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„Mi se pare mai interesant să faci ceva într-o ţară în care 
toată lumea spune că nu se poate face nimic” 

 

 

Dacă veți face o căutare cu Google despre Justin Capră, veți 
afla destul de succint, pe wikipedia.org, următoarele: Virgilius 
Justin Capră (Iustin Capră) (n. 22 februarie 1933 la Măgureni, 
Prahova, România) este un inventator şi inginer român. 

În 1956, la nici 25 de ani, Justin Capră a inventat primul rucsac 
zburător, un aparat individual de zbor, dar  nu şi-a brevetat 
invenţia, deşi în 1956 în România se acorda importanţă mare 
mişcării de inovatori şi invenţii. În lipsa unui asemenea brevet 
nu se poate dovedi nici măcar dacă specialiştii americani au 
utilizat acelaşi principiu ca Justin Capră şi cu atât mai puţin o 
prioritate a ideii. 

Justin Capră mai este şi realizatorul unui micro-autoturism, 
"Soleta", care consumă 0,5 l/100 km şi al unei motorete care 
funcţionează cu acumulatori (37 kg, 30 km/h, cu o autonomie 
de 80 km). Cea mai remarcabilă dintre aceste invenţii este 
Soleta 150 Ecor; are o greutate de 95 kg şi este capabilă să 
parcurgă 100 km cu 0,5 litri de combustibil. A mai produs şi un 
alt model, Soleta I.C.200, care poate ajunge la 67 km/h. 
Maşinile inventatorului Justin Capră nu au fost produse în serie.  

Inventatorul Justin Capră a primit pe data de 20 mai 2008 
Premiul Dan Voiculescu, în valoare de 300.000 RON. 

Justin Capră, românul care a inventat rucsacul zburător folosit 
acum de americani în călătoriile spaţiale, stă la Baloteşti, într-o 
casă austeră.  

Rucsacul zburător i-a adus, la început, doar belele. „În 1956 l-
am propus Academiei şi bineînţeles că am produs ilaritate. 
«Tovarăşi, avem nevoie de tractoare, nu de oameni să zboare» 
şi, mă rog, chestii d-astea. În ‘58 l-am brevetat. Dar, în ‘56, 
pentru că aveam intenţia să realizez un astfel de aparat şi nişte 
maşinuţe, am făcut prostia să merg, neştiind puterea 
comuniştilor, la Ambasada Americană să cer sprijin. Am fost 
arestat. Nu m-au ţinut mult – două săptămâni –, dar dormeam 
pe ciment şi mâncam un sfert de pâine pe zi. Înainte de asta 
eram ofiţer de aviaţie. După – am fost dat afară din Armată şi 
am fost trecut la index. Spălam maşini, măturam, ca să pot 
exista. Până în 1962, când a venit Expoziţia Americană la 
Bucureşti şi şi-au expus americanii aparatul lor de zbor. 
Diferenţa între al meu şi al lor era de culoare: al lor era gri şi al 
nostru – negru. Altminteri erau identice―.  

Curent electric din zgomot 

Americanii şi mai apoi Henri Coandă i-au făcut pe tovarăşi să-şi 
reconsidere poziţia faţă de Justin Capră. L-au reabilitat 
oarecum, adică şi-a putut găsi un loc de muncă mai tehnic 
decât măturător. Dar şi munca de jos a fost o „sursă de 
inspiraţie―.  

Ce faci, de pildă, dacă trebuie să lucrezi într-o cazangerie, într-
un zgomot infernal? Evident: încerci să transformi zgomotul în 
curent electric! „Am folosit un telefon Bell, o membrană cu o 
bobină şi un miez de fier, pusă în hala în care se făcea gălăgie 
şi recoltam în altă parte curent. Nu am reuşit să produc mult 
curent, dar mă gândeam să pun membrane peste tot, în toată 
hala, ca să meargă măcar polizoarele fără să mai consume din 
reţea―. Asta este una dintre invenţiile pe care le-a considerat 
jucării şi nu s-a obosit să le breveteze. 

„Nu se poate, da’ funcţionează“ 

Există însă o invenţie pe care ar fi vrut s-o breveteze, dar n-a 
putut, pentru că nimeni nu i-a găsit explicaţia fizică. „Am realizat 
odată un dispozitiv care micşora masa unui obiect. Folosea 
teoria impulsului care se certa cu una dintre legile fizicii care 
spune că fiecărei acţiuni trebuie să-i corespundă o reacţiune 
egală şi de sens contrar. Or, ăsta al meu n-avea jet, n-avea 
elice, n-avea roţi, n-avea interacţiune magnetică şi al naibii se 
mişca. Bineînţeles, consuma, nu era perpetuum mobile. Şi 
atunci m-a luat ministrul Octavian Groza, fiul lui Petru Groza, şi 
m-a dus la Consiliul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie. Şi acolo a 
venit un hectar de mărimi – profesori, academicieni, savanţi – şi 
prima expresie a fost «nu se poate». La care Groza zice «Nu se 
poate, da‘ merge. Cum dracu‘ justificăm?» Doctor în fizică, Dan 
Vamanu, care a fost şef de promoţie la Oxford, a studiat 
dispozitivul şi mi-a zis «Justine, să mă ia dracu‘ dacă am 
înţeles. Ăsta n-ar trebui să meargă. Da‘ bine că merge, c-om 
găsi noi justificare matematică». Nu s-a găsit nici acum―. 

Justin Capră a realizat 72 de prototipuri de autoturisme cu 
consum infim (2 litri de benzină pentru un drum între Bucureşti 
şi Iaşi, cu viteza medie de 70km/h), 7 aparate de zbor 
neconvenţionale pe care le-a testat personal şi 15 motoare 
neconvenţionale. Din toate acestea, doar o invenţie – 
automobilul fără caroserie, cu efect pelicular – şi-a găsit o 
oarecare aplicare.  

Este vorba despre un prototip care a rămas la stadiul de 
machetă pentru că Justin Capră n-a avut bani să-l construiască. 
„Un automobil cu caroseria dintr-o perdea aeriană, care 
creează şi o propulsie şi poate face, eu ştiu, şi aer condiţionat 
în maşină. Este vorba de un jet de aer evacuat din faţă şi 
aspirat în spate, care îmbracă ocupanţii autovehiculului. Am 
aruncat şi apă pe el, nu se întâmplă nimic – nu plouă, nu 
ninge―. Iar aplicarea a fost mai mult decât modestă: un cetăţean 
din Bacău a folosit invenţia lui Capră pentru a realiza un acvariu 
care n-are un perete, dar ţine, totuşi, şi apa, şi peştii! 

Întrebare frecventă: „De ce nu plecaţi?“ 

De ce n-a plecat să se realizeze în ţări mai civilizate? „M-a 
întrebat asta un ziarist pe vremea lui Ceauşescu. I-am zis «Eu 
să plec? Să plece ei (comuniştii, n.n.). Păi ce, eu am stricat 
atmosfera în ţara asta? Aici este o ţară formidabilă – nu se 
poate da faliment pentru că tot sistemul e falimentar. Şi pe 
urmă, dacă mă duc cu o sticlă de coniac la ITB, iau un tramvai. 
În Germania nu poţi să faci treaba asta, cade guvernul». După 
revoluţie au venit alţii să mă întrebe «De ce nu plecaţi?». Păi 
ce, să mănânc lebede la Viena? Şi pe urmă, mi se pare mai 
interesant să faci ceva într-o ţară în care toată lumea spune că 
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nu se poate face nimic. Am fost invitat să rămân în Italia, 
America, Germania, Canada ... Credeţi că umblă pe undeva 
câinii cu covrigi în coadă ? …‖  

 

Nu există inginer adevărat fără cultură 

Acum, Justin Capră are 76 de ani, dar nici vorba, nici mişcarea 
nu-i arată vârsta (www.justincapra.ro). Lucrează la al 73-lea 
prototip de autoturism şi şi-ar dori ca cineva să-i continue 
munca, să cerceteze şi să pună în aplicare efectele pe care le-a 
descoperit.  

Nu este însă uşor să ajungi ucenicul lui Capră. „Un inginer, 
dacă nu are cultură, nu poate lega fenomenele. De fapt nu 
cultură, ci un simţ al sintezei. Kant zice «eu sunt propriul meu 
stăpân». Ei, cum poţi să fii propriul tău stăpân într-o lume 
conjuncturală, înlănţuită? Şi spune că morala poate fi în afara 
moralei creştine, ceea ce iar este o greşeală. (...) Newton zice 

«Ce este gravitaţia? Eu pot să vă spun că este direct 
proporţională cu masa şi invers proporţională cu pătratul 
distanţei, e o formulă matematică exactă, dar esenţa n-o ştie 
nimeni». Pentru că nu există esenţe în materie. Noi, oamenii, 
ne deplasăm asimptotic spre cunoaştere pe care nu o s-o 
întâlnim deoarece curba asimptotă întâlneşte verticala 
cunoaşterii undeva la infinit.― 

În februarie 2008, Justin Capră a fost premiat de către 
Președinția României cu Ordinul de merit în grad de Cavaler: 
"Sunt puțin jenat că primesc această medalie. Premiile în 
general sunt subiective, iar eu nu cred în premianți oficiali, în 
inventatori, în Academie sau în politicieni". 

Sunt foarte multe de spus despre maestrul Justin Capră, 
despre forța sa creatoare, despre puterea minții și sufletului 
său, despre multele sale invenții, care pot revoluționa civilizația 
mondială, dar cel mai important lucru este cel că ne face 
mândrii că suntem români. 
 
Bibliografie: 
1.http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustin_Capr%C4%83 
2.http://www.gandul.info/viata/justin-capra-inventator-maturator-
filozof-si-pustnic.html?3931;2380119 
3.http://www.romani-adevarati.ro/justin-capra 
4.http://www.cotidianul.ro/inventatorul_justin_capra_a_fost_nu
mit_cavaler-40006.html 

 
prof. ANGELICA TĂBÂRCĂ 

prof. RADU TĂBÂRCĂ 
Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte 

 

 

Comisia Europeana (CE) a desemnat 2009 ca fiind "Anul 
European al Creativității și Inovării", după ce anul 2008 a 
fost reprezentativ pentru dialogul intercultural, iar 2007 a avut în 
prim-plan acordarea de oportunități egale pentru toți europenii. 

Anul European al Creativității și Inovării a căpătat o 
semnificație specială în contextul dificultăților economice 
actuale. Mesajul pe care trebuie să-l transmită este că Europa 
nu ar trebui să reacționeze la criză prin reducerea investițiilor în 
inovare și abilitați. Subliniind aceste priorități, UE va modela 
viitorul Europei în competiția globală încurajând potențialul 
creativ și inovativ din noi toți. UE va oferi cadrul pentru 
creșterea înțelegerii problemelor implicate și promovarea unei 
dezbateri a politicilor de creștere a potențialului creativ și 
inovativ al Europei. Măsurile vor include campanii de 
promovare, evenimente și inițiative la nivel european, național, 
regional și local.  

Site-ul www.create2009.europa.eu  a fost creat special pentru 
Anul Creativității  și Inovării 2009. Printre activitățile planificate 
pentru acest an a fost conferința de proporții privind contribuția 
programelor de finanțare din UE la creativitate și inovare, care 
s-a desfășurat la Bruxelles la începutul lunii martie. Tot la 
Bruxelles se vor tine 6 dezbateri publice pe teme-cheie legate 
de creativitate și inovare. Aceste dezbateri urmează să 
servească ca platforme de reflexie și schimb de idei, care pot 
contribui la discuțiile ulterioare privind politicile în domeniul 
creativității și inovării.  

Temele acestor dezbateri vor fi:  
1. Diversitatea culturală ca bază a creativității și inovării. 
2. Creativitate și inovare în sectorul public. 
3. Educație pentru creativitate și inovare.  
4. Creativitate, inovare și societatea bazata pe cunoaștere. 
5. Creativitate, inovare și dezvoltarea durabilă.  
6. Arte creative și industria. 

Deviza anului 2009 este IMAGINEAZĂ. CREEAZĂ. 
INOVEAZĂ. Evenimentul de lansare a avut loc la data de 7 
ianuarie 2009 la Praga. 

Din  partea  României a fost desemnat ca ambasador al Anului 
European al Creativității și Inovării dl. Radu Mihăileanu – 
regizor și scenarist francez de origine română. 
 

Prof. CLAUDIU CĂPRARU 
Prof. MARIA TEODORA STĂNCULETE 

Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte 
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În topul deceselor, la nivel mondial, cancerul ocupă locul al III-
lea după diabet şi bolile cardiovasculare. S-au scris mii de carţi 
despre această maladie. Sume uriaşe băneşti se consumă şi 
foarte multe forţe sunt angajate în lupta împotriva cancerului. 

Se caută cauzele, factorii de risc şi prevenirea acestuia. Este 
cert că prin cancer se înţelege o maladie foarte gravă, 
incurabilă, ce constă într-o înmulţire haotică a celulelor (prin 
amitoză) scăpate de sub control nervos. 

Omul a găsit vinovaţii de producerea cancerului: 
- predispoziţia ereditară(genele oncogene); 
- virusurile oncogene; 
- radiaţiile; 
- substanţele chimice. 

Prin cancer se produc modificări profunde şi la nivel celular şi 
molecular, numite mutaţii. 

Substanţele chimice cu care omul vine în contact sau pe care le 
ingerează, chiar şi unele medicamente sunt vinovate. 

Coloranţii artificiali utilizaţi în cosmetică, în alimentaţie sunt 
dăunători, stimulenţii alimentari, îngrăşămintele chimice, 
pesticidele folosite la combaterea bolilor şi dăunătorilor la 
plante şi animale. 

Se afirmă că în 2010 cancerul ar putea deveni ucigaşul numărul 
unu al planetei. Primele şi cele mai multe victime ale acestei 
boli provin din ţările sărace şi că principalele cauze ale exploziei 
cancerului sunt tabagismul şi excesul de alimente bogate în 
grăsimi. 

In 2007 au fost 7,6 milioane de victime ale cancerului, dar în 
perspectiva anului 2030 vor fi apoximativ 17 milioane de victime 
(după un raport al Centrului Internaţional pentru cercetarea 
cancerului) .Numărul cazurilor de cancer s-a dublat între 1975 
şi 2000. 

In 2008 ne-au alarmat cazurile de intoxicaţie cu dioxină prin 
consumul de carne. 

Inspectorii sanitari-veterinari români au confiscat in toamna lui 
2008 o mare parte din carnea destinată consumului uman, cam 
¼ (34 de tone), după numeroasele controale  efectuate în 
unităţi de tranşare şi procesare, în depozite frigorifice, în unităţi 
de vânzare cu amănuntul. 

Se spune că această carne de porc importată din Uniunea 
Europeană este contaminată cu o substanţă agresivă, foarte 
cancerigenă DIOXINA. 

Despre dioxină s-a mai scris şi în alţi ani, mai cu seamă în 
1989. 

Policlordibenzofuranii şi policlordibenzodioxinele sunt substanţe 
extreme de active chiar în concentraţii situate sub limita de 
detecţie cu aparatura obişnuită. 

2,3,7,8 - tetraclordibenzodioxina (2,3,7,8-TCDD) a intrat în 
componenţa unui ierbicid(orange) , şi ca armă chimică utilizată 
în războiul din Vietnam şi ca produs secundar de la fabricile ce 
produc pesticide. 

Accidentele care au avut loc după cel de-al II-lea Război 
Mondial au arătat potenţialul toxic foarte mare pentru om şi 
mediul înconjurător. Mai nou aceste substanţe sunt datorate 
acestuia. 

De vreo 20 de ani încoace s-a constatat că dioxinele apar şi 
prin arderea deşeurilor care conţin mase plastice de diverse 
tipuri sau diferite produse clorurate. Prezenţa în aer şi 
instalarea lor pot provoca intoxicaţii la oamenii care le 
manipulează şi le ard. 

Ele se depun pe plante sunt extreme de stabile şi liposolubile. 
Plantele sunt consummate de animale, dioxinele apar în lapte, 
în grăsimi, se concentrează în lanţul trofic: iarbă-animal-lapte-
om până la niveluri dăunătoare. Dar în natură sunt numeroase 
de astfel de lanţuri trofice. 

DL (Doza letală) 50 produce moartea a 50% din animalele de 
experienţă, variază între 0,0006 mg/kg până la 0,115 mg/kg. 

Substanţa este toxică atât prin ingerare, cât şi prin contact cu 
pielea sau prin injectarea intraperitoneală. Produc acnee, 
leziuni ale ficatului şi acţiune embriotoxică. 

Dioxina prezintă mare stabilitate în organism, depunându-se în 
ţesuturile grase. Împreună cu produsele agricole trece în hrana 
omului şi în organism. 

Cercetările arată că aceste substanţe foarte periculoase se 
găsesc mai ales în produsele mării (moluşte, peşti) şi în carnea 
grasă, dar şi în cantităţi mai mici în legume. 

98% din dioxine sunt ingerate cu hrana. Stabilitatea acestor 
substanţe este deosebit de mare. Ele se găsesc în concentraţii 
periculoase şi după foarte mulţi ani. La persoanele intoxicate se 
constată insomnia, oboseală, leziuni ale ficatului şi tumori 
maligne. 

Substanţele de tipul 2,3,7,8-TCDD se păstrează o perioadă 
îndelungată în funingine. 

Ca atare un pericol mare îl prezintă şi acel produs prin arderea 
deşeurilor, a materialelor plastice, când praful cu dioxine trece 
în atmosferă, este ingerat, se depune în mediul înconjurător şi 
intră în lanţul trofic, în care se află şi omul. De aici numeroasele 
cazuri de cancer şi decese. 

Acest grup de substanţe necesita deci o atenție sporită nu 
numai în ceea ce priveşte protecţia oamenilor, dar si a mediului 
înconjurător. 

 
prof. dr. MIHAIL DUMITRU 

Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

Apa curge lent la vale,     
  Apa creşte-ncet când plouă, 
Multă iarbă atinge-n cale,   
 Se limpezeşte când e rouă, 
Şi când  vine furioasă     
  Apa multe a făcut 
De la deal îţi  intră-n casă.   
 Câte odată nu ne-a plăcut 

Prima mea noţiune despre apă cred că îmi aminteşte despre 
frageda şi inocenta mea copilărie. Stăteam şi priveam  la 
fereastră cum plouă şi nu înţelegeam de unde vine apa şi unde 
se duce. Prin clasele primare, am înţeles de la doamna 
învăţătoare circuitul apei în natură. Datorită acestui circuit, 
rezervele de apă ale Terrei se menţin constante: apa de ploaie 
sau zăpada fie se evaporă datorită contactului cu solul uscat,  
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fie se scurge la suprafaţă sub formă de râuri sau torente sau se 
infiltrează  în pământ formându-se o nouă sursă de apă - pânza 
freatică. Apa din pânza  freatică este extrasă prin puţuri şi 
fântâni sau iese la suprafaţă sub formă de izvoare. La suprafaţa 
mărilor şi oceanelor, fluviilor şi râurilor, lacurilor apa se evaporă 
şi circuitul se reia. Vaporii de apă din atmosferă vin în contact 
cu corpurile reci se condensează în picături fine de apă, 
formându-se roua sau bruma  la contactul cu solul sau nori, 
ceaţă,  ploaie şi grindină la contactul cu particule reci din 
atmosferă.  

A venit ziua când am înţeles  la geografie, cât de multă apă 
este pe Pământ: 97% în mări şi oceane, 2% în gheţari şi calote 
polare, 0,6% ape continentale şi numai 0,1% în atmosferă. Mă 
întreb câtă apă este în comuna mea? 

Cât de unică este apa datorită trecerii ei prin cele trei stări de 
agregare: solidă, lichidă şi gazoasă; de ce curge apa; de ce se 
evaporă apa; toate acestea  le-am desluşit la orele de fizică. 
Mai târziu  am învăţat de alte surori ale fizicii – „ştiinţe‖, cum se 
scrie altfel apa şi cu cine reacţionează.  

Pura curiozitate m-a îndemnat să aflu mai multe despre apa 
comunei mele. Am ieşit în natură, la noi în sat şi am străbătut 
râul Cricovul Dulce de-a lungul comunei. 

Râul Cricovul Dulce izvorăşte dintre Pietrele Stărninilor, în 
amonte de satul Urseiu şi este principalul curs de apă ce 
străbate comuna Iedera de la nord la sud. Are o lungime totală 
de 80 km, din care 70 km pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, are 
o suprafaţa de 544km[1, p.51]. Din bazinul hidrografic al 
Cricovului Dulce  fac parte  pârârile:  Ruda, Groşet, Valea Rea, 
Priboiu şi Siliştea. 

Principalul afluent  al Cricovului Dulce pe teritoriul comunei 
Iedera este pârâul Ruda, singurul care are un curs permanent, 
dar care prezintă şi un caracter torenţial  ceea ce-i determină 
variaţii mari de nivel şi de debit. Pârâul Ruda desparte două din 
cele patru sate  ale comunei Iedera: Iedera de Sus de Iedera de 
Jos: este încadrat de dealuri frumos împădurite, cu peisaje 
deosebite ce atrag turişti chiar şi străini de zonă. Izvoarele 
Rudei şerpuiesc  prin pădurile de foioase: fag, plop, mesteacăn, 
carpen, gorun, frasin, stejar şi anin. Un izvor este situat în locul 
în care pânza  freatică se întâlneşte cu suprafața solului. Se 
mai văd şi astăzi rămăşiţele  vechilor puţuri de captare a apei.  
Un puţ este o groapă săpată prin foraj artificial în scoarţa 
pământului prin care se poate extrage apa. O parte din 
izvoarele Rudei sunt captate de-a lungul albiei sale. Mai există 
şi astăzi în comună puţuri cu cumpănă şi roată, dar apa lor nu 
mai este folosită ca apă potabilă.  Luncile Cricovului şi Rudei, 
sunt medii prielnice pentru: pălămidă, pir, pelin, coada calului şi 
papură.  

 
Din izvoarele Rudei 

Datorită pânzei freatice situate la o mică adâncime prin sursele 
subterane din zonele Ruda, Ciocoieşti si Iedera [1, p.61],  
comuna Iedera reprezintă o sursă de alimentare cu apă pentru 
oraşul Moreni, apa este înmagazinată în [2, p.33] parcul de 
alimentare cu apă Bana.  

 
Bazinul din lunca Rudei.  

Puţuri şi sonde vechi de extracţie a apei 

Primele mărturii de locuire a teritoriului Comunei Iedera datează 
de peste două milenii. În pădurea Ruda, în punctul numit de 
tradiţia orală ―Cetăţica‖, s-au descoperit resturi de viaţă 
materială ce atestă că această comună s-a dezvoltat în jurul 
unei vechi vetre dacice. În anul 1953 s-au descoperit aici: 
tetradrahme (monede) şi obiecte casnice, iar mai târziu 
fragmente de ceramică dacică şi romană şi  resturi ale unor 
vetre de foc. Punctul arheologic ,,Cetăţica", susurul apei reci şi 
cristaline, aerul ozonat, poienile şi pădurile, toate sunt o 
încântare şi o relaxare pentru localnici, turişti, indiferent de 
anotimp. 

Câmpia de puţuri de captare a apei potabile se continuă de-a 
lungul Cricovului  Dulce cu zonele municipiului Moreni -  Tisa şi 
Podei. Puţurile de apă din bazinul hidrografic al râului Cricovul 
Dulce asigură alimentarea orașului Moreni cu un debit de 24l/s 
[3, p.7]  în afara alimentării localităţii Iedera. 

Cricovul Dulce are un curs permanent cu o vale lărgită, ceea îi 
permite chiar şi la viituri să nu producă grave inundaţii. Ultima 
oară, în anul 2005, datorită precipitaţiilor abundente, Cricovul a 
ieşit din matcă inundând gospodării, terenuri agricole şi a 
distrus poduri. Astăzi s-au realizat lucrări de combatere a 
inundaţiilor de-a lungul Cricovului Dulce şi de-a lungul Rudei 
prin construirea unor coşuri de sârmă umplute cu pietre care 
direcţionează apa.  

 

Viituri pe Ruda - august 2005 

Astăzi malurile Rudei sunt protejate. 

Frumuseţea naturii în comuna mea este nesfârşită în zilele în 
care putem vedea zăpada de pe munţii Bucegi. 
 
Bibliografie: 
1. http://www.apmdambovita.ro. Raport privind starea mediului 
în județul Dâmboviţa pe 2008  
2. Vasile Dragomir, Ion Stoica, ,,Moreni 2002. Clipe de istorie", 
Editura KARMAT PRESS, Ploieşti 2003 
3. Ion Stoica, Ion Lăzărescu, ,,Pagini de monografie. Moreni 
2001", Tipografia S.C."Veronica" S.R.L.Moreni 
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,,Sănătatea nu e dreptul celui mai tare, ci răsplata celui mai 
înţelept’’ - Dr. A. Riant 

 

 

ABCESUL DENTAR 

Definiţie: inflamaţie cu conţinut purulent (amestec de leucocite 
pline cu bacterii şi microbi  liberi) localizată în jurul unui dinte 
bolnav. 

Simptome: durere intensă,modificare a mucoasei locale cu 
bombarea acesteia în dreptul unui dinte, exacerbarea durerii la 
palpare sau lovire.           

Complicaţii: pot fi foarte grave în cazul răspândirii infecţiei în 
întreg organismul, generând septicemia când infecţia de focar 
afectează un anume organ: inima (determină endocardite, 
miocardite - urmăreşte dicţionarul din numerele următoare), 
rinichi (glomeru - lonefrite), articulaţii(artrite,reumatism 
secundar infecţios). 

Terapia naturistă recomandă: plantele,fructele şi  legumele 
recomandate sunt o soluţie de moment pentru diminuarea 
durerilor. Este obligatoriu să fie consultat medicul 
stomatolog. Nu sunt indicate antibioticele fără avizul 
medicului. 

 Plante medicinale: 

- coada şoricelului - infuzie dintr-o lingură de flori la 250 ml(o 
cană)cu apă; 

- crinul alb - catplasme cu bulb copt sau fiert se aplică pe zona 
afectată; 

- gălbenele - infuzie din 1-2 linguri de pulbere din plantă la o 
cană de apă clocotită .Se lasă 15-20 de minute. Se strecoară şi 
se fac spălături locale. 

- muşeţelul - infuzie din 3 linguri de flori,la o cană de apă.Se 
ţine în gură călduţă. 

- sunătoare - infuzie din două linguriţe de plante la 100 ml de 
apă. Se face gargară zilnic. 

- ceai complex pentru gargară: se amestecă florile de muşeţel 
cu părţile aeriene de la cimbrişor,frunze de jaleş,frunze de 
nalbă mare,capsule de mac, rădăcini de cerenţel. Se face o 
infuzie din două linguriţe de acest amestec la o cană cu apă. Se 
face gargară zilnic. 

 Fructe: 

- pepenele galben - cataplasme locale cu pulpă zdrobită; 

- smochinele - aplicate calde pe gingie, în dreptul dintelui 
afectat. 

 Legume: 

- hreanul - tinctură din 20 gr. hrean ras macerat 2 săptămâni în 
100 ml. alcool. Se pun tampoane îmbibate cu această tinctură 
în dreptul cariei. În lipsa tincturii, se poate folosi hrean ras cu 
aplicaţii locale. 

- ceapa - ceapă fiartă aplicată pe gingie în dreptul abcesului; 

- pătrunjelul - sucul frunzelor în amestec cu alcool 70 (grade)în 
proporţii egale. Se îmbibă un tampon de   vată care se pune în 
dreptul cariei. 

- praz - frunze fierte aplicate pe abces; 

- varză - cataplasme cu frunze zdrobite aplicate direct pe piele. 

 Alte recomandări: 

- în faza iniţială se va încerca oprirea evoluţiei prin comprese 
sau băi locale reci, pungă cu gheaţă. 

- se mai pot aplica comprese calde, cataplasme; 

- tratamentul corect constă în deschiderea abcesului de către 
medic şi antibioterapie. 

 

 

ACNEEA 

Definiţie: boală a pielii, cu leziuni inflamatorii ale glandelor 
sebacee şi foliculilor piloşi. Apare în special pe nas, frunte, 
bărbie, umeri mai ales la pubertate. 

Simptome: acneea inflamatorie se asociază cu o microbiană şi 
prezintă mici ridicături roşii, al căror centru devine gălbui, 
purulent. Acneea îşi poate avea originea şi în disfuncţii 
digestive (constipaţii) sau hepatice,dar şi în tulburările 
endocrine. 

Terapia naturistă recomandă: 

 Plante medicinale: 

- brusturele - infuzie din 2-4 linguri de rădăcini,la o cană de apă. 
Cantitatea se bea în cursul unei zile. Pentru uz 
extern,comprese cu infuzie din 20-30 gr. de rădăcini, la 1 litru 
de apă. 

- cicoarea - infuzie din 20-40 gr. de rădăcini mărunţite şi din 
părțile aeriene ale plantei,la 100 ml apă. Se administrează sub 
formă de băi, cataplasme şi spălături. 

- gălbenelele - infuzie din 20 gr. flori, la 1 litru de 
apă(băi,cataplasme,spălături). 

- muguri de plop - infuzie dintr-o linguriţă de muguri zdrobiţi, la o 
cană cu apă (cataplasme, băi locale). 
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 Legume : 

- ceapa (şi prazul) - se utilizează bulbul(frunzele fierte la praz) 
sub formă de comprese calde în zona inflamată. 

- tomatele - tamponarea obrazului cu felii de roşii,de mai multe 
ori pe zi,timp de 3-4 săptămâni. 

- varza - sucul proaspăt din frunze se administrează sub formă 
de loţiune ,timp de mai multe zile. 

- hreanul - rădăcina rasă se introduce într-o sticlă şi se toarnă 
oţet de vin sau de fructe,peste ea. Oţetul trebuie să acopere 
hreanul. Maceratul se lasă 10 zile, într-o încăpere cu 
temperatura moderată. Dimineaţa şi seara,se aplică pe faţa udă 
oţetul de hrean şi se lasă să-şi facă efectul 10 minute. 

- napii - rădăcinile tuberizate fierte sau coapte se aplică,prin 
masare uşoară,în zona inflamată. Se poate face şi infuzie din 
napi uscaţi şi bine mărunţiţi: la 0,5 litri de apă o lingură de 
napi,cantitate care se bea pe parcursul unei zile. 

- fasolea verde - consumată ca atare în preparatele culinare,dar 
mai ales ca suc(100-200 gr. pe zi). 

 Alte recomandări: 

-  purificări digestive,eventual regim alimentar o zi pe 
săptămână; cure de transpiraţie, saună o dată pe săptămână; 
alergări, câte 30 de minute, urmate de ştergerea cu un prosop 
curat şi uscat, apoi ştergerea cu un prosop umezit cu apă rece. 
Se recomandă îmbrăcămintea din material natural. Se va evita 
scărpinatul şi nu se vor stoarce. 

 

 

CE ŞTIM DESPRE … AFIN (Vaccinium myrtillus) 

Principiile active din fructe şi frunze acţionează antidiuretic, 
diuretic, antiseptic urinar, stimulează acuitatea vizuală,adjuvant 
în tratamentul diabetului (frunzele sunt un produs medicinal 
reputat; conținând mirtilină, supranumită şi "insulina 
vegetală", sunt printre cele mai eficace adjuvante 
antidiabetice.) 

Afinul conține  o concentraţie mare de vitamina A si C care, în 
combinație cu pigmentul antocianina, îmbunătăţesc acuitatea 
vizuală, circulația sângelui la nivelul ochilor şi la nivelul 
sistemului nervos şi pot preveni sau ajuta la tratarea unor boli 
de ochi precum retinita pigmentoasă, glaucomul, miopia etc. 
Aceste efecte benefice sunt datorate antocianinelor, care ajuta 
la protejarea țesuturilor retinei împotriva radicalilor liberi. 
Vitaminele şi nutrienţii din afine mai sunt eficiente şi împotriva 
oboselii ochilor sau a "orbirii pe timp de noapte".  

Substanțele din afine protejează organismul împotriva infecțiilor 
şi au, în același timp, şi o acțiune anti-inflamatoare, luptând cu 
succes împotriva infecțiilor tractului urinar - precum cistita. 
Sucul de afine conține substanțe - "antibiotic" numite 
proantocianidine care anihilează colibacilii, principalele bacterii 
care cauzează infecțiile urinare. Proantocianidinele nu permit 
bacteriilor menționate mai sus să modifice structura celulelor 
aflate pe mucoasa tactului urinar, ci le elimină din organism. 

S-a demonstrat în mod științific faptul că dacă, într-o eprubetă 
în care se află colibacili, se toarnă suc de afine, acest suc va 
neutraliza bacteriile în 24 de ore. De aceea consumul regulat 
de suc de afine - cel puţin un pahar pe zi - elimina factorii de 
risc ce ar putea conduce la infecții urinare.  

Terciul din fructe proaspete în forma de comprese e bun in 
cazurile de arsuri, diferite eczeme şi boli de piele. 
Afinele mai sunt recomandate de medicii naturiști in prevenirea 
si tratarea gastritei si a ulcerului peptic. 

Ceaiurile de afine ajuta si la vindecarea diferitelor afecțiuni ale 
stomacului şi la calmarea problemelor tractului digestiv. Acest 
fapt se datorează taninilor din afine, care mai ajuta si la 
vindecarea mai rapida a leziunilor sau la reducerea inflamațiilor 
de la nivelul laringelui in cazul gripei, răcelii sau diferitelor 
tipuri de alergii. 

Efectele antioxidante ale vitaminelor şi celorlalți compuși 
nutritivi din afine, protejează împotriva oxidării celulelor care ar 
putea provoca pierderi de memorie asociate cu vârsta înaintată 
şi disfuncții cognitive, cum ar fi în cazul maladiei Alzheimer. 

 

REŢETA ZILEI: Afinata (nu se va consuma de diabetici): peste 
fructele de afine zdrobite se va pune zahar. La 1 kg de afine se 
va pune 1 kg de zahar. Se țin în damigeană sau o sticla mai 
mare, timp de 7-8 zile. Se va agita vasul zilnic de 2-3 ori. Se 
leagă la gura doar cu un tifon pentru a nu intra muștele sau alte 
insecte. Se va pune după 8 zile 1 litru de alcool alimentar de 80 
grade. Se mai lasă apoi cu alcoolul timp de 10 zile, după care 
se va scurge sucul dar nu în totalitate. Lichidul rezultat va fi pus 
in sticle ermetic închise. Lichidul, acesta se poate păstra foarte 
mult si cu cat trece timpul va primi o savoare mai deosebita. 
Peste fructele lăsate se mai poate pune votca la 40 grade si se 
mai lasă timp de 20 de zile după care se poate filtra si se pune 
în sticle închise ermetic. Se poate folosi cate un păhărel la 
nevoie de 3 ori pe zi. Este foarte eficient. Se poate folosi si 
diluat. 

Recoltare: fructele se recoltează când ajung la maturitate 
fiziologică,în iulie-august. Se usucă pe rame cu plasă de sârmă 
galvanizată, în încăperi bine aerisite, bine încălzite; uscarea 
artificială la 60-70 grade C. Se păstrează în saci de pânză sau 
pungi de hârtie. 

 
Bibliografie: 
C-TIN PÂRVU - Universul plantelor; 
GHE.MOHAN - Tratarea bolilor cu plante medicinale 
O .BUJOR – Sănătate prin seminţe,fructe şi legume 
Calendar 1992 - Dr. Mioara Enescu, Farm. Răducanu Dumitru 
RĂDUCANU DUMITRU - Terapia naturistă 
Calendar 1997 - Medicină naturistă (Fundaţia şi Editura 
Speranţa) 
news.softpedia.com/news 
www.terapii-naturiste.com 
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1.1. MECANISMUL BIOREMEDIERII 

Pornind de la activităţile degradative ale microorganismelor au 
fost elaborate numeroase tehnologii de depoluare, care sunt 
cuprinse generic în termenul de bioremediere [1]. 

