

 

 

 

                                                                                                Rubrici realizate de „Historicus” 
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     Casa Poporului este una dintre cele mai controversate construcții din România, atât în ceea 

ce privește rolul și utilitatea ei, dar și a aspectului estetic. 

În decembrie 1989, când regimul comunist a fost înlăturat ca urmare a Revoluției, uriașa 

construcție era neterminată, Ceaușescu reușind să finiseze fațada și să amenajeze câteva 

camere. 

     Casa Poporului este cea de-a doua construcție administrativă din lume ca suprafață, după 

Pentagon, de 64.800 kmp. A fost construită între 1984 și 1989 pe locul unor mânăstiri, care au 

fost demolate, și al Dealului Uranus, care a fost nivelat. 

 

 

 

 

      Lucrările de proiectare au fost făcute de o echipă de arhitecți condusă de Anca Petrescu.  

Casa Poporului are o formă dreptunghiulară, cu dimensiuni impunătoare: 270 m la fațadă, 240 

m pe lateral, o înălțime de 84 m și o adâncime (sub 0 m) de 92 m. 

Clădirea are 12 etaje, 4 niveluri subterane și un buncar nuclear (Ceaușescu dorea să facă și o 

linie secretă de metrou care să fie legată de metroul bucureștean), 1.100 încăperi: birouri, săli 

de recepție, săli pentru manifestări științifice, culturale și social-politice. 

 

 

     Circa 3.500 tone de cristal au fost folosite pentru candelabre. Candelabrul cel mai mare 

este în sala mică a Parlamentului, cântărește 3 tone și foloseste 7.000 de becuri. 

Cea mai mare parte a clădirii este nefolosită. Aceasta adăpostește 440 de birouri, zeci de săli 

de conferință, cele mai mari fiind cele intre 1.000 mp și 1.500 mp fiecare. Are două săli cu 

peste 2.000 mp, două săli de ședință cu o capacitate de 1.200 de locuri și, respectiv, de 850 de 

locuri.Toate acestea au o suprafață de 265.000 mp. 

       În privința volumului construit, Casa Poporului este pe locul trei în lume.  

 

Rubrică realizată de “Globtrotter”                                                                 
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Cetatea Alba Carolina, cea mai mare și cea mai impresionantă fortificație de tip vauban din 

Europa de Est a revenit la viață, repunând trecutul istoric în drepturi odată cu finalizarea proiectului 

principal al lucrărilor de restaurare care au durat câțiva ani. În prezent, Cetatea, readusă la gloria de 

demult, se numără printre obiectivele turistice cu cea mai impresionantă creștere a numărului de 

vizitatori din ultima perioadă. Cu filmulețe de promovare realizate atât independent, cât și de 

administrația locală, cu numeroase apariții în presă și pe blogurile de turism, cetatea Alba Carolina se 

impune drept un obiectiv ce nu trebuie ratat la vizita în această zona a țării. 

 

Traseul virtual al Cetatii   Înainte de a decide dacă cetatea merită vizitată, turiștii sunt invitați să 

facă turul virtual care permite o plimbare la pas pe străzile Cetații turiștilor cărora timpul nu le permite 

o vizită reală. Turul virtual al cetății este o inițiativa primită cu mult entuziasm atât pentru cei care își 

planifică o vacanță în zonă, cât și pentru cei deja îndragostiți de Cetate și care își doresc să o 

reviziteze. 

Alba Carolina, cetate tip Vauba    Cetatea în 

sine reprezintă un obiectiv istoric, militar și 

arhitectural de excepție pentru întreaga Europă, 

numărându-se printre cele mai mari și mai 

impresionante fortărețe de tip Vauban construite pe 

continent. Cetatea este dispusă în formă de stea, cu 

7 bastioane și a fost construită in perioada 1715-

1738 după influențele arhitecturale tipice vremii și 

structurilor de acest tip. În interiorul Cetății Alba 

Carolina pot fi vizitate o serie de obiective turistice 

de mare valoare istorică și culturală, locuri cu 

adevărat impresionante și unice în țară. Poarta a 

III-a, cea mai impresionantă dintre porțile cetății, 

este și locul de start al turului. De la poartă se 

observă imediat în stanga Hotelul Medieval, 

restaurat dintr-un vechi depozit pentru armată, 

precum și o serie de statui metalice. 

                                                                           Rubrică realizată de Iana Maria cl. a IX a B 
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     Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” este 

singurul observator astronomic din capitală deschis 

publicului. Acesta își datorează existența în primul rând 

amiralului Vasile Urseanu, dar și popularizatorului de 

astronomie și știință Victor Anestin. 

     Istoria Observatorului astronomic începe în 1908 când 

Victor Anestin în cooptează pe amiralul Urseanu în 

Societatea Astronomică Română „Camille Flammarion”. 

Amiralul devine președintele societății astronomie al cărei 

scop era înființarea unui observator astronomic popular care 

să servească la propagarea astronomiei în rândul maselor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     După 1970 activitatea Observatorului a fost coordonată de Ion Corvin Sângeorzan și din 1982 de 

dr. Harald Alexandrescu. Amândoi au fost buni popularizatori de astronomie, fiind singurii care țineau 

legătura între oamenii de știință și public în perioadele cât au coordonat activitățile Observatorului. 

Problemele inerente ale epocii (1970-1989) au făcut ca, pe lângă actitivatea de popularizare a 

astronomiei, să se imprime o tentă materialist-științifică activităților cu publicul. 

     După 1990 în clădire a fost sediul Agenției Spațiale Române, iar în 1996 Observatorul a fost 

reinaugurat ca „Observator Astronomic Municipal”. 

     Din 2008, grație unei donații Alpha Bank, Observatorul a fost dotat cu un telescop MEADE 

LX200R de 30 cm în diametru și cu o lunetă care permite observarea Soarelui în altă lungime de undă. 

Astfel, vizitatorii pot observa erupțiile solare și corpurile cerești mult mai bine decât o puteau face 

până atunci. 

     Din 2009 s-a inaugurat prezentarea „Călătorie prin Univers”, o călătorie virtuală prin Cosmos la 

care au participat câteva mii de oameni. 

 

 

Rubrică realizată de “Astronomul” 
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     Grădina Zoo este situată la aproape 500 de m deasupra Mării Negre şi la aproape 200 de m 

deasupra oraşului. Zoo Tg.Mureș a împlinit anul acesta o jumătate de secol de existență, răstimp în 

care, dintr-un punct zoo de 700 de metri pătrați, s-a extins la 20 de hectare în 1965. Primii locatari ai 

punctului Zoo Tg.Mureș au fost zece animale: o căprioară, doi urși, trei lupi, doi mistreţi și doi fazani. 

     Vedetele Grădinii Zoo din Tg.Mureș sunt cele două femele elefant: veterană este Tania, de vreo 3 

tone și jumătate, de doi ani la Tg.Mureș. De acum, Tania are o parteneră, pe Hela de 45 de ani, abia 

sosită la Tg.Mureș. Nicio altă grădină zoo din România nu mai are astfel de exemplare. 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ TÂRGU-MUREŞ 

 

 

 

 

     După anul 2004, Grădina intră într-o altă etapă de dezvoltare: s-au făcut lucrări serioase de 

infrastructură, aleile au fost reabilitate iar iluminatul public a fost extins pe toată suprafaţa grădinii. Nu 

au fost scăpate din vedere ţarcurile animalelor, așa încât standardele europene să fie respectate. Cu 7 

ani în urmă, prin anul 2007, a început marea transformare, suprafața Grădinii Zoo s-a dublat, a fost 

amenajată o semirezervaţie de 5 ha pentru urşi şi lupi. Doar această semirezervație de la Tg.Mureș are 

suprafața întregii Grădini Zoo din București, spune directorul Grădinii Zoo Tg.Mureș, Horațiu Gorea. 

     De o semirezervaţie foarte generoasă au parte și erbivorele europene, 10 ha.  Felinelor li s-a 

construit un pavilion, păsărilor de baltă, de asemenea, și în plus s-a reamenajat lacul de pe suprafața 

Grădinii. 

      Suntem departe de a cuprinde în aceste rânduri toate speciile de animale care sunt răsfățate de 

îngrijitori pe cele 44 de ha. 