Orice compus chimic a cărui acumulare în natură devine 
periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept POLUANT, 
iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi 
considerată  BIOREMEDIERE. 

Microorganismele capabile să degradeze substanţele 
xenobiotice sunt prezente, în general, în respectivele medii 
poluate, însă biodegradarea naturală are loc cu rate foarte 
scăzute. De aceea, s-au elaborat diverse tehnologii de 
bioremediere care presupun: cunoaşterea căilor de optimizare 
a condiţiilor biodegradării, cunoaşterea comportării şi efectelor 
substanţelor chimice introduse în sol asupra ecosistemului 
selectarea unor microorganisme cu abilităţi degradative 
superioare. 

S-au identificat principalele bacterii ce contribuie la degradarea 
petrolului (Pseudomonas, Flavobacterium, Corynebacterium 
etc), bacterii care se întâlnesc şi în zăcămintele de ţiţei. 

De asemenea, s-au stabilit unele condiţii în care aceste bacterii 
proliferează sau dispar şi modul cum pot fi stimulate.  

S-au efectuat şi studii asupra plantelor pionier ce se instalează 
pe terenurile poluate şi asupra speciilor cultivate ce pot fi 
folosite în cursul ameliorării. 

S-a efectuat un studiu amplu de caracterizare a distribuţiei 
cantitative şi calitative a bacteriilor heterotrofe şi fungilor 
filamentoşi în solurile afectate de poluare din teritorii aparţinând 
schelelor de extracţie a ţiţeiului de pe întreg teritoriul României. 

În sol, deşi reprezintă o fracţiune minusculă din greutatea totală 
(0,35%), microorganismele au o importanţă esenţială, fiind 
„motorul‖ funcţiilor de fertilitate a solului . 

Activitatea microorganismelor din sol este influenţată de 
prezenţa microhabitatelor, de tipul de sol, de structura şi textura 
acestuia, de asigurarea cu substanţe organice şi nutrienţi şi de 
factorii de mediu. 

În funcţie de multitudinea de factori care acţionează, activitate 
microorganismelor este variabilă, atât din punct de vedere 
biologic (alternanţa fazelor vegetative cu fazele de latentă), cât 
şi din punct de vedere al activităţii metabolice şi de nutriţie. 

Numeroase microorganisme din sol au capacitatea de a utiliza 
hidrocarburile gazoase, solide şi lichide din seria alifatică şi  
aromatică drept unică sursă de carbon şi energie, 
descompunându-le la compuşi cu greutate moleculară mai 
mică, sau chiar la dioxid de carbon şi apă. 

Răspândite larg în mediile naturale, şi uneori semnificative 
numeric, microorganismele active atacă diferiţi compuşi, ca: 
ţiţeiul, fracţiile uşoare albe, uleiurile minerale, parafina, gazele 
de sondă, cauciucul natural şi sintetic, uleiurile de răcire, 
suprafeţele asfaltate, conductele subterane şi cablurile electrice 
protejate de coroziune cu ajutorul materialelor impregnate cu 
parafină, elastomeri sau alte produse petrochimice. 

Capacitatea de a utiliza hidrocarburile este larg răspândită în 
lumea microorganismelor, fiind întâlnită la bacterii (inclusiv 
actinomicete), la levuri, la fungii filamentoşi, dar şi la alge. 

Prezente în sol, în apele dulci şi marine şi în unele 
sedimente,într-o gamă largă de condiţii de mediu, aceste 
microorganisme au capacitatea de a sintetiza un spectru larg 
de enzime care asigură degradarea hidrocarburilor individuale 
şi potenţialului de îndepărtare, sau de conversie a ţiţeiului din 
mediu. 

Deversarea de ţiţei brut în sol are drept rezultat o creştere 
numerică a populaţiilor de bacterii, cu o reducere concomitentă 
a diversităţii lor, respectiv cu predominanta speciilor care 
degradează hidrocarburile la compuşi mai simpli, determinând 
dispariţia lor treptată. 

Numărul microorganismelor care degradează hidrocarburile 
creşte foarte mult după poluare, cu câteva ordine de mărime şi 
se menţine ca atare, uneori chiar mai mult de un an. 

În sol, după contaminare, microfungii care degradează 
hidrocarburile, reprezinta 60-82% din totalul acestui grup, iar 
bacteriile – 50% din micropopulaţia respectivă. 

În timp ce în ecosistemele nepoluate numărul 
microorganismelor care utilizează hidrocarburile poate 
reprezenta doar 0,1% din total, în cele poluate poate  ajunge 
până la 100% din numărul microorganismele viabile. 

Aceasta se datorează faptului că în mediile cu niveluri înalte de 
poluare are loc modificarea compoziţiei în specii microbiene 
prin eliminarea acelora sensibile la poluant. 

În ultimele trei decenii s-au identificat peste 200 de specii de 
microorganisme capabile să metabolizeze hidrocarburile. 

În urma analizării microbiologice a probelor de soluri poluate cu 
ţiţei unele în concentraţii excesive (>30%), au fost izolate tulpini 
bacteriene cu o înaltă rată de supravieţuire în aceste condiţii 
severe de poluare. 

Majoritatea speciilor izolate aparţin genurilor bacteriene 
cunoscute pentru specii capabile să biodegradeze hidrocarburi 
din ţiţei. 

Ulterior unele dintre tulpinile izolate au fost testate în laborator 
pentru evidenţierea capacităţii de degradare a hidrocarburilor 
petroliere de către microorganisme: 

 S-a realizat prin însămânţarea acestora pe medii minerale la 
care s-a adăugat ţiţei, drept unică sursă de carbon şi energie. 

 Microorganismele au fost izolate din solul poluat cu ţiţei, prin 
tehnica inoculării . 

Inoculul creat şi aplicat ulterior în cadrul unor experimente a 
fost alcătuit din tulpini deja testate în laborator pentru abilitatea 
de a degrada hidrocarburi şi aparţin genurilor: 
- Pseudomonas, 
- Arthrobacter, 
- Mycobacterium, 
- Flavobacterium 
- Actinomyces. 
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În poluarea cu ţiţei succesul bioremedierii depinde într-o foarte 
mare măsură de compoziţia comunităţilor microbiene din sol şi 
de potenţialul lor degradativ. 

Pe măsură ce agentul contaminant este descompus, populaţia 
de micoorganisme se diminuează, deoarece ea a utilizat 
întreaga sursă de hrană. 

Stimularea populaţiilor de bacterii indigene, dar şi exogene 
(testate în laborator şi introduse în mediul poluant) în scopul 
decontaminării diverşilor poluanţi de natură alifatică, aromatică, 
metale grele, policloruraţi aromatici,se face numai prin aport de 
nutrienţi . 

Procesul de bioremediere se poate desfaşura în condiţii aerobe 
sau anaerobe. 

1.2. BIOREMEDIEREA IN-SITU, AEROBĂ 

În procesul metabolic, microorganismele utilizează oxigenul 
atmosferic, rezultând ca produse de reacţie, primordiale,  
dioxidul de carbon şi apa, conform reacţiei (1) şi fig.1: 

Substrat (sursă de carbon) + O2         Biomasa +CO2 +H2O 
+alţi compuşi organici (netoxici)        (1) 

 

Fig.1. Stimularea bacteriilor indigene prin injectarea de  nutrienţi şi oxigen 

1.3. BIOREMEDIEREA IN - SITU, ANAEROBĂ 

În cazul degradării bacteriene în prezenţa hidrocarburilor în 
mediu anaerob aportul de oxigen sau alte substanţe va fi dirijat 
de la suprafaţă, conform reacţiei  (2): 

Substrat + H2             Biomasa + CH4 + compuşi   organici   
simpli (netoxici)      (2)    

Pentru că s-a vorbit de nutrienţi, ca aport de hrană al 
microorganismelor cu rol degradativ în procesul de poluare cu 
produse petroliere,  aceştia trebuie să conţină în compoziţia lor 
anumite elemente/oligoelemente, conform tabelului 1. 

În tabelul 2 sunt prezentate, conform datelor EPA nivelele de 
biodegradare a unor substanţe chimice ce aparţin clasei  
hidrocarburilor petroliere şi produsele în care sunt prezente. 

Tabel 1.  Nutrienţii şi oligoelementele necesare procesului de biodegradare 

Nr. crt. Specificaţie Element chimic/ioni/vitamine/aminoacizi Dozaj (mg/L) 

1 NUTRIENŢI  MAJORI Carbon, Hidrogen, Oxigen, Azot, Fosfor 1-100 

2 NUTRIENŢI MINORI Sodiu, Potasiu, Amoniu, Calciu, Magneziu, Fier, Cloruri, Sulfat 1-100 

3 OLIGOELEMENTE 
Mangan,Cobalt, Nichel, Vanadiu, Bor, Cupru, Molibden;  
Vitamine; Aminoacizi; 
 Alți constituenți 

max.1 

Tabelul 2. Biodegradabilitatea diferitelor produse petroliere 

BIODEGRADABILITATE Exemple de hidrocarburi petroliere Produse petroliere 

Hidrocarburi şi grad de biodegradare 
DEGRADABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTIN DEGRADABILE 

n-butan,n-pentan,n-octan Benzina 

Nonan Motorina 

Metil- butan,dimetil-pentan Benzina 

Benzen,toluene,etil-benzen,xileni(BTEX) Motorina, petrol lampant 

Propil-benzeni Motorina 

Decani Petrol lampant 

Dodecani Combustibili arşi 

Tridecani Lubrifianti minerali 

Tetradecani Motorina 

Naftalene Petrol lampant 

Fluorantrene Ţiţei ars 

Pyrene, acetetil-naftalene Lubrifianţi minerali 
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Un constituent de bază al multiplicării bacteriene este APA, cu 
rolul de înlesnire a transportului substanţelor nutritive, dar şi de 
eliberare a produşilor metabolici. 

Capacitatea optimă de apă necesară organismelor aerobic este 
de 50-75% din ―capacitatea de câmp‖ a solului (cantitatea 
maximă de umiditate a unui sol saturat cu apă şi drenat liber 
timp de 24 ore). 

Un alt parametru care condiţionează buna funcţionare a 
tehnicilor de bioremediere îl reprezintă conţinutul de OXIGEN, 
pentru procesele aerobe. Aportul de oxigen este din: aerul 
atmosferic, sursa de oxigen pur, apă oxigenată, oxizi de azot. 

Alţi factori ce trebuiesc permanent monitorizaţi pe întreaga 
perioada de aplicare a tehnologiei de bioremediere sunt: 

 Temperatura mediului ambient, menţinută la peste 25°C, 
favorabilă creşterii şi dezvoltării populaţiei microbiene, adecvată 
proceselor de degradare a poluanţilor petrolieri. 

 Valoarea pH-ului solului, menţinut între valorile din domeniul 
6,5-8 

Tehnologia de bioremediere aerobă in situ include câteva etape 
ce concură la succesul operaţiunii de decontaminare a solului 
afectat de hidrocarburi [3]. 

1.4. BIOAERAREA 

Aceasta presupune aport de oxigen pe adâncimea sitului 
contaminat. Prin aerare, activitatea microbiană este foarte bine 
stimulată în degradarea hidrocarburilor cu masa moleculară 
mare (vezi tabelul 2), dar mai ales compuşi foarte greu 
degradabili numai de culturile indigene, de tipul solvent 
cloruraţi, aditivi din combustibili sau uleiurile minerale. 
Dependent de natura sitului, concentraţia de poluanţi, aportul 
de nutrient şi aerarea se face conform fig.1 (aici fiind şi sol şi 
freatic contaminat) sau ca în fig.2 unde sursele de aeraj şi de 
nutrienţi sunt mai dese, apelând şi la aeraj mecanic (ex. arată, 
scarificat, solul contaminat). Schema de principiu in cazul 
tehnicii de bioaerare este data in figura 3. 

 

Fig.2 Modalităţi de bioaerare şi biostimulare în land farming 

1.5. BIOCREŞTEREA şi  BIOSTIMULAREA 

Etapa de biocreştere este reprezentată de adaosul de culturi 
bacteriene (selecţii adaptate în condiţii de laboratoare, agreate 
de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile) şi inoculate în mediul poluant în scopul accelerării 
procesului de decontaminare a solului şi freaticului afectat de 
hidrocarburile petroliere. 

Biostimularea reprezintă etapa de asigurare a cantităţilor şi 
calităţilor de nutrienţi, temperatură, umiditate, pH. 

Toate etapele specific bioremedierii in-situ, fac parte din paleta 
de măsuri ameliorative aduse în spaţiu de tratament/tratare, 
numit land farming, care după decontaminare, terenul va fi 
redat circuitului agricol. 

Etapele bioremedierii includ pe lângă selecţia culturilor 
bacteriene adaptate scopului şi inoculare, fertilizare, aerare, 
toate cu periodiciatate bine stabilită de specialist şi investigaţiile 
analitice. Acestea se fac de laboratoare de încercări acreditate, 
iar prin  buletinele de încercări va fi evaluată periodic, 
eficacitatea tehnologiei de bioremediere aplicată sitului 
contaminat. 

 

Fig. 3 – Schema de principiu în cazul tehnicii de bioaerare 
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CONCLUZII 

Se poate aprecia că la momentul actual, tehnicile de 
bioremediere sunt printre cele mai frecvent aplicate în ţările 
industrializate iar principiile de bază sunt universal valabile. In 
special procedeele de ―land farming‖ ca si cele ex-situ, bazate 
pe stimularea capacităţii naturale de degradare a solului, pot fi 
deosebit de utile mai ales in situaţiile în care timpul si spaţiul nu 
sunt factori limitativi. De asemenea, procedeele de 
bioremediere sunt relativ puţin costisitoare şi nu necesită 
instruiri si monitorizări extensive, nici echipamente complexe. 
 
 
 
 

Bibliografie: 
1. Alexander M.,  “Biodegradation and Bioremediation”, 
Academic Press, San Diego New York Boston London Tokyo 
Toronto, 1994.  
2. Anca Rovena Voiculescu, s.a. “Metodologia de remediere 
a solurilor poluate cu ţiţei cu ajutorul microorganismelor 
specifice selecţionate din microflora autohtonă”, Editura 
GNP MINISCHOOL, Bucureşti, 2003 
3.Viorica Ilie, Ion Ilie, “Steam injection for the remediation of 
soils”, pag. 114-119  
Lucrările ştiinţifice ale simpozionului internaţional ―Universitaria 
Simpro‖ 2008, Editura Universitas Petroşani ISSN 1842-4449 
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Una dintre caracteristicile esenţiale ale omului o reprezintă 
dorinţa de a cunoaşte totul despre toate. Cunoaşterea implică 
accesul la informaţie, iar aceasta este fragmentată uneori şi 
greu de găsit in timp util. Una dintre formele de cunoaştere a 
lumii o reprezintă stiinţa complexă numită Geografia. 

Geografia este ştiinţa Pământului ca planetă, a sistemului 
solar şi ca mediu de viaţă al omenirii. 

Denumirea de geografie este de origine greacă, aparţinând 
savantului Eratostene şi provine de la cuvintele ―ge‖ (= pământ) 
şi ―graphein‖( = a scrie). 

Geografia nu dă doar răspunsul la întrebarea ―ce este acolo?‖ , 
ci şi la intrebarea ―de ce este acolo?‖. 

Evoluţia geografiei ca ştiinţă are un început pierdut sau nu în 
negurile istoriei. Geografia face parte din categoria ştiinţelor 
foarte vechi, fiind studiată încă din Antichitatea greacă.  

Pentru că îl include în ecuaţia sa pe om, are legătură cu: 

*antropologia - ―ştiinţa despre om‖. Legătura cea mai evidentă 
este dată de dezvoltarea geografiei populaţiei. Rasele umane, 
caracteristicile lor, ariile de răspândire pe glob sunt într-o 
strânsă corelare. 

*economia – geografia economică studiază ―localizarea 
formelor de producţie şi consum ale diverselor activităţi 
economice‖. 

*studii culturale - studiile de geografie culturală vizează diferite 
categorii de factori: factorii culturali specifici (folclorul) şi factorii 
socio-culturali nespecifici (televiziunea, Internetul). 

*studii de gen - geografia genurilor studiază distribuţia spaţială 
a populaţiei în funcţie de sex, cercetând şi cauzele şi tendinţele. 
Indicatorul este determinat de natalitate şi de mortalitate. 

Pentru că nu poate eluda legile naturii îşi trage seva explicaţiilor 
din: 

*matematică - geografia foloseşte astăzi distribuţii de puncte în 
două dimensiuni (latitudine şi longitudine), reprezentări 
schematice, analiza statistică necesită cunoaşterea prealabilă a 
unor elemente de calculul probabilităţilor. Modelele statice 
privesc starea unui sistem la un moment dat. Este foarte util de 
stabilit o stare de echilibru (de exemplu între populaţie şi 
resursele disponibile). 

Pentru că, după etapa acumulării are drept inovator, 
influenţează: 

* lingvistica - geografia populaţiei studiază răspândirea pe glob 
a diferitelor limbi şi dialecte. Acestea sunt grupate în familii de 
limbi (indo-europene, afroasiatice), studiul dialectelor oferind 
informaţii despre relaţiile dintre cultură şi mediu. 

In final, deoarece construieşte, indiferent de planul pe care 
acţionează, are legătură cu: 

*arhitectura - poate fi definită ca activitatea perpetuă de 
amenajare şi reamenajare a cadrului de viaţă. Este creatoarea 
acelui univers artificial în interiorul cadrului natural pe care îl 
numim cadru construit. Ia naştere astfel o interacţiune între 
arhitect şi spaţiul pe care îl transformă. Studiile făcute pe 
societăţi tradiţionale ne arată că ele construiesc în aşa fel încât 
aşezarea şi casa intră cu situl/ teritoriul/ natura într-o relaţie de 
dialog sau de simbioză şi că modul în care omul îşi face casa/ 
aşezarea într-un loc ţine în mai mare măsură de înţelegerea 
sitului în sens spiritual, simbolic, decât de considerente 
funcţional-obiective. Astfel natura nu este violentată şi 
construitul şi teritoriul se potenţează reciproc. 

Istoria 

Geografia şi istoria sunt asociate ca fiind ştiinţe ce studiază 
societatea omenească. In primul rând timpul este parte a 
faptelor geografice prin diverse implicaţii. Pentru a studia 
caracteristicile generale ale unor fenomene sunt necesare 
observaţii îndelungate (de exemplu fluctuaţiile demografice ale 
unei regiuni). Pentru înţelegerea unor procese actuale trebuie 
să cercetăm cauzele ce îşi au rădăcinile în trecut, acest lucru 
creând premisele anticipării unor efecte. O descriere exhaustivă 
a unui spaţiu geografic înseamnă implicit şi o dinamică a 
evoluţiei acestuia. 

Desigur, în fiecare perioadă istorică s-a dezvoltat o geografie a 
acelui prezent, iar reuniunea lor constituie geografia istorică. 
Aceasta presupune studiul fenomenelor pe două coordonate: 
―diferenţele de la loc la loc transformate în timp‖. Geografia 
politică este o rezultantă a acestor studii. Factorul uman este 
liantul celor două ştiinţe, prin evoluţia societăţii şi raportarea sa 
la spatiul geografic natural. 
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”Biserica noastră e peste tot unde dorm somnul de veci 
ctitorii de aşezăminte, voievozii - dătători de legi şi datini - 
şi oriunde se aude o rugă în graiul neamului nostru. Căci, 
în deosebire de alţii, care au primit creştinismul din 
porunca unui stăpân – trecând într-o bună dimineaţă prin 
apa unei gârle şi ieşind la malul celălalt botezaţi – la noi 
Biserica s-a înfiripat pe încetul sute şi sute de ani, 
împreună cu limba, pe când părinţii noştri erau încă sub 
stindardul legiunilor” (Simion Mehedinți) 

 

SIMION MEHEDINŢI (1868 – 1962) 

Format la şcoala lui Titu Maiorescu, Simion Mehedinţi va fi 
considerat, pe bună dreptate, unul dintre înainte mergătorii 
noului spirit cultural românesc al secolului al XX-lea. Sa născut 
la 19 octombrie 1868, în localitatea vrânceană Soveja, având 
un deosebit respect pentru locurile natale. Studiile secundare le 
face la ‖Seminarul Teologic‖ din Roman şi la cel din Bucureşti, 
iar bacalaureatul îl va lua la Liceul ‖Sfântul Sava‖ din Bucureşti, 
în anul 1888. După terminarea liceului urmează o pendulare 
între profilul real şi cel uman, înscriindu-se iniţial la Facultatea 
de Matematică, dar terminând în anul 1892, Facultatea de 
Litere şi Filosofie cu o teză despre pedagogie intitulată ‖ IDEILE 
LUI JEAN JACQUES ROUSSEAU ASUPRA EDUCAŢIEI‖. La 
îndemnul lui Alexandru Odobescu şi Grigore Tocilescu, va 
studia şi ştiinţele geografice la Paris, Berlin şi Laipzig, susţinând 
în anul 1899, teza de doctorat ‖DESPRE INDUCŢIA 
CARTOGRAFICĂ‖ (sub îndrumarea lui Friedrich Ratzel – 

părintele geopoliticii), arătându-ţi interesul pentru 
antropogeografie şi etnologie.  

Datorită faptului că în secolul al XIX-lea tot mai multe voci 
contestau importanţa geografiei ca ştiinţă şi pledau pentru 
împărţirea acesteia între disciplinele înrudite ei, Simion 
Mehedinţi s-a ridicat împotriva acestei idei, iar prin referirile 
sale, el va face trecerea de la caracterul descriptiv-informativ, la 
geografia ştiinţifică modernă. 

Prin lucrarea ‖TERRA – INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIE CA 
ŞTIINŢĂ‖, Simion Mehedinţi, aduce o schimbare a modului de 
abordare a geografiei, arătând că obiectul geografiei este 
PĂMÂNTUL în totalitatea şi unicitatea sa, ocupându-se cu 
studiul raporturilor reciproce dintre cele patru învelişuri ale 
Terrei – atmosfera, hidrosfera, litosfera şi biosfera. 

Simion Mehedinţi este cel care întemeiază pentru învăţământul 
secundar, ‖METODA MEHEDINŢI‖, în care predarea se pornea 
de la îndepărtat  la apropiat, începând cu noţiunile generale 
despre Pământ şi terminând cu geografia orizontului local. 

Având o cultură teologică sistematică (absolvent de studii 
teologice), îmbinată cu o vastă cultură filologică, istorică şi 
antropologică , marele savant va stabili 11 trăsături distinctive 
pentru ceea ce el va numi ‖creştinismul păduratic al românilor‖, 
‖aşa cum s-a păstrat în codrii Carpaţilor‖ de-a lungul a două 
milenii. Simion Mehedinţi a fost de asemenea şi un renumit 
pedagog şi profesor, fiind în perioada martie-octombrie 1918 
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 

Din documentele descoperite din perioada în care marele 
gânditor a fost profesor, se dezvăluie faptul că, ‖lipsa 
materialului didactic nu poate fi pusă înainte ca motiv pentru 
întârzierea muncei şcolare‖.‖Până să vină cartea de geografie, 
o hartă simplă desenată pe perete sau pe o foaie de hârtie ţine 
loc de carte pentru geografia judeţului, a României şi chiar a 
continentelor… Cât despre începători, nimic mai uşor decât să 
facă singur învăţătorul un abecedar, scriind foaie cu foaie ce-i 
trebuie, cum vine rândul lecţiilor, ori chemând în ajutor un 
poligraf sau pe copiii mai măricei… Grija cea dintâi va fi nu atât 
cartea, ci buna creştere a copiilor…‖  mai menţionează marele 
geograf.  

Astfel, academician, geograf şi geopolitician, SIMION 
MEHEDINŢI, a ştiut cum să îmbine cu succes pregătirea sa 
filologică, istorică, antropologică şi credinţa sa profund 
ortodoxă, devenind cea mai importantă conştiinţă culturală 
creştin-ortodoxă a generaţiei sale.  

Marginalizat şi interzis de conducerea comunistă, SIMION 
MEHEDINŢI s-a stins din viaţă la 14 decembrie 1962, în 
Bucureşti.  
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Ai văzut iarba cum crește ? 
Păsările în primăvară le-ai auzit 
Cântându-și iarăși imnul de început? … 
 
Ai auzit pământul șoptind adesea, 
Când calci nepăsător peste El?!... 
 
Floarea de măr în primenitul 
Anotimpurilor, ai privit-o renăscând? … 
 
Zumzetul sublim al albinelor, 
Minunate vietăți, ai știut să-l asculți?... 
 
Foșnetul firav al frunzelor 
Te-a înfiorat vreodată ? 

 
Surâsul nevinovat al copilului 
Ai știut să-l înțelegi ? 
 
Durerea mută dar adâncă din inima  
Unei mame bune, 
Ai știut s-o pricepi ?... 
 
Dacă, da ! 
Atunci ești viu și trăiești profund, 
da, TRĂIEȘTI !... 
 

prof. OLIMPIA-ALEXANDRINA CERCEL 
martie, 1989

 

 

Infernul lacurilor de sodă 

Coloritul eclatant şi silueta delicată ce se amestecă hipnotic în 
imensitatea stolului fac din păsările flamingo unele dintre cele 
mai extraordinare apariţii în peisajul lacurilor africane. 

Adunarea acestor fabuloase păsări în grupuri impresionante 
este condiţionată de perioadele de ―înflorire‖ ale unor bacterii  
(cianobacterii sau alge albastre-verzi) ce trăiesc doar în 
anumite lacuri, îndeosebi în regiunea Riftului Est-African. 
Lacurile Magadi, Natron sau Bogoria din Kenya sunt periodic 
năpădite de uriaşe stoluri de flamingo, ce se hrănesc febril cu 
microorganisme. Acest comportament are o dublă cauză. 
Particularităţile geografice şi geologice locale au dat naştere 
aici unor întinderi de ape extreme de alkaline (cu pH peste 10), 
deosebit de sărate (până la saturaţie) şi foarte fierbinţi (peste 
70°C). Astfel de lacuri se numesc saline-alcaline sau lacuri de 
sodă.     

Paradoxal, cazanele de apă alcalină, sărată şi încinsă oferă un 
adevărat refugiu pentru stolurile de flamingi, ale căror picioare 
suportă nestânjenite condiţiile extreme oferite aici. Niciun 
mamifer prădător nu îndrăzneşte să se ‖ardă‖ în infernul 
lacurilor de sodă. Un al doilea motiv pentru care ―păsările de 
foc‖ preferă aceste medii extreme este marea lor bogăţie în 
masă organică. Apele alkaline găzduiesc o mare varietate şi 
abundenţă de cianobacterii (bacterii verzi, fotosintetizante) 
adaptate la valori ridicate de pH, adevărate organisme alcalifile. 

Dintre cianobacteriile ce constituie hrana eleganţilor flamingi 
amintim Phormidium, Oscillatoria, Synechococcus şi bine-
cunoscuta Spirulina. 

Culoarea păsărilor flamingo, roz la specia europeană şi roşie la 
cea americană se datorează colorantului luat din creveţii cu 
care se hrănesc şi anume carotenul ( care dă şi morcovului 
culoarea galben-portocalie). 

Frumoasa pasăre flamingo are o înălţime de 1,5 m iar 
picioarele ei lungi se termină în labe palmate. Ea are un cioc cu 
lamele fine care îi permit să filtreze apa din care îşi păstrează 
hrana. 

Păsările flamingo, pe cale de dispariţie din cauza poluării 

Kamfers Dam de lângă Kimberley, Africa de Sud, este singura 
zonă unde păsările flamingo din Africa de Sud şi-au făcut 
cuiburi, şi una din cele şase existente în toată lumea. Peste 
50.000 de flamingo, adică 50% din populaţia sud africană, şi-au 
făcut cuiburi la Kamfers Dam şi au produs 9.000 de pui pe o 
insulă în formă de <s>, creată special pentru ei, anul acesta. 
Păsările flamingo au devenit un simbol pentru oraşul Kimberley 
şi aduc profituri substanţiale de pe urma turiştilor care vin să  
vadă  minunatele păsări roz.  

Zona de 400 de hectare din nordul oraşului, care le 
adăposteşte, se confruntă acum cu o dublă ameninţare: 
poluarea şi dezvoltarea urbană. Păsările trebuie să se descurce 
cu o apă proastă calitativ, datorită deversărilor produse de o 
fabrică din apropiere. Mulţi dintre puii de flamingo sunt deja 
deformaţi din cauza acestei poluări. Prin urmare, ecologiştii sud 
africani au lansat o campanie pentru protecţia păsărilor 
flamingo (www.savetheflamingo.co.za).  

"Dacă testele dovedesc că deformările păsărilor se datorează 
proastei calităţi a apei, multe alte specii de animale şi chiar 
întregul sistem acvatic de la Kamfers  Dam ar putea fi în 
pericol", a declarat Duncan Pritchard, director executiv la 
BirdLife South Africa.  
 
Bibliografie: 
1. Horia Banciu, Microorganisme iubitoare de medii alcaline, 
revista ―Terra‖ nr.4, p. 21 
2.www.realitatea.net/păsările-flamingo--pe-cale-de-disparţtie-din-
cauza-poluarii_313082.html 
3.www.clopotel.ro/enciclopedia/Păsări_Flamingo-539.html 
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Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. 
Pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe 
pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, 
prin stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse 
lemnoase ajută la reglarea căderilor de precipitaţii, sunt surse 
esenţiale de hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme 
avantaje estetice, spirituale şi de agrement pentru milioane de 
oameni. 

Ca depozite globale importante de carbon, pădurile joacă un rol 
fundamental în influenţarea climei Pământului. Plantele şi 
solurile din păduri conduc ciclul global al carbonului prin 
reţinerea dioxidului de carbon în fotosinteza şi eliberarea lui în 
respiraţie. Deşi reţinerea de carbon prin fotosinteză descreşte 
la un moment dat pe măsură ce copacii îmbătrânesc, multe 
păduri mature continuă să reţină carbonul în sol. 

Cu toate acestea, în multe părţi ale lumii, pădurile sunt defrişate 
rapid în scopuri agricole sau pentru păşuni, utilizate şi 
exploatate în mod abuziv, şi degradate de incendiile produse de 
oameni. Când pădurile sunt degradate sau defrişate, carbonul 
stocat de acestea este eliberat înapoi în atmosferă prin 
respiraţie, ajungând astfel să contribuie în mod clar la carbonul 
din atmosferă. Defrişările pădurilor tropicale sunt responsabile 
pentru aproximativ 20% din emisiile totale de dioxid de carbon 
cauzate de om şi sunt o cauză esenţială care duce la dispariţia 
speciilor care trăiesc în aceste păduri. 

Pădurile şi măsurile de utilizare a solului au posibilitatea de a 
reduce emisiile de carbon cu echivalentul a 10-20% din emisiile 
previzionate de combustibilii fosili până în 2050. Exploatarea 
pădurilor într-un mod durabil, extinderea zonelor împădurite prin 
promovarea regenerării copacilor, permiterea creşterii lor cât 
mai mari, utilizarea de metode de recoltare care reduc 
pierderile şi stabilirea de zone de conservare în interiorul 
pădurilor destinate producţiei pot duce la creşterea pe termen 
lung a cantităţii medii de carbon stocat. Aceste opţiuni de 
gestionare pot avea, de asemenea, efecte pozitive asupra 
biodiversităţii şi asupra altor elemente cheie pentru ecosisteme, 
cum ar fi menţinerea fluxurilor hidrologice. 

Permiterea copacilor să crească mai mult înainte de a fi tăiaţi 
contribuie la creşterea diversităţii structurale a pădurii şi oferă 
un habitat pentru o serie mai largă de specii. Pădurile 
sănătoase care îşi păstrează complexitatea naturală şi 
diversitatea ca vârstă şi structură a habitatului, au de obicei, 
mai multă stabilitate şi putere de a face faţă tulburărilor asociate 
cu schimbările climatice. 

Copacii cresc repede când sunt tineri, dar creşterea încetineşte 
pe măsură ce ajung la maturitate. Pentru a spori capacitatea de 
stocare a carbonului în timp, tăierile ar trebui să se facă după 
ce rata de creştere anuală scade sub media ratei de creştere. 
Dar, cum companiile de producţie a lemnului au interese 
economice puternice de a efectua tăierile atunci când preţurile 
sunt cele mai favorabile, multe păduri sunt tăiate cu mult înainte 
de această vârstă optimală. Creşterea intervalului de timp dintre 
tăieri sau menţinerea copacilor mai bătrâni de-a lungul mai 
multor cicluri de tăiere succesive ar putea duce la creşterea 
semnificativă a stocurilor de carbon. Deteriorarea copacilor 
netăiaţi şi a solului în timpul operaţiunilor de deplasare a 
trunchiurilor tăiate poate, de asemenea, duce la o reducere a 
emisiilor de CO2. Carbonul în păduri: creştere, tăiere, 
degradare. Conservarea integrităţii pădurilor mature în 
exploatarea cherestelei sau a biomasei. 

Există credinţa larg răspândită şi totodată greşită că tăierea 
trunchiurilor sau defrişarea pădurilor mature şi înlocuirea lor cu 
copaci tineri, care cresc repede, va avea efecte pozitive asupra 
climei prin reţinerea CO2 atmosferic. Deşi copacii mai tineri 
cresc şi reţin carbonul mai uşor, trebuie văzut şi ce se întâmplă 
cu acest carbon stocat atunci când pădurile mature sunt tăiate. 
Prin tăierea unei păduri, o parte din carbonul de acolo poate fi 
stocat ani de zile sau decenii în produsele lemnoase rezultate, 
dar alte cantităţi însemnate de CO2 sunt eliberate în atmosferă, 
imediat, prin deranjarea solului şi, de-a lungul timpului, prin 
descompunerea frunzelor şi crengilor. Măsurile de 
voluntariat vor putea aduce o mai mare recunoaştere a rolului 
utilizării durabile a solului în domeniul adaptării la efectele 
schimbărilor climatice. Crearea încrederii în această abordare 
presupune ca regulile să fie suficient de riguroase pentru a se 
asigura că acţiunile de voluntariat duc la reduceri clare, 
cuantificabile ale emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă cât 
şi la alte avantaje legate de mediu. Însă, fără o reducere reală 
la scară largă a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel de 
măsuri temporare de voluntariat nu pot duce la atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice. 

Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor 

Efectele observate si anticipate aduse de către schimbările 
climatice asupra pădurilor României sunt:  

- pe parcursul ultimului deceniu, secetele şi inundaţiile s-au 
produs frecvent, având un impact negativ, atât asupra 
producţiei agricole (In special pentru grâu si porumb), cat si 
asupra florei si faunei. In unele cazuri, activităţile umane, cum 
ar fi defrişarea pădurilor montane, a condus la o creştere si mai 
accentuata a frecventei de apariţie a inundaţiilor, prin 
accelerarea scurgerii pe versant a apei provenita din ploile 
torenţiale, către receptori; 

- mai mult de o pătrime din teritoriul României este acoperit de 
păduri care adăpostesc un număr mare de specii şi ecosisteme. 
Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor a fost analizat 
cu ajutorul câtorva modele climatice globale. 

Pentru pădurile localizate în regiunile de câmpie sau In cele 
deluroase este prevăzută o scădere considerabila a 
productivităţii pădurilor după anul 2040, datorită creşterii 
temperaturilor şi scăderii volumului de precipitaţii. 

10 motive pentru a proteja pădurea 

1. Pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen; astfel 
aproximativ 2/3 din oxigenul consumat de oameni, animale, 
microorganisme, industrie, agricultura, este preluat din 
atmosfera, prin aprovizionarea acesteia de către arbori şi 
arbuşti (vegetaţie).  