                                                            Rubrică realizată sub îndrumarea  prof. Gabriela Teoderoiu           
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Locul I si locul III pe municipiu la concursul cu tematică 

de protecție civilă "Cu viata mea apăr viața" cu cele două 

echipe din Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez-oficial. 

Felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori Bratu Anca 

şi Boicu Gunta Carmina! 

 

 
Premiul I si premiul II obținute de firmele de exercițiu 

Restaurant Raise şi Cofetăria Kaira din Colegiul 

Tehnologic Grigore Cerchez  la Târgul regional al 

firmelor de exercițiu "Business charm" ediția 

2018. Felicitări elevilor şi profesorului coordonator Petre 

Daniela  
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                               Expozitie culinară cu premierea participanților 
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Elevii claselor a XI-a D, a XI-a E și a XII-a D profil servicii, au participat, alături de Prof. Radu 

Roxana, prof. Petre Daniela și prof. Panait Georgeta, la Târgul de Turism al României-ediția de 

toamnă 
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LOCUL I LA FESTIVALUL ”ACORDURILE TOAMNEI” GHERMĂNEȘTI 

Trupa de muzică Star Safir din care fac parte Mânzu Ion Silviu-clasa a XII-a C și Negrea Nicușor 

absolvent al liceului nostru, a reușit frumoasa performanță de a ocupa Locul I la Festivalul ”Acordurile 

Toamnei” desfășurat duminică 11.11.2018 la Ghermănești-Snagov. Felicitări! 
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     O casă fără cărţi este ca un om fără suflet, iar cea mai mare casă a cărţilor din 

România este Biblioteca Naţională. Clădirea modernă este cea mai mare investiţie în 

domeniul culturii făcută după 1989. Mai mult, colecţia sa are 13 milioane de unităţi 

bibliografice include şi unele dintre cele mai valoroase manuscrise din întreaga 

lume, scrise în totalitate, cu cerneală.  

     Biblioteca Naţională gestionează fondul de carte curentă al ţării, dar şi colecţii 

speciale, un adevărat tezaur, în care se găsesc 350.000 de documente, cărţi vechi, 

rare, dintre care 40.000 sunt manuscrise. 

     Puţină lume ştie, însă, că Biblioteca Naţională are o istorie inedită de peste 300 de 

ani. Începuturile sale sunt legate de perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu. 

Lui i se datorează primul depozit legal de carte din spaţiul românesc, cu peste 8000 

de documente, înfiinţat la Mănăstirea Sfântul Sava, astăzi, Universitatea din 

Bucureşti. 

    

 

 

 

 
     Comuniştii au realizat primul proiect de construcţie al unui sediu pentru 

Biblioteca Naţională în anul 1971, iar lucrările la actualul amplasament al instituţiei 

au început în 1986. S-a vehiculat că Nicolae Ceauşescu ar fi garantat o parte din 

datoria externă a ţării, de peste 10 miliarde de dolari, cu cel mai valoros manuscris al 

bibliotecii, Codex Aureus. Acesta este unul dintre cele mai valoroase documente 

medievale din întreaga lume. Datează din anul 810 şi este un fragment de 

evangheliar latin, scris integral cu cerneală de aur. Biblioteca Naţională are, din anul 

2008, propriul Centru de Patologia şi Restaurarea Documentelor. Centrul are ca 

principale sarcini realizarea de investigaţii fizico-chimice şi biologice pe documente 

sau cărţi de patrimoniu, dar mai ales conservarea şi restaurarea acestora. 

     Cea mai mare bibliotecă din România cuprinde 14 săli de lectură, cu o suprafaţă 

totală de 14. 000 de metri pătraţi. Dar cel mai important este că adăposteşte tezaurul 

cultural al României. 

Rubrică realizată de bibliotecar Corina Pavelescu 
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      Toate sunt bune la timpul lor (Sofocle) 

 
 

     Să punem de la început punctual pe i ! Nu, nu este vorba despre desinența de 

plural pe care unii dintre elevii noştri de liceu încă nu ştiu să o folosească (fapt 

evidențiat prin forme de substantive descoperite în lucrări şi în caiete precum 

,,jucări’’) sau despre punctul pe care l-ar purta articolul hotărât enclitic 

(nerecunoscut şi nefolosit nici el corespunzător, mai ales în termeni în care ar trebui 

să apară trei astfel de litere purtătoare de puncte (copiii, fiii, roşiii), nici despre cel în 

ipostază dublă în care se încheie forme verbale de conjunctiv sau afirmative de 

imperativ- (să fii, să vii, să ştii, respectiv Fii atent!), deşi nişte explicații vizând 

regulile de ortografie nu sunt niciodată inutile în cazul nostru…Nu, în cazul de față 

este vorba despre o exprimare bazată pe conotație, în sensul că rândurile acestea îşi 

propun să expună tranşant problema, evidențiind, cu pretenția de obiectivitate, 

situația dificilă în care sunt mulți liceeni de-ai noştri, dar să propună  şi surse de 

motivare pentru elevi în scopul îmbunătățirii nivelului lor de pregătire acum, fără să 

amânăm pentru ,,la anul’’, ,,până data viitoare’’ sau ,,până în clasa a XII-a’’. 

     Cum sunt elevii noştri? Precum cei ai oricărui liceu tehnologic: mulți nu acordă 

timp studiului individual pentru că nu apreciază utilitatea imediată a acestuia, 

neidentificând ,,beneficiile’’ pe care le poate aduce. Pe post de argument ei oferă 

întotdeauna exemplele din anturajul lor care ,,nu au aşa de multă şcoală, dar au 

reuşit în viață’’şi, astfel, solicitările profesorilor par exagerate din această 

perspectivă, aşa cum adaptarea la cerințe ar fi inutilă. Consider însă că sufletul 

acestor copii sensibili trebuie hrănit cu subtilitățile textelor literare lirice, trăirile lor 

fiind rafinate în  acest mod, iar perspectiva asupra realității  prezentate  în operele 

literare, asupra mentalităților caracteristice unor epoci, asupra unor aspecte 

folclorice, chiar monografice le poate îmbogăți, cu siguranță, atât universul afectiv, 

cât şi cultura generală. Stim că nu numai condițiile, ci şi prioritățile elevilor noştri 

sunt altele decât ale multor elevi de la liceele teoretice, dar criteriile de evaluare sunt 

unitare- aceleaşi pentru toți, atât pe parcursul anilor de studiu, cât şi la examene.       

Acesta este şi motivul pentru care cadrele didactice încearcă să compenseze lipsa 

pregătirii de acasă cu aceea făcută după orele de curs la şcoală. Am înțeles că nu 

putem avea elevi olimpici la limba şi literatura română decât ca excepții, dar avem 

pretenția ca elevii noştri să dobândească nişte concepte operaționale cu care să poată 

opera, să-şi formeze deprinderea de  a-şi exprima şi de a-şi susține un punct de 

vedere-competențe necesare în existența lor cotidiană, în viața personală sau în ceea 

ce implică manifestările în plan profesional.  

     Insă, înainte de toate, i-am vrea responsabili, serioşi, dar şi capabili să înțeleagă 

mesaje pe care le receptează prin diferite forme de comunicare, coerenți în 

exprimarea verbală şi scrisă- competențe a căror dovadă ar trebui să o facă, de 

asemenea, la examenul de Bacalaureat, dar mai ales în nenumărate contexte ale 

vieții de zi cu zi. 
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      Deoarece cunoştințele şi deprinderile evaluate în cazul examenelor se formează şi se 

dezvoltă în timp, elevii nu trebuie să pretindă că au nevoie de o perioadă ,,de 

relaxare’’în primii ani de liceu după pregătirea examenului de Evaluare Națională. 