2. Absoarbe o importanta cantitate de CO2 (gaz cu efect de 
sera), contribuind la reducerea poluării şi având o influenţa 
benefica asupra mediului.  

3. Fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunile 
provocate de ploaie sau vânt. 4. Filtrează apa provenita din 
precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi 
şi frunze moarte, asigurând o apa limpede şi curata. 

5. Reduce mult din mărimea viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, 
prin reţinerea unei mari cantităţi de apa în coronament şi litiera 
şi cedarea acesteia treptat.  

6. Reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte 
numeroase specii de plante şi animale, multe dintre ele fiind 



Omul şi natura 
 

15  
 

Nr. 2, mai 2009 

ameninţate cu dispariţia, datorita adaptării la condiţiile specifice 
de aici. 

7. Este o sursa încă puţin exploatata de medicamente şi 
remedii naturale. 

8. Are un mare impact estetic, peisajele în care apar păduri fiind 
de preferat terenurilor ocupate de culturi agricole sau alte 
amenajări antropice.  

9. Este un loc apreciat de recreere si cu efecte terapeutice 
recunoscute. 

10. Are o mare importanţa educativ - ştiinţifica, atât pentru noi 
cât şi pentru generaţiile următoare. 

 
Bibliografie: 
Gheorghe Zamfir, Poluarea mediului ambiant, Editura Junimea 
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***www.milioanedecopaci.ro 
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Personaje:  
Pământul (Solul) 
Apa 
Aerul 
Copilul 
Regele Plantelor ( Stejarul) 
Ducele Animalelor (Leul) 
Un îngrijitor 
 

Actul I 
Scena I 

(Copilul se trezeşte şi deschide fereastra) 
 
Copilul: Ah, ce aer îmbâcsit avem astăzi! 
Aerul: Este aerul vostru! Voi l-aţi poluat!  
Copilul: Cum l-am poluat noi?  
Aerul: Coşurile şi furnalele voastre nu mai zădărnicesc în 
producţie, nu mai conteniţi să alergaţi cu                                              
maşinile. 
Copilul: Scumpule aer, cum te putem ajuta noi pe tine?  
Aerul: Nu pe mine mă ajutaţi, ci pe voi. Puneţi site la furnale, 
controlaţi-vă emisia de gaze arsă, folosiţi mai des bicicleta.  
Copilul: Aa...şi să plantăm caţi mai mulţi copaci.  
Aerul: Aminteşte-le mai ales celor învăluiţi în smog.  
 

Scena II 
(Copilul pleacă la baie şi dă drumul la apă, închide ochii, 

deschide pumnii, strânge şi aruncă cu apă pe faţă) 
 
Copilul: Apa are un miros! (Deschide ochii) Vai ce mizerabilă e! 
Ce ai păţit dragă apă? 
Apa: Voi m-aţi murdărit! 
Copilul: Cum?  
Apa: Deversaţi mizeriile şi deşeurile pe cursul râurilor, în mări şi 
oceane. Nu aveţi canalizări. Aruncaţi reziduurile şi deşeurile 
provenite din industrie.  
Copilul: Deci noi nu mai avem apă potabilă? 
Apa: Voi aveţi organizaţii care luptă pentru mediu, aţi scris o 
mulţime de reguli pe care nu le respectaţi.  
 

Scena III 
(Se îmbracă şi pleacă la grădina botanică. Găseşte o alee cu 
plante ofilite. Se apleacă şi priveşte către micile şi prăpăditele 

plante.) 
 
Un îngrijitor: Părăseşte imediat aleea! Plantele nu pot fi 
vizitate acum.!  
Copilul: De ce nu pot să le vizitez?  
Un îngrijitor: Nu ai voie.  
Regele Plantelor (strigă): Îţi spun eu! (Copilul întoarce privirea 
să vadă cine a vorbit. Un stejar bătrân îi face semn cu braţele 
să vină la el,  copilul aleargă într-acolo.)  
Copilul: Te rog, spune-mi! 

Regele Plantelor: Dragul meu, prietenele mele, săracele 
plăntuţe de pe alee nu vor apuca nici jumătate din viaţa mea. 
Copilul:Din cauza noastră, a oamenilor.  
Regele Plantelor: Mă bucur că ştii. 
Copilul: Nu ştiu, dar Apa şi Aerul mi-au spus până acum cât de 
răi suntem noi, oamenii!  
Regele Plantelor: Ei, bine. Plăntuţele acelea firave au locuit 
într-o grădină botanică din alt oraş. Acolo s-au construit o 
fabrică de prelucrare chimică a petrolului, şi un depozit de 
deşeuri radioactive. Prin obţinerea produselor au infestat Solul, 
Apa şi Aerul.  
Copilul: A, şi voi nu puteţi trăi fără Apa, Aer şi Sol.  
Regele Plantelor: Vezi că ştii! Hai să-l întrebăm pe Sol.  
 

Scena IV 
 
Copilul: De ce ne acuzi pe noi oamenii?   
Solul : Pentru uleiurile scurse de la maşini, reziduurile 
petroliere deversate unde nu trebuie, azotaţii, nitriţii şi nitraţii pe 
care îi ingerăm datorită zootehniei şi agriculturii nechibzuite. 
Radiaţii datorită ignoranţei oamenilor atunci când produc 
energie. 
Copilul: Ai uitat de gunoaie.  
Solul: Gunoaiele care le lăsaţi după ce vă petreceţi timpul în 
aer liber, la munte, la mare sau la ţară şi care ne omoară în 
fiecare zi. Gunoaie pe care nu le sortaţi.  
Copilul : Ai dreptate, am văzut coşuri de gunoi stradale, dar au 
aruncat materialele biodegradabile la un loc cu plasticul. La 
spitale se separă gunoaiele sanitare pe fiecare secție. Ar trebui 
să facem şi noi la şcoală la fel.  
 

Scena V 
(Copilul merge către gradina zoologică. Se minunează că în 

aceeaşi zi, Apa, Aerul, Solul şi Regele Plantelor l-au avertizat 
despre modul în care oamenii îl distrug. Copilul se apropie de 
cuşca unui leu bătrân, dar sănătos.  Văzându-l îngândurat îi 

vorbeşte.) 
 
Copilul: Te văd îngândurat. 
Leul: Mă gândesc la copiii mei şi la copiii animalelor mele, 
fiindcă nu mai sunt sănătoşi. Dar de fapt nici copiii oamenilor nu 
mai sunt sănătoşi. 
Copilul: Nici eu? 
Leul: Da, nici tu, părinţii voştri vă hrănesc cu aditivi alimentari. 
Copilul: Şi cum am aflat că poluează şi Apa şi Solul şi Aerul. 
Dar ce pot eu să fac? 
Leul: Fii mesagerul tuturor! Scrie o piesă de teatru şi joac-o cu 
prietenii tăi la şcoală,  pe stradă şi oriunde televiziunea te-ar 
putea înregistra. 
Copilul: Nu ştiu câtă putere va avea, dar eu puternic voi fi! 
 

DIANA LUANA PREDOANA, Clasa a VIII-a 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Moreni 
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“Trebuie să folosim înţelept zonele umede şi să restaurăm 
luncile inundabile sau ne vom confrunta cu inundaţii 
majore” (WWF

1
) 

Scurt istoric  

Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, 
cunoscută uzual sub numele de Convenţia Ramsar, a fost 
semnată la data de 2 februarie 1971, recunoscându-se astfel 
importanţa zonelor umede ca tip specific de ecosistem cu un rol 
covârşitor în ―economia‖ planetei.  

Ţara noastră a ratificat această convenţie prin Legea 5/1991, 
aliniindu-se statelor care au aderat în mod oficial la politica de 
conservare şi menţinere a sănătăţii zonelor umede cu scopul 
prezervării resurselor de apă dulce şi a habitatelor păsărilor de 
apă, dar şi a unei mari părţi din resursele de hrană ale 
umanităţii. Documentul se înscrie printre primele mari convenţii 
referitoare la conservarea patrimoniului natural. Obiectivul 
declarat al Convenţiei a fost acela de a conserva zonele 
umede, fauna şi flora care servesc ca habitat al păsărilor 
acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante 
resurse de valoare economica, naturală, ştiinţifică şi recreativă, 
a căror pierdere ar fi ireparabilă. 

Alegerea acestor zone, conform Convenţiei, se bazează pe 
rolul internaţional din punct de vedere ecologic, botanic, 
zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând seama de importanţa lor 
internaţională pentru păsările acvatice în toate anotimpurile. 
Convenţia stabileşte pentru statele părți, în primul rând, cerinţa 
de a elabora şi aplica planurile de amenajare, astfel încât să se 
favorizeze conservarea acestor zone prin crearea de rezervaţii 
şi utilizarea rațională a rezervelor lor. 

Până în prezent au fost înscrise pe lista Uniunii Internaţionale 
pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale peste 300 
zone umede. În Romania există 89 de zone umede, fiind 
identificate de asemenea, 44 de zone de importanţă 
avifaunistică, cu o suprafaţă totală ce reprezintă trei la sută din 
suprafaţa ţării. Pe teritoriul românesc sunt 52 de ecoregiuni cu 
o varietate mare de ecosisteme. Cu toate acestea site-uri 
Ramsar au fost declarate doar următoarele zone din ţară: 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării‖, Balta Mică a Brăilei, Lunca 
Mureşului (judeţele Arad şi Timiș), Complexul Piscicol 
Dumbrăviţa (judeţul Braşov) şi Lacul Techirghiol (judeţul 
Constanţa).  

Ce sunt zonele umede? 

Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălţi, 
mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau 
temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau 
sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la 
reflux nu depăşeşte şase metri. Ele sunt zone în care saturaţia 
cu apă este factorul determinant al naturii solului, precum şi al 
tipurilor de comunităţi vegetale şi animale care trăiesc în sol şi 
la suprafaţa solului. 

Limitele unei zone umede sunt date în perioada de primăvară 
după topirea gheţii. Zonele umede sunt un compromis între 
mediul acvatic şi cel al uscatului pe întreaga perioadă a anului – 
limitele lor se modifică, în perioada verii prezentând 

                                                             

1 WWF (World Wide Fund for Nature) este o organizaţie non-

guvernmentală pentru conservarea naturii şi restaurarea 
ecologică a mediului natural. 

 

caracteristici terestre, iar în perioadele cu precipitaţii abundente 
apele câştigă teren în faţa uscatului. 

Aflate la graniţa a două sisteme fizice şi ecologice diferite – 
acvatic şi terestru – sunt,din punct de vedere al biodiversităţii, 
printre cele mai productive ecosisteme din lume, comparabile 
cu pădurile umede şi recifii de corali. Din ecosistemele zonelor 
umede pot face parte o imensă varietate de specii de microbi, 
plante, insecte, amfibieni, reptile, păsări, peşti şi mamifere.  

Zonele umede sunt prezente peste tot, de la tundră la tropice. 
Există o estimare minimală de 778 milioane de hectare a 
zonelor umede (lacuri, turbării, terenuri mlăştinoase, câmpii 
inundate) la scară globală, iar dacă s-ar ţine seama şi de alte 
surse de informare, ar putea creşte până la 999 milioane şi 
chiar 4462 milioane de hectare. Mangrovele acoperă circa 
240.000 km² de zone costiere, iar recifele de corali cam 
600.000 km². 

Tipuri principale de zone umede din România: 

1) Zone umede marine şi costiere (ape marine de mică 
adâncime, ţărm marin stâncos, ţărm marin nisipos,  deltă) 

2) Zone umede create de om (eleştee, culturi irigate, lacuri de 
acumulare) 

3) Zone umede interioare (curs de apă permanent, mlaştini, 
izvoare dulci).  

Importanţa zonelor umede: 

- Sunt veritabile filtre naturale, funcţionând ca o adevărată staţie 
de depoluare a apei; 

- Constituie resurse importante de apă şi au un rol important în 
circuitul apei în natură; 

- Oferă habitat pentru un mare număr de specii, în special de 
păsări şi peşti, inclusiv specii rare; 

- Având o productivitate mare, pot constitui resurse valoroase 
de biomasă vegetală, peşte, cherestea şi lemn pentru foc etc.; 

- Pot îmbunătăţi aspectul peisagistic al zonei şi pot constitui 
zone pentru recreere; 

- Pot oferi oportunităţi pentru observaţii ştiinţifice, pescuit, 
vânătoare etc. 

  Pe teritoriul zonelor umede declarate arii protejate sunt 
interzise vânătoarea păsărilor acvatice la mai puţin de 100 de 
metri de limitele ariei, spălarea obiectelor, produselor, 
ambalajelor şi materialelor care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă, aprinderea şi folosirea focului deschis în 
afara vetrelor special amenajate sau aruncarea şi depozitarea 
deşeurilor. 

Cricovul Dulce …. Amar 

Deşi nu este situat într-o zonă oficial declarată ca zonă umedă, 
râul Cricovul Dulce, parte a bazinului hidrografic Ialomiţa,  are o 
importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Moreni.  

Acesta  este străbătut de la nord la sud de către râul Cricovul 
Dulce, care ca volum pluviometric se caracterizează prin ape 
mari primăvara datorate topirii zăpezilor şi din ploi cu viituri de 
vară provocate de ploile cu caracter torenţial, nivelul record fiind 
atins în anul 1991 – 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 
m.c./s. Ca urmare a viiturilor repetate, au apărut alunecările de 
teren, precum şi eroziunile de terenuri care au produs pagube 
însemnate (Fig.1 şi 2).  
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Fig.1 Râul Cricov după inundaţie 

 

 
Fig.2  Măsurile menite să limiteze efectele 

Un alt factor important al poluării Cricovului Dulce îl constituie 
petrolul; astfel în timpul descărcării sale în parcuri, o parte se 
scurge în apă, plutind ca o peliculă fină la suprafaţa acesteia 
(Fig. 3). 

Din păcate, în ultimul timp malurile râului Cricov au devenit 
adevărate rampe pentru depozitarea gunoaielor menajere, ca 
urmare a faptului că cetăţenii nu au încă o educaţie ecologică 
(Fig. 4). 

 

 

Fig. 3  Poluare cu petrol 

 

Fig. 4  Resturi menajere... 

 

Ce trebuie făcut? 

Calamităţile ce se produc tot mai frecvent pe teritoriul ţării 
noastre şi în judeţul nostru trebuie să ne determine să ne 
implicăm responsabil, prin creşterea rolului educaţiei ecologice 
în şcoală, prin organizarea de activităţi în parteneriat cu 
Primăria, cu alţi agenţi economici, având drept scop 
ecologizarea malurilor apelor şi prevenirea unor eventuale 
dezastre ecologice. De noi toţi depinde păstrarea acestei 
resurse inestimabile care este APA şi exploatarea sa durabilă şi 
raţională. 
 
Bibliografie: 

1. http://www.wikipedia.org 
2. http://www.ecomagazin.ro 
3. GOMOIU M.T., ONCIOIU T.M., SKOLKA M., 2004 – 
Aperçu ecologique sur les zones humides. Université 
„Ovidius‖, Constanţa 
4. http://www.ecos-magazine.com 
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Microorganismele sunt folosite pentru obţinerea unei game largi 
de produse farmaceutice şi industriale, foarte necesare omului. 
Între acestea, pe primul loc se înscriu antibioticele-substanţe 
chimice produse de diferite specii microbiene (bacterii, 
actinomicete, mucegaiuri), care suprimă creşterea altor 
germeni, care produc distrugerea lor. 

Acţiunea antibioticelor poate fi microbiostatică (încetineşte 
dezvoltarea unui microorganism) sau microbicidă (distruge 
microorganismele). 

Bacteriile sunt microorganisme unicelulare coloniale de forme 
variate (sferice, cilindrice, spiralate, filamentoase, pătrate, unele 
având chiar forme particulare), având o organizare de tip 
procariot. 

În funcţie de afinitatea lor pentru coloranţii cu anilină, bacteriile 
pot fi alcoolo-acido rezistente, Gram-pozitive, Gram-negative 
sau Gram-variabile. De asemenea pot fi sporulate sau 
nesporulate. 

Multiplicarea lor se realizează prin diviziune directă, înmugurire, 
fragmentare sau segmentare. Genomul este reprezentat de un 
singur cromozom .Întâlnim şi material genetic extracromozomial 
reprezentat de plasmide. 

Bacteriile sunt utilizate pe scară largă în obţinerea de 
antibiotice, vitamine, enzime, iar în industria alimentară pentru 
obţinerea derivatelor din lapte, a alcoolului. 

Numeroase bacterii sunt producătoare de antibiotice. Dintre 
acestea mai importante sunt: Bacillus subtilis-produce 
bacitracina; Streptomyces erythreus-produce eritromicina; 
Streptomyces griseus-produce streptomicina; Streptomyces 
kanamyceticus-produce kanamicina; Streptomyces venezuelae 
produce cloramfenicol; Streptomyces mediteranei produce 
rifampicina; Micromonospora purpurea produce gentamicina. 

Mucegaiurile sunt microorganisme de tip eucariot. Pot fi 
saprofite sau parazite, iar unele specii au importanţă industrială 
( în obţinerea de antibiotice, maturarea brânzeturilor, 
producerea acidului citric). 

Corpul lor se numeşte tal şi este format din hife (filamente 
tubulare, lungi şi subţiri). Ansamblul hifelor formează miceliul. 
Miceliul este de două feluri: 

• Miceliu de reproducere (poartă elementele de reproducere 
asexuată sau sexuată); 

• Miceliu vegetativ (nu are diferenţieri structurale şi funcţionale); 

Reproducerea se realizează prin spori. În condiţii favorabile de 
mediu, sporii germinează dând naştere unui tub germinativ 
filamentos de la care prin creştere şi ramificare se reface un 
nou miceliu. 

Primul antibiotic (penicilina) a fost obţinut de Alexander 
Fleming, care a observat că nişte culturi de bacterii pe care le 
studia au fost contaminate cu mucegaiuri. Pe una dintre culturi 
crescuse un tip de mucegai care distrusese bacteriile din jurul 
său. Era Penicillium notatum. Fleming, Florey şi Chain au primit 
în anul 1945 premiul Nobel pentru contribuţii la descoperirea 
penicilinei. Primele utilizări ale penicilinei s-au făcut la 
Universitatea Yale şi la Clinica Mayo S.U.A. 

Alte mucegaiuri care sintetizează  antibiotice sunt: Penicillium 
claviforme - produce calviformina, iar Cephalosporinum 
acremonium produce cefalosporina. 

Antibioticele se clasifică în: 

• Naturale-produse de microorganisme şi cuprind: penicilina, 
streptomicina, eritromicina, cloramfenicolul, tetraciclina, 
kanamicina, gentamicina şi cefalosporinele. 

• De semisinteză – se obţin prin înlocuirea unor radicali ai 
antibioticelor naturale cu radicali de sinteză. Cuprind oxacilina, 
ampicilina (derivă din penicilină), doxiciclina (derivă din 
tetraciclină). 

• De sinteză - antibiotice care nu există în natură, fiind 
sintetizate de om. 

Dintre reacţiile adverse produse de  consumul de antibiotice 
sunt: 

• Reacţiile alergice la peniciline, mergând până la forme severe, 
cum este şocul anafilactic, care are o mortalitate mare; 

• Hipoacuzie şi chiar surditate, în cazul streptomicinei şi 
kanamicinei, îndeosebi la copii; 

• Tulburări grave ale echilibrului, greu reversibile, afectări 
renale, în cazul streptomicinei şi gentamicinei; 

• Inhibarea creşterii oaselor, colorarea dinţilor în galben-brun (la 
copii), în cazul tetraciclinelor. Acestea au afinitate mare pentru 
ionul de calciu, care le inactivează, şi de aceea este 
contraindicat consumul de lapte şi derivate ale acestuia la două 
ore de la administrarea tetraciclinei; 

• Distrugerea microorganismelor saprofite din colon, care 
produc vitaminele B şi K, cu apariţia de anemii; 

• Anulează efectul pilulelor contraceptive orale, necesitând 
folosirea altor metode contraceptive pe parcursul tratamentului 
cu antibiotice;  

• Selectarea unor forme rezistente de bacterii, atunci când 
tratamentul nu este adecvat sau administrat corespunzător; 

Utilizarea antibioticelor determină apariţia unor efecte 
secundare şi de aceea se recomandă să se evite 
automedicaţia. Folosiţi antibioticele doar la recomandarea 
medicului. 

 
Bibliografie: 
1. Moldoveanu Dumitru, Militaru Costin, Moldoveanu Iulia, 
Microbiologia şi inginerie genetică, Fiat Lux,Bucureşti, 2001 
2. Giersch Pelmuş Ştefania, Toma Florina Amalia, Elemente de 
biologie şi patologie umană, CD Press, 2002 
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Olimpiada Internaţională de Informatică (International Olympiad 
of Informatics - IOI) face parte din cele mai prestigioase 
concursuri educaţionale adresate elevilor de liceu. Cei mai buni 
tineri programatori se reunesc anual pentru a-şi verifica 
cunoştinţele în cadrul unui concurs de înaltă clasă.  

Obiectivul Olimpiadei Internaţionale de Informatică este de a-i 
provoca pe tinerii elevi să se implice în competiţie şi să rezolve 
subiecte de dificultate sporită. 

Ideea de a iniţia în olimpiadele internaţionale de informatică 
pentru elevii de liceu a fost propusă la a 24-a Conferinţă 
Generală a Organizației Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură (UNESCO) la Paris, de profesor bulgar  Sendov în 
octombrie 1987. Acest plan a fost inclus în  Programul 
UNESCO pentru perioada 1988-1989. În mai 1989, UNESCO a 
iniţiat şi a sponsorizat prima Olimpiada Internaţională de 
Informatică (IOI) la care au participat un număr de 13 țări. 

În 2008 s-a desfășurat la Cairo cea de-a 20 Olimpiada 
Internaţională de Informatică la care au participat 83 de state 
(258 concurenți). Mai jos sunt prezentate link-urile siturilor 
oficiale ale edițiilor desfășurate până în prezent: 

 

2008 - Cairo, Egypt 
http://www.ioi2008.com/ 

 

2007 - Zagreb, Croatia 
ioi2007.hsin.hr 

 

2006 - Merida, Mexico 
http://www.ioi2006.org/ 

 

2005 - Nowy Sacz, Poland 
http://www.ioi2005.pl/ 

 

2004 - Athens, Greece 
http://www.ioi2004.org/ 

 

2003 - Kenosha, USA 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2003/ 

 

2002 - Yong-in, Korea 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2002/ 

 

2001 - Tampere, Finland 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2001/ 

 

2000 - Beijing, China 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2000/ 

 

1999 - Antalya, Turkey 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi99/ 

 

1998 - Setubal, Portugal 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi98/ 

 

1997 - Cape Town, South Africa 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi97/ 

 

1996 - Veszprem, Hungary 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi96/ 

 

1995 - Eindhoven, The Netherlands 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi95/ 

 

1994 - Haninge, Sweden 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi94/ 

 

1993 - Mendoza, Argentina 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi93/ 

 

1992 - Bonn, Germany 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi92/ 

 

1991 - Athens, Greece 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi91/ 

 

1990 - Minsk, Belorussian Republic 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi90/ 

 

1989 - Pravetz, Bulgaria 
olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi89/ 

Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) este una dintre 
cele mai recunoscute concursuri de informatică din lume. 
Sarcinile concursului sunt de natură algoritmică; cu toate 
acestea, concurenţii trebuie să demonstreze abilităţi  și 
cunoștințe serioase  de IT, de analiză, design de algoritmi şi 
structuri de date, de programare şi de testare. Câştigătorii de la 
IOI aparţin celor mai buni  specialiști în informatică și tehnologia 
informației - știința computerelor  - din lume.  

Principalul scop al IOI este de a stimula interesul în informatică 
(ştiinţă de calcul) şi tehnologia informaţiei. Un alt obiectiv 
important este acela de a aduce împreună elevi  excepţionali și 
talentaţi din diferite ţări, în scopul comunicării științifice, dar și 
culturale. 

IOI este organizată anual în şi de către una dintre ţările 
participante. Fiecare ţară participantă, de obicei, trimite o 
delegaţie din patru elevi şi doi profesori. 

Multe ţări organizează o Olimpiadă naţională în informatică 
pentru a selecta elevii pentru  IOI.  Olimpiada Internațională de 
Informatică este un concurs individual, în care fiecare 
competitor încearcă să obțină numărul maxim de puncte (600) 
pentru a fi declarat câștigător. În funcție de punctajul acumulat, 
concurenții intră într-un clasament care le permite obținerea de 
medalii. 

De la prima ediție care a avut loc în 1989 în Bulgaria si a 
adunat la start doar 13 țări și până în prezent, România a avut 
un parcurs de excepție și rămâne una din marile forțe ale 
concursurilor internaționale de informatică.  

De anul trecut  s-a înregistrat şi o premieră la Olimpiada 
Internaţională de Informatică, fiind organizată simultan şi o 
competiţie online. Elevii pasionaţi de programare care nu au 
reuşit să se califice în echipele naţionale, au avut ocazia de a 
concura online, alături de colegi din întreaga lume.  

Concurenţii online au avut la dispoziţie 5 ore pentru a rezolva 
aceleaşi subiecte ca şi participanţii la Olimpiada Internaţională 
de Informatică. 

Deşi nu au concurat pentru premii importante, concurenţii 
online se bucură mai mult de prestigiul pe care îl dobândesc 
dovedind că pot rezolva subiecte de dificultate sporită. 

Lotul olimpic de informatică al României a cucerit trei medalii la 
a XX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Informatică, 
desfăşurată în capitala Egiptului - Cairo, în perioada 16-23 
august 2008: aur, argint și bronz. 
 

Prof. ANGELICA TĂBÂRCĂ 
Prof. RADU TĂBÂRCĂ 

Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte 

http://www.ioi2005.pl/
http://www.ioi2004.org/
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2003/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2002/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2001/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi2000/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi99/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi98/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi97/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi96/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi95/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi94/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi93/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi92/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi91/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi90/index.html
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/ioi89/index.html
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Integrarea tehnologiei în educaţie – condiţie a succesului în 
dezvoltarea profesională a profesorilor 

 

Venind în întâmpinarea dorinţei profesorilor de a afla cât mai 
multe despre învăţarea "centrată pe elev", reprezentanţii 
SIVECO Romania împreună cu cei ai Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării au semnat actele constitutive pentru 
formarea unui parteneriat public-privat. Asocierea a fost 
realizată cu scopul de a organiza împreuna cursuri pentru 
profesori, conform programului Intel Teach – ―Instruirea în 
Societatea Cunoaşterii―. 

Parte a iniţiativei Intel®Education, proiectul Intel®Teach este un 
program educaţional global, lansat în anul 2000 şi deja prezent 
în peste 40 de tări din lume. Ca şi obiectiv principal, compania 
Intel şi-a propus ca, pâna în anul 2011, 13 milioane de profesori 
din învăţământul preuniversitar - aproximativ un sfert din 
cadrele didactice din lume – să beneficieze de formare prin 
programul Intel®Teach. 

În România, programul Intel®Teach, a demarat în ianuarie 
2007 o dată cu semnarea protocolului de cooperare dintre 
Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii şi Intel Corporation, 
avand ca partener pentru implementarea acestui proiect 
pedagogic în şcolile din România, compania SIVECO Romania. 
Programul s-a bucurat de o mare apreciere în rândul cadrelor 
didactice, pâna în prezent fiind formaţi peste 4000 de profesori 
care au trecut de la statutul de simpli consumatori de aplicaţii 
IT&C  la cel de  creatori de resurse educaţionale. 

Obiectivele educaţionale pe termen lung propuse de proiect, 
vizează utilizarea efectivă a tehnologiei în instruire, pentru a 
promova competenţele necesare secolului XXI. Se are în 
vedere identificarea modalităţilor în care elevii şi profesorii pot 
utiliza tehnologia pentru a îmbunătăţii procesul de învăţare prin 
documentare, comunicare, colaborare şi prin strategii şi 
instrumente specifice productivităţii. 

Acţiunea majoră în cadrul programului Intel®Teach – ―Instruirea 
in societatea cunoaşterii‖ se centrează pe oferirea de posibilităţi 
de învăţare prin experienţe practice şi prin crearea de unităţi de 
învăţare şi evaluări, care se raportează la obiective, respectiv 
competenţe în domeniul educaţiei şi tehnologiei. La fel de 
importantă în desfăşurarea programului este atât  facilitarea 
unor strategii de management al clasei în care învăţarea este 
centrată pe elev, încurajând astfel auto-controlul şi gândirea de 
nivel superior, cât şi colaborarea cu colegii pentru 
îmbunătăţirea procesului didactic, prin rezolvarea problemelor 
şi prin participarea la crearea de noi resurse educationale. 
Toate acestea sunt puse în practică prin dezvoltarea de 

portofolii ce pun accent pe învăţarea bazată pe metode active 
(precum metoda proiectului) şi prin utilizarea tehnologiei în 
vederea stimulării procesului de învăţare prin metode de 
cercetare, comunicare şi colaborare. 

SIVECO Romania şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării - parteneri în proiectul “Instruirea în societatea 
cunoaşterii” 

Cu siguranţă, contextul social, politic şi economic al lumii 
contemporane a favorizat la nivel european o evoluţie rapidă a 
ştiinţei şi tehnologiei, cu implicaţii profunde orientate către 
îmbunătăţirea performanţelor, calităţii şi rezultatelor în 
învăţământ.   

Susţinând această dinamică evolutivă şi continuând iniţiativa 
salutară a companiei Intel, SIVECO Romania  a demarat în  
noiembrie 2008 – Programul ―Instruirea în societatea 
cunoaşterii‖ urmărind dezvoltarea capitalului uman din 
învăţământul preuniversitar, creşterea competitivităţii cadrelor 
didactice şi eficientizarea sistemului educaţional din România.  

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, este realizat în parteneriat cu SIVECO Romania si 
este finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – 
POS DRU 2007-2013. 

Prin iniţierea acestui proiect, care se derulează  pe o perioada 
de doi ani, se urmăreşte instruirea a 3000 de profesori formatori 
din toate judeţele ţării şi se doreşte optimizarea procesului de 
predare-învăţare, eficientizarea procesului educaţional si 
integrarea tehnologiei la clasă prin abordări bazate pe proiecte.  

Profesorii formatori care vor absolvi acest program vor putea la 
rândul lor să instruiască alte cadre didactice. Cursul a fost 
acreditat de Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ca 
modul de lungă durată (89 de ore), cu 25 de credite 
profesionale transferabile şi este disponibil în cadrul ofertelor de 
formare ale Caselor Corpului Didactic din ţară, pe curricula 
―Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii‖. 

Urmând un program intensiv de pregătire, profesorii învaţă nu 
asimilând pasiv informaţii, ci lucrând efectiv,  nu limitându-se la 
a-i învăţa pe elevi, ci  învăţând împreună cu ei.  Profesorii 
învaţă de la alţi profesori cum, când şi unde să introducă 
tehnologia în planul de lecţie, punând accentul pe dezvoltarea 
capacităţilor cognitive de nivel superior ale elevilor. 

În evoluţia profesională, educaţia de înaltă calitate, axată pe 
cele mai bune şi mai noi metodologii didactice validate la nivel 
internaţional, este decisivă pentru succesul pe piaţa muncii şi 
pentru economie, într-un mediu puternic informatizat şi extrem 
de competitiv. 

SIVECO Romania SA - beneficiar  pentru 6 proiecte de 
grant în judeţele ţării 

Într-o perspectivă de doar 10-15 ani, conform studiilor de 
specialitate, este cunoscut faptul că datorită diversificării 
tehnologice, tinerii vor schimba 10-14 locuri de muncă până la 
vârsta de 38 de ani. Aceste schimbări sunt urmare a faptului că 
primele cele mai râvnite 10 locuri de muncă ale anului 2010 nu 
existau în 2004. 

În acest context, SIVECO Romania demarează în primul 
semestru al acestui an, programul de implementare a 6 proiecte 
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de grant, ce se vor derula pe o perioada de doi ani. Finanţarea 
va proveni şi de această dată, din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane – POS DRU 2007-2013. 

Prin această inițiativă, compania SIVECO Romania urmăreşte 
continuarea programelor de formare profesionala adresate 
cadrelor didactice. Profesorii care au obţinut statutul de 
formator în cadrul programelor anterioare, au acum ocazia să 
se implice în instruirea altor cadre didactice prin intermediul  
cursului ―Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii‖. 
Cursul urmăreşte formarea profesională continuă de calitate şi 
îmbunătățirea calificării capitalului uman din educaţie. Scopul 
noului program este de a contribui prin învăţământul continuu la 
evoluţia comunităţii spre o societate avansată, bazată pe 

cunoaştere, cu o dezvoltare economică stabilă, oferte de 
muncă în creştere şi o coeziune socială mai puternică. 
Programul este orientat spre o susţinere a interacţiunii, 
cooperării şi mobilităţii între sistemele educaţionale şi de 
instruire în cadrul comunităţii. 

Prin intermediul celor 6 proiecte de grant, compania SIVECO 
Romania a creat o punte peste graniţele tehnologiei, propunând 
o abordare  pe termen lung în domeniul educaţiei. Utilizarea 
eficientă a tehnologiei oferă atât cadrelor didactice, în calitatea 
lor de furnizori de informaţie, cât şi elevilor, în calitatea  de 
beneficiari, şansa de a-şi dezvolta abilitățile specifice secolului 
XXI, cum ar fi formularea şi rezolvarea de probleme pe baza 
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii în scopul unei 
orientări profesionale optime. 

 

Prin cursul de iniţiere IT şi utilizare AeL, comunicarea cu 
elevii va fi mai eficientă 

 

Profesori mai buni, elevi mai atenţi şi mai bine pregătiţi. Cum se 
poate realiza aceasta? Răspunsul este „Un management 
educaţional care urmăreşte dezvoltarea competenţelor cadrelor 
didactice‖. 

Iniţierea parteneriatelor ce ţin de asigurarea calităţii educaţiei şi 
descentralizarea sistemului de învăţământ reprezintă o 
componentă esenţială a reformelor europene. Având în vedere 
aceste obiective, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
compania SIVECO Romania au încheiat un parteneriat public – 
privat pentru implementarea Programului „Iniţiere IT şi Utilizare 
AeL‖. 

Cursul are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice 
privind folosirea calculatorului şi dobândirea cunoştinţelor 
necesare utilizării unei platforme de eLearning. Platforma de 
eLearning AeL instalată în laboratoarele informatizate din şcoli 
şi licee, nu se adresează strict instruirii în informatică, ci 
procesului didactic în ansamblul său. Acest fapt este 
demonstrat şi de specializările variate ale profesorilor care au 
fost formaţi până în prezent: biologie, chimie, engleză, fizică, 
franceză, geografie, informatică, istorie, matematică, religie, 
română, etc. 

Cursul ―Iniţiere IT şi Utilizare AeL‖, acreditat pe o perioadă de 4 
ani prin Decizia Nr. 218/19.12.2007,  este un program de 
formare continuă de tip lung, categoria 3, ce se adresează 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.  

Cursul este structurat pe două module şi se desfăşoară pe 
parcursul a 89 de ore, cursanţii participând la activităţi practice 
şi de evaluare. Modulul I „Iniţiere IT‖ are o durată de 46 de ore, 
iar modulul II  „Utilizare AeL‖ o durată de 43 de ore. După 
fiecare modul cursanţii susţin un examen ce include două teste: 

un test practic (hands-on) cu un timp de lucru de 90 de minute 
şi un test grilă on-line, cu o durată de 60 de minute. Fiecare 
absolvent al cursului ―Iniţiere IT şi Utilizare AeL‖ primeşte la 
finalul celor 89 de ore un atestat profesional purtător de 25 
credite profesionale transferabile. 