Dificultățile existențiale pentru unii, asumarea unor responsabilități copleşitoare în 

familie prin faptul că sunt prea multe sau mai mari decât pot cuprinde la vârstele lor încă 

fragede îi impiedică să acorde timp studiului a cărui importanță o minimalizează. Plus că 

ştim cu toții-din experiența de dascăl şi de părinte deopotrivă- nu mulți copii se 

mobilizează singuri. Este nevoie de impulsionarea şi motivarea acestora, de control 

permanent, de insistență, de perseverență în eforturile depuse. Iar elevii de liceu nu mai 

sunt atât de simplu de convins să acționeze în direcția pe care altcineva le-o indică –deşi 

bine intenționat şi cu o perspectivă mai amplă datorată experienței de viață. Adolescența 

este perioada în care păriții par uneori depăşiți şi în care copiii au convingerea ca 

prietenii ştiu ce e mai bine pentru ei, că le susțin mai bine interesele. Dar ei trebuie să 

găsească motivația interioară care să îi propulseze acolo unde ar trebui să fie pentru a 

promova liceul şi pentru a avea acces la formele superioare de învățământ sau pentru a 

se integra sub diverse forme pe piața muncii. Doar motivația interioară e mai puternică 

decât orice tip de constrângeri şi de recompense, decât cea exterioară sau decât orice tip 

de model. Conştientizarea că viața ca adult depinde într-o oarecare măsură de parcursul 

educațional şi de multe dintre deciziile acestei perioade este importantă. Din aceste 

motive şi din multe altele, elevii noştri ar trebui să depună eforturi de a se împrieteni cu 

matematica – disciplina care le modelează gândirea, de a se lăsa cuprinşi de farmecul 

lecturii textelor literare consacrate, de a-şi forma şi de a-şi dezvolta competențele în 

privința limbilor moderne studiate, de a cunoaşte noțiuni fundamentale despre istoria 

poporului căruia îi aparțin sau despre frumusețea spațiului mioritic. Prin participarea 

activă la clasă, prin folosirea manualelor şi auxiliarelor recomandate, prin respectul 

acordat disciplinelor şcolare şi propriilor persoane, având un caiet complet impecabil, 

prin studiul individual, scriind şi învățând, prin recapitularea, sistematizarea şi 

aprofundarea tuturor celor învățate- lecție de lecție, an de an. Să trecem dară la treabă, 

,,utilizând timpul ca pe o unealtă, nu ca pe o cârjă’’(John. F. Kennedy), pentru că ştim că 

acesta ,,are prostul obicei de a fi ireversibil’’ (Octavian Paler) ! 

 

 

 

 

 

 

                                                          Rubrică realizată de prof.  Florea Mihaela Antoneta 
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   ELEMENTE  DE  EDUCAŢIE  ŞI      
PROFESIONALIZARE  TEHNOLOGICĂ 

 
 

 

 

 
 Vom pune în evidenţă în continuare o serie de trăsături specifice ale activităţii 

şi cunoştinţelor tehnologice care au consecinţe directe pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de pregătire prin învăţământul tehnic. 

Având în vedere caracterul dual : realitatea tehnică şi procesul tehnologic, 

rezultă că pregătirea prin liceele tehnice presupune cunoaşterea şi însuşirea atât a 

principiilor, teoriilor care fundamentează şi organizează realitatea tehnică, sistemele 

tehnice, cât şi a principiilor, teoriilor, procedeelor şi metodelor care stau la baza 

desfăşurării procesului tehnologic. 

Trăsătura esenţială, definitorie a realităţii tehnice, cu implicaţii pentru 

pregătirea profesională, este calitatea acesteia de a fi o realitate construită, inventată. 

Această calitate generează o serie de trăsături specifice pentru activitatea practică şi de 

cunoaştere din domeniul tehnic, fapt ce impune o concepţie anumită despre pregătirea 

profesională, despre obiectivele instructiv – formative urmărite.  

Pe baza conceptelor şi teoriilor ştiinţifice şi confruntată cu soluţionarea unor 

probleme practice, tehnologia construieşte o realitate care nu este izomorfă unor 

fenomene naturale date. A studia, a înţelege această realitate înseamnă a reface 

problemele pe care şi le-au pus cei care au conceput-o şi realizat-o, a regăsi demersurile 

gândirii, raţionamentele care în bună măsură sunt obiectivate în elementele realităţii 

tehnice, în procesele tehnologice. Pentru aceasta, însă, elevul trebuie să fie învăţat să 

descifreze mesajul obiectelor tehnice, să gândească obiectele tehnice în calitatea lor de 

operatori integraţi acţiunii umane. 