Modulul „Iniţiere IT‖ le prezintă cadrelor didactice modalităţile 
optime de utilizare a calculatorului, astfel încât la finalul 
programului orice absolvent să poată folosi sistemul de operare 
Windows XP Professional. De asemenea, cursanţii învaţă cum 
să gestioneze fişiere, să utilizeze programe de calcul tabelar şi 
procesare de texte, să creeze prezentări, pagini web şi baze de 
date. Dezvoltarea acestor abilităţi îi vor ajuta apoi pe profesori 
în activitatea de la clasă, pentru a comunica eficient cu elevii 
utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional modern. 

Pe parcursul modulului II – ―Utilizare AeL‖, cadrele didactice au 
ocazia să se familiarizeze cu utilizarea platformei AeL şi a 
lecţiilor interactive din Biblioteca AeL. De asemenea, profesorii 
învaţă să creeze lecţii interactive şi teste noi care să se 
potrivească propriului stil de predare, prin integrarea în 
materialele deja existente a resurselor de tip imagini, 
prezentări, pagini web.  

Astfel, utilizarea de către profesori a calculatorului ca mijloc sau 
instrument pentru educaţie deschide o nouă perspectivă pentru 
învăţarea participativă, centrată pe elev. Instruirea asistată de 
calculator produce schimbări majore în procesul educaţional, 
mediile informatice putând fi folosite ca unelte de investigare, 
rezolvare de probleme şi instrumente de analiză. 

Formarea adecvată a personalului didactic este o necesitate a 
societăţii actuale determinată de modificările sistemelor de 
învăţământ. Cursul ―Iniţiere IT şi Utilizare AeL‖ este extrem de 
util în condiţiile în care un cadru didactic modern trebuie să se 
alinieze noilor cerinţe impuse de societatea cunoaşterii. 
Profesorii trebuie să îşi adapteze stilul de a preda şi să înveţe 
să îmbine procedeele tradiţionale de educaţie cu cele moderne 
bazate pe utilizarea tehnologiilor IT&C, pentru a veni în 
întâmpinarea cerinţelor educaţionale ale tinerei generaţii. 

Participând la programul de formare profesională ―Iniţiere IT şi 
Utilizare AeL‖, cadrele didactice îşi dezvoltă competenţe 
specifice pentru secolul XXI. Cursul încurajează de asemenea 
dezvoltarea colaborării între profesori pentru obţinerea unor 
rezultate semnificative şi creşterea eficienţei activităţii de 
predare. 
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Clasa a V-a 
Subiectul I – 30 puncte 
Realizați un document Word care să reproducă exemplul de 
mai jos.  

Contract de 
SPONSORIZARE 

 
u ocazia desfășurării Concursului de Informatică Aplicată 
InfoGATES Junior, organizat de liceul nostru în data de 26 
aprilie 2009, am fost sponsorizați pentru premierea elevilor și 

asigurarea bunei desfășurări a acțiunii de firma 
__________________________ cu suma _______  lei și 
următoarele obiecte în valoare de _____ lei: 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 

 
Director,      

       
     Organizator, 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
a) textul utilizează fontul Verdana și dimensiunea 14; titlul bold 
si centrat de dimensiune 16; în cadrul paginii se folosește 
alinierea ―justify‖. 
b) Inserați în document un antet și un subsol de pagină care vor 
fi completate după cum urmează: 

- Subsolul conține numărul paginii aliniat în stânga și urmat de 
o linie orizontală 

- Antetul conține:  
 prima linie numele și prenumele vostru scris cu majuscule, 

aliniat la dreapta; 
 pe a doua linie, data curentă, aliniată la stânga. 

c) Adăugați un chenar întregii pagini. 
 
Subiectul II – 30 puncte 
Realizați un tabel care să conţină orarul vostru, alegând un 
model  adecvat de tabel. 
a) Fiecare obiect va fi scris cu un anumit tip de caractere şi o 
culoare specifică.  
b) Tabelul va avea o bordură dublă şi fond colorat. 
c) Marcaţi printr-un chenar special obiectul vostru preferat. 
 
Subiectul III – 30 puncte 
a) Realizaţi un afiș pentru ora de astronomie, referitor la 
SISTEMUL SOLAR.  Titlul afișului va fi scris cu WordArt ; 
b) Includeţi  în afiș imaginile planetelor Sistemului Solar; 
c) Sub fiecare imagine se va scrie numele planetei. 
 
Notă: Se  acordă 10 puncte din oficiu. 60 minute. 
 

Prof. ANGELICA TĂBÂRCÂ 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

 

Clasa a VI-a 
Subiectul I – 55 puncte 
În folderul ―Documentele mele‖ creaţi un folder cu numele 
dumneavoastră, iar în acest folder un document Word cu 
numele ―examen6‖. În acest fişier introduceţi următorul 
fragment: 

„Fata moşneagului la deal, fata moşneagului la vale; ea după 
găteje prin pădure, ea cu tăbuieţul în spate la moară, ea, în 
sfârşit, în toate părţile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-
şi mai strângea picioarele; dintr-o parte venea şi-n alta se 
ducea. Ş-apoi baba şi cu odorul de fiică-sa tot cârtitoare şi 
nemulţumitoare erau. Pentru babă, fata moşneagului era piatră 
de moară în casă; iar fata ei - busuioc de pus la icoane.” 

 Prelucraţi textul respectând  următoarele cerinţe: 
a) Setaţi pagina astfel: dimensiune A4, margini sus şi jos 2,5 
cm, stânga şi dreapta 2 cm, orientare portret. 
b) Titlul „Fata babei şi fata moşneagului‖ să fie scris cu font 
Verdana, stil aldin şi subliniat, dimensiune 16, aliniat centrat și 
de culoare roșie, iar autorul cu font Verdana, stil Aldin, 
dimensiune de 14. 
c) Textul fragmentului să fie scris cu font Arial, dimensiune de 
14, aliniat stanga – dreapta. 
d)  Inserați un obiect WordArt cu numele vostru în colțul din 
dreapta sus. 
e) Introduceţi un tabel cu 5 coloane şi 5 rânduri aliniat la centru. 
Textul din tabel să fie scris cu font Arial, dimensiune 11. 
Îmbinaţi celulele de pe primul rând al tabelului. Antetul tabelului 
(primele două rânduri şi prima coloană) din tabel să fie scrisă 
cu stil aldin și cursiv de culoare albastră. Restul datelor să fie 
aliniate în centrul celulelor. Aspectul tabelului să fie ca cel din 
figura alăturată. 

Tabel cu elevii clasei a VI-a 

Nume și 
prenume 

Matematică 
Lb. 

română 
Info 

Lb. 
engleză 

Andrei 10 8 7 9 

Maria 9 7 9 8 

Marius 8 7 9 8 

 
f) Adăugaţi încă trei rânduri acestui tabel modificând culoarea 
textului din coloana  Nume și prenume în roșu. 
g) Pe pagină a doua a documentului inserați două figuri 
geometrice studiate de voi la matematică, denumind fiecare 
figură in interiorul ei.  
h) Umpleţi fiecare figură cu o altă culoare.  
i) Grupați aceste figuri geometrice și apoi dimensionați figura 
nou obținută, astfel ca sa ocupe toată pagina a doua a 
documentului.  
j) Introduceți în secţiunea antet textul „clasa a VI-a‖ subliniat şi 
aliniat, iar în subsolul paginii introduceţi numărul paginii aliniat 
la dreapta (formataţi antetul şi subsolul cu font Arial şi 
dimensiune 12). 
k) Stabiliţi o bordură pentru pagină de tip Artă. 
 
Subiectul  II – 35 puncte 
În folderul de la punctul anterior creaţi o prezentare, folosind 
Microsoft Office PowerPoint, cu tema ―Sistemul Solar‖. Puteţi 
utiliza internetul ca sursă pentru informaţiile din prezentare. 
Prezentare trebuie să respecte următoarele cerințe: 

 Să conțină 5 diapozitive; 

 Primul diapozitiv să conțină doar titlu; 

 Următoarele diapozitive trebuie sa conțină tabele,  imagini, 
text, liste de evidențiere, astfel ca prin conținutul lor să pună în 
valoare tema prezentării.  
 

C 
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Notă: Se  acordă 10 puncte din oficiu. 60 minute. 
 

Prof. MARIA TEODORA STĂNCULETE 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

Clasa a VII-a 
 
Subiectul I – 30 puncte 
În folderul ―Documentele mele‖ creaţi un folder cu numele 
dumneavoastră, iar în acest folder un document Word cu 
numele ―examen7‖.  
Acest fișier conține: 
 pe prima pagină ― 2009 – Anul Internațional al Astronomiei‖; 
 pe a doua pagină o listă cu marcatori referitoare la planetele 
Sistemului Solar; 
 pe a treia pagină inserați o imagine cu planeta Terra. 
În redactarea documentului se vor respecta următoarele: 
l) Setaţi pagina cu următoarele caracteristici: dimensiune A4, 
margini sus şi jos de 2 cm, stânga şi dreapta 2,5 cm, orientare 
portret; 
m) Textul de pe prima pagină fie scris cu font Bookman Old 
Style, stil aldin şi subliniat, dimensiune 23, aliniat centrat și de 
culoare albastru; 
n) Pe a doua pagină să apară titlul PLANETELE SISTEMULUI  
SOLAR, încadrat într-un dreptunghi. Lista cu planetele să fie 
scrisă cu font Arial Black, dimesiune 17 , distanța dintre rînduri 
fiind de 1,5;  
o) Creați un antet cu numele dumneavoastră și data curentă; 
p) Numerotați documentul începând cu pagina a doua, în 
dreapta sus; 
q) Pe a treia pagină scrieți titlul Planeta Terra folosind WordArt, 
font Modern, dimensiune 24, înclinat la 45

0
 și cu efect spațial, 

culoare font albastru. Imaginea Planetei Terra să fie formatată 
în spatele textului. 
 
Subiectul  II – 30 puncte 
În folderul de la punctul anterior creaţi o prezentare, folosind 
Microsoft Office PowerPoint, cu tema ―Sistemul Solar‖.  
Prezentare trebuie să respecte următoarele cerințe: 

 Să conțină 10 diapozitive; 

 Primul diapozitiv să conțină doar titlul; 

 Următoarele diapozitive trebuie sa conțină informații privind 
cele 9 planete ale Sistemului Solar: nume, imagine, 
caracteristici ( sateliți, dimensiune etc. ); 

 Adăugați o umbră titlului; 

 Inserați un background template potrivit pentru aceasta 
prezentare; 

 Aplicați un efect de tranziție întregii prezentări. 
 
Subiectul  III – 30 puncte 
1. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel: 

 Schimb valutar  

     

Nr.  
crt. 

Lei (RON) Euro Dolari 
Lire 

sterline 

1 1100      

2 2300      

3 246      

4 880      

5 4570      

Total         

 
a) Transformaţi din lei în Euro, Dolari şi Lire sterline ştiind că 
rata de schimb este: 1 Euro = 3,5 RON, 1 Dolar = 2,3 RON şi 
o Lira sterlină = 4,6 RON; 
b) Modificați orientarea textului din prima linie a tabelului, astfel  
încât acesta să apară înclinat cu 35

0
; 

c) Sortați crescător datele din table după coloana Euro; 
d) Introduceți-vă numele și prenumele în antet, la centru, iar în 
subsol școala de proveniență; 
e) Modificați culoarea caracterelor de pe prima coloană în roșu; 
f) Formatați grupul de celule de pe ultimele trei coloane, astfel 
încât numerele să apară cu 3 cifre după virgulă. 
 
Notă: Se  acordă 10 puncte din oficiu. 60 minute. 

 
Prof. RADU TĂBÂRCÂ 

Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 
 
 

Clasa a VIII-a 
 
Subiectul I – 60 puncte 
În folderul ―Documentele mele‖ creaţi un folder cu numele 
dumneavoastră, iar în acest folder un document Word cu 
numele ―examen8‖. În acest fişier redactaţi o situaţie statistică a 
clasei a VIII-a, cu următoarele caracteristici: 
Realizaţi în Word acest document respectând următoarele 
cerinţe: 
a) Setaţi pagina cu următoarele caracteristici: dimensiune A4, 
margini sus şi jos 2cm, stânga şi dreapta 1,5 cm, pentru îndoire 
1 cm, orientare portret. 
b) Titlul „Situaţie statistică‖ să fie scris cu font Verdana, stil aldin 
şi subliniat, dimensiune 16, aliniat centrat. 
c) Introduceţi un WordArt cu numele vostru. 
d) Introduceţi un tabel cu 5 coloane şi 5 rânduri aliniat la centru. 
Textul din tabel să fie scris cu font Arial, dimensiune 11. 
Îmbinaţi celulele de pe primul rând al tabelului. Antetul tabelului 
(primele două rânduri şi prima coloană) din tabel să fie scrisă 
cu stil aldin-cursiv şi culoare verde. Restul datelor să fie aliniate 
la dreapta celulelor. 

Tabel cu elevii clasei a VIII-a 

 Mihai Ioana George Elena 

Matematică 10 8 7 9 

Informatică 8 7 8 10 

Română 8 7 9 8 

 
e) Realizaţi în Excel, un tabel cu datele de mai sus. Mai 
adăugaţi un rând „Media‖ şi calculaţi pentru fiecare elev media 
notelor obţinute. Realizaţi pe baza datelor din tabel un grafic de 
tip coloană 3D. 
f) Copiaţi graficul realizat la punctul anterior în documentul 
Word ca imagine pe care o redimensionaţi la 5 cm înălţime şi 9 
cm lăţime. 
g) Pe a doua pagină a documentului creaţi o lista ordonată 
planetele Sistemului Solar. 
h) În secţiunea de antet scrieţi „clasa a VIII-a‖ subliniat şi 
introduceţi data sistemului aliniate la dreapta paginii, iar în 
subsolul paginii introduceţi numărul paginii aliniat la centru 
(formataţi antetul şi subsolul cu font Times New Roman şi 
dimensiune 12). 
i) Stabiliţi o bordură pentru pagină de tip casetă cu linie de 
culoare albastră. 
 
Subiectul  II – 30 puncte 
În folderul de la punctul anterior creaţi o publicaţie de tip 
broşură, folosind Microsoft Office Publisher, cu tema ―Sistemul 
Solar‖. Puteţi utiliza internetul ca sursă pentru informaţiile din 
broşură. 
 
Notă: Se  acordă 10 puncte din oficiu. 60 minute. 
 

Prof. CLAUDIU CĂPRARU 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 
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Web 2.0 (web interactiv) 

Tinerii din ziua de azi trăiesc într-o lume web interactivă (web 
2.0) unde socializează, postează fotografii şi videoclipuri, 
împărtăşesc experienţe comune cu prietenii, cu prietenii 
prietenilor şi, în unele cazuri, cu străinii. Milioane de tineri fac 
acest lucru în fiecare zi şi majoritatea dintre ei o fac fără să 
întâmpine nici un fel de problemă. Dar asta nu înseamnă că 
web-ul social este o zonă ferită de pericole. Sunt lucruri la care 
tinerii, părinţii, profesorii şi alte persoane responsabile trebuie 
să se gândească ca să se asigure că socializarea online 
rămâne o ―socializare inteligentă‖. 

Tinerii nu au toate răspunsurile atunci când vine vorba de 
folosirea tehnologiei. Se poate să ştie mai multe despre cum să 
utilizeze un calculator sau un telefon mobil sau să posteze o 
pagină pe un site al unei reţele sociale, dar doar pentru că unii 
adulţi întâmpină dificultăţi în utilizarea tehnologiei asta nu 
înseamnă că nu-şi au locul în supravegherea copiilor atunci 
când aceştia utilizează tehnologia. Adulţii au ceva ce tinerii nu 
au – experienţa de viaţă – care pentru cei mai mulţi înseamnă 
înţelepciune. Adulţii ştiu, de exemplu, că unele lucruri nu sunt 
întotdeauna ceea ce par a fi. Ei ştiu că chiar dacă majoritatea 
oamenilor sunt persoane decente şi  de încredere, sunt câţiva 
care se folosesc de ceilalţi şi puteţi să întâlniţi astfel de 
persoane pe internet la fel de bine ca şi în ―viaţa reală‖. 

 

Sfaturi în utilizarea reţelelor sociale 

• Fi tu însuţi. Nu lăsa prietenii sau străinii să te facă să fi 
altcineva. Să-ţi cunoşti limitele. 

• Poartă-te cuviincios online. Tratează-i pe ceilalţi aşa cum 
vrei şi tu să fi tratat. Persoanele care sunt obraznice şi agresive 
online sunt mai predispuse a fi ele la rândul lor hârţuite. Este un 
cerc vicios în care sigur nu vreţi  să intraţi.  

• Gândeşte-te la ce postezi. Partajarea fotografiilor 
provocatoare sau a detaliilor intime online, chiar şi în e-mail-uri 
private, îţi pot cauza probleme mai târziu. Chiar dacă 
persoanele pe care le consideri prieteni pot utiliza aceste 
informaţii împotriva ta, mai ales dacă devin foşti prieteni.  

• Citeşte printre  rânduri. Poate fi interesant să căutaţi noi 
prieteni sau dragostea pe internet, dar trebuie să aveţi grijă  că 
în timp ce unii oameni sunt de treabă, alţi doar par de treabă 

deoarece încearcă să obţină ceva. Mesajele de flatare sau de 
încurajare pot însemna mai mult manipulare decât  prietenie 
sau dragoste. 

• Evitaţi întâlnirile în persoană. Singurul mod în care cineva 
vă poate face rău fizic este dacă amândoi vă găsiţi în acelaşi 
loc, aşa că pentru a fi 100% în siguranţă nu vă întâlniţi în 
persoană. Facă chiar trebuie să vă întâlniţi personal cu cineva 
pe care la-ţi ―întâlnit‖ online, nu vă duceţi singuri. Stabiliţi 
întâlnirea într-un loc public, spuneţi unui părinte şi aduceţi un 
prieten cu voi.  

Reguli de aur pentru a fi în siguranţă pe Internet 

• Foloseşte programe anti-virus, anti-spyware şi filtre spam pe 
computerul tău. Navighează întotdeauna pe un computer 
protejat! 

• În cazul în care computerul tău începe să funcţioneze ciudat, 
acesta ar putea să aibă un virus. Ia legătura imediat cu un 
specialist în computere.  

• Deschide şi răspunde numai la e-mail-urile provenite de la 
persoane pe care le cunoşti. 

• Obişnuieşte-te să scanezi ataşamentele de e-mail înainte de a 
le deschide.  

• Adresa ta de e-mail reprezintă o informaţie cu caracter 
personal, de aceea nu o publica pe Internet. 

• Atenţie la spam-ul trimis prin SMS: nu da numărul tău de 
telefon mobil decât persoanelor pe care le cunoşti bine.  

Regulile de aur pentru navigarea pe Internet 

• Fii cu ochii-n patru la site-urile şi fişierele noi.  

• Vorbeşte cu părinţii dacă ai găsit site-uri cu conţinuturi care te 
fac să te simţi stânjenit. Roagă-ţi părinţii să semnaleze prezenţa 
acestora instituţiilor abilitate.  

• Fii responsabil – nu te ascunde în spatele ecranului. 

• Foloseşte chat-ul şi site-urile de mesagerie instantanee  
destinate  tinerilor, de preferabil cele care au şi moderatori. 

• Nu transmite mesaje, poze sau alte materiale care ar putea 
leza anumite persoane. 

• Creează-ţi un profil sigur. 

• Fă schimb de imagini numai cu persoane cunoscute şi de 
încredere. 

• Învaţă cum să refuzi sau să blochezi contactele nedorite.  

• Refuză contactul online cu persoane necunoscute.  

• Trebuie să fiţi atenţi, deoarece există persoane care vă pot 
minţi în legătură cu identitatea lor. Aceste persoane ar putea să 
vă ademenească să le furnizaţi mai  multe  informaţii  despre  
voi, pentru ca apoi, să vă propună să  vă întâlniţi. Întâlnirea cu o 
persoană necunoscută nu e deloc o idee bună. 

• Dacă într-adevăr consideraţi că puteţi avea încredere într-un 
prieten pe care l-aţi cunoscut online şi care doreşte să se 
întâlnească cu voi, spuneţi-le părinţilor ca să vă poată însoţi. Cu 
siguranţă că pe niciun prieten adevărat cu intenţii oneste nu l-ar 
deranja acest lucru, ci doar pe cei care au ceva de ascuns. 

• Deconectează-te de la Internet când nu-l foloseşti.  

• Utilizează camera web numai cu persoane cunoscute şi 
deconecteaz-o când nu o foloseşti.  



InfoGates 
 

25  
 

Nr. 2, mai 2009 

 

Hărţuirea pe Internet 

Cum să procedăm cu cei care ne hărţuiesc: 

• Ignoraţi-i. Nu le daţi atenţia pe care o doresc! 

• Nu începeţi să vă faceţi probleme DE CE se comportă aşa. Nu 
e vina voastră.  

• Relataţi incidentul unui adult în care aveţi încredere. 

Cum să procedăm cu cei care ne hărţuiesc pe Internet: 

• Protejaţi-vă informaţiile cu caracter personal. 

• Nu răspundeţi celor care vă hărţuiesc. 

• Păstraţi mesajele de hărţuire drept dovezi. 

• Relataţi incidentul unui adult în care aveţi încredere.  

Pe Internet nu tot ce zboară se mănâncă 

• Nu uita că descărcarea de muzică şi filme de pe Internet este 
de obicei ilegală, cu excepţia utilizării unor site-uri legale.  

• Să nu ai încredere în tot ce sună PREA BINE ca să fi e 
adevărat.  

• Menţine protecţia computerului tău permanent şi foloseşte 
întotdeauna un program anti-virus actualizat, chiar şi atunci 
când descarci fişiere din surse sigure.  

• Când descarci de pe Internet urmează paşii: salvează fişierul, 
scanează-l şi numai după aceea poţi să-l deschizi.  

• Nu descărca jocuri de pe site-uri web necunoscute şi nu uita 
să rulezi întotdeauna un program anti-virus.  

• Protejează-ţi întotdeauna informaţiile cu caracter personal 
când îţi creezi un profil, foloseşti chat-ul sau te joci online.  

• Completează cu informaţii personale numai acele formulare 
online în care ai încredere deplină.  

• Dacă crezi că ai subscris unui serviciu dubios, spune-le 
părinţilor. Oricine poate greşi.  

• Închide ferestrele pop-up făcând clic pe cruciuliţa din colţul din 
dreapta sus. Niciodată să nu faci clic în interiorul acestor 
ferestre!  

 
Bibliografie: 
• http://www.sigur.info/  
• http://www.safekids.com/  
• http://www.safeteens.com/  
• http://connectsafely.org/  
• http://www.saferinternet.org/ 
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Aristotel a introdus acum aproximativ 2000 de ani logica 
matematică  bazată pe două valori: adevărat și fals, doar că, în 
viața de zi cu zi sunt situații în care rezultatul nu este doar 
adevărat sau fals. Logica fuzzy este folosită pentru a 
reprezenta realitatea şi pentru aceasta se folosesc rezultate 
care pot reprezenta incertitudinea și imprecizia. 

Primul care a introdus noțiunile de logică fuzzy a fost Jan 
Lukasiewicz (1920), dar adevăratele noțiuni legate de logica 
fuzzy au fost enunțate în 1965 de către Lotfi Zadeh. 

Pentru a putea să prelucrăm informațiile incerte a fost introdusă 
noțiunea de mulțime fuzzy.  

Asupra mulțimilor fuzzy sunt definite mai multe concepte care 
să ne permită să lucrăm cu mulțimile fuzzy și să le comparăm.  

Notăm P(X)= mulțimea părților fuzzy are lui X 

Definiţia 1 : Fie A și B două mulțimi fuzzy peste X. Atunci A este 

egal cu B dacă A = B   x X, A(x) = B(x)  

Definiţia 2 : Luând două mulțimi fuzzy A si B peste X, spunem 

că A este inclusă în B dacă A B    x X, A(x)  B(x) 

Definiția 3 : Suportul unei mulțimi fuzzy A definit peste X este o 
submulțime a acelui univers care îndeplinește relația: 

Supp(A)= { x X, A(x)0} 

 

 

Definiţia 4: O mulțime fuzzy concavă îndeplinește relația:  

 x, y X,    [0,1]: A(  x + (1 – )  y) min(

A(x), A(y)) 

Definiţia 5: Nucleul (Kernelul) unei mulțimi fuzzy A, definită 
peste X, este submulțimea crisp a acelui univers care 
îndeplinește relația: 

Kern(A) = {x  X, A (x) = 1} 

Definiţia 6: Pentru AP(X) se definește înălțimea mulțimii fuzzy 
A prin: 

Hgt(A)=sup A (x)             xX 

Definiția 7: Cardinalul unei mulțimi fuzzy A, cu un univers finit X, 
este definită prin:  

card(A)= 
A (x)

x X




 dacă X este finită, respectiv ( )A

X

x dx  

dacă  X este mulțime finită. 

Mulțimile fuzzy sunt definite folosind funcţia de apartenență și 
pot fi comparate în moduri diferite. 

Cea mai cunoscută dintre aceste metode o reprezintă măsura 
distanței. 

O măsură a distanței este o funcție definită  pe mulțimea 
perechilor de mulțimi fuzzy ale aceluiași univers exprimând 
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gradul de variabilitate între componentele fiecărei perechi. Unul 
dintre modelele de distanță este dat de Minkowski :

 

d(A,B)=[   |)()(| xBxA p
dx]

1/p
  

unde p 1 și presupunem că integrala există. Cazurile 
particulare se obțin  astfel: 

1. Distanţa Hamming  (p=1) 

d(A,B)=  |A(x)- B(x)| dx  

2. Distanta euclidiana  (p = 2): 

d(A,B)=[ |)()(| xBxA 
2
 dx]

1/2
 

pentru un univers de discuție abstract, integrala este înlocuită 
cu suma.  

Sunt foarte multe lucruri de spus despre mulțimi fuzzy si despre 
proprietățile lor dar mă opresc aici. 

 
Bibliografie: 
Chen G, Pham T „Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic and 
Fuzzy Control Systems‖, CRC Press, 2000 
Khir G, Yuan B, „Fuzzy Sets and Fuzzy Logic‖, PrenticaHall, 
1995 
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O relație clasică între două universuri X și Y este o submulțime 
a produsului cartezian XxY. Ca și în cazul mulțimilor clasice, 
relațiile fuzzy pot să fie descrise folosind funcția caracteristică. 
În același mod, o relație fuzzy R este o mulțime fuzzy de tupluri, 
în timp ce funcția lor caracteristică este extinsă la un interval. În 
cazul relațiilor binare, tuplul are 2 valori. 

În cazul clasic dacă R este o relație RXxY atunci pentru 
orice xX și yY, valoarea R(x,y) semnalează dacă tuplul 
(x,y) se află în relația R sau nu. Extensia conceptului de relație 
binară în context fuzzy corespunde intenției ca R(x,y) să 
corespundă gradului de intensitate al conexiunii exprimate prin 
R între x și y. Ca atare R este o mulțime fuzzy RP(XxY), 
R(x,y)=măsura a R-conexiunii dintre x și y. 

Definiţia1: Fie U și V două universuri infinite si mR‘ : UxV
[0,1]. Atunci, o relație fuzzy R este definită după cum urmează : 

R=  UxV  R(u,v)/(u,v) 

Operații si compuneri ale relațiilor fuzzy 

Definițiile unor operații de bază cu relații fuzzy sunt legate de 
operații ale mulțimilor fuzzy. Fie R și W două relații fuzzy 
definite pe X x Y : 

 Reuniunea : (RW)(x,y)=R(x,y) s W(x,y) folosind s-norma s. 

 Intersecția: (RW)(x,y)=R(x,y) t W(x,y) folosind t-norma t. 

 Complementul : (R)(x,y)=1-R(x,y). 

 Incluziunea : R W  R(x,y)W(x,y). 

 Egalitatea : R=W  R(x,y)=W(x,y) 

Relațiile fuzzy pot fi compuse cu adăugarea unor operatori la 
mulțimi. Daca G si W sunt relații fuzzy definite în X x Z și 
respectiv, Z x Y, atunci putem să definim relația fuzzy R definită 
în X x Y după cum urmează : 

 Compunerea sup-t  R(x,y)=sup[G(x,y) t W(z,y)]
   zZ 

 Compunerea Inf-s   R(x,y)= inf [G(x,y) t 
W(z,y)]  zZ 

Un caz particular de relație fuzzy este produsul cartezian fuzzy. 

Definiție : Fie A1, A2,…, An mulțime fuzzy definită respectiv pe 
mulțimile crisp X1, X2,…, Xn. Produsul cartezian A= A1x A2x…x 
An de univers  X= X1x X2x…x Xn este o mulțime fuzzy a cărei 
funcție de apartenență poate fi definită prin : 

 A(x1,x2,…,xn)=min( A1(x1),…,  An(xn)). 

Definiție: Fie A o mulțime fuzzy de univers X=X1xX2. Proiecția 
lui A pe mulțimea X1, notată cu P1(A) sau mai simplu P1, când A 
este fixat, este o mulțime fuzzy de univers X1 cu funcția de 
apartenență 

 P1(x1)=sup{ A(x1,x2) | x2X2}, x1 X1. 

Definiție: Fie R si S relații fuzzy de univers XxY și respectiv 
YxZ. Compunerea relațiilor R şi S notată prin RS se numește 
compunere, max-min sau compunere sup-min și este o relație 
definită pe universul XxZ astfel : 

  R S=max{min( R(x,y),  S(y,z) | y  Y}. 

Compunerea max-min a relațiilor fuzzy are următoarele 
proprietăți : 

- asociativitate; 

- distributivitatea față de reuniune; 

- distributivitatea parțială față de intersecție; 

- monotonie; 

Definiție : O relație fuzzy S de univers XxX se numește : 
a)  reflexivă: dacă  S(x,x)=1, pentru orice x; 

b) antisimetrică : dacă  S(x,y)>0 și  S(y,x)>0 atunci x=y; 

c) simetrică:  S(x,y)=  S(y,x),  (x,y); 

d) tranzitivă: dacă SSS adică  S(x,z) sup{min( S(x,y), 

 S(y,z) | yY} 

 
Bibliografie: 
Castillo O., Melin P., Ross O. M. Pedrycz W., «Theoretical 
Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft 
Computing », Springer 2007 
Chen G, Pham T « Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic and 
Fuzzy Control Systems », CRC Press, 2000 
Gupta M, Jin L, Homma N.- « Static and Dynamic Neural 
Network » from Fundamentals to Advanced Theory, A John 
Wiley &Sons Publication 2003 
Jang R, Sun C-T, Mizutani E « Neuro-Fuzzy and Soft 
Computing » Prentice Hall, 1997  
Khir G, Yuan B, « Fuzzy Sets and Fuzzy Logic », PrenticaHall, 
1995 
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Definiţie: Procesul de extragere de informaţii din baza de date 
se numeşte interogare, iar formularea unei interogări înseamnă 
construirea şi lansarea unei comenzi SELECT. 

O interogare poate avea ca scop obţinerea de informaţii din una 
sau mai multe tabele. Deocamdată vom redacta doar interogări 
asupra unei  singure tabele. 

ENUNŢ :  

Fie baza de date CĂRŢI , care conţine următoarele câmpuri:  
Cod_ct, Titlu, Autor, Editura şi An_ ediţie. 

Cerinţe: 

1. Să se identifice cheia primară; 

2. Să  se creeze baza de date şi să se completeze baza de 
date  cu 10 înregistrări; 

3. Să  se vizualizeze conţinutul bazei de date ; 

4. Să se afişeze titlul şi autorul ;  

5. Să se afişeze doar titlul şi autorul pentru fiecare carte din 
bibliotecă fără a afişa duplicatele ; 

6. Afişaţi cărţile editurii HUMANITAS; 

7. Afişaţi cărţile din bibliotecă scrise de Marin Sorescu; 

8. Afişaţi cărţile din bibliotecă scrise de Marin Sorescu , fără să  
apară alte nume , doar cel al autorului; 

9. Afişaţi cărţile din bibliotecă editate în perioada 2000- 2005. 

REZOLVARE: 

Cheia primară este variabila Cod_ct : 

CREATE TABLE Cărţi(Cod_ct VARCHAR2(6) PRIMARY 
KEY, 

Titlu VARCHAR2(6), Autor VARCHAR(75),An_ediţie 
NUMBER(4)); 

Adăugăm o înregistrare în baza de date: 

 INSERT INTO Cărţi (Cod_ct, Titlu, Autor, Editura, An_editie) 

VALUES(‗000040‘,‘Poezii‘,‘Michaelangelo‘,‘Minerva‘,2007); 

 

Pentru  a obţine toate informaţiile din tabela CĂRŢI lansăm 
interogarea: 

SELECT *FROM Cărţi 

Observaţii: 

1. În clauza SELECT este descrisă lista atributelor tabelei ale 
căror valori se doresc a fi afişate. Folosind caracterul ―*‖, în 
locul unei liste, am obţinut valorile pentru toate atributele 
tabelei. 

2. Clauza FROM specifică lista tabelelor interogate. 

SELECT  titlu,autor FROM Cărţi 

SELECT DISTINCT titlu, autor FROM Cărţi 

Observaţii: 

1. Se observă diferenţa dintre rezultatele ultimelor două 
comenzi SELECT: 

- cea de-a doua comandă va selecta atributele Titlu şi Autor 
pentru fiecare înregistrare a tabelei chiar dacă există mai multe 
înregistrări cu exact aceeaşi valoare pentru ambele 
atribute(într-o bibliotecă pot exista mai multe exemplare sau 
mai multe ediţii ale unei cărţi). 

- cea de-a treia comandă va selecta o singură dată fiecare set 
de valori pentru cele două atribute din interogare; acest 
comportament este impus de clauza DISTINCT. 

2. Clauza DISTINCT are acelaşi efect indiferent de numărul de 
atribute din interogare. 

3. La afişare, ordinea coloanelor este dată de ordinea 
atributelor în comanda SELECT 

În realitate, majoritatea tabelelor au foarte multe înregistrări – 
sute de mii sau chiar milioane; gândiţi-vă la tabelele unei baze 
de date construite pentru evidenţa populaţiei. Tocmai din 
această cauză, la un moment dat este util  să selectăm numai 
anumite informaţii şi atunci adăugăm clauza WHERE la 
comanda SELECT. 

SELECT* FROM Cărţi 

WHERE UPPER(editura)='HUMANITAS'; 

Observaţii: 

Clauza WHERE descrie condiţia care trebuie îndeplinită de 
înregistrările tabelei pentru a fi selectate. 

În condiţie am apelat funcţia UPPER pentru a forţa condiţia să 
nu fie case senzitive. 

SELECT *FROM Cărţi WHERE UPPER(autor) =‘MARIN 
SORESCU‘ 

Observaţie: 

Condiţia utilizată la primul exemplu este cam restrictivă.  

Ce se întâmplă dacă mai există înregistrări ale unor cărţi cu 
acelaşi autor, dar numele autorului este scris diferit – M. 
Sorescu sau Sorescu, Marin? 

Aceste cărţi nu vor fi selectate. Pentru a evita o astfel de eroare 
putem utiliza o altă condiţie în clauza WHERE: 

SELECT *FROM Cărţi 

WHERE INSTR(UPPER(autor),'SORESCU')>0; 

Nici această condiţie nu este perfectă pentru a fi selectate şi 
cărţile unor alţi autori cu numele ‗SORESCU‘, dar cel puţin nun 
e va lipsi de nimic. Totuşi, cred că putem porni de la 
presupunerea că, oricât de grăbit a fost operatorul care a 
introdus datele în tabela CĂRŢI, a introdus numele complet al 
autorilor şi atunci o altă îmbunătăţire a interogării precedente ar 
fi: 

 SELECT * FROM Cărţi 

WHERE INSTR(UPPER(autor),'SORESCU')>0 

 AND INSTR(UPPER(autor),'MARIN')>0 

SELECT* FROM Cărţi  

WHERE An_editie>=2000 AND An_editie<=2005 

 
Prof. VALI IANCU 
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Criptografia reprezintă o ramură a matematicii care se ocupă cu 
securizarea informaţiei precum şi cu autentificarea şi 
restricţionarea accesului într-un sistem informatic. Până în 
vremurile  moderne, termenul criptografie se referea aproape 
exclusiv la criptare, procesul de conversie a  informaţiei 
obişnuite (text în clar) într-un text neinteligibil (text cifrat).  

Decriptarea este inversul, trecerea de la textul cifrat, 
neinteligibil, în text clar. Un cifru este o pereche de algoritmi 
care efectuează atât această criptare cât şi decriptarea. Modul 
de operare detaliat al unui cifru este controlat de algoritm şi de 
o cheie. Această cheie este un parametru secret (în mod ideal, 
cunoscut doar celor care comunică) pentru contextul unui 
anume schimb de mesaje. Cheile sunt importante, iar cifrurile 
fără chei variabile sunt simplu de spart şi deci mai puţin utile. 
De-a lungul istoriei, cifrurile erau adesea folosite direct pentru 
criptare şi decriptare, fără proceduri adiţionale, cum ar fi 
autentificarea sau testele de integritate. 

 

SCURTA ISTORIE A CRIPTOLOGIEI ŞI CRIPTANALIZEI 

Cele mai vechi forme de scriere secretizată necesitau doar 
puţin mai mult decât hârtie şi creion (sau unelte similare 
acestora), întrucât majoritatea oamenilor nu ştiau să citească. 
Creşterea alfabetizării a necesitat creşterea complexităţii 
criptografiei. Principalele tipuri clasice de cifruri sunt cifrurile cu 
transpoziţie, care modifică ordinea literelor dintr-un mesaj (de 
exemplu „ajutor‖ devine „ojartu‖ într-o schemă trivială de 
rearanjare), şi cifrurile cu substituţie, care înlocuiesc sistematic 
litere sau grupuri de litere cu alte litere şi grupuri de litere (de 
exemplu, „conexiune‖ devine „dpofyjvof‖ înlocuind fiecare literă 
cu următoarea din alfabet). Versiuni simple ale celor două tipuri 
de cifruri ofereau un grad mic de confidenţialitate în cazul 
oponenţilor instruiţi.  

Textele cifrate produse de cifrurile clasice (şi de unele 
moderne) dezvăluie informaţii statistice despre textul clar, care 
pot fi adesea folosite pentru spargerea acestora. După 
descoperirea analizei frecventei în preajma secolului al IX-lea, 
aproape toate aceste cifruri au devenit mai mult sau mai puţin 
uşor de spart de un atacator informat. Astfel de cifruri clasice 
încă se bucură astăzi de popularitate, deşi mai ales ca jocuri.  

Aproape toate cifrurile rămân vulnerabile la această tehnică de 
criptanaliză până la inventarea cifrurilor polialfabetice, de către 
Battista Alberti în preajma anului 1467 (deşi se pare că acesta 
era cunoscut înainte şi de arabi). Inovaţia lui Alberti a constat în 
folosirea de cifruri diferite pe părţi diferite ale mesajului (la 

limită, pentru fiecare literă diferită). El a inventat şi ceea ce a 
fost poate primul dispozitiv autinat de cifrare, o roată ce 
implementa o realizare parţială a invenţiei sale.  

În cifrul polialfabetic Vigenère criptarea se bazează pe un 
cuvânt cheie, care controlează substituţia în funcţie de ce literă 
a cuvântului cheie se foloseşte. La jumătatea anilor 1800, 
Charles Babbage a arătat că cifrurile polialfabetice de acest tip 
rămân vulnerabile la tehnicile de analiză a frecvenţei. Deşi 
analiza frecvenţei este o tehnică puternică şi generală, criptarea 
a rămas adesea eficientă în practică; mulţi criptanalişti amatori 
nu stăpânesc această tehnică. Spargerea unui mesaj fără 
analiza frecvenţei necesita cunoaşterea cifrului folosit, ceea ce 
însemna că spargerea acestuia necesita spionaj, mită, 
dezertări. În cele din urmă, în secolul al XIX-lea, s-a recunoscut 
explicit că secretul algoritmului unui cifru nu oferă multă 
siguranţă; de fapt, s-a constatat chiar că orice schemă 
criptografică adecvată (inclusiv cifrurile) trebuie să rămână 
sigure chiar şi dacă adversarul cunoaşte perfect algoritmul de 
cifrare. Secretul cheii ar trebui astfel să fie suficient pentru ca 
un bun cifru să-şi păstreze confidenţialitatea în caz de atac.  

Acest principiu fundamental a fost enunţat explicit în 1883 de 
Auguste Kerckhoffs şi este în general numit Principiul lui 
Kerckhoffs; el a fost reenunţat mai succint şi mai direct de 
Claude Shannon ca Maxima lui Shannon — „Inamicul 
cunoaştesistemul‖. 

Diferite dispozitive fizice au fost folosite pentru a ajuta lucrul cu 
cifrurile. Una din primele modalităţi a fost scytalul din Grecia 
antică, un sul folosit probabil de spartani ca ajutor la criptarea şi 
decriptarea cu un cifru cu transpoziţie. În epoca medievală, au 
fost inventate şi alte unelte, cum ar fi grila de cifru, folosită şi 
pentru un fel de steganografie. Inventarea cifrurilor 
polialfabetice, a declanşat inventarea unor unelte mai 
sofisticate, cum ar fi discul lui Alberti, schema cu tabula recta a 
lui Johannes Trithemius, şi multicilindrul lui Thomas Jefferson 
(reinventat independent de Étienne Bazeries pe la 1900). Unele 
aparate mecanice de criptare/decriptare au fost inventate la 
începutul secolului al XX-lea, printre care s-au numărat maşinile 
rotitoare — cea mai celebră fiind maşina Enigma folosită de 
Germania în al doilea război mondial.  

Cifrurile implementate de maşini similare dar îmbunătăţite au 
adus o creştere a dificultăţii criptanalizei după al doilea război 
mondial. Dezvoltarea electronicii şi a calculatoarelor numerice 
după al doilea război mondial au făcut posibile cifruri mult mai 
complexe. Mai mult, calculatoarele au permis criptarea oricărui 
fel de date reprezentate de calculator în format binar, spre 
deosebire de cifrurile clasice care criptau doar texte în limbaj 
scris, dizolvând utilitatea abordării lingvistice a criptanalizei în 
multe cazuri.  

Multe cifruri informatice pot fi caracterizate prin operarea pe 
secvenţe de biţi (uneori pe grupuri sau blocuri), spre deosebire 
de schemele clasice şi mecanice, care manevrează caractere 
tradiţionale (litere şi cifre) direct. Totuşi, calculatoarele au ajutat 
şi criptanaliştii, ceea ce a compensat până la un punct 
creşterea complexităţii cifrurilor. Cu toate acestea, cifrurile 
moderne bune au rămas cu un pas înaintea criptanalizei; este 
cazul de obicei ca utilizarea unui cifru de calitate să fie foarte 
eficientă (rapidă şi puţin costisitoare în ce priveşte resursele), în 
timp ce spargerea cifrului să necesite un efort cu multe ordine 
de mărime mai mare, făcând criptanaliza atât de ineficientă şi 
nepractică încât a devenit efectiv imposibilă. 
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TERMINOLOGIE DE BAZĂ 

Criptografia (cryptography) este ştiinţa creării şi menţinerii 
mesajelor secrete, în sensul imposibilităţii citirii lor de către 
neautorizaţi (ştiinţa mesajelor secrete). 

Mesaj (text) în clar (M) (plain / clear text) este mesajul ce 
urmează a fi secretizat; în criptografie M se numeşte scriere 
chiar dacă este un document de alta natura, de exemplu voce, 
imagine, date. 

Mesaj cifrat (criptograma) (C) (cipher text) este mesajul 
secretizat, inaccesibil neavizaţilor. 

Criptare / cifrare (E) (encryption / enciphering) este procedeul 
de ‖ascundere‖ a unui mesaj în clar în mesajul secretizat. 
E(M)=C 

Decriptare / descifrare (D) (decryption / deciphering) este 
procedeul de regăsire a mesajului în clar M din mesajul cifrat C. 
D(C) = D(E(M))=M 

Criptograf (cryptographer) este persoana care se ocupă cu 
criptografia. 

Algoritm criptografic / cifru (cryptographic algorithm / cipher) 
este funcţia sau funcţiile matematice utilizate pentru criptare / 

decriptare; în general exista două funcţii: una pentru  criptare 
(E) şi alta pentru decriptare (D). 

Cheia criptografica (K) (key) este mărimea (în majoritatea 
cazurilor secretă) necesară realizării criptării şi decriptării. 

Criptosistem (cryptosistem) este sistemul format din: algoritm, 
toate mesajele în clar (M) , toate textele cifrate (C), toate cheile 
(K). 

Criptanaliza (cryptanalysis) este ştiinţa spargerii cifrurilor, deci a 
obţinerii mesajelor în clar (M) sau a cheii (K) din mesajul 
cifrat(C). 

Criptanalist (cryptanayst) este persoana care se ocupă cu 
criptanaliza. 

Atac(attack) este încercarea / tentativa criptanalitică. 

Criptologie(cryptology) este ştiinţa care se ocupă atât de 
criptografie cât şi de criptanaliză. 

Criptolog (cryptologist) este persoana care se ocupă cu 
criptologia. 

Steganografia(steganography) este tehnica ascunderii 
mesajelor secrete în alte mesaje, în aşa fel încât existenta 
mesajelor secrete să fie invizibilă. 

ROLUL UNUI CRIPTOSISTEM 

Rolul unui criptosistem este de a preveni sau detecta activităţile 
nepermise dintr-un sistem informatic, cum ar fi: consultarea 
neavizată a datelor transmise sau stocate, inserarea de mesaje 
false, modificarea, ştergerea sau distrugerea mesajelor 
existente,  analiza traficului, conectările neautorizate  deci, 
acela de "poliţie informatică" 

Îndeplinirea acestui rol presupune ca un criptosistem să 
realizeze: 

• Confidenţialitatea / secretul / protecţia datelor ( confidentiality / 
secrecy / privacy) asigura inaccesibilitatea conţinutului 
informaţiei transmise / stocate pentru un utilizator neavizat (în 
cazul canalelor / mediilor nesigure în care pot apărea intruşi) 

• Autentificarea (autentification) se aplica la : 

- entităţi (persoane, terminale, cărţi de credit, etc.) şi în acest 
caz se numeşte autentificarea entităţilor / identificare (entity 
autentification / identification) 

- informaţie: informaţia transmisă / stocată trebuie să fie 
autentificată în sensul originii, conţinutul datelor, timpul de 
transmisiune / stocare şi defineşte autentificarea originii datelor 
/ integritatea datelor (data origin autentification /data integrity) 

• Semnătura digitală (digital signature) reprezintă autentificarea 
reciprocă a datelor şi entităţilor şi se referă la faptul că un 
utilizator B este sigur că mesajul recepţionat vine de la 

A prin semnarea mesajelor sale (SA), iar A este sigur ca nimeni 
nu-i poate atribui un mesaj fals deoarece mesajul transmis de 
către el îi poartă semnătura. 

CLASIFICAREA CRIPTOSISTEMELOR  

După tipul cheilor folosite pentru criptare / decriptare, 
criptosistemele se clasifică în două categorii şi anume în 
sisteme: cu chei simetrice şi cu chei publice. 

Criptosisteme cu chei simetrice 

Criptosistemele cu chei simetrice sunt criptosistemele pentru 
care cheile folosite la criptare şi decriptare sunt identice, de 
unde şi denumirea de criptosisteme cu chei simetrice. 

Ke = Kd = K. 

Cheia K este secretă, fapt ce conduce la denumirea de sisteme 
cu cheie secretă. Criptarea şi decriptarea se realizează extrem 
de simplu dacă se cunoaşte K : 

EK(M) = C,   DK(C) = DK(EK(M) = M 

După tipul algoritmului folosit, criptosistemele cu chei simetrice 
se clasifică în două categorii: 

• cu cifruri bloc (block ciphers) sunt cifrurile care acţionează 
asupra unei diviziuni a textului în clar; blocurile de la intrare se 
cifrează independent, lungimea tipică a blocurilor fiind n=32 ’ 
128 biţi. Transformările de bază folosite pentru criptare şi 
decriptare sunt substituţiile şi transpoziţiile, repetate iterativ. 

• cu cifruri secvenţiale (stream ciphers): mesajul de la intrare 
este considerat ca o succesiune (şir) de simboluri. Criptarea 
operează asupra textului în clar simbol cu simbol. Cheia K este 
generată de un registru de deplasare cu reacţie (RDR) având 
starea iniţială 0 S controlată de o cheie compactă. 
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Cifruri de permutare 

La aceste sisteme de criptare, textul clar se împarte în blocuri 
de n (n ≥2) caractere, după care fiecărui bloc i se aplica o 
permutare fixată. 

Cifruri de substituţie 

Cifrurile de substituţie sunt cele mai utilizate sisteme de criptare 
simetrice; ele se întâlnesc şi azi, exemple fiind sistemele DES şi 
AES. 

Un astfel de cifru constă în înlocuirea fiecărui caracter din V cu 
alt caracter (din W). 

Exista două clase mari de cifruri de substituţie: sisteme 
monoalfabetice şi polialfabetice. 

Sisteme de criptare monoalfabetice 

Un astfel de sistem substituie fiecare caracter cu alt caracter – 
totdeauna acelaşi, indiferent de poziţie. Atunci când cele două 
alfabete coincid (V = W), sistemele monoalfabetice sunt cazuri 
particulare de cifruri de permutare. Vom trece în revista câteva 
astfel de sisteme. 

Sistemul de criptare Cezar 

Sistemul de criptare Cezar este un sistem monoalfabetic: odată 
stabilită cheia de criptare Ke, fiecare caracter cod x se 
înlocuieşte prin caracterul cod x + k (mod 26)  

Decriptarea se realizează după formula Kd(x) = x − k (mod 26). 

Sistemul de criptare afin 

Sistemul de criptare afin este o generalizare a sistemului Cezar. 
Vom avea P = C= Z26, 

K= {(a, b) | a, b∈ Z26, cmmdc(a, 26) = 1}, iar funcţiile de criptare 

şi decriptare (pentru o cheie K = (a, b)) sunt Ke(x) = ax + b (mod 
26), Kd(y) = a

-1
y + a

-1
 (26 − b) (mod 26) 

Condiţia ca să fie prim cu 26 asigură existenta lui a
-1

  ın Z26. 

Criptanaliza sistemelor de criptare monoalfabetice 

Punctul slab al sistemelor de criptare monoalfabetice constă în 
frecvenţa de apariţie a caracterelor în text. Daca un text criptat 
este suficient de lung şi se cunoaşte limba în care este scris 
textul clar, sistemul poate fi spart printr-un atac bazat pe 
frecvenţa apariţiei literelor într-o limbă. 

Sunt construite diverse structuri de ordine relative la frecvenţa 
apariţiei literelor în fiecare limbă europeană. De obicei, cu cât 
un text criptat este mai lung, cu atât frecvenţa literelor folosite 
se apropie de această ordonare generală. O comparare între 
cele două relaţii de ordine (cea a caracterelor din textul criptat 
şi cea a literelor din alfabetul limbii curente) conduce la 
realizarea câtorva corespondente (litera text clar – litera text 
criptat), ceea ce stabileşte în mod univoc cheia de criptare. 
Pentru sistemul Cezar este suficientă stabilirea unei singure 
perechi; pentru sistemul afin trebuie două perechi etc. 

Sisteme de criptare polialfabetice 

Diferenţa dintre aceste sisteme de criptare şi cele 
monoalfabetice constă în faptul că substituţia unui caracter 
variază în text, în funcţie de diverşi parametrii (poziţie, context 
etc.). Aceasta conduce bineînţeles la un număr mult mai mare 
de chei posibile. Se consideră că primul sistem de criptare 
polialfabetic a fost creat de Leon Battista în 1568. 

Unele aplicaţii actuale folosesc încă pentru anumite secţiuni 
astfel de sisteme de criptare. 

Sistemul de criptare Playfair 

Ideea de bază este următoarea: 

Din cele 26 litere ale alfabetului se elimină una de frecvenţă 
minimă; să spunem Q. Restul literelor se aranjează arbitrar sub 
forma unui pătrat 5×5.Acest tabel va forma atât cheia de 
criptare cât şi cea de decriptare. 

Regulile de criptare/decriptare sunt: 

• Textul clar este separat în blocuri de câte două caractere 
(ignorând spaţiile). Condiţia este ca nici un bloc să nu conţină 
aceiaşi literă, iar textul să fie de lungime pară. Aceste 
deziderate se realizează uşor modificând puţin textul clar (se 
introduce o literă de frecvenţă mică între cele  două litere egale, 
respectiv ca ultim caracter). 

• Fiecare bloc se criptează astfel: dacă cele două litere nu sunt 
plasate în tabel pe aceiaşi linie sau coloană, se cercetează 
colţurile dreptunghiului determinat de cele două  litere. Ordinea 
este determinată de ordinea liniilor pe care se află literele din 
textul clar. Dacă cele două  litere se găsesc pe aceeaşi linie 
(coloană), se merge ciclic cu o poziţie la dreapta (respectiv jos). 

Sistemul de criptare Vigenere 

Considerăm că¸ si la sistemele anterioare , cele 26 litere ale 
alfabetului, numerotate  

de la 0 (pentru A) până la 25 (pentru Z), conform tabelului: 

 

Definim P = C= Z26,  K= Z26. O cheie K este un cuvânt având 
codificarea numerică  

k0k1…kp-1. 

Fie a = a0a1…an  codificarea  textului  clar care trebuie transmis. 
Textul criptat va fi 

eK (a) = x = x0x1…xn  unde 

xi = ai + ki (mod p) (mod 26) 

Criptosistemele cu chei publice (asimetrice)  

În locul unei singure chei, secrete, criptografia asimetrică 
foloseşte două chei, diferite, una pentru cifrare, alta pentru 
descifrare. Deoarece este imposibilă deducerea unei chei din  
cealaltă, una din chei este făcută publică fiind pusă la dispoziţia 
oricui doreşte să transmită un  mesaj cifrat. Doar destinatarul, 
care deţine cea de-a doua cheie, poate descifra şi utiliza 
mesajul. În sistemele cu chei publice, protecţia şi autentificarea 
sunt realizate prin transformări distincte. Criptosistemele cu 
chei publice sunt criptosistemele pentru care cheile folosite la 
criptare şi 

decriptare diferă, de unde derivă şi denumirea de sisteme 
asimetrice: 

Ke ≠ Kd  

Cheia publică - aşa cum îi spune şi numele - poate fi accesata 
public (asemănător unei cărţi de telefon), iar cheia privată este 
secretă. Caracteristic acestor sisteme este că funcţia de 
criptare şi cea de decriptare se realizează uşor dacă se cunosc 
Kd şi Ke: 

EKe
 M =  C şi DKd

 C =  M 

dar aflarea lui M, dacă se cunosc C şi e K este computaţional 
nefezabilă. Tehnica cheilor publice poate fi folosită şi pentru 
autentificarea mesajelor, prin aşa numita semnătură digitală, 
fapt care i-a sporit popularitatea. Folosind algoritmi cu cheie 
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public (asimetrici), se creează criptosisteme cu două chei, prin 
care doi utilizatori (procese) pot comunica cunoscând fiecare 
doar cheia publică a celuilalt. 

Obiectivul sistemelor de criptare cu cheie publică este acela de 
a face ‖imposibil‖ ( asupra acestui termen vom reveni) de 
obţinut cheia Kd  plecând de la Ke. Astfel, regula de criptare Ke 
poate fi publicată într-un ‖registru public‖ (de unde  şi numele 
sistemelor). Avantajul constă în faptul ca A (sau oricare altă 
persoană) poate trimite lui B un mesaj criptat cu Ke  fără a intra 
în prealabil în contact. B este singura persoană capabilă să 
decripteze textul, utilizând cheia sa secretă Kd. 

Ideea de sistem de criptare cu cheie publică apare în 1976 ¸şi 
este prezentată de Diffie şi Hellman. De atunci au apărut 
diverse astfel de sisteme, a căror securitate este bazată pe 
probleme calculatorii. Cele mai cunoscute în acest moment 
sunt: 

• Sistemul RSA: se bazează pe dificultatea descompunerii în 
factori primi a numerelor mari (de sute de cifre). Este sistemul 
cel mai larg utilizat în acest moment. 

• Sistemul El Gamal: se bazează pe dificultatea calculului 
logaritmului discret într-un corp finit. 

• Sistemul Merkle - Hellman: primul sistem definit cu cheie 
publica, bazat pe problema  {0, 1} a rucsacului. 

• Sistemul McEliece: este bazat pe teoria algebrică a codurilor, 
decodificarea unui cod liniar. 

• Curbe eliptice: Sunt sisteme de criptare care îşi desfăşoară 
calculele pe mulţimea punctelor unei curbe eliptice (în locul unui 
inel finit Zn). 

 
elev BOGDAN STANCIU, clasa XII D 

Profesor îndrumător CĂTĂLIN PAPOE 
Grup Şcolar „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte 

 

A gândi matematic! – un deziderat deseori formulat, dar căruia 
nu i s-a desluşit încă înţelesul deplin. 

Grigore Moisil spunea că matematica propune descrieri care 
sunt simplificări ale realităţii, dar aceste simplificări sunt 
precizate cu toată rigoarea. 

În cele ce urmează veţi descoperi că numerele pot să capete o 
încărcătură de semnificaţii care să le aşeze printre obiectele de 
importanţă deosebită, nu numai din punct de vedere matematic, 
ci şi în ceea ce priveşte natura şi umanitatea. 

Gauss a spus că: ,,Matematica este regina ştiinţelor‖ şi a 
adăugat: ,,iar teoria numerelor este regina matematicii‖. În 
literatura de specialitate se consideră că: ,,dintre toţi supuşii 
acestei regine, cei mai nesupuşi sunt numerele prime‖.  

Istoria matematicii cuprinde teoreme celebre prin complexitatea 
demonstraţiei, probleme rezolvate sau nerezolvate încă, în care 
apar numere prime. Încă din Antichitate, Pitagora şi elevii lui 
(sec. VI î.e.n.) cunoşteau numerele prime, iar Euclid cunoştea 
descompunerea numerelor în factori primi şi a demonstrat că 
există o infinitate de numere prime (în formularea lui Euclid, că 
,,există mai multe numere prime decât orice mulţime de numere 
prime date‖). Presupunem că dacă p ar fi cel mai mare număr 
prim, atunci numărul  q= 1∙2∙3∙ ... ∙ p+1 este de asemenea un 
număr prim. 

Tot din vremea lui Euclid se ştie că dacă 
p2 -1 şi p sunt 

numere prime, atunci orice număr de forma q= 
12 p
(

p2 -1) 
este număr perfect (în sensul că el este egal cu suma divizorilor 
săi diferiţi de el însuşi). 

Din Antichitate datează cel mai bun algoritm pentru a genera 
toate numerele prime dintr-o mulţime {2, 3, ... , n} şi anume 
,,ciurul‖ lui Eratostene. 

O altă problemă antică este cea a construirii cu rigla şi 
compasul a laturii poligonului regulat cu n laturi. Construcţia 
prezintă interes numai pentru n număr prim, deoarece pentru n 
neprim problema se reduce la construirea laturilor pentru 
poligoanele cu atâtea laturi cât arată factorii primi ai lui n. Să ne 
amintim de Hermes, cel care a construit latura poligonului 

regulat cu 65537 de laturi. Numărul 65537= 2
42

+ 1. Numerele 

de forma 2
n2

+ 1 poarta numele de numerele lui Fermat, 
deoarece acesta a emis ipoteza că toate sunt prime (afirmaţie 

verificată pentru n= 0,1,2,3,4 , dar nu si pentru n= 5, caz în care 
se obţine un număr neprim). 

Revenind la problema construirii poligoanelor regulate cu rigla 
şi compasul, amintim rezultatul lui Gauss cum că poligoanele 

cu n= 2
m

+1 laturi, unde n este număr prim, precum şi cele cu 

n= 2
k

∙ p1  ∙ ... ∙ p r  , unde p i  sunt numere prime, pot fi 

construite. Se pune întrebarea:cât de dese sunt numerele prime 
printre celelalte numere? O indicaţie ne-a dat-o deja Euclid: 
există numere prime oricât de mari. Dar există numere prime 
consecutive la distanţă oricât de mare unul de altul? Răspunsul 
este afirmativ şi este cunoscut in teoria numerelor sub numele 
de Teorema lui Wilson. Demonstraţia acestei teoreme ne este 
sugerată direct de demonstraţia afirmaţiei lui Euclid: numărul 
1∙2∙3∙ ... ∙ n +2 se împarte la 2, deci nu este prim; numărul 
1∙2∙3∙ ... ∙ n +3 se împarte la 3, deci nu este prim; ... ; numărul 
1∙2∙3∙ ... ∙ n +n se împarte la n , deci nu este prim. Am găsit 
astfel n-1 numere consecutive care nu sunt prime. Dacă 
numărul n este suficient de mare, atunci am găsit un interval 
între două numere prime mai mare decât un prag dat. 

Apare acum întrebarea referitoare la cea mai mică diferenţă 
între două numere prime consecutive: diferenţa 2. Există multe 
perechi de numere prime consecutive cu această diferenţă. 
Problema dacă există o infinitate de asemenea perechi nu a 
fost rezolvată încă.  

O altă întrebare firească este cât de dese sunt numerele prime? 
Răspunsul la această întrebare face obiectul unei teoreme 
celebre numită chiar teorema numerelor prime. Legendre a 
emis o ipoteză referitoare la numărul de numere prime mai mici 
decât numărul x dat, numită ,,conjectura lui Legendre‖. Gauss 
precizează ,,conjectura lui Legendre‖ sub formă de limită , 
relaţie numită ,,conjectura lui Gauss‖, care a fost demonstrată 
de către Jacques Hadamard în 1896 şi independent de acesta 
de către Charles-Jean-Gustave-Nicolas de la Vallee Poussin în 
acelaşi an.  

Numerele prime sunt ,,cărămizile‖ celorlalte numere şi de aceea 
au fost şi sunt foarte importante şi interesant de studiat. 

 
Prof. EUGENIA ZAMFIR 
Prof.  NICOLETA OROS 

Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte 
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Deontologia (conform DEX) poate fi: 

- doctrină privitoare la normele de conduită şi la obligaţiile etice 
ale unei profesiuni, 

- compartiment al eticii care se ocupă cu studiul normelor şi 
obligaţiilor specifice unei activităţi profesionale, 

- teorie despre datorie, despre originea, caracterul şi normele 
obligaţiei morale în general. 

Reprezintă totalitatea regulilor şi uzanţelor care reglementează 
relaţiile dintre practicanţii unei meserii/profesii şi beneficiarii 
muncii lor. Deontologia vizează o formă de filtrare a valorilor, a 
strategiilor, a tehnicilor, a procedeelor prin raportare le repere 
morale benefice pentru om şi umanitate. 

O categorie aparte de profesii sunt cele exercitate de oameni 
asupra altor oameni. Acestea necesită în mod excepțional 
respectarea unui cod deontologic și moral. Profesiile ce implică 
educarea altor persoane sunt o componentă importantă a 
acestor categorii. Exercitarea acestor profesii nu se rezumă 
doar la dezvoltarea bagajului de cunoștințe al persoanelor 
asupra căror se exercită, ci mult mai mult. Scopul este mult mai 
complex și important.  

În cadrul procesului de educație se urmărește ca persoanele 
instruite să își formeze un sistem de valori corect, o 
personalitate proprie, un mod de folosire și interpretare a 
cunoștințelor acumulate, formarea deprinderilor și chiar o 
viziune proprie asupra vieții sale. Acest scop complex implică o 
responsabilitate morală majoră din partea educatorului pentru a 
evita efecte negative asupra persoanelor educate și, implicit, 
asupra societății în viitorul ei. 

În contextul socio-cultural actual valorile, atitudinile s-au 
modificat și suferă modificări de o manieră susținută. Profesorul 
este astăzi cel mai aproape de tânărul în formare şi uneori 
poate fi singura lui sursă de informaţie şi singurul model viabil. 
Profesorii formează în primul rând caractere şi abia secundar 
transmit informaţii. Lumea contemporană ―bombardează‖ elevul 
cu o sumedenie de informaţii pe care acesta trebuie să le 
înţeleagă, să le trieze şi mai ales să le utilizeze de o manieră 
corespunzătoare.  

În contextul educaţional actual, problematica evaluării capătă 
o importanţă din ce în ce mai mare în activitatea factorilor de 
decizie, a specialiştilor şi, mai ales, a practicienilor. Influenţa 
evaluării, în special prin intermediul examenelor, se face tot mai 
mult resimţită atât asupra activităţii de predare, cât şi asupra 
celei de învăţare. Profesorul, cât şi elevul, sunt cei dintâi 
interesaţi în realizarea unei evaluări obiective, bazată pe criterii 
unitare, cunoscute şi aplicate în practica şcolară curentă. 

Deontologia evaluării (considerată un caz particular al 
deontologiei pedagogice) are ca referențial un set de valori ce 
pot fi considerate esențiale pentru procesul evaluativ. 

Evaluarea ridică anumite probleme de ordin deontologic, în 
sensul unei notări cât mai corecte şi apropiate de realitate. Din 
această perspectivă s-au evidenţiat o serie de valori care 
vizează atât evaluatorul, cât şi evaluatul. Dintre acestea pot fi 
diferenţiate următoarele categorii de valori:  

1. valori importante pentru evaluator (diferenţierea tipurilor de 
rezultate ale învățării, asocierea acestor rezultate ale învățării 
cu indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau dificultăţile 
de interpretare a rezultatelor procesului evaluativ) 

2. valori importante pentru cel evaluat (recunoaşterea efortului 
pe care cel evaluat îl investeşte în pregătirea pentru examen) 

3. valori importante pentru societate atât pe termen lung, cât şi 
pe termen scurt (obţinerea unor informaţii despre modul în care 
au fost valorificate investiţiile făcute în educaţie). 

În linii generale, deontologia procesului de evaluare se află în 
relaţie directă cu codul deontologic al profesiei de educator. 
Accentul se pune, în cazul primeia, pe modul în care actorii 
implicați în procesul de măsurare şi apreciere a rezultatelor în 
învăţare al elevilor respectă principiile specifice ale acestei 
activităţi. 

În procesul evaluării profesorul–evaluator trebuie să posede 
câteva calităţi esenţiale: 

- bună pregătire de specialitate; 

- abilităţi în domeniul designului procesului evaluativ; 

- să evite a face aprecieri sau judecăţi definitive; 

- capacitate discriminativă; 

- educatorul să acceadă la noi trepte de spiritualitate şi 
civilizaţie; 

- să respecte convingerile incipiente ale elevilor, chiar dacă 
acestea trebuie modelate; 

- să-şi cizeleze discursul şi limbajul utilizat; 

- să-şi perfecţioneze activităţile de învăţare cu elevii; 

- să nu-şi extindă aprecierile decât la performanţele verificate în 
prezent; 

- să apere interesul elevilor săi, mai ales când este contracarat; 

- evaluarea să nu fie prin enunţuri sau gesturi criptice, 
neînţelese; 

- să faciliteze accesul elevilor la cel mai înalt nivel de instrucţie 
şi de cunoaştere; 

- să trateze elevii cu aceeaşi grijă, cu dreptate şi echitate, fără 
deosebire. 

În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în 
activităţile şcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva mutaţii 
de accent, care au survenit în ultima perioadă în societatea 
românească şi în sistemul de învăţământ şi care au drept 
consecinţe o redimensionare și o regândire a strategiilor 
evaluative, în consens cu o serie de exigenţe:  
- implicarea în procesul de evaluare a unor alţi indicatori  decât 
achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea elevilor, 
atitudinile, gradul de încorporare a unor valori; 
- deschiderea evaluării spre mai multe rezultate ale spaţiului 
şcolar (competenţe relaţionale, comunicarea profesor-elev,  
disponibilităţi de integrare în realitatea socială); 
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- transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului 
în evaluare, prin autoevaluare, interevaluare şi evaluare 
controlată. 

Evaluarea este cea mai importanta etapa în procesul de 
învățare. Ea este componenta care poate oferi feedback și 
poate fi utilizată  pentru a stabili modul optim în care procesul 
de învățare trebuie să continue, de aceea obiectivitatea 
evaluării este foarte importantă. Evaluările reprezintă  puncte 
de referință ce delimitează etape distincte în cadrul procesului 
de învățare. Să nu uităm  procesul de învățare continuă pe 
toata durata vieții, iar rolul educatorului este să ofere informații 
și să evalueze o etapă a acestui proces dar și să ofere moduri 
optime de continuare a acestuia în următoarele etape. Și nu 
doar procesul de învățare continuă toată viața, ci și cel de 
evaluare. Pe baza evaluărilor prin care trece, omul învață și să 
se autoevalueze. Evaluarea devine astfel un instrument esențial 
în activitatea unui educator. 

Procesul de evaluare trebuie să fie corect, obiectiv, să reflecte 
procesul de învățare al etapei evaluate, să ofere date pentru o 
analiză a procesului de învățare precedent precum și elemente 
de ghidare a etapei următoare. În cadrul procesului de 
învățământ, evaluarea trebuie să fie un instrument în procesul 
de învățare și nu un scop în sine. 

 

Confuzii în învăţământul românesc:  

- scopul evaluărilor - evaluările din cadrul procesului de 
învățământ sunt confundate cu cele de selecție în vederea 
continuării într-o formă superioară de învățământ şi chiar se 
suprapun. Astfel se fac discriminări în testarea materiilor ce 
sunt criteriu de selecție pentru promovarea într-o forma 
superioară de învățământ și  materiile care nu sunt.   

- scopul final al procesului de învățământ - se confundă scopul 
învățământului general cu un alt scop, acela de a accede facil 
în etapele superioare ale acestuia, punându-se accent doar pe 
unele materii în detrimentul altora. Astfel, se ajunge în mod 
curent la situația în care elevii vânează note, unii profesorii le 
dau, uneori din subiectivism, note mai mari decât cele meritate, 
motivând că-i ajută pe elevi să aibă o medie care să le permită 
intrarea la un liceu de renume. Asta se întâmpla în special cu 
disciplinele care nu sunt discipline de concurs. Elevii,  odată 
ajunși la aceste licee, nu fac față, le este afectată 
personalitatea şi, chiar, viitorul lor în societate. 

Părinții și elevii trebuie să înțeleagă importanța evaluărilor și 
să nu se urmărească doar notele sau punctajul mare la 
examene. Un elev conștient de nivelul lui de pregătire, de 
punctele sale tari și de cele slabe poate să facă o alegere 
corecta în ceea ce privește propriul său viitor, în timp ce un elev 
ce a urmărit doar note și calificative se poate trezi mai târziu în 
situația în care, ajungând unde a crezut că se potrivește, de 
fapt să nu facă față și să fie nevoit să accepte mediocritatea 
sau chiar să renunțe. Elevii și părinții trebuie învățați că fără 
muncă nu este răsplata. Iar scopul învățământului nu trebuie să 
fie o uniformizare a elevilor și absolvenților, ci o ierarhizare 
obiectivă a acestora în funcție de felul în care au răspuns la 
procesul de învățare. 