Prin tehnologie, gândirea exprimă în modul cel mai evident trecerea de la 

ştiinţa faptelor la tehnica efectelor, de la relaţii de cauzalitate la relaţii de consecinţe şi 

reglare. De aceea, în pregătirea tehnologică, faptele, datele de ordin fizic, mecanic, 

electric, cauzele acestora vor fi prezentate şi  însuşite în scopul formării la elevi a 

capacităţii de a le transpune şi folosi ca efecte tehnologice, în scopul înţelegerii 

schemelor fundamentale de cauzalitate şi reglare ale tehnologiei.  

Trebuie să se asigure un echilibru între cunoştinţele de cultură tehnică generală 

şi de specialitate, între cunoştinţele descriptive şi operaţionale, astfel încât relaţia dintre 

static şi dinamic, dintre obiect tehnic şi act tehnic sau proces tehnologic să favorizeze 

atât înţelegerea problemelor şi principiile generale ale tehnicii, cât şi formarea unor 

deprinderi profesionale fundamentale.  
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     Structura demersurilor teoretice şi practice în pregătirea tehnologică este determinată 

şi de specificul relaţiei concret – abstract din domeniul tehnic, care este diferit de relaţia 

concret  - abstract  din celelalte ştiinţe. În cazul disciplinelor tehnologice, al gândirii 

constructiv tehnice relaţia concret – abstract se păstrează permanent. 

 

     În literatura pedagogică s-a încercat să se structureze demersurile gândirii, 

raţionamentele şi acţiunile care conduc la redescoperirea unui obiect tehnic, a unui proces 

tehnologic folosindu-se analiza tehnică. Aceasta structurează căutările, acţiunile, 

orientează gândirea elevilor în procesul pregătirii tehnice şi tehnologice. Având în vedere 

caracterul novator al metodei, aceasta este recomandată drept una din modalităţile prin 

care se poate ridica eficienţa formativă a învăţământului. 

Problema principală, în jurul căreia sunt centrate căutările în analiza tehnică, este funcţia 

utilizării, studiul funcţional începând prin definirea teoretică a funcţiei, ţinând seama de 

condiţiile de funcţionare, condiţii de folosire, condiţii de întreţinere, condiţii economice, 

etc. 

     Se trece apoi la studiul aparatelor existente, care pot satisface funcţia şi condiţiile de 

adaptare. La acest demers se ataşează întreaga problematică a creativităţii (se folosesc 

metode şi strategii specifice gândirii creative : analogia structurală şi funcţională, metoda 

asociaţiei forţate, metoda exagerărilor etc.). După enumerarea tuturor soluţiilor posibile, 

se trece la alegerea ideilor acceptabile. Funcţia de utilizare este corelată cu funcţiile 

parţiale pe care aceasta le presupune, iar funcţiile parţiale enunţate se combină astfel încât 

ansamblul lor să constituie funcţia de utilizare. 

Studiul funcţional – care conduce la o analiză logică a combinării funcţiilor – se 

realizează în baza unor raţionamente cu pronunţat caracter logic, iar aceste raţionamente 

nu se pot desfăşura decât  stăpânind un însemnat bagaj de cunoştinţe de mecanică, fizică, 

matematică, electrotehnică, desen tehnic, etc. 

Ansamblul de funcţii stabilite, combinate şi alese reprezintă scheletul logic al obiectului 

tehnic. Acestuia trebuie să i se determine ansamblul de piese care realizează funcţiile. De 

la studiul funcţional se trece la studiul structural - care urmăreşte transformarea 

construcţiei logice într-o construcţie tehnologică (se determină piesele care realizează 

funcţia, forma, dimensiunile lor, toleranţe, etc.). Aceste demersuri ale analizei sunt 

surprinse în schiţe, desene de ansamblu, desene de definiţie. 

     În cazul în care elevii îşi însuşesc cunoştinţele despre obiecte tehnice prin 

demonstraţie, acestea trebuie concepute în calitate de structuri care materializează şi 

conservă activitatea creatoare, operaţiile logice şi de muncă ale generaţiilor anterioare. 