 

Ingerinţele din exterior în procesul de învăţământ: 

- dacă învățământul este privit ca un instrument politic, 
ingerințe se petrec în mod curent. Ca exemple se pot evidenția 
frecvența cu care întreg sistemul de evaluare s-a modificat de 
la o guvernare la alta, dar și faptul că s-a ajuns în situația  în 
care acte politice sau diplomatice sunt considerate texte literare 

ori celebrități de moment devin personaje de istorie 
contemporană incluse în manualele de istorie. 

- presiunile exercitate de către părinți și elevi asupra 
cadrelor implicate în procesul de evaluare, pentru note mai 
mari în timpul anilor școlari sau prin presiuni asupra comisiilor 
de evaluare (intervenții, relații de rudenie, avantaje materiale). 

Deontologia evaluării este singura apărare împotriva 
ingerințelor din exterior în cadrul procesului de învățământ. 
Doar cadrele didactice și evaluatorii care respectă deontologia 
profesională se pot opune acestor ingerințe. 

Alte probleme: 

- evaluările centralizate și generalizate, cum ar fi testele 
naționale. Din păcate aceste teste amestecă evaluările ce au ca 
scop stabilirea gradului de asimilare din partea elevului cu cel 
de selecție în vederea promovării în liceu. Evaluările 
centralizate ar trebui să fie efectuate doar de către profesori ce 
au o pregătire specifică în acest sens. De asemenea, ar trebui 
ca supravegherea să fie realizată  tot de persoane instruite și 
cu moralitate ridicată. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară! 

- elaborarea subiectelor de evaluare: deontologia profesională 
cere ca subiectele să fie elaborate de profesori care predau la 
clasă, iar nivelul de dificultate să respecte programa școlară și 
nu programele de olimpiade. Astfel se poate asigura atât 
obiectivitatea evaluării cât și verificarea eficienței procesului de 
învățământ. Cu alte cuvinte este etic ca subiectele să se refere 
strict la materia predata și să fie accesibile elevilor de nivel 
mediu. Ar fi total eronat să credem ca învățământul trebuie să 
producă doar genii ce știu totul despre orice. 

 

Concluzii: 

- evaluările perfect obiective  continuă să reprezinte  o 
aspirație perpetuă a evaluatorilor de pretutindeni. Oricât de bine 
intenționat și de competent ar fi un evaluator, întotdeauna va 
exista riscul ca el să  ―greșească‖ în modul în care acorda 
calificative și note prin simplul fapt că grila de ―lectură‖ pe care 
el o aplică în ―citirea‖ unor  bareme sau norme este una 
personală. De aceea, ar fi recomandabil ca  evaluatorul să 
reflecteze adânc la umanitatea sa mai înainte de a da un 
verdict final.  Viața demonstrează că, adesea, din dorința de a fi 
cât mai corecți și mai obiectivi,  evaluatorii  pot să greșească, 
nefiind  atenți la nuanțe și nefăcând anumite discriminări 
necesare. În acest caz, eticul devine non-etic  deoarece, în 
context educațional, succesul se măsoară nu în raport cu 
reușitele globale, ci în raport cu  reușita fiecărui individ; 

- deontologia și simțul etic al evaluatorului pot să îi asigure 
acestuia o calitate ridicată a muncii. Separarea efectivă a 
procesului de învățământ de politică nu poate avea decât un 
efect benefic. Interpretări ale rezultatelor trebuie realizate 
permanent pentru a-i evidenția elevului punctele sale tari, 
punctele slabe, pentru a-i arăta unde trebuie să depună efort 
suplimentar sau ce anume să corecteze în activitatea sa de 
învățare;  

- rolul părinților: trebuie conștientizați că ei sunt principalul 
element în procesul de formare a personalității propriilor copii; 

- evaluarea pentru viață: profesorul formează şi evaluează 
elevi care vor deveni viitorii cetățeni; evaluarea trasează calea 
omului din societatea de azi şi de mâine. 

 
 

Prof. NICOLAE CECILIAN ISTRATE 
Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”  - Târgovişte 



Educaţie XXI 
 

34  
 

Nr. 2, mai 2009 

 

Abordarea holistică a educaţiei, după Mariana Marinescu, 
include formula 5C+3F, cele cinci componente ale educaţiei: 
etică, intelectuală, estetică, tehnologică şi fizică  şi cele trei 
forme ale educaţiei: formală,  nonformală şi informală [1, p.110]. 
Educaţia nonformală permite şi stimulează dezvoltarea 
cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială. 

Teoria instruirii, în viziunea lui M. Ionescu, clasifică formele de 
organizare a activităţii didactice complementare lecţiei după 
locul desfăşurării activităţii: activităţi desfăşurate în şcoală, în 
afara clasei; organizate în mediul şcolar; organizate de alte 
instituţii cu funcţie educativă şi activităţi extraşcolare 
(organizate în mediul şcolar şi de alte instituţii). 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul 
aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ 
şi trebuie să menţină permanent  în atenţie nevoia de adaptare 
la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele 
de cunoaştere şi potenţialul lor.  

Astăzi rolurile diversificate ale cadrului  didactic, dar şi  rolurile 
asumate de elevi impun  diversificarea activităţilor de învăţare. 
De cele mai multe ori, noi, cadrele didactice suntem nevoite să 
ne restructurăm strategiile pentru a ne atinge obiectivele, şi  pe 
cel mai important dintre acestea: ,,elevul să ofere maximum 
din ceea ce poate acesta să ofere,,  [1, p.41] şi nu neapărat 
numai în clasă, la lecţie.  
Profesorul în calitate de coordonator (îndrumător şi animator) şi 
organizator al activităţilor trebuie să-şi modeleze experienţele 
de învăţare după: 
1) mediile de învăţare: formal, nonformal, şcolar şi extraşcolar; 
2) sarcinile de învăţare diversificate; 
3) rolurile asumate de însuşi cadrul didactic: moderator, 
mediator, facilitator al învăţării; 
4) rolurile asumate de elev: responsabilizarea elevului în 
alegerea temei, în organizarea activităţii, selectarea unor 
materiale; 
5) acumularea de cunoştinţe/abilităţi din perspectiva învăţării pe 
tot parcursul vieţii. 

Şcoala trebuie să asigure elevului stăpânirea limbajului tehnicii 
şi ştiinţei, precum şi a ,,metodei de gândire,, , să cultive emoţia, 
şi după cuvintele lui Einstein să ,,servească  vieţii, cunoştinţele 
fiind ceva mort"[2, p.275].  

Astăzi sfera manifestărilor educative s-a extins:  forumuri, 
festivaluri, simpozioane, concursuri, caravane etc. 

Elevii pot participa la simpozioane, exclusiv adresate lor, ce 
oferă  multiple posibilităţi de alegere a secţiunii de participare: 
referate, comunicări ştiinţifice, eseuri, proiecte, probe practice, 
expoziţii etc. Simpozioane cu o tematică variată:  concursuri de 
afişe cu tematică bine stabilită (ca de exemplu ,,Energia viitorul 
nostru", organizat  de European Schoolnet), concursuri de 
reviste şcolare (pagini dedicate ştiinţelor: anecdote cu..,   ) 
concursul de proiecte, concursul  ,,INFOGATES sau 
simpozioane:  ,,O EUROPĂ CURATĂ‖, ,,COPII, SALVAŢI 
PLANETA ALBASTRĂ‖, ,,OMUL ŞI NATURA‖  etc. 

De ce manifestări ştiinţifice pentru elevi? (simpozioane, 
sesiuni de comunicări şi referate,  concursuri de altă natură 
decât olimpiade). Nu ştim dacă să spunem că aduc nou, ci 
mai degrabă completează EDUCAŢIA  deoarece valorifică 
potenţialul fizic şi psihic al elevului pentru a sprijini 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii lui şi formează noi 
competenţe, defineşte talente şi aptitudini: 

  învaţă pe elev să-şi îmbunătăţească viaţa prin cunoaştere şi 
prin experienţă, să-şi dezvolte talentul, 

  să-şi valorifice potenţialul creativ, îl învaţă să se 
autoperfecţioneze toate având la bază formula ,,learning by 
doing" (a învăţa făcând); 

  stimulează curiozitatea elevului, obligându-l să-şi 
selecţioneze informaţiile, să le prelucreze în mod creator, să 
raţioneze logic, să întreprindă eforturi intelectuale; 

  schimbă atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi disciplină, 
întăreşte  năzuinţa lor de a progresa şi de a se afirma, toate 
remarcând  aspectul motivaţional al învăţării în cazul acestor 
activităţi; 

  organizează activitatea de învăţare pe ,,centre de interes"; 

  oferă un nou mod de măsurare a performanţelor, nu cantitativ 
şi prin volum de cunoştinţe, ci capacităţile dobândite de a 
rezolva, de a coopera; 

  oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului 
de formare-dezvoltare a personalităţii, fiind pe terenul educaţiei 
nonformale,  care are  o capacitate rapidă de receptare a 
tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel, într-o 
expansiune cantitativă greu controlabilă. 

 formează abilităţi personale: de comunicare, de relaţionare, 
de organizare, de cooperare, de conducere, ,,de vorbire şi 
prezentare în public‖ etc 

 evaluează printr-o evaluare facultativă, neformalizată, cu 
accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau 
calificative oficiale. 

 oferă cadrului didactic posibilitatea manifestării plenare a 
aptitudinilor didactice; 

 asigură un mediu şcolar mai deschis, mai cooperant, mai 
apropiat de viaţă deoarece   pregătirea  elevului se realizează 
practic în mediul şcolar; 

 creează  şcolii posibilitatea de a-şi diversifica oferta 
educaţională, dar  şi de a asigura creşterea calităţii serviciilor; 

 asigură baza ştiinţifică şi eficienţa învăţământului modern prin 
abordarea pluridisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii; 

 ca formă de educaţie nonformală (organizată, în afara 
instituţiilor), umanizează, universalizează şi socializează; 

 ajută  educaţia în reluarea  locului central; 

Individualizarea instruirii prin  organizarea unor activităţi 
extracurriculare facilitează asimilarea cunoştinţelor pentru elevii 
cu anumite dificultăţi de învăţare dar în acelaşi timp 
îmbogăţeşte cunoştinţele unor elevi cu un interes crescut faţă 
de disciplină, includerea copiilor defavorizaţi, integrarea unui 
număr cât mai mare de elevi. 

Ca activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor remarcăm[3, p.8-
16]: 

 consultaţia: activitate individualizată ce se adresează 
tuturor elevilor, o activitate programată cu orar propriu;  
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 antrenamentul: se adresează elevilor care se 
pregătesc pentru concursuri, o activitate individualizată pe 
persoană sau grup, reglată de regulamentele concursului 
pentru care se pregătesc elevii şi de tematica impusă de 
concurs; 

 meditaţia:  adresată elevilor cu risc în realizarea 
obiectivelor disciplinei, o activitate programată cu orar 
propriu; 

 cercul pe materii: se adresează elevilor cu performanţe 
superioare, fiind o activitate programată cu orar propriu; 

 vizita de lucru; 

 excursia de studii; 

 concursul şcolar: reprezintă o formă de stimulare prin 
expectanţa succesului, se desfăşoară în baza unui 
program propriu şi influenţează imaginea şi statutul şcolii în 
societate; 

 cercul extracurricular; 

 serbarea/expoziţia şcolară: reprezintă o formă de 
stimulare prin trăirea succesului;  este o acţiune tematică, 
interdisciplinară; se desfăşoară în baza unui program 
propriu; influenţează imaginea şi statutul şcolii în societate. 

Indiferent de activitatea desfăşurată în sprijinul instruirii elevilor, 
munca independentă şi studiul individual rămân statutare. 
Elementele esenţiale în derularea activităţilor extraşcolare sunt 
parteneriatul şi voluntariatul. Nu puţine sunt astăzi concursurile 
on-line, unde elevii se înscriu fără aprobarea şcolii, existând 
chiar şi situaţii în care aceştia sunt mai  interesaţi decât 
profesorii lor.  

Stephen W. Hawking afirma în lucrarea ,,Visul lui Einstein şi 
alte eseuri‖ că ,,ştiinţa este prezentată deoseori  sec şi 
neinteresant. Copiii o învaţă pe de rost ca să treacă examenele  
şi nu intuiesc relevanţa ei pentru lumea care îi înconjoară. Mai 
mult, ştiinţa este deseori predată în termeni  de ecuaţii"[4, p 42]. 

Noi am participat cu elevii şcolii la : 

1. Zilele Ştiinţei şi Ziua Astronomiei, 27 aprilie 2007, 10mai 
2008 şi 4 aprilie 2009 organizat de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa, Societatea Astronomică Română de 
Meteori şi Societatea de Ştiinţe Fizice şi Chimice, Filiala 
Dâmboviţa. La secţiunea ,,Demonstraţii experimentale realizate 
de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice". Activitatea s-a 
desfăşurat pe Platoul Prefecturii, respectiv Piaţa Mihai Viteazul 
din Târgovişte unde fiecare şcoală participantă a avut un stand. 
Noi, am  antrenat şi pregătit elevi cu abilităţi tehnice şi înclinaţii 
spre partea practică a disciplinelor ştiinţifice.  

Câteva dintre demonstraţiile experimentale:  

 ⌂  fizică: girueta, moara de vânt cu ciocănele, avion magnetic, 
periscopul, cercul lui Newton, motor electric, sistem alarmă,  
semnale pentru trenuleţe, macara cu electromagnet etc. 

⌂   chimie: ,,cerneala cameleon" ,"flăcări şi ...fum", "copacul de 
argint" etc. 

2.  Simpozionul judeţean "Omul şi natura"  organizat la 
Liceul "Ion Heliade Rădulescu" din Târgovişte de Asociaţia 
Newprojects, în ziua de 30.05.2008, unde o elevă a şcolii 
noastre a publicat articolul ,,Cândva natura, salvarea noastră,, 
în primul număr al revistei New projects. Excursia de 
documentare pe Valea Ruzii – Iedera cu privire la tehnologia 
obţinerii mangalului, talentul literar şi munca de cercetare au 
recompensat un elev care nu s-ar   fi remarcat la niciuna dintre 
olimpiadele  de fizică, chimie sau .educaţie tehnologică. 

3. Concursul de proiecte ecologice – Proiect educativ 
,,Cricovul-Dulce Apa are nevoie de tine!". Proiectul şi-a propus 
activităţi care s-au  desfăşurat pe teme de educaţie ecologică: 
apa,  poluarea apei, apa ca mediu de viaţă, cercetarea 
proprietăţilor apei, studiu făcut asupra apei, protejarea apei,  
râul nostru. În parteneriat cu Agenţia Judeţeană de Protecţie a 
Mediului Dâmboviţa am realizat analiza chimică a apei 
Cricovului Dulce. În acţiunile de recoltarea apei, analiza fizică a 
apei, acţiuni de ecologizare a apei au participat elevi de vârste  
şi cu potenţiale cognitive diferite. 

4. Participare la Concursul Naţional ,,Copii, salvaţi planeta 

albastră organizat cu prilejul Zilei Pământului, 22 aprilie 2008 
cu activitatea  ,,În cercetare de ziua Pământului", activitate 
integrată într-un Grant câştigat de şcoala noastră prin P.I.R 

Educaţia nonformală completează educaţia formală într-un 
cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de învăţământ 
dar şi în interiorul acestuia, activat prin "organisme şcolare 
conexe", extradidactice sau extraşcolare. Ea constituie astfel "o 
punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal". 

Raportul Delors, pune accentul pe  patru piloni ai unui nou tip  
de educaţie: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să 
trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti (raportul înaintat 
către UNESCO de Comisia Internaţională pentru Educaţie în 
secolul XXI). Toate competenţele vizate trebuie dezvoltate 
deopotrivă prin activităţi şcolare transdisciplinare şi prin 
activităţi în afara şcolii, cu mijloace şi surse sociale, culturale 
etc. 

,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să 
părăsească băncile ei nu ca un specialist, ci ca o 
personalitate armonioasă“ (Albert Einstein)[2, p.279]. 
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Vremurile se schimbă, aducând cu ele schimbări profunde 
începând cu tehnologiile informaţionale. Televiziunea, 
telefoanele mobile şi Internetul sunt doar vârful aisbergului 
informaţional, cel care se vede şi care produce schimbări atât la 
nivel comportamental, cât şi la nivel de mentalitate. 

Ca şi cadre didactice, suntem în situaţia să vedem schimbările 
care se produc pe măsură ce trece timpul, generaţie după 
generaţie. 

Ca profesor de informatică nu pot să nu văd avantajele 
Internetului şi a computerelor, dar influenţa pe care o au asupra 
copiilor şi a tinerilor, în special atunci când sunt utilizate în 
exces, nu fac decât să mă îngrijoreze. 

Efectele Internetului asupra elevilor este din ce în ce mai vizibil. 
Ei îl folosesc în primul rând ca instrument de divertisment şi 
comunicare, dar şi de rezolvare a referatelor şcolare. Lucrul cel 
mai puţin îmbucurător este acela că fiind obişnuiţi să-şi rezolve 
problemele foarte uşor cu ajutorul Internetului, elevii se 
aşteaptă de la societate, inclusiv de la cadrele didactice să îi 
distreze, să facă ―spectacole după spectacole‖ pentru a le 
menţine atenţia şi interesul. Ştim foarte bine că atunci când vor 
ieşi de pe băncile şcolii, viaţa reală este departe de a te amuza 
zi de zi şi trebuie să fii pregătit - nu numai la nivel cognitiv - 
pentru a face faţă cu brio provocărilor vieţii. 

Avem la îndemână câteva instrumente care ne permit, ca şi 
cadre didactice să dezvoltăm la elevii noştii abilităţi necesare 
secolului XXI. 

Printre abilităţile pe care eu le consider deosebit de importante 
se numără: 

- Creativitatea 
- Lucrul în echipă 
- Comunicarea 
- Utilizarea tehnologiei pentru a crea, stoca, analiza şi transmite 
informaţii 
- Gândirea critică 
- Încrederea în sine şi în alegerea drumului propriu 
- Înţelegerea diferenţelor culturale 

O metodă de a dezvolta astfel de abilităţi este aceea prin care 
elevii sunt implicaţi să lucreze  în echipe, la proiecte pe teme 
educaţionale. 

Sunt cunoscute deja câteva platforme educaţionale pe care le 
putem utiliza gratuit pentru a dezvolta aceste abilităţi la elevii 
noştri. 

 

Prima platformă pe care am să o prezint este la adresa 
http://www.thinkquest.org. ThinkQuest este o platformă 
educaţională creată de Oracle Education Foundation ce este 
creată pentru a provoca elevii să gândească, să comunice, să 
fie creativi, să utilizeze tehnologia pentru a rezolva problemele 
de stocare şi prelucrare de date pentru a avea mai multă 
încredere în forţele proprii şi în stabilirea drumului personal, 
toate acestea pentru a crea o societate mai bună pentru toţi. Pe 
această platformă sunt activi peste 400.000 de elevi din 60 de 
ţări. 

ThinkQuest oferă un mediu protejat, o platformă pentru 
învăţarea online ce permite profesorilor integrarea proiectelor 
realizate cu elevii pentru dezvoltarea abilităţilor necesare 
secolului XXI. Tot aici găsiţi o librărie ce cuprinde rezultatul 
muncii a sute de elevi, în cadrul proiectelor realizate de ei şi 
posibilitatea de participare la competiţii educaţionale 
internaţionale pe domeniile: pagini web şi proiecte. 

 

O altă platformă educaţională este www.etwinning.net, care 
permite cadrelor didactice şi elevilor din ţări diferite să 
comunice şi să lucreze împreună la diverse proiecte 
interesante. 

eTwinning face parte din Programul de învăţare pe parcursul 
întregii vieţi, al Comisiei Europene. În România, eTwinning a 
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debutat sub coordonarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Pe 
termen lung se doreşte îmbunătăţirea comunicării în limbi 
diferite, cunoaşterea şi dialogul intercultural. 

Lucrul în cadrul unor proiecte educaţionale presupune muncă 
de cercetare sub îndrumarea unor cadre didactice, analizarea şi 
prelucrarea informaţiilor, îmbinarea cunoştinţelor acumulate de 
la mai multe discipline de studiu, implementarea cunoştinţelor 
teoretice, depăşirea diferenţelor culturale dintre membrii 
echipei, comunicare. 

Direcţionându-i pe elevii noştii să utilizeze astfel de platforme, 
le putem dezvolta abilităţi necesare secolului XXI. 
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« Educaţia are dificila misiune de a transmite 
o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire 
pentru un viitor in bună măsură imprevizibil. »  
Jacques Delors 

 

Educaţia se află în centrul eforturilor destinate să amelioreze 
competitivitatea şi coeziunea socială . Calitatea educaţiei şi a 
formării iniţiale se numără printre cele mai importante 
problematici şi provocări cu o semnificaţie majoră pentru 
bunăstarea cetăţenilor şi pentru binele societăţii. 

Transformările de proporţii suferite de stilul tradiţional de viaţă 
ne obligă să învăţăm să-i înţelegem mai bine pe ceilalţi oameni 
şi lumea ca întreg. Înţelegerea reciprocă, schimburile paşnice 
şi, bineînţeles, armonia sunt ingrediente absolut necesare;  
tocmai de acestea duce lipsă lumea de astăzi. 

Unul dintre cei patru piloni,  considerat a fi principalul susţinător 
al educaţiei este: « A învăţa să convieţuim ». Cu ajutorul 
acestui pilon, oamenii trebuie să dezvolte înţelegere pentru cei 
din jurul lor, pentru istoria, tradiţiile şi valorile spirituale ale 
acestora. Astfel ei îşi vor putea crea o nouă conştiinţă, care  îi 
va motiva să îmbrăţişeze proiecte comune şi să soluţioneze 
conflicte, aparent insurmontabile pe căi inteligente şi paşnice.  

La fel de importanţi sunt şi ceilalţi trei piloni care constituie baza 
pentru educaţie. 

Primul dintre aceşti piloni este « A învăţa, pentru a acumula 
cunoştinţe ». Având în vedere transformările rapide aduse de 
progresul ştiinţific şi de noile forme de comportament economic 
şi social, accentul principal trebuie să cadă pe interconectarea 
culturii generale aduse la un nivel suficient de ridicat cu 
posibilitatea de a putea acumula cunoştinţe aprofundate în 
anumite domenii singulare. Conceptul de a învăţa pe tot 
parcursul vieţii este una din cheile către secolul XXI. Această 
nevoie de educaţie există şi  creşte pe zi ce trece. Singurul mod 
de a satisface această nevoie este ca fiecare dintre noi să 
înveţe cum să înveţe.                        

Un alt pilon este "A învăţa să acţionăm”. Este vorba aici  
despre competenţa noastră de a ne descurca în situaţii diferite, 
de multe ori imprevizibile, cât şi despre capacitatea de a munci 
în echipă. Acestea sunt caracteristici care la această oră sunt 
prea puţin luate în considerare de către metodele educaţionale. 
În multe cazuri, aceste competenţe şi capacităţi ar putea fi 
câştigate mai uşor, dacă elevii şi studenţii ar avea ocazia să-şi 
verifice şi dezvolte aceste capacităţi. În timp ce se află încă în 
sistemul educaţional, ei ar putea să facă practică sau muncă în 
folosul comunităţii. De aceea, metodele care îmbină cursurile 
teoretice cu experienţa practică sunt de o importanţă majoră. 

Ultimul, dar nu cel mai puţin important pilon este « A învăţa 
pentru viaţă ». In secolul XXI suntem cu toţii obligaţi să 
demonstrăm că dispunem de un grad ridicat de independenţă şi 
de o capacitate de judecată crescută, alături de un grad mai 

mare de responsabilitate, pentru a ne putea atinge obiectivele 
comune. Nici unul din talentele ascunse adânc în constituţia 
umană, asemenea unei comori, nu trebuie să rămână 
nevalorificat. Iar printre aceste talente se numără: memoria, 
gândirea logică, imaginaţia, abilităţile fizice, simţul estetic, 
capacitatea de comunicare precum şi carisma naturală a 
conducătorului unei grupări.  

Dezvoltarea societăţii informaţionale facilitează accesul la date 
şi fapte - de aceea, educaţia trebuie să ne ajute să fim cu toţii 
capabili de a strânge informaţii şi de a le alege pe cele 
relevante, de a le aranja, de a şti să umblăm cu ele şi să le 
folosim.  

Educaţia trebuie astfel să se adapteze permanent 
transformărilor din societate; ea trebuie să poată da mai 
departe realizările, bazele şi bogăţia experienţelor omeneşti, să 
ajute oamenii, ca printr-o mai bună înţelegere a lumii, să ajungă 
să se înţeleagă pe ei înşişi şi pe alţii. Acumularea de experienţe 
este primul pas în a cuprinde complexitatea crescândă a 
evenimentelor globale şi a  se lipsi de nesiguranţa creată de 
acestea. Următorul pas este de a învăţa să vedem faptele în 
adevăratul lor context şi de a urmări cu un ochi critic fluxul 
informaţiilor, pentru a putea formula judecăţi proprii.   

Nu mai este de ajuns să ne asigurăm că fiecare copil a 
beneficiat încă de devreme de o anumită cantitate de 
cunoştinţe, de care poate face uz pe viitor. Fiecărei persoane 
trebuie să i se ofere ocazia să poată învăţa pe tot parcursul 
vieţii sale, pentru a-şi putea îmbogăţi bagajul de cunoştinţe, 
capacităţi şi calificări şi pentru a se putea adapta unei lumi 
complexe, interdependente, care se află într-o permanentă 
schimbare 

Este menirea noastră, a tuturor  oamenilor de la catedră, de a 
pregăti tânăra generaţie şi societăţile aflate în criză, fără a nu 
uita nici o clipă că dispunem de  o bogată moştenire culturală, 
pe care avem obligaţia morală de a o transmite. 

Rolul politicienilor, al profesorilor, al oamenilor de afaceri şi al 
părinţilor este de a oferi elevilor cele mai bune puncte de 
pornire către cele două lumi în care trăiesc: un curriculum 
academic puternic şi provocator, dar şi o "infuzie" cu 
competenţele secolului al XXI-lea, de care tinerii vor avea 
nevoie pentru a reuşi în viaţă .  

Educaţia trebuie să ne ajute pe toţi să devenim cetăţeni ai 
acestei lumi. 
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,, Educaţia este arta de a forma bunele deprinderi sau de a 
dezvolta atitudinile native pentru virtute ale acelora care 
dispun de ele.’’ (Platon) 

Reforma învăţământului aduce o schimbare semnificativă în 
ceea ce priveşte relaţia învăţătorului cu ceilalţi factori implicaţi 
în educarea elevului, îndeosebi, cu familia. Poziţia familiei este 
aceea de partener într-un proces de dezvoltare, de conturare a 
drumului şi rolului social pe care îl va alege copilul. 

Părinţii şi educatorii contribuie, în strânsă colaborare, la 
ridicarea nivelului instructiv al elevului integrat în colectiv. 

Expresia ,, parteneriat‘‘ cu familia nu înseamnă doar o altă 
denumire a unei relaţii mai vechi în care familia era informată 
periodic ori la cerere, asupra evoluţiei copilului în activitatea 
şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport 
cu şcoala. Familiei îi revin acum mai multe drepturi - noi trebuie 
să-i ajutăm, să-i conştientizăm şi să beneficieze de ele,dar şi 
sarcini sporite. Schimbările în plan socio-economic exprimă 
necesitatea reală a colaborării între şcoală şi familie atât în 
rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi în 
cooperarea, în alegerea programelor de instruire şi educare 
(curriculum la decizia şcolii) pentru cunoaşterea personalităţii 
copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii 
învăţătorului faţă de aceasta. Îndatoririle învăţătorului faţă de 
familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea observaţiilor 
pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi 
priorităţile educaţionale, informarea corectă şi operativă. 
Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile 
afective reprezintă suportul absolut necesar susţinerii efortului 
de învăţare. 

Rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev se schimbă. Părinţii 
au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire a 
îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul conduitei copilului. 

Sunt părinţi care intervin în activitatea de învăţare a copilului în 
mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui 
copilul în efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele 
indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă de acesta. 

Unitatea de opinii dinte cele două instituţii-şcoală, familie-
trebuie realizată doar în strânsă colaborare contribuind la 
ridicarea nivelului instructiv-educativ al elevului integrat în 
colectiv. 

Printr-o colaborare perfectă între şcoală şi familie, eficiența 
muncii educative poate fi maximă. Rolul conducător îl are însă 
şcoala, care ajută familia în sarcinile ce-i revin şi asigură 

unitatea de vederi în acţiune. Reprezintă factorul 
instituţionalizat specializat în munca instructiv-educativă. 

Managementul colaborării eficiente cu părinţii 

Familiile în societatea modernă contemporană se confruntă cu 
solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea 
atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa 
economică, petrec mai puţin timp cu cei mici. 

Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă, 
dascălii trebuie să se instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul 
unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică 
cooptarea părinţilor. 

Părinţii sunt cei care trebuie să înveţe de la dascălul copilului 
pentru a cunoaște direcţia şi ritmul la care trebuie să se 
alinieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru şcoală cât 
şi pentru elev şi părinţii săi. Un prim pas, este evaluarea la 
începutul anului şcolar a nevoilor, perspectivelor şi modelelor 
părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea acestora. Această 
evaluare îl ajută pe cadrul didactic în planificarea şi 
transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia 
şi că va fi luată în considerare de către scoală. 

Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsăturilor 
moral-civice reprezintă una dintre sarcinile de bază pe care 
trebuie să o realizăm. Climatul de muncă intelectuală instituită 
în şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivelul familiei, pentru 
a nu da impresia elevilor, că învăţătura este echivalentul şcolii. 
Învăţătura este echivalentul muncii elevului. 

Colaborarea dintre învăţător şi toţi părinţii elevilor e bună, în 
special cu cei ai căror copii, întâmpină dificultăţi în diverse 
planuri. În primii ani de şcoală, noi contribuim hotărâtor la 
luarea startului în viaţa socială. Pentru aceasta trebuie să ne 
cunoaştem cât mai bine elevii, colectivul, să le urmărim 
evoluţia, reflectând asupra viitorului lor, apelând în permanenţă 
la sprijinul familiei. Numai aşa vom reuşi să asigurăm condiţii 
pentru un start bun în viaţa şcolară. 

Ştiinţele educaţiei şi, în special, managementul educaţional se 
află în faţa unor mari provocări, acela de a găsi metode si 
procedee adecvate pentru a influenţa comportamentul adulţilor, 
dar mai ales al elevilor, astfel încât aceştia să reuşească să se 
adapteze la regulile atât de complexe ale şcolii din ţările 
occidentale şi la noianul de transformări prin care trece 
societatea românească. 

Parteneriatul şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi 
valenţe. Scopul fundamental al acestei colaborări este 
integrarea deplină a şcolii în comunitate.  
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În prezent, la baza colaborării şcoală-familie rămân şedinţele 
semestriale. Dar nu sunt de ajuns pentru a realiza o reală 
comunicare, un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului, 
care să aibă ca rezultat dezvoltarea şi integrarea optimă 
şcolară şi socială a copilului. Ţinând cont de faptul că aceste 
întâlniri de grup cu părinţii sunt totuşi un mijloc util şi necesar, 
chiar dacă nu suficient, de comunicare între şcoală şi familie. 
Am încercat să le fac mai productive şi să constituie o bază 
pentru viitoarea colaborare. O şedinţă ideală cu părinţii 
respectă următoarele etape: 
1. Începe prin a descrie ceva bun. 
2. Descrie ce trebuie să facă copilul. 
3. Împărtăşirea informaţiei pertinente. 
4. Descrie ce metode au funcţionat acasă sau la şcoală. 
5. Elaborează un plan împreună. 
6. Încheie şedinţa cu un enunţ pozitiv care să-i poată fi repetat 
copilului. 

Oricâte eforturi am depune însă noi pentru a creşte eficienţa 
comunicării cu părinţii, vor fi întotdeauna acei câțiva care ne fac 
munca foarte dificilă: părinţi care nu se prezintă niciodată la 
ședințe, nu pot fi găsiţi la telefon şi returnează foarte rar orice 
informaţie care le-a fost adusă la cunoștință. Aceştia sunt, în 
general, cei care au renunţat să mai ,,lupte‖. Deşi în unele 
cazuri s-ar putea să fie prea târziu, noi nu trebuie să 
abandonăm. 

Ce alte mijloace de comunicare am putea să mai utilizăm? 

 Discuţiile faţă în faţă cu părintele - mai ales dacă discutarea 
unui anumit aspect în public nu ar fi indicat. 

 Discuţiile telefonice - în cazul în care timpul nu  ne permite o 
întâlnire directă. 

 Realizarea unui caiet de comunicare între învăţător şi părinte, 
în care să fie notate progresele, eventualele lipsuri sau aspecte 
asupra cărora trebuie insistat, evenimente din viaţa şcolară a 
elevului. În acest caiet vor apărea notiţe atât din partea 
învăţătorului cât şi din partea părinţilor şi eventual şi al altor 
profesori care predau la clasă. 

 Comitetul de părinţi-reprezintă forma organizată de colaborare 
între şcoală şi familie, menită să contribuie la perfecţionarea 
procesului de instruire se educare. 

 Vizitele la domiciliul elevului-facilitează cunoaşterea condiţiilor 
concrete din familie şi luarea celor mai bune măsuri pentru 
asigurarea progresului în dezvoltarea copilului. 

 Lectoratele cu părinţii-unde am dezbătut teme 
psihopedagogice pentru informarea teoretică a celor care 
învaţă să devină ,,părinte de elev‖. 

 Colaborarea cu alţi parteneri educativi (medical de familie, 
agentul de poliţie, un pădurar) realizându-se astfel educaţia 
pentru sănătate, educaţia rutieră preventivă, educaţia 
ecologică. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie - o reușită a procesului 
educaţional 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia 
şi întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. 

Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării 
elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării 
fizice, intelectuale, morale şi estetice, în domeniul activităţilor 
libere, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, 
igienico-sanitare. 

La şedinţele cu părinţii am dezbătut pe larg modul cum îşi pot 
ajuta copiii în învăţarea lecţiilor precum şi în controlul temelor 
pentru acasă. Părinţii trebuie să cunoască modul în care se 
controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul în care 
întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. Părinţii trebuie să 
cunoască felul în care elevul se comportă faţă de învăţătoare şi 
faţă de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă şi în alte 
locuri este corespunzătoare. 

Şcoala şi învăţătorul nu poate suplini cu totul lipsa de 
preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa 
atunci când între cei doi factori, şcoală şi familie există o 
conlucrare în interesul comun al educării copilului. Părinţii 
trebuie conștientizați, că singura investiţie de valoare pe care o 
familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea si 
sufletul acestuia. 
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Absenteismul şcolar este un fenomen cu o dinamică 
spectaculoasă în ultimele decenii, studiile arătând că începând 
din anii 70 pană în prezent acesta are un ritm de creştere 
constant. O radiografie a elevului care pleacă de la şcoală ne 
dezvăluie următoarea imagine despre elev:   pleacă de acasă, 
îmbrăcat corespunzător, respectă ora de plecare în 
concordantă cu orarul şcolar, lăsând impresia în cadrul familiei 
că urmează regulat cursurile şcolare, în realitate elevul colindă 
magazinele, se refugiază în internet-cafe-uri, îşi vizitează 
prietenii, petrece prin baruri, cinematografe, săli de jocuri, 
parcuri, în general se asociază cu alţi elevi în situaţii similare. 
După o perioadă de timp când aceste activităţi devin o rutină 
plictisitoare elevul în anumite cazuri face tranziţia către activităţi 
ce se încadrează în sfera delincvenţei precum consumul de 
alcool, trafic sau consum de droguri, furtul , prostituţia.  
Dacă nu se intervine direct şi hotărât de către diriginte, familie 
şi cerc de prieteni absenteismul se va transforma în abandon 
şcolar o alta problema ce este prezentă şi cu o pondere mare în 
zilele noastre. 