Analiza urmăreşte să deducă cauzele structurii şi combinării organelor componente. În 

acest caz se merge de la datele existente la raţiuni elementare, apoi de la aceste raţiuni 

elementare la o “lege a acţiunii” – care este funcţia (prin inducţie se ajunge la principiul 

funcţional).Cunoştinţele din cadrul unei discipline tehnice sau, mai exact, din cadrul unui 

trunchi de discipline înrudite, prin specificul lor, determină, atunci când sunt structurate 

adecvat, când sunt folosite metode didactice corespunzătoare, formarea şi dezvoltarea 

preponderentă a anumitor capacităţi de ordin intelectual, psihomotor şi afectiv.  
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     Fiecare domeniu tehnic structurează capacităţile intelectuale, psiho-motorii 

şi calităţile afective ale elevilor în funcţie de tipul acţiunii practice şi 

intelectuale pe care le presupune însuşirea cunoştinţelor din domeniul 

respectiv,   de manipulările concrete şi dispozitivele de care se folosesc, de 

contextul operaţiilor logice, de raţionamentele pe care  le implică. 

     Prin strategiile didactice  adoptate în procesul pregătirii profesionale, elevii 

trebuie să ajungă la conştientizarea posibilităţii ajungerii la un anumit rezultat 

prin folosirea unor funcţii şi structuri foarte diferite şi în acelaşi timp să-şi 

formeze capacităţi adecvate acestui specific. Printre acestea, cele mai 

importante considerăm că se referă la :  

 flexibilitatea şi reversibilitatea gândirii; 

 posibilitatea de a substitui, pe de o parte, elementelor concrete care 

compun obiectele tehnice, reprezentări abstracte şi schematice, simboluri, iar 

pe de altă parte, de a substitui simbolurilor şi schemelor, obiecte concrete ale 

acţiunii reale; 

 capacitatea de a sesiza funcţii multiple care pot fi realizate, folosind acelaşi 

obiect tehnic (aceeaşi structură tehnică) şi obiecte tehnice diverse care pot fi 

folosite în realizarea aceleiaşi funcţii tehnice. 

 

                   Rubrică realizată  de prof. ing. Sînziana – Manuela LICAN  
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      Regizorii români s-au remarcat în ultimii ani datorită producțiilor de înaltă calitate și a premiilor 

internaționale pe care au reușit să le câștige. Astfel, ei au adus faima cinematografiei române, atât în 

țara noastră, cât și în străinătate, devenind nume demne de a fi respectate și apreciate. Filmele 

românesti au luat amploare și au cucerit noi teritorii datorită oamenilor talentați care le-au pus în 

scenă. Iată o scurtă listă a celor mai cunoscuți regizori români și a celor mai fascinante capodopere pe 

care le-au realizat. 

Cristi Puiu - deschizătorul "noului val românesc" 

       Producțiile lui Cristi Puiu au marcat cinematografia românească de până acum și au deschis așa-

zisul "nou val românesc". Filmele lui au fost apreciate la nivel național și internațional. Astfel, dintre 

cele mai celebre producții ale sale, trebuie să menționăm: Marfa și banii, Un cartuș de Kent și un 

pachet de cafea și Aurora, toate filme despre diverse realități ale vieții românești. Moartea Domnului 

Lăzărescu, un film despre realitatea crudă a sistemului de sănătate din România, a fost cel care l-a 

adus pe Cristi Puiu în cele mai apreciate cercuri, inclusiv la Cannes, unde producția a fost premiată cu 

"Un Certain Regard". 

 

                                                 REGIZORI 

                                  ROMÂNI                                      

                                      CONTEMPORANI 

 

 

Cristian Mungiu - regizorul filmelor pentru public 

       Cel care a reușit să aducă Palme D'Or-ul în România, cu producția 4 luni, 3 săptamâni și 2 zile, 

este Cristian Mungiu, un regizor ce se remarcă prin alegerea unor subiecte interesante, dar aprinse ale 

trecutului și ale prezentului românesc. Mungiu a reușit să aducă în interesul întregii Europe o realitate 

a comunismului românesc prin filmul său, una prezentată fără rușine și cu o imagine impresionantă.     