Absenteismul desemnează un tip de conduită stabilă, cronică, 
permanentizată, ce reflectă o lipsă de interes, motivaţie dar şi o 

încredere scăzută în educaţia şcolară. Elevii nu apreciază 
şcoala ca pe o instituţie ce oferă avantaje şi beneficii pe termen 
lung, ei fiind mai degrabă interesaţi de obţinerea rapidă a unor 
avantaje materiale. Pentru aceasta categorie de elevi 
frecventarea şcolii este sinonimă cu pierderea de timp, 
rezultatele şcolare slabe îi vor conduce pe aceştia la o stimă de 
sine scăzută, precum şi la o deteriorare a imaginii de sine prin 
pierderea statutului printre colegi. În astfel de condiţii 
absenteismul prefigurează abandonul şcolar. Elevii îşi vor 
explora viitorul tot mai mult în afara ariei şcolii căutând 
alternative care pot conduce în dese cazuri către sfera 
infracţionalităţii, emigrare, mariaj. 
În cadrul absenteismului şcolar regăsim doi factori importanţi 
care acţionează în interdependenţă şcoala şi familia. Şcoala 
poate indirect să contribuie la creşterea ratei absenteismului 
când: 
- oferta educaţională nu este compatibilă cu aspiraţiile, 
interesele, dorinţele elevului şi nu facilitează o integrare 
coerentă a elevului pe piaţa muncii, metodele de predare 
învăţare evaluare sunt neatractive şi neincitante pentru elev, 
- măsurile de disciplină şcolară sunt excesiv de permisive sau 
de rigide, 
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- promovează relaţii pedagogice bazate pe autoritatea 
profesorului ce pot conduce către dezvoltarea unor conflicte, 
- nu există un parteneriat facil şi eficient între şcoală – familie 
care să estompeze distanţa dintre valorile mediului familial şi 
cele promovate de şcoală. 
De asemenea, familia are o contribuţie determinantă în ceea 
ce priveşte absenteismul, rolul său devine vizibil mai ales în 
situaţii precum: 
- părinţii devalorizează educaţia şcolară, sau sunt indiferenţi, nu 
controlează sau nu reacţionează adecvat la absenţele copiilor, 
- familiile pretind copiilor să lipsească de la şcoală solicitând 
elevul în activităţi casnice sau aducătoare de venit, 
- părinţii sunt dependenţi de alcool sau droguri. 

Raportându-ne la rolul şcolii în scăderea absenteismului putem 
concluziona că şcolile cu un scăzut nivel al absenteismului sunt 

caracterizate în general de o relaţie de comunicare pozitivă 
între elevi şi profesori, profesorii sunt modele de conduită şi 
ataşament faţă de valorile şcolii, aceştia dezvoltă permanent un 
ataşament al elevilor faţă de scoală iar incidentele violente şi 
cazurile de indisciplină grav sunt foarte rare. 
Prezenta expunere este o succintă radiografie făcuta 
fenomenului de absenteism care se pare că are o pondere 
din ce în ce mai mare în şcoală fapt ce ne îndeamnă să 
reflectăm mai profund asupra cauzelor sale dar şi a 
posibilităţilor de intervenţie asupra acestui fenomen, familiile 
fiind în multe cazuri depăşite de situaţiile cu care se confruntă. 
 

Prof. COSMIN DOLOMEŢ 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

 

Astăzi, la început de nou mileniu şi de secol se manifestă o 
nouă şi viguroasă cuprindere a spaţiilor de existenţă şi de 
activitate umană, în cadrul căreia fenomenul globalizării este tot 
mai mult prezent şi simţit. Această nouă şi complexă realitate a 
lumii de azi, fie că o cunoaştem sau nu, fie că ne place sau nu, 
fie că o susţinem sau o respingem, înaintează tot mai mult, 
cuprinzând spaţii sociale şi destine umane în continuă creştere. 

Societatea globală readuce omenirea la condiţia naturală de a 
depinde de propria-i resursă inepuizabilă – gândirea, 
cunoaşterea. În noua economie şi în societatea cunoaşterii 
bunurile intangibile, precum cunoştinţele şi managementul 
informaţiei şi cunoaşterii, devin noul nucleu al competenţelor. 
Cunoaşterea devine singura resursă cu adevărat relevantă 
astăzi. 

Cunoaşterea a fost întotdeauna extrem de importantă, nu în 
zadar suntem hommo sapiens. De-a lungul istoriei, victoria a 
fost în mâinile celor care au folosit cunoaşterea, fiind conştienţi 
de potenţialul ei de neegalat. Dar astăzi cunoaşterea este mult 
mai importantă decât înainte, pentru că ne aflăm în mijlocul 
unei revoluţii ce dă naştere erei informaţiilor. Puternic este 
acum nu cel ce are mulţi bani sau multe bunuri, ci acela care 
este bine informat, reuşind astfel să facă faţă cu succes 
provocărilor societăţii actuale.  

Cunoaşterea devine componenta esenţială a sistemului de 
dezvoltare economică şi socială contemporan. Difuzarea 
inovaţiilor şi convergenţa tehnologiilor de vârf vor juca un rol 
cheie în accelerarea importanţei cunoaşterii în contextul 
procesului de globalizare.   

Cunoaşterea, spre deosebire de alte bunuri sau alt capital, este 
un activ care se apreciază pe măsura utilizării. Cu cât sunt 
utilizate mai mult, cu atât cunoştinţele devin mai efective şi 
eficiente. Cunoaşterea împreună cu informaţia sunt armele 
competitive ale zilelor noastre. Cunoaşterea este mai puternică 
şi mai valoroasă decât resursele naturale şi capitalurile 
financiare. Societatea celui de-al treilea mileniu dispune de 
indivizi care sunt valoroşi datorită cunoştinţelor lor. 
Cunoaşterea înseamnă putere şi profitabilitate. 

Cunoaşterea este informaţie efectivă în acţiune, informaţie 
orientată spre rezultate. Aceste rezultate sunt văzută în afara 
persoanei, cu rol în societate şi economie sau în promovarea 
cunoaşterii înseşi. 

Omul reprezintă un produs al societăţii, potenţial dotat pentru a 
utiliza cu succes instrumentele educaţiei. Studiile făcute de 

specialişti evidenţiază capacităţile de care dispune creierul 
uman în stocarea şi prelucrarea informaţiilor. Dacă s-ar folosi 
doar 50% din capacitatea intelectuală, un om obişnuit ar putea 
să vorbească 30 de limbi sau să urmeze 10-15 facultăţi. 

Realitatea este că folosim cel mult 10% din potenţele fizice şi 
psihice. Diferenţa dintre posibil şi real, este chiar diferenţa între 
ceea ce suntem şi ce putem deveni. Printr-o educaţie care să 
suscite dorinţa de cunoaştere permanentă, sădită timpuriu în 
fiinţa umană, se poate reduce decalajul dintre a fi şi a deveni.  

Cunoaşterea nu este creaţie originală, ci este procesul de 
descoperire treptată a complexităţii realităţii înconjurătoare, 
naturale şi sociale, şi reconfigurare, relaţionare continuă a 
componentelor acesteia descoperite anterior, cu informaţii nou 
primite, în încercarea de a se ajunge la cunoaşterea întregului 
pe care îl reprezintă realitatea aceasta atât de complexă. 
Produsele anterioare ale cunoaşterii devin elemente 
componente ale unei cunoaşteri din ce în ce mai vaste. 

Nu există nici o îndoială că progresul în lume se bazează pe 
acumularea de cunoaştere ştiinţifică şi pe tehnologii tot mai 
sofisticate de exploatare a acesteia. Însă, pe măsură ce s-a 
intensificat procesul de acumulare de cunoaştere ştiinţifică, a 
apărut un paradox: realitatea descoperită prin cunoaştere în loc 
să se simplifice se complexifică tot mai mult, în sensul că insula 
de cunoaştere în continuă expansiune este înconjurată de un 
ocean tot mai vast de necunoaştere. 

Cunoaşterea este informaţie cu înţeles şi informaţie care 
acţionează. De aceea societatea cunoaşterii nu este posibilă 
decât grefată pe societatea informaţională şi nu poate fi 
separată de aceasta. În acelaşi timp, ea este mai mult decât 
societatea informaţională prin rolul major care revine informa-
ţiei–cunoaştere în societate. Cel mai bun înţeles al Societăţii 
cunoaşterii este probabil acela de Societate informaţională şi a 
cunoaşterii.  

Denumirea de Societate a cunoaşterii (knowledge-society) 
este utilizată astăzi în întreaga lume. Această denumire este o 
prescurtare a termenului Societate bazată pe cunoaştere 
(knowledge-based society). Cunoaşterea este caracteristica 
principală a societăţilor de mâine.  

Societatea mileniului trei, denumită şi societatea cunoaşterii, 
presupune următoarele:   
a) o extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a 
adevărului despre existenţă; 



Educaţie XXI 
 

41  
 

Nr. 2, mai 2009 

b) utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma 
cunoaşterii tehnologice şi organizaţionale;  
c) producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare;  
d) o diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi oamenii 
prin mijloace noi,  folosind cu prioritate Internetul şi cartea 
electronică şi folosirea metodelor de învăţare prin procedee 
electronice (e-learning);  
e) societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care 
procesul de inovare (capacitatea de a asimila şi converti 
cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devine 
determinant; 
f) societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se 
asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic; 
g) societatea cunoaşterii are caracter global şi este un factor al 
globalizării; 
h) societatea cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în 
cultură. 

James W. Michaels susţine că omenirea a trecut de-a lungul 
timpului prin mai multe ere, denumite după activitatea 
predominantă aflată în desfăşurare: era pietrei, a fierului, a 
agriculturii, a industriei, a tehnologiei şi era cunoaşterii. În 
viziunea sa ele apar sub forma unor unde în timp, care se 
întrepătrund, fiecare având o porţiune de creştere, urmată de 
una de descreştere în favoarea noii unde care se ridică. Ultima 
undă (eră) luată în consideraţie este aceea a cunoaşterii căreia 
îi prevede creşterea fără a arăta ce se poate întâmpla mai 
departe. Aceste unde (ere) se înscriu pe o scară ascendentă 
privind valoarea creată, cea mai eficientă din acest punct de 
vedere fiind era cunoaşterii. 

Consideraţiile lui James W. Michaels reprezintă probabil prima 
încadrare conceptuală teoretică a societăţii cunoaşterii în 
mersul istoriei omenirii. Era informaţiei nu apare explicit, dar ea 
se împarte probabil între era tehnologiei şi era cunoaşterii.  

Cunoaşterea este informaţie cu înţeles şi informaţie care 
acţionează. De aceea, societatea cunoaşterii nu este posibilă 
decât grefată pe societatea informaţională şi nu poate fi 

separată de acesta. Societatea informaţională se 
caracterizează prin democratizarea informaţiei, comunicării, 
înţelegerii şi cooperării. În esenţă, această societate se 
bazează pe Internet. 

Societatea informatică reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei 
umane, un nou mod de viaţă calitativ superior, care implică 
folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi 
existenţei umane, cu un impact economic şi social major.  

Societatea informaţională bazată pe cunoaştere înseamnă mai 
mult decât progresul tehnologiei şi aplicaţiilor informaticii şi 
comunicaţiilor, ea integrând şi dimensiunea socială, ambientală, 
culturală şi economică. 

Înţelegând importanţa deosebită pe care informaţia, în general, 
o are în secolul vitezei, când trebuie permanent să ne adaptăm 
noilor descoperiri ale tehnicii, dar şi ale ştiinţei, educaţia se 
subordonează, la rândul ei, necesităţii punerii în valoare a 
potenţialului uman în totalitatea sa, urmărind dezvoltarea 
calităţilor intelectuale şi psiho-fizice, simţul şi comportamentul 
estetic şi moral, capacitatea de a comunica în limba maternă şi 
în alte limbi de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea 
tehnicii moderne. 
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Definită drept „modul în care se vede o persoană‖, imaginea de 
sine este un concept fundamental atât în teoriile explicative ale 
psihismului uman, cât şi în practica  aplicativă a domeniului. 
Plecând de la o cunoaştere a sinelui, individul îşi structurează 
treptat, în baza evenimentelor la care este parte, o imagine 
despre cine este el, ce poate face sau ce aşteptări au ceilalţi de 
la el. 
Cunoaşterea de sine  şi acceptarea produsului final al acestei 
cunoaşteri este o variabilă  fundamentală în funcţionarea 
normală a individului uman, în adaptarea lui  la mediu, în 
depăşirea cu succes a provocărilor vieţii, în păstrarea unei stări 
de sănătate fizică, emoţională şi mentală. 
Imaginea de sine, după A. Băban, se referă la totalitatea 
percepţiilor privind abilităţile, atitudinile, capacităţile şi 
comportamentele personale. 
Evident această imagine de sine se structurează în cadrul 
relaţiilor cu ceilalţi, reflecţia pe care o are subiectul în ochii 
celorlalţi este esenţială.  
La rândul ei, imaginea de sine influenţează atât percepţia lumii 
înconjurătoare, cât şi percepţia propriilor comportamente, 
devenind aşadar atât determinant cât şi determinat al mediului , 
respectiv relaţiilor interumane.  
Imaginea de sine se structurează iniţial  în cadrul familiei. Încă 
din timpul interacţiunilor intrauterine pe care le are copilul cu 

părinţii lui, acesta  resimte dacă este un copil dorit sau respins, 
însă munca de construire a acestei imagini personale se 
realizează într-o manieră vizibilă din primele luni de viaţă de 
după naştere. 
Mediul şcolar tinde să nuanţeze, prin evaluările pe care le 
propune şi prin ierarhizarea copiilor într-un colectiv, imaginea 
pe care un copil şi-o formează despre sine. 
Atitudinile pe care le pot adopta adulţii faţă de acest demers 
constructiv al „puiului de om‖ pot fi grupate in trei mari direcţii: 
copilul fie este subapreciat, cei mari nerecunoscând calităţile şi 
capacităţile copilului, obligându-l într-un fel să se construiască 
cu complexe sau chiar să dezvolte anumite tulburări pe baza  
liniei atitudinale (dificultăţi în relaţionare, neîncredere în forţele 
proprii, dificultate în luarea deciziilor, tulburări datorate liniei 
atitudinale de bază: depresii, distimii, etc.), fie copilul este 
supraapreciat ajungându-se la formarea unei imagini de sine 
nerealiste, copilul dezvoltând un caracter structurat negativ : 
egoism, înfumurare, îngâmfare, autosuficienţă, etc.  
Supraaprecierea copilului poate duce, mai târziu, în 
confruntarea între „realitatea‖ obiectivă şi ideea pe care şi-a 
format-o  despre sine, la tulburări afective, tulburări funcţionale 
(acuze somatice, tulburări alimentare) sau perturbări în sfera 
comportamentelor (conduite agitate, accidente, relaţii 
perturbate).  
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Poziţia obiectivă, în care copilul este văzut ca o persoană cu 
calităţi şi puncte slabe, este cea mai benefică pentru 
construirea imaginii de sine a copilului, pentru bunăstarea lui 
emoţională. 
Concret, putem dezvolta copiilor noştri sau copiilor cu care 
lucrăm o imagine de sine pozitivă atunci când îi ascultăm şi ne 
adresăm lor cu respect, când copilul este apreciat pentru 
reuşitele sale şi acestea nu sunt socotite ca fiind „fireşti‖ sau „ 
lucruri care aşa trebuie să fie‖, când este încurajat în asumarea 
responsabilităţilor, când i se acordă atenţie şi suport afectiv. 
Copiii reprezintă investiţia unei întregi generaţii în viitorul ei! 
Gândindu-ne că „viitorul începe azi‖, este indicat să începem  
să încurajăm de azi copiii cu care lucrăm, să îi valorizăm şi să 
vedem pozitivul din ei, pentru investiţia noastră în viitor…! 
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Dâmboviţa 

 

1. O nouă viziune asupra inteligenţei umane 

Inteligenţa, calitate specifică a organizării mentale a omului, 
este o dimensiune a personalităţii care favorizează adaptarea 
conduitei intelectuale  la mediu. Problematica inteligenţei a 
constituit o preocupare constantă a psihologilor începând din 
sec al XX-lea  şi va continua deoarece este un domeniu care 
constituie sursa progresului uman, economico-social şi cultural. 

Howard Gardner, considerat de Martin Seligman ‖unul din 
psihologii de frunte ai timpului nostru‖, este recunoscut în 
cercurile educaţionale, în special pentru Teoria inteligenţelor 
multiple, teorie care reprezintă o viziune critică a teoriei 
existenţei unei singure inteligenţe care poate fi măsurată 
psihometric. 

Teoria inteligenţelor multiple a fost dezvoltată în 1983 de către 
dr. Howard Gardner, profesor de Cogniţie şi Educaţie la 
Universitatea Harvard şi profesor-asociat de psihologie. 
Această teorie sugerează că noţiunea tradiţională de 
inteligenţă, bazată pe testarea coeficientului de inteligenţă este 
prea limitată. În schimb, dr. Gardner propune opt inteligenţe 
diferite care să descrie potenţialul uman, atât pentru copii, cât 
şi pentru adulţi. Aceste inteligenţe sunt: lingvistică, logico-
matematică, spaţială, chinestezică, muzicală, interpersonală, 
intra-personală, naturalistă şi în studiu - inteligenţa 
existenţialistă. Pornind de la aceste tipuri, se poate stabili 
profilul intelectual al unei persoane şi posibilităţile pe care le 
deţine pentru afirmarea propriei personalităţi. 

2. Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple în educaţie 

Dr. Gardner subliniază că şcoala şi cultura îşi centrează atenţia 
asupra inteligenţelor limbajului şi logico-matematică În general 
sunt apreciaţi oamenii cu gândire logică şi care ştiu să 
vorbească. Dar ar trebui să acordăm aceeaşi atenţie şi celor 
care dovedesc acuitate în ceea ce priveşte celelalte inteligenţe: 
artiştilor, muzicienilor, naturaliştilor, designerilor, dansatorilor, 
terapeuţilor, antreprenorilor şi altora care îmbogăţesc lumea în 
care trăim. Din nefericire, unii dintre copiii care au aceste 
abilităţi nu primesc sprijin din partea şcolilor şi familiilor lor. Mulţi 
dintre aceşti copii, de fapt, sfârşesc prin a fi catalogaţi drept 
―incapabili să înveţe‖, „neatenţi‖ etc., atunci când modul lor de a 
gândi şi învăţa nu este exprimat printr-un limbaj literar sau 
logico-matematic..                                

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale teoriei 
inteligenţelor multiple este felul în care promovează optim căi 
diferite pentru învăţare care să modifice mentalul în sens 

pozitiv. Autorul acestei teorii sugerează că profesorii să fie 
antrenaţi să prezinte lecţiile utilizând un spectru larg de 
modalităţi prin muzică, învăţarea prin descoperire  şi prin 
cooperare, activităţi artistice, jocul de rol, multimedia, călătorii 
pe teren, reflecţie interioară şi multe altele. Dar, trebuie ca 
profesorii să fie stăpâni pe propria disponibilitate mentală 
pentru schimbare pentru a putea să producă modificări 
esenţiale în mentalul individual al celor pe care îi modelează şi 
îi educă. 

Dacă un profesor are dificultăţi în a atrage un elev prin 
metodele tradiţionale de învăţare, lingvistice sau logico-
matematice, teoria inteligenţelor multiple sugerează alte căi prin 
care materialul poate fi prezentat astfel încât să faciliteze 
învăţarea efectivă. Indiferent de specializare, fiecare educator 
sau adult din alte domenii  de activitate, trebuie să caute 
metodele cele mai bune pentru îmbunătăţirea studiului propriu 
dar şi pentru obţinerea performanţelor de către cei interesaţi de 
formare şi dezvoltare profesională de calitate. 

3. Activitatea educativă – o  Muncă Bună  

Pentru determinarea corectă a calităţii unui profesionist, 
Gardner propune un ―proces cu trei faze, convenabil 
desemnate de trei M: misiune, modele şi magia oglinzii”.  

Misiunea profesorului are ―următoarele aspecte: 

1-să le prezinte elevilor vârfurile gândirii din trecut 

2-să-i pregătească mental pentru un viitor incert 

3-să fie modelul unei atitudini civilizate prin modul în care se 
raportează la alţii şi la materialul de studiat‖ .  

 Profesorul trebuie să caute şi să recunoască modelele, unele 
―admirabile‖, altele ―negative-numite antimentori sau 
tormentori‖,  să apeleze la ―testul magic al oglinzii ―să-şi pună 
întrebări personale şi să compare testul personal cu cel 
profesional. Dacă ―se naşte o  prăpastie‖ între testul personal şi 
cel profesional atunci lucrurile ―nu stau cum trebuie‖. Cele trei 
teste –misiunea, modelele şi magia oglinzii-sunt instanţe care 
ajută la determinarea  Muncii Bune şi pot duce la o calitate 
inferioară sau superioară . 

Analizând conceptual de Muncă Bună, Dr. Gardner consideră 
că este necesară adoptarea convingerii că acest concept 
constituie o parte componentă a vieţii, ―un fenomen mult prea 
vital pentru a fi lăsat la discreţia hazardului sau a altora‖. 
Recomandările făcute de autor pentru menţinerea Muncii Bune 
vizează sistemele de convingeri consolidate în copilărie, 
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ajutorul oferit de semeni şi de mentor în calificarea la 
primul loc de muncă, experienţele benefice periodice, toate 
contribuind la creşterea randamentului la locul de muncă. 
Conţinuturile specifice fiecărui domeniu de activitate pot fi 
exprimate într-o varietate de forme şi pot fi interiorizate într-un 
―limbaj mental‖ sau o ―inteligenţă ‖ anume. 

Toate aceste preocupări trebuie valorificate optim în educaţie 
deoarece vin în sprijinul dezvoltării şi afirmării personalităţii prin 
valorificarea acelor inteligenţe care favorizează obţinerea 
performanțelor în cele mai diferite domenii de activitate. 

Referindu-se la lucrarea ―Tratatul de răzgândire‖, Daniel 
Goleman aprecia că ―un formator de opinie se poate folosi de 

această carte‖, iar noi, dascălii - formatori de opinie -, putem 
valorifica cu succes toate aceste idei în şcoală. Este important 
să nu ne ―răzgândim‖şi să valorificăm în educaţia tinerilor şi 
adulţilor cartea lui Haward Gardner ―Tratat de răzgândire - 
Arta şi ştiinţa modificării mentalului”.  

(continuare în numărul următor al Revistei) 
 
Bibliografie: 
Haward Gardner, ―Tratat de răzgândire‖, Editura ALLFA, 2006 
 

Prof. FLORINA  FLOREA 
Liceul “Ion Heliade Rădulescu ”, Târgovişte 

 

Descrierea proiectului 

Domenii de învăţământ: Consiliere şi orientare, T.I.C. 

Opţional: Educaţie sexuală 

Niveluri: Elevi de liceu 

Software: Microsoft Excel, Power Point 

Obiective: 

La sfârşitul acestui proiect participanţii vor putea să: 

• Discute ce abilităţi sunt necesare în planificarea vieţii lor 
viitoare; 

• Demonstreze modul de clarificare a abilităţilor de a lua 
decizii şi a valorilor legate de propriile probleme de 
planificare a vieţii; 

• Exploreze diferiţi factori interni si externi care ar putea sa 
afecteze în viitor părerea lor despre viaţă; 

• Să decidă singuri planurile lor de viaţă prin elaborarea 
unui cadru temporal realist pentru deciziile legate de viaţa 
lor 

Descriere 

Proiectul se va desfăşura astfel: 

Activitatea nr.1: 

”CALITATEA DE PĂRINTE ŞI VALORILE SALE” (Exerciţiu 
de spargerea gheţii) 

Activitatea nr.2: 

” ADOLESCENŢII ÎN SOCIETATE” (Prezentare Power Point) 

Activitatea nr.3: 

“CÂT COSTĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL” 

(Utilizare Microsoft Excel) 

Activitatea nr.4: 

 “CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL” 

(Prezentare Power Point) 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII 

Activitatea nr.1: ‖CALITATEA DE PĂRINTE ŞI VALORILE 
SALE‖ (Exerciţiu de spargerea gheţii) 

Calitatea de părinte şi valorile sale 

Scop: Să-i ajute pe participanţi să-şi clarifice atitudinile şi 
valorile personale legate de calitatea de a fi părinte 

Timp: 20-30 minute 

Materiale: 

Un spaţiu deschis,în care să poată încăpea toţi participanţii şi 
două inscripţii cu ―De acord‖ si ―Împotrivă‖ 

Procedeu: 

- Așezaţi inscripţiile faţă în faţă îndeajuns de aproape ca cele 
două grupuri să poată comunica; 

- Instructorul va citi cu voce tare fiecare afirmaţie iar 
participanţii, pe baza propriului sistem de valori, se vor aşeza în 
dreptul uneia dintre inscripţii; 

- Cereţi câtorva voluntari din fiecare grup să îşi motiveze 
opţiunea. Subliniaţi ca toate răspunsurile sunt valabile deoarece 
există sisteme de valori diferite. 

Prelucrare: 

- Unde învățăm atitudinile legate de familie? 

- Care dintre afirmaţii i-a despărţit cel mai mult pe băieţi de 
fete? De ce?  

Planificarea activităţii 

Activitatea nr. 2: ‖ ADOLESCENŢII ÎN SOCIETATE‖ 
(Prezentare Power Point) 

Scop: Să-şi clarifice atitudinile legate de implicaţiile ce decurg 
din a avea copii la vârsta adolescenţei. Participanţii au prilejul 
de a explora influenţele sociale ce încurajează şi/sau 
descurajează adolescenţii să devină părinţi. 

Timp:45 minute 

ADOLESCENŢII ÎN SOCIETATE 

Procedeu: 

Formaţi grupuri mici,mixte; 

Daţi fiecărui grup realizarea unei prezentări Power Point cu 
următoarele subiecte: 
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~Atitudini faţă de părinţii adolescenţi-ce crede societatea, ce 
cred adolescenţii. 

~Avantajele şi dezavantajele unei sarcini la vârsta adolescenţei 
pentru mama şi pentru tata. 

~Cum se poate schimba viaţa unui adolescent dacă devine 
părinte-atât pentru mama cât şi pentru tata 

~Rolul tinerilor în societate –imaginea lor în mijloacele de 
comunicare în masa;aportul lor în societate;care sunt sarcinile 
lor specifice în această perioadă a vieţii 

ADOLESCENŢII ÎN SOCIETATE 

Prelucrare: 

- Cereţi fiecărui grup să susţină prezentarea în faţa grupului 
mare; 
- Facilitaţi o discuţie în jurul diferitelor aspecte ale răspunsurilor 
- Încurajaţi participanţii să discute despre moduri în care şi-ar 
putea ajuta prietenii sa vorbească despre aceste subiecte, 
folosind unele întrebări de mai sus. 

Planificarea activităţii 

―Activitatea nr.4: ‖CÂT COSTĂ SĂ FII PĂRINTE 
RESPONSABIL‖ 

(Utilizare Microsoft Excel) 

CÂT COSTĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL 

Scop: Să examineze factorii care afectează costurile întreţinerii 
unei familii, este important ca viitor părinte să realizeze cât 
costă să creşti copii. 

Timp:50 minute 

Materiale:  Calculatorul - Utilizare Microsoft Excel 

CÂT COSTĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL  

Procedeu: 

Împărţiţi grupul mare în grupuri mici 

Trebuie să realizeze  o foaie de calcul care va conţine 
estimările creşterii unui copil timp de un an în perioada 0 -1 an. 

Estimările fiecărui grup includ: mâncare, îmbrăcăminte servicii 
de sănătate, educaţie, transport, activități sociale, cazuri de 
urgenţă, obligaţii familiale extinse                                                          

CÂT COSTĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL 

Prelucrare: 

- După ce grupurile şi-au completat bugetele,puneţi 
participanţilor următoarele întrebări: 
- Sumele listate sunt egale cu sumele câştigate de oameni prin 
muncă? 
- Ce slujbe trebuie să obţină pentru a întreține familii de diverse 
mărimi? 
- Cum afectează această dorinţa lor de a fi părinţi? 

Planificarea activităţii 

Activitatea nr.4: 

 ―CE INSEAMNĂ SĂ FII PARINTE RESPONSABIL‖ 

(Prezentare Power Point) 

―CE INSEAMNĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL‖ 

Scop: Să examineze opţiunile grupului referitor la ce înseamnă 
să fii  responsabil ca părinte . Este deosebit de important ca 
participanţii să treacă în revistă educaţia, valorile şi dorinţele lor 
pentru a lua o hotărâre clară în legătură cu ce înseamnă pentru 
ei să fii cu adevărat ―părinte responsabil‖  

―CE INSEAMNĂ SA FII PĂRINTE RESPONSABIL‖ 

Procedeu: 

Împărțiți grupul mare în grupuri mici 

Trebuie să realizeze o prezentare PowerPoint care să conţină  

   ~o definiţie proprie a ―părintelui responsabil‖ 

   ~să sublinieze cum se leagă propria noastră educaţie de 
ideile noastre despre ―responsabilitatea creşterii copiilor‖  

  ~să facă referire la fişierul Excel pentru a sublinia 
responsabilitatea 

  ~să realizeze o comparaţie a fișierului Excel a altei grupe 
pentru a arăta cum se leagă propria noastră educaţie (valorile 
personale şi ale familiei) de ideile noastre despre 
responsabilitatea în creşterea copiilor 

―CE INSEAMNĂ SĂ FII PĂRINTE RESPONSABIL‖ 

Prelucrare: 

Au fost participanţi surprinşi de unele din problemele discutate? 

Au existat puncte puternic susţinute de unii care au intrat in 
definiţia finală, din cauza lipsei consensului. 

 
Prof. IZABEL BAICU 

Prof. DAN BAICU 
Grupul Şcolar „Aurel Rainu” Fieni 

 

”Inteligenţa nu este o unealtă, precum suntem înclinaţi  să 
ne-o închipuim,  este mâna care poate mânui orice unealtă”  
- Thomas Carlyle 

1. Caracteristici ale inteligenţei emoţionale 

Termenul de „inteligenţă" provine de la latinescul „intelligere" 
care înseamnă a relaţiona, a organiza sau de la „interlegere ", 
care presupune stabilirea de relaţii între oameni., chiar şi 
terminologia sugerând faptul că inteligenţa depăşeşte gândirea 
care se limitează la stabilirea relaţiilor dintre însuşirile esenţiale 
ale obiectivelor şi fenomenelor şi nu a relaţiilor între oameni. 
Cât de complexă este această latură a personalităţii reiese din 
modul ei de abordare în istoria filosofiei şi psihologiei. Părerile 
faţă de inteligenţă au oscilat de la acceptarea şi sublinierea 

rolului ei în cunoaştere, până la diminuarea semnificaţiei ei sau 
chiar până la eliminarea ei din existenţa umană. 

Inteligenţa este o calitate a întregii activităţi mintale, organizând 
toate procesele psihice, inclusiv cele afectiv-motivaţionale.   

În cadrul orelor de curs se insistă pe dezvoltarea inteligenţei, 
dar foarte puţini se preocupă sau cunosc conceptul de 
inteligenţă emoţională. Totuşi, cercetările efectuate pe 
problema inteligenţei au demonstrat un lucru surprinzător 
pentru mulţi dintre noi: liderii de succes au ceva mai mult decât 
isteţime analitică, au ceea ce numim inteligenţă emoţionala, 
adică abilitatea de a încuraja oamenii, de a-i face să lucreze 
împreună, de a-i motiva sa dea tot ce au mai bun pentru 
realizarea unui anumit scop. Inteligenţa emoţională este 
puterea de a acţiona sub presiune, încrederea de a construi 
relaţii fructuoase, curajul de a lua decizii, capacitatea de a 



Educaţie XXI 
 

45  
 

Nr. 2, mai 2009 

înțelege emoţiile noastre şi ale celor din jur şi, ce e mai 
important, inteligenţa emoţionala se poate forma, dezvolta, 
exersa.  

Persoana al cărei nume este cel mai des asociat cu termenul 
de ―inteligenţă emoţională‖ este Daniel Goleman. Înainte de a 
deveni faimos, Goleman  a  scris mai multe articole în revista 
Popular Psychology şi apoi, pentru ziarul New York Times, 
preocupat fiind de conceptul de „literatură emoţională‖. În 1995 
apare cartea ―Inteligenţă emoţională‖, promovată în showuri şi 
turnee şi ajungând best-seller internaţional.  

În cartea sa, Daniel Goleman prezintă o multitudine de 
informaţii interesante legate de creier, emoţii şi comportamente. 
Modelul privind inteligenţa emoţională aşa cum este elaborat în 
cartea „Inteligenţă emoţională‖(Goleman, 2001) conţine cinci 
competenţe emoţionale şi sociale de bază: 

1. Cunoaşterea de sine : o evaluare realistă a talentelor proprii 
şi o încredere de sine întemeiată ; 

2. Auto-controlul : stările emoţionale trebuie conduse astfel 
încat să favorizeze îndeplinirea obiectivelor şi nicidecum să le 
stânjenească sau să le blocheze ; 

3. Motivarea : folosirea preferinţelor personale în direcţionarea 
către atingerea ţelurilor propuse, care să ajute persoana să ia 
iniţiativă şi să persiste în ciuda adversităţilor; 

4. Empatia : identificarea stărilor emoţionale ale celorlalţi, 
capacitatea de a cultiva relaţii neconflictuale cu ceilalţi ; 

5. Deprinderi sociale: capacitatea de a te descurca bine din 
punct de vedere emoţional în relaţiile cu ceilalţi, la care se 
adaugă capacitatea de a interpreta bine şi corect situaţiile 
sociale.  

În urma unei analize făcute pe femei şi bărbaţi, Goleman 
explică faptul că fiecare are un profil personal cu puncte forte şi 
slăbiciuni în fiecare din domeniile inteligenţei emoţionale, 
femeile neavând rezultate mai bune semnificativ faţă de bărbaţi. 
De asemenea, el arată că nivelul nostru de inteligenţă 
emoţională nu este fixat genetic şi nu se dezvoltă numai la 
începutul copilăriei, ci pe tot parcursul vieţii.  

 

Fig.1: Emoţii exprimate la vârste mici 

Se poate observa faptul că cei mici îşi exteriorizează foarte 
uşor sentimentele(Fig.1). Copiii spun tot ce simt, exprimă 
fiecare stare emoţională pe care o au. Începând cu vârsta 
şcolară învaţă să îşi ascundă unele emoţii, să se prefacă în 
anumite situaţii şi îşi dezvoltă inteligenţa emoţională, 
înţelegând, totodată şi sentimentele celor din jur.  

2. Rolul mediului socio-cultural în dezvoltarea  inteligenţei 
emoţionale  

După cercetările lui Daniel Goleman, felul în care părinţii 
tratează copiii, încă din primii ani de viaţă, fie că este vorba de 
o disciplină aspră sau de o înţelegere empatică, de indiferenţă 
sau atitudine afectivă pozitivă, are consecinţe profunde şi de 
durată pentru viaţa emoţională a copilului.  

Pentru copiii, extrem de ascultători şi receptivi la emoţiile 
celorlalţi, este foarte important ca pe lângă felul în care îi 
tratează  părinţii să-şi păstreze calmul şi să-şi stăpânească 
emoţiile în prezenţa lor.   

Impactul părinţilor asupra pregătirii emoţionale apare încă din 
leagăn, după unele cercetări realizate de Brazelton (cit.în 
Goleman, 1998). 

Copiii care primesc încurajări şi încuviinţări din partea părinţilor 
vor reuşi mai târziu să depăşească micile provocări ale 
existenţei. Copiii ce trec prin viaţă având o atitudine defensivă 
şi nu se aşteaptă să primească încurajări sau să trezească 
interesul profesorilor, vor considera şcoala un loc în care nu au 
nici un fel de satisfacţii, deci nu vin cu plăcere sau chiar o 
abandonează.  

Studiile lui Brazelton aduc tot mai multe dovezi care arată că 
succesele şcolare depind surprinzător de mult de trăsăturile 
emoţionale formate în anii în care sunt încă preşcolari.  

Această capacitate se formează şi de-a lungul anilor de şcoală 
dar se bazează pe abilităţile formate în primii ani de viaţă.  

Conform studiilor lui Brazelton, abilităţile emoţionale au legătură 
directă cu rezultatele obţinute la şcoală.  Aproape toţi elevii cu 
rezultate proaste la învăţătură duc lipsă de unul sau mai multe 
din aceste elemente ale inteligenţei emoţionale. Disponibilitatea 
unui copil faţă de şcoală depinde în special de capacitatea de a 
şti cum să înveţe. Goleman a identificat şapte elemente cheie 
pentru această capacitate, toate fiind legate de inteligenţa 
emoţională. 

1. Încrederea copilului în faptul că va reuşi să realizeze ceea ce 
încearcă şi că adulţii îi vor fi de ajutor este foarte importantă în 
controlul corpului şi a comportamentului. 

2. Curiozitatea şi ideea că a ştii, a descoperi lucruri noi este un 
fapt pozitiv şi  va aduce cu sine plăcerea  învățării.  

3. Intenţia şi dorinţa de a acţiona cu o anumită perseverenţă.  

4. Control de sine(capacitatea de a-şi controla emoţiile şi 
acţiunile). 

5. Raportarea (capacitatea de a fi înţeles şi de a-i înţelege pe 
alţii). 

6. Capacitatea de a comunica, ceea ce implică încrederea în 
ceilalţi şi dorinţa de a se implica în diverse lucruri alături de alţii. 

7. Cooperarea şi echilibrarea nevoilor sale în legătură cu 
nevoile celorlalţi.  

Toate aceste capacităţi influenţează dezvoltarea sa ulterioară. 
Dacă un copil nu se poate concentra, este suspicios şi 
neîncrezător în ceilalţi, este trist sau furios în loc să fie optimist, 
sau este copleşit de anxietate, simţindu-se nefericit, are puţine 
posibilităţi de reuşită  în viaţă şi va avea dificultăţi de adaptare 
la un mediu şcolar sau social de orice fel.   

Mai departe, în adolescenţă, aceste abilităţi sunt necesare în 
interacţiunile sociale pozitive, iar pentru un elev  semnifică 
succesul lui social, atât în relaţiile cu colegii, cât şi cu profesorii 
sau părinţii.  

În mediul şcolar, aceste capacitaţi au o mare influenţă asupra 
performanţelor şcolare, succesului şi frecventării cu plăcere a 
orelor de curs. 
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Un elev motivat intrinsec, cu putere mare de autocontrol şi cu o 
bună înţelegere a emoţiilor celorlalți va participa cu mai mult 
interes la cursurile şcolare, atât pentru satisfacţia sa interioară 
cât şi pentru a fi pe măsura aşteptărilor părinților, spre a nu-i 
dezamăgi şi spre a-i mulţumi. De asemenea, un succes al 
relaţiilor sociale şi o interacţiune pozitivă cu colegii şi profesorii 
va avea ca efect o  frecvenţă ridicată a participării  la cursurile  
care nu sunt ameninţătoare sau neplăcute, din contră, pentru 
adolescentul integrat social vor fi o sursă de bună comunicare 
şi acumulare de cunoștințe noi. 

De aceea, este foarte important ca în educaţia pe care o 
promovăm  ca   părinţi sau  profesori, să centrăm  atenţia  pe 

inteligenţa emoţională, pe dezvoltarea abilităţilor sociale, pe 
autocontrolul emoţiilor şi pe înțelegerea  propriilor sentimente  
şi a celor din jur. 
 
Bibliografie: 
1. Goleman, D. (2001) Inteligenţa emoţională.Editura Curtea 
Veche, Bucureşti 
2. Goleman , D. (1998) Working with emotional intelligence 
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În esenţa ei, globalizarea este un fenomen de  uniformizare 
a practicilor economice, politice, instituţionale şi culturale 
la scară planetară, uniformizare care prefigurează şi 
condiţionează evoluţia către un model unic de societate 
umană. 

Acest fenomen de uniformizare presupune – în etapa actuală 
de dezvoltare – un flux aproape unidirecţional de transfer 
tehnologic şi instituţional dinspre țările dezvoltate spre cele 
sărace. Termenii de „societate a informaţiei‖ şi „societate a 
cunoaşterii‖, deşi prezintă suprapuneri în multe situaţii, pot ajuta 
în a face distincţie între cele două perspective. Primul termen 
este legat mai cu seamă de influenţa crescândă a reţelelor de 
calculatoare, adică a noilor tehnologii din domeniul informaţiei 
globalizate, comunicării şi controlului bazat pe acestea. Cel de-
al doilea termen pune accentul, în mod complementar, pe 
problemele de valorizare şi pe acţiunile de nivel strategic, 
menite să dea sens informaţiei globale acumulate.  

Începutul noului mileniu, dominat de procesul de globalizare şi, 
implicit, de o nouă viziune asupra  rolului economic al educaţiei 
şi de ritmul înalt de inovare în domeniul telecomunicaţiilor, 
ridică probleme serioase în faţa instituţiilor de educaţie din toata 
lumea. Există astăzi o acumulare uriaşă de descoperiri, aplicaţii 
şi tehnologii care constituie o sursă fără precedent de 
cunoaştere şi de putere. Probabil că niciodată descoperirile şi 
inovaţiile nu au indus o asemenea creştere materială, dar, în 
acelaşi timp, niciodată capacitatea producătoare (sau 
distructivă) a geniului uman n-a lăsat să planeze atâtea 
incertitudini privind viitorul. Dacă ar fi să cităm o instituţie 

globală – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură, binecunoscuta UNESCO – „provocarea imensă a 
mileniului în care am intrat constă în apropierea sau distanţarea 
dintre puterea pe care omul o are la dispoziţia sa şi 
înţelepciunea pe care o dovedeşte în utilizarea acestei puteri‖.  

Reforma educaţională, solicitată de această evoluţie 
ameţitoare, are în vedere introducerea pe scară largă a 
sistemului de educație permanentă şi, concomitent, conducerea 
sistemelor educaţionale pe baza principiilor controlului calității 
prin rezultate.  

 

Unde se găseşte educaţia pentru ştiinţa, tehnologie şi 
matematica (STM), în lume şi la noi, în acest efort global de 
schimbare a societăţii?  

Conform specialiştilor UNESCO, rolul profesorilor care predau  
STM  este de a-i ajuta pe elevi şi studenţi să se adapteze 
societății în schimbare, devenind în acest mod cetățeni care să 
poată lua parte la procesul deciziei democratice. Sarcina 
acestor profesori este deosebită, ei fiind chemaţi nu numai să 
formeze un număr suficient de mare de persoane calificate care 
să poată să răspundă  nevoilor ştiinţifice şi tehnice ale societăţii 
globale, dar şi să se asigure că decidenţii, în particular cei 
politici, au un bagaj tehnologic, ştiinţific şi matematic care să le 
permită să ia decizii înţelepte asupra problemelor omenirii. Pe 
lângă aceasta, profesorii de STM trebuie să-i înarmeze pe toţi 
cetăţenii cu informaţii din ştiinţă, tehnologie, matematică, 
suficiente, încât să facă opţiuni avizate în aspectele din viaţa lor 
legate de descoperiri şi de aplicaţii ştiinţifice şi, de asemenea, 
să asigure societatea că puterea oferită  umanităţii de ştiinţe şi 
tehnologii este exploatată în folosul tuturor şi nu numai al 
câtorva familii bogate.  

Cum putem ajunge la aceste rezultate ideale şi care este 
sistemul educaţional pe care-l putem construi în acest scop?  
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Vom răspunde la aceste întrebări printr-un set de cerinţe pe 
care ar trebui, după părerea specialiştilor UNESCO, să  le 
îndeplinească educaţia în STM.  

Trebuie, mai întâi, să integrăm ştiinţa în cultura generală, 
subliniind contribuţia sa la formarea unei gândiri deschise şi 
critice şi la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la cerinţele 
societăţii moderne.  

Este vorba, mai apoi, de necesitatea de a ameliora, de a întări 
şi de a diversifica învăţarea ştiinţei, a tehnologiei şi matematicii, 
formală sau nonformală, la toate nivelurile şi în toate sectoarele 
de activitate. Esenţial este ca învăţarea STM să stabilească 
conexiuni cu sistemele de educaţie tradiţionale şi să faciliteze 
circulaţia acestei categorii de cunoştinţe şi către populaţiile 
rurale.  

Pentru specialiştii de la UNESCO, matematica ocupă un loc 
central în educaţia copiilor, pentru că înţelegerea matematicii 
nu înseamnă numai dobândirea unui ansamblu de competenţe, 
ci reprezintă un mod de a gândi lumea şi o condiţie esenţială 
pentru a participa activ la societatea modernă. Pentru ei 
ştiinţele şi tehnologiile sunt indisolubil legate, tehnologia 

reprezentând facultatea omului de a reacţiona, răspunsul 
cultural la problemele şi oportunităţile cu care omul 
interacţionează, influenţând chiar şi modul nostru de viaţă.  

Învăţarea STM poate contribui la pace, coexistenţă şi 
reglementarea paşnică a conflictelor dacă vom înscrie în 
programele de studiu domenii ca energia, poluarea, ecologia, 
apa şi exploatarea resurselor care sunt surse potenţiale de 
conflict. Ea poate contribui, de asemenea, la apărarea 
drepturilor omului şi a demnităţii umane în spiritul Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului.  

Specialiştii UNESCO susţin că programele actuale de învăţare 
a STM conservă orientarea trecută, datând din mijlocul 
secolului XX, orientare care nu pune accentul suficient pe 
coerenţa ansamblului de cunoştinţe ştiinţifice şi că majoritatea 
acestor programe nu permit o bună pregătire a cetăţeanului 
secolului XXI. Este necesară, prin urmare, o reforma a 
programelor de învăţare pentru ştiinţă, tehnologie şi 
matematică. 
 

Prof.  ELENA HUŢAN 
Grup Școlar ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște

 

Lectura stă la baza educaţiei. Citind, tinerii îşi pot schimba 
comportamentul prin acceptarea diferitelor „tipare culturale‖, 
distincte de cele proprii, fără ierarhizări pozitive sau negative; 
judecă efectele şi capătă conştiinţa propriei culturi.  „A citi‖ se 
poate produce oriunde – în metrou, în curte, pe stradă, în parc, 
pe canapea, în birou etc., iar „cititul‖ necesită instrumente 
puţine: o carte, un creion şi o foaie, eventual … o pereche de 
ochelari sau, de ce nu?, un … înlocuitor de carte, adică un CD 
şi un computer. Elevul trebuie deprins cu cititul. Alegerea cărţii 
potrivite este un aspect important: să fie din domeniul care îl 
pasionează, iar profesorul să nu se aştepte să citească de la 
prima încercare! E nevoie de timp pentru a-l convinge să lase 
jocurile de pe calculator în favoarea cititului. Profesionalismul şi 
tactul pedagogic de a comunica cu potenţialii cititori sunt 
obligatorii în cristalizarea imaginii favorabile lecturii. Nu insistăm 
ca elevul să citească ceea ce ne place nouă, îi oferim mai multe 
variante, dar îl lăsăm să aleagă astfel ca, în cele din urmă, să 
poată răspunde întrebărilor din modelul lui D. Ogle: Ce ştiu? Ce 
vreau să ştiu? Ce am învăţat? Ce aş dori să mai învăţ? Fiecare 
lectură edifică  şi „concură la formarea unui om nou, care se 

adaugă, apoi se substituie, treptat, personalităţii care acceptă o 
astfel de hrană.‖ ( Roman Patapievici, Zbor în bătaia săgeţii). 

În era calculatorului, a internetului, noi, dascălii „de azi‖ trebuie 
să ne raportăm la generaţia „de azi‖, iar lectura pare să piardă 
teren în favoarea audio-vizualului şi a tehnologiei electronice. 
Cu toate acestea, piaţa cărţii pare mai vie ca oricând, deci 
CARTEA va continua să aibă un rol cardinal în... rutina zilnică.  

De aceea, ca dascăli de „româneşte‖, informaţia, formaţia şi 
mentalitatea pe care le propunem pot oferi atât argumente 
pentru strategiile devenirii, cât şi, deocamdată, pentru 
arhitectura realului; actualitatea autentică fiind poate, pentru 
elevii noştri, o replică la structurile imaginarului. 

Aprecierile de faţă sunt doar câteva opinii pe margine unui 
subiect de actualitate. 
 

Prof. LAURA ENACHE 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște

 

Este o invenție căreia toți din lume-i spun creionul, 

Care pus în slujba păcii e mai tare decât ONU. 

De e-ntreg sau jumătate sau ajunge bont și mic 

El e tot o forță mare ce transformă în nimic 

Bomba neutronică și cohortele de arme. 

Cât ar fi ele de multe, bontul poate să le sfarme, 

Cu condiția să fie pus în mâini cu inimi mari, 

Care-n aparență-s salbe, dar unite devin tari. 

 

Scriind numai pentru pace ‗n locul bombei răsar flori, 

Explodând în frumusețe de nuanțe și culori. 

Ori și ce creion e-o bombă, însă de-un format mai mică, 

Care poate-anihila orice bombă atomică. 

El, creionul, poate face, când în slujba păcii-i pus 

Să dispară divergența dintre răsărit și-apus. 

 

Dați copiilor creioane ! Nu dați puști mitraliere, 

Chiar miniaturizate sunt simbolul multor rele. 

Dați creioane cât de multe la fetițe și băieți 

Și-nvățații ca să scrie, nu-i lăsați analfabeți ! 

 

Un creion e-o siguranță, e-o nădejde-un viitor, 
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Să se materializeze, dați creioane tuturor ! 
 

ILIE BURLACU 
Găești 
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Dezvoltarea fizică reprezintă ansamblul somatic şi funcţional al 
fiinţei umane, ca rezultat cumulativ al factorilor ereditari şi de 
mediu natural şi social, în care practicarea exerciţiilor fizice are 
un rol determinant.  

Evoluţia ontogenică a organismului uman este caracterizată de 
procesele de creştere şi dezvoltare.  

Creşterea reprezintă procesul cantitativ de înmulţire celulară 
având ca efect sporirea dimensiunilor, volumului şi greutăţii 
corporale, în timp ce dezvoltarea reprezintă procesul calitativ de 
diferenţiere celulară, exprimat prin modificări funcţionale 
adaptive. Aceste două procese sunt condiţionate de o serie de 
factori interni (moştenirea genetică, mecanisme neuro - 
endocrine, etc.) şi factori externi (evoluţia normală a sarcinii, 
factori eoclimatici, alimentaţie, poluare, condiţii igienice, 
materiale şi de activitate etc.).  

Printre factorii externi un rol important revine activităţii motrice, 
în general, şi exerciţiului fizic în mod special. 

Efortul fizic şi psihic la care este supus organismul uman în 
timpul practicării exerciţiilor fizice, declanşează în organism, 
fenomene complexe de adaptare, compensare şi supra-
compensare care stimulează şi adeseori, dirijează creşterea şi 
dezvoltarea fiinţei umane. 

Astfel, exerciţiul fizic, dezvoltă în mod evident, elementele 
aparatului locomotor şi angajează concomitent, la un înalt nivel 
de solicitare respiraţia şi circulaţia, schimburile nutritive, 
procesele de regenerare,  şi sistemele de reglare 
neuroendocrine. Stimularea acestor procese produce o 
îmbunătăţire a structurii funcţionale a ţesuturilor, influenţează 
pozitiv creşterea şi dezvoltarea celulară şi conduce la o mai 
bună integrare a aparatelor şi sistemelor organismului.  

Antrenarea acestora peste nivelul moderat al solicitărilor 
curente, determină reacţii de răspuns cu caracter de supra-
adaptare şi supra-compensare, fenomene ce explică efectele 
pozitive ale exerciţiului fizic asupra întregii evoluţii individuale. 

În paralel, practicarea exerciţiilor fizice produce o creştere a 
tonicităţii şi troficităţii musculare, cu efecte asupra ţinutei 
corporale, o creştere a mobilităţii şi stabilităţii articulaţiilor, 
preîntâmpină dezvoltarea ţesutului adipos şi asigură creşterea 
masei musculare active. 

Practicarea anumitor exerciţii fizice, atent selecţionate şi 
dozate,  are un rol decisiv în prevenirea şi corectarea unor 
atitudini deficitare sau chiar a unor deficienţe fizice, apărute ca 
urmare a influenţelor negative ale factorilor de viaţă şi activitate 
necorespunzătoare. 

Nivelul dezvoltării fizice se exprimă în indici de dezvoltare, care 
sunt de două feluri: 
- somatici - talie, greutate, anvergură (lungimea braţelor), 
înălţimea bustului, perimetre (abdominal, toracic, al coapselor, 
etc.), diametre ( biacromial, bitrohanterian etc.); 
- funcţionali - valorile tensiunii arteriale şi frecvenţei cardiace în 
repaus, elino - şi ortostatic, după efort şi în perioada de 
revenire; frecvenţa respiratorie în repaus, în efort şi după; 
consumul de oxigen etc. 

Raportată la aceşti indici, dezvoltarea fizică armonioasă 
presupune proporţionalitate între indicii somatici, 
proporţionalitate între indicii funcţionali şi armonie între indicii 
somatici şi funcţionali. 

Educaţia fizică are un caracter predominant biologic şi 
importante valenţe pe planurile social şi cultural-educativ. 

Practicarea exerciţiilor fizice sub forma activităţii de educaţie 
fizică a fost şi este determinată şi din necesităţi de ordin 
recreativ, de destindere şi emulaţie. Educaţia fizică, prin 
diferitele ei forme de organizare şi datorită caracterului său 
emoţional, contribuie la dezvoltarea spiritului creator, a spiritului 
de afirmare şi de depăşire sau de autodepăşire etc. 

Practicarea exerciţiilor fizice dezvoltă simţul estetic, simţul 
dragostei pentru gestul motric executat cu măiestrie, simţul 
pentru mişcare. 

Dezvoltarea fizică este a doua componentă a procesului 
biologic de creştere şi dezvoltare a corpului omenesc: 

- creşterea este ,,procesul de acumulare cantitativă la nivelul 
ţesuturilor, organelor şi sistemelor cu mărirea masei somatice, a 
dimensiunilor segmentare şi globale...‖  

- dezvoltarea fizică este procesul de proporţionalizare, 
producând apariţia unor relaţii noi între segmente şi părţi; 
include diversificarea, perfecţionarea şi specializarea; în 
esenţă, dezvoltarea fizică exprimă suma unor relaţii, nivelul lor 
la un moment dat sau într-o perioadă. 

 

Etapele dezvoltării fizice corespund etapelor ciclului vieţii: 
copilăria, adolescenţa, maturitatea şi senescenţa. 

Dezvoltarea fizică armonioasă reprezintă un scop al educaţiei 
fizice alături de prevenirea instalării şi corectarea deficienţelor 
fizice. 

Există sporturi care necesită o dezvoltare fizică armonioasă 
(dezvoltarea fizică este importantă pentru selecţie),  altele 
necesită o dezvoltare fizică specifică, iar altele în care 
dezvoltarea fizică nu are importanţă majoră  decât pentru 
menţinerea unei stări bune de sănătate, dar evaluează şi 
efectul efortului sportiv asupra organismului, constituie astfel un 
indicator al procesului de antrenament.  

Evaluarea dezvoltării fizice se face pe baza: 
- anamnezei:  
- examenului somatoscopic - global şi segmentar; 
-examenului somatometric - măsurarea şi calcularea unor indici 
antropometrici; 
- evaluarea stării de nutriţie. 

Aprecierea dezvoltării fizice se realizează prin:  
-  calificative valorice generale  
-  calificative valorice specifice  
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Armonia dezvoltării fizice se stabileşte prin nivelul şi valoarea 
unor relaţii între caracterele antropofiziometrice – 
proporţionalitate şi între indicii morfologici şi funcţionali. 

Sistemul de apreciere a armoniei dezvoltării fizice este urmarea 
unui concept care depinde de epocă, nivel de cunoaştere, 
autor, domeniu de activitate etc. 

O dezvoltare fizică ―apropiată‖ de morfotipul (somatotipul) optim 
pentru sportul (postul în echipă), categoria, proba devine în 
prezent o “condiţie” aproape obligatorie pentru obţinerea unei 
performanţe. 

 
Prof. C-TIN CLAUDIU MĂNOIU 

Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

 

Aurel Popovici este  un autor emblematic pentru științele 
politice şi studiile despre națiune, care s-a afirmat în prima 
jumătate a secolului XX, dar a rămas insuficient cunoscut în 
profunzimea gândului său . 

Student fiind, s-a implicat în acțiunile de emancipare a 
romanilor transilvăneni, prilejul afirmării intelectuale 
constituindu-l studiul ― Replici la răspunsul studenților maghiari. 
Memoriul studenților din Romania .‖ 

Lucrarea sa fundamentală, ―Naționalism sau democrație ―, 
subintitulată O critică a civilizaţiei moderne este o investigație a 
formelor de modernizare a societăţii, a relațiilor dintre tradiție şi 
modernitate, toate privite sub specia naționalismului. Întreaga 
argumentație gravitează în jurul raportului dintre naționalism şi 
democrație .  Ideea priorităţii națiunii ca formă de comunitate 
umană este evidențiată de întreaga sa operă, în care se afirmă 
că ― naționalitatea unui popor e rangul său în lume … , e 
blazonul nobiliar al meritului său ― .  

Afirmând naționalismul ca atitudine şi mod de viață, Aurel 
Popovici spune că,  despre acest concept se vorbește ― de 
când nu se mai practică ― . De la o asemenea constatare  
pleacă analiza naționalismului asociat, în mod contradictoriu 
democrației . Politologul bănăţean vede în democrație un regim 
ce tinde spre uniformizare, spre egalitarism, cu  alte  cuvinte un 
adevărat pericol pentru națiune . Toate imprecațiile sale la 
adresa democrației îşi află originea în protejarea națiunii şi pot fi 
justificate, dată fiind situația românilor din afara granițelor 
Regatului. 

Spre deosebire de naționalism , care întruchipa grija faţă de 
viitor, democrația reprezintă disoluția, dizolvarea națiunii. Pe de 
alta parte, democrația ar fi condus la distrugerea elitelor datorită 
modului de promovare a unor indivizi incompetenți. Asemenea 
lui Mihai Eminescu,      Aurel Popovici descrie procesul selecției 
negative într-o societate democratică , în care nu  mai contează 
criteriile reale de ascensiune socială. 

Aurel Popovici nu concepe națiunea ca o realitate omogenă 
social şi clasiar. Stratificarea socială i se impune autorului drept 
un element natural, iar elitele trebuie să joace rolul clasei 
conducătoare . 

Un fenomen extreme de discutat în perioada interbelică pe care 
îl regăsim şi în opera lui Popovici a fost raportul dintre elită şi 
țărănime. Constatarea sa era de natură să evidențieze  că intre 
ţăranii români existau asemănări de limbă, port, mod de viață, 
dar această similitudine nu putea fi detectată şi  în rândul 
claselor culte . Cauza s-ar afla în promiscuitatea etnică a 

orașelor şi în diversitatea influenţelor culturale . Mai exact, nu 
se poate regăsi în rândul elitelor culturale ―un relief; o rezistenţă 
―, adică un tip caracteristic de om. Latura negativă a procesului 
de aculturație s-a răsfrânt asupra caracterului național al 
culturii. De altfel analiza naționalului va fi asociată de către 
autor cu problematica raportului dintre cultură şi civilizație. 
Dintr-o asemenea perspectivă, cultura reprezintă etnicul, 
naționalul, iar civilizația este universalul . 

Pentru contextul romanesc soluția lui Aurel Popovici a îmbrăcat 
forma unui conservatorism național şi a unui liberalism 
cumpătat . El nu a atacat liberalismul romanesc, așa cum 
făcuse Mihai Eminescu, dar nici nu l-a creditat ca atare . 

Evident, vituperațiile lui Popovici despre democrație au limite 
incontestabile, dar concepția sa trebuie raportată la realităţile 
naţionale din Imperiul Austro-Ungar. De aceea, Aurel Popovici 
însuși a cerut ca studiul naţionalismului să aibă în vedere 
contextele reale ale fiecărui popor . 

Constantin Stere îl va critica pentru ca nu a făcut o distincție 
corectă între forma de stat şi forma de guvernământ. ―Şi 
democraţia – sublinia Constantin Stere – pentru domnia sa, 
este nedespărţită de guvernământul reprezentativ‖. Directorul 
―Vieții Româneşti ― îi obiecta lui Popovici ca nu face diferenţa 
dintre forma de stat şi modul cum suveranitatea este exercitată 
de purtătorul ei legal . 

Aurel Popovici nu s-a ataşat, în lucrarea sa, de o forma de 
guvernământ sui-generis, dar a căutat soluții politice realiste. 
Neacceptarea democrației era consecința modului de 
conducere a societăţii, apreciată ca incompatibilă cu 
conservarea valorilor naționale. 

Politologul român din Transilvania a adus o contribuție esențială 
la cunoașterea proceselor naționale, la investigarea relației 
dintre cultură şi civilizație şi a impactului acesteia cu naționalul, 
la analiza vieții naționale în granițele Imperiului Austro-Ungar, 
dar şi a mecanismelor de conservare şi perpetuare a națiunii în 
ambianţa unui stat multietnic. 

Scrierile sale (Naționalism sau democrație, ―La questions 
roumaine en Transylvanie et en Hougrie”, Statele Unite ale 
Austriei Mari etc.), denotă preocuparea teoretică pentru 
conturarea concepției originale de organizare politică a unui stat 
național . 
 

Prof.  NICULAE STAN 
Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 
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În Evul Mediu statele româneşti s-au confruntat cu o serie de 
expediţii ale puterilor vecine care doreau  să cucerească 
teritoriile româneşti. Având în vedere dimensiunile reduse din 
punct de vedere teritorial ale principatelor române, aproape de 
fiecare dată raportul de forţe, în marile bătălii purtate de români 
în   epoca medievală, a fost în favoarea  inamicilor. Din acest 
punct de vedere o atenţie specială trebuie acordată  Imperiului 
Otoman, în plină expansiune, în secolele XIV- XVI, perioadă în 
care Ţările Române s-au aflat în prima linie a cruciadei  
antiotomane.

2
 Turcii otomani dispuneau de resurse militare  net 

superioare românilor, de aceea în marile înfruntări cu aceştia, 
domnitorii români au fost nevoiţi să dezvolte o tactică militară 
care să anuleze avantajele (  din punct de vedere numeric, 
tehnic, echipament militar etc.) turcilor.  

Pentru aceasta voievozii români au folosit  caracteristicile 
reliefului ţărilor române aplicând „tactica pământului pârjolit‖.

3
 

Această tactică presupunea retragerea populaţiei din faţa 
invadatorilor, arderea satelor şi a grânelor, otrăvirea fântânilor,  
pentru a slăbi armata otomană prin însetare şi înfometare. 
Retragerea populaţiei care nu era capabilă să lupte şi a 
animalelor se făcea spre pădure sau spre zonele montane.

4
 

Acest lucru era favorizat şi de marea întindere a zonelor 
împădurite  pe teritoriul românesc. După înfrângerea 
adversarilor populaţia se reîntorcea la locurile de origine şi îşi 
relua viaţa cotidiană.  

Bătălia decisivă care ducea la înfrângerea adversarilor se baza 
şi ea pe o bună cunoaştere şi folosire a reliefului. Având în 
vedere neta superioritate numerică ( ex. la Războieni, Ştefan 
cel Mare a luptat cu turcii într-un raport de forţe de 1 la 20 ) era 
necesară alegerea unui loc de bătălie care să anuleze sau să 
atenueze  avantajele  invadatorilor. De aceea, domnitorii români 
alegeau drept loc al bătăliei decisive zone înguste, care să nu-i 
permită adversarului desfăşurarea forţelor sale superioare 
numeric, mlăştinoase, pentru a încetini inamicul, flancate de 
păduri sau de coline împădurite, unde organizau adevărate 
capcane în care-i atrăgeau pe adversari.

5
 Toate marile victorii 

ale românilor în Evul Mediu au fost obţinute în aceste condiţii, 
atât cele împotriva turcilor, dar şi împotriva statelor creştine 
vecine. 

Bătăliile cel mai caracteristice din acest punct de vedere au 
fost: 

Cu turcii: 

Bătălia de la Rovine, câştigată de Mircea cel Bătrân împotriva 
lui Baiazid I în 1394 

                                                             
2 Rezachevici, Constantin,  Rolul românilor  în apărarea 

Europei de expansiunea otomană, secolele XIV - XVI,  

Bucureşti, Ed. Albatros, 2001, pag. 21-29. 
3 Iorga, Nicolae, Istoria armatei româneşti, Bucureşti, ed. N. 

Gheran şi V. Iova, 1970, pag 178-182. 
4 Giurescu, C.C., “Retragerea la pădure”, nu “retragerea la 

munte”, în MN, 1976, nr. 3, pag. 13 – 16. Dogaru, Mircea, 

Muntele şi miracolul românesc, Bucureşti, 1978. 
5
 Iosipescu, Sergiu, Doctrina militară românească în evul 

mediu. Idei şi concepte, LÎP, 1985, nr. 4, pag. 23 – 30. 

Bătălia de la Vaslui, purtată de Ştefan cel Mare la 10 ianuarie  
1475 în care l-a învins pe  beilerbeiul Rumeliei, Soliman 
Hadâmbul 

Lupta de la  Călugăreni din 13/23 august 1595 în care Mihai 
Viteazul l-a învins pe  Sinan – Paşa

6
 

Cu creştinii: 

Bătălia de la Baia, unde Ştefan cel Mare l-a învins în 1467 pe 
regele Ungariei, Matei Corvin. Aici, deşi locul bătăliei nu era 
conform celor spuse mai sus, condiţiile meteo, prezenţa pădurii 
din jurul oraşului Baia, unde cantonaseră ungurii, şi buna 
cunoaştere a terenului de către moldoveni, a dus la o 
categorică biruinţă românească.  

Bătălia de la Codrii Cosminului, din 1497, în care  Ştefan cel 
Mare l-a zdrobit pe Ioan Albert, regele  Poloniei.

7
  

Chiar şi în  înfrângeri terenul a avut un rol foarte important în a 
limita pierderile noastre şi a le amplifica pe ale inamicilor. 
Caracteristică din acest punct de vedere este bătălia de la 
Războieni, din 1476, în care Ştefan cel Mare este nevoit să dea 
o bătălie împotriva otomanilor conduşi de sultanul Mehmed al 
II-lea, cuceritorul Constantinopolului, deşi raportul de forţe era 
disproporţionat: moldovenii dispuneau de 10 000 de oameni, iar 
turcii de aproximativ 200 000 de mii de soldaţi.  În aceste 
condiţii, Ştefan alege ca loc al bătăliei o colină  greu accesibilă 
pe care o întăreşte cu şanţuri şi palisade. Colina era în 
apropierea unei păduri care a permis  moldovenilor să se 
retragă  după ce au fost înfrânţi de turci.

8
  Astfel, o bună folosire 

a caracteristicilor reliefului a condus la un rezultat în care, deşi 
înfrânţi, moldovenii au suferit mult mai puţine pierderi decât 
învingătorii.  

În concluzie, un relief favorabil defensivei,  bine folosit şi 
integrat perfect în strategia de luptă a voievozilor români, a 
permis obţinerea unor mari victorii militare în perioada Evului 
Mediu, deşi adversarii erau superiori din toate punctele de 
vedere.  Importanţa terenului a început să scadă din secolul al 
XVII-lea din cauza  schimbării tacticii şi strategiei de luptă, 
cauzată de apariţia şi generalizarea armelor de foc.  

                                                             
6 Tudor, Gh., Doctrina militară românească în evul mediu. 

Terenul – factor al puterii militare şi al victoriilor româneşti, în 

LÎP, 1985, nr. 4, pag. 25 – 27. 

Idem, Oastea ţării şi epopeea românească a sec. XIV – XVI,  în  

România şi tradiţiile luptei armate a întregului popor, 

Bucureşti, ed. Militară, 1972, pag. 25 – 32. 
7 Ibidem. 
8
 Rosetti, Radu , Privire generală asupra artei militare a 

românilor, în AARMSI, seria III, tom XXVI, 1944, mem. 15, pag. 

487 – 500. 

Idem, Studii asupra chipului cum se făptuia războiul de către 

Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925, pag. 134-178. 

Idem, Psihologia luptătorului moldoveanîn sec. XV, Extras din 

revista “Spiritul Militar Modern “ , anul II, nr. 1, Bucureşti, 

1940. 
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Atunci când te îndrăgosteşti te întrebi, inevitabil, de ce tocmai 
de o anumită persoană şi nu de alta. În încercarea de a dezlega 
acest mister, Carl Gustav Jung a descoperit că fiecare om are 
în inconştient o imagine a partenerului ideal. În fiecare bărbat 
există o femeie interioară, numită Anima, iar în fiecare femeie, 
un bărbat interior, Animus. 

Cari Gustav Jung (1875-1961) 
este fondatorul psihologiei 
analitice (cunoscută şi ca 
psihologia adâncurilor). în cadrul 
acestei concepţii, cărămizile de 
bază ale arhitecturii personalităţii 
sunt complexele şi arhetipurile 
(predispoziţii inconştiente de 
reprezentare a partenerului de 
cuplu, a mamei, a tatălui etc). în 
timpul studierii viselor pacienţilor 
săi, Jung a observat că în cele ale 
bărbaţilor apar des femei 

misterioase şi necunoscute la care aceştia se raportează cu 
respect şi fascinaţie. De asemenea, şi în visele femeilor se 
ivesc grupuri de bărbaţi la care ele se raportează cu aceeaşi 
fascinaţie. Aceste imagini ale celuilalt sex îi determină pe 
bărbaţi să caute femeia în toate femeile şi pe femei să caute toţi 
bărbaţii într-unui singur, in urma cercetărilor realizate, Jung a 
descoperit şi conceptualizat complexele Anima şi Animus, 
răspunzătoare de visele şi fantasmele noastre de dragoste. Dar 
şi de alegerea unui anume partener de cuplu, alegere deloc 
întâmplătoare. 

 

Anima: femeia interioară din fiecare bărbat 

în adolescenţă se activează în bărbat Anima, imaginea femeii 
interioare, care iniţiază căutarea partenerei şi desprinderea de 
părinţi. Devine astfel posibilă autonomia sa, dezvoltarea unei 
vieţi psihice prin forţe proprii, într-un cuvânt, maturizarea. 
Anima este cea care inspiră bărbatului intuiţiile, nevoia de a iubi 
şi de a fi iubit, de a fi apreciat, de a ocroti. De asemenea, este 
cea care îl face capabil de toleranţă, acceptare şi compasiune. 
Dacă maturizarea bărbatului este împiedicată, de regulă şi 
relaţia cu feminitatea interioară se perverteşte. Reprimarea 
feminităţii interi¬oare împinge bărbatul la răceală, respingere, 
apăsare, iar pervertirea relaţiei cu Anima îl duce la dependenţă, 
supunere, masochism. Bărbaţii care-şi neagă nevoile 
relaţionale şi care se identifică