Dintre celelalte producții de marcă ale aceluiași regizor, mai putem menționa: Occident și Amintiri din 

Epoca de Aur, dar și o serie de scurt metraje devenite celebre.  

Rubrică realizată de  “Cinefilul” 
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     Cele mai populare genuri muzicale din 
lume 

     Muzica are un rol foarte important in viața fiecăruia. Fie ca o ascultăm pe strada, în maşina sau 

acasă, melodiile noastre preferate sunt peste tot. Deşi majoritatea preferă o gamă variată de artişti, 

există câteva genuri de muzică prezente în playlisturile tuturor, indiferent de cultură, de limbă sau de 

țara din care provenim. Iată care sunt cele mai populare genuri muzicale din lume: 

Hip hop 

     In mod surprinzător, site-urile de streaming au descoperit că muzica hip hop şi-a recâştigat din 

popularitate. Acest gen de muzică a devenit cel mai ascultat în întreaga lume. Hip hop-ul a apărut în 

anii ’70  in cartierul Bronx din New York. Ritmurile pieselor au fost inspirate din muzica dub 

jamaicană şi din melodiile soul. Cei mai populari artişti hip hop din toate timpurile sunt 

considerați Jay Z, Eminem, Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., 50 Cent, Dr. Dre, Lil Wayne, 

Kendrick Lamar si Snoop Dogg. 

Rock 

     Un alt gen muzical extrem de popular în întreaga lume este rock-ul şi pe bună dreptate. Avându-şi 

originile în rock’n’roll, rock-ul are o multime de forme In acest moment este unul dintre cele mai 

cunoscute  genuri de muzică, iar formațiile rock atrag audiențe masive în întreaga lume, în special 

când vine vorba de concerte live şi festivaluri de profil. Cele mai faimoase formații rock din toate 

timpurile sunt: The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, 

AC/DC, U2, Guns N’ Roses si Radiohead. 

Pop 

 

     Muzica pop este, bineințeles, şi ea una dintre cele mai ascultate genuri din lume. Printre cele mai 

uşor recognoscibile formații din lume sunt cele pop, iar concertele acestor artişti s-au transformat în 

adevărate spectacole. Termenul de pop a derivat din termenul “popular”, iar acest gen muzical îşi are 

originile în anii ’50, fiind influențat de cântăreții rock’n’roll care au lansat melodii simple care să fie 

pe placul unei mase mari de oameni. Printre cei mai populari artişti pop se numără: Madonna, Elton 

John, Rihanna, Mariah Carey, Britney Spears, Lady Gaga, ABBA şi David Bowie.  

 

 

 

 
                                                                                           Rubrică realizată de „D.J”
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CAMPION NAȚIONAL elev al Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez! 

        Elevul Fronea George, din clasa a IX-a A, este noul campion național la Karate Shotokan, 

obținând Locul I în cadrul Campionatului Național desfășurat la Izvorani.  Felicitări și mult succes în 

continuare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rubrică realizată sub îndrumarea  prof.Anca Bratu 
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O doamnă intră într-un magazin de arme. 

– Dați-mi, vă rog, un Beretta, calibrul 45. 

Vânzătorul: 

– Pentru apărare? 

– Nu, pentru apărare mi-am angajat un avocat! 

  

 
Soția urcă pe cântar. Soțul ii spune: 

– Nu esti grasă deloc! Doar că pâstrand 

proporția ar trebui să fii putin mai înaltă! 

– Și cam ce înălțime ar corespunde cu greutatea 

mea? 

– Cinci metri și jumătate! 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un patron către altul: 

– Cum de  angajații  tăi  sunt   mereu   așa 

punctuali? 

– Simplu: 30 de angajați și 20 de locuri de 

parcare. 

  

– Bună ziua! 

– Bună ziua, domnule politist! 

– Dumneata, tinere domn, pe gheața asta conduci cu 

80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital? 

– Da! 

– Bravo, frumos răspuns! Ești șmecher? 

– Nu! Sunt doctor! 

 

 

                                                                                          Rubrică realizată de “ Arlechino “ 
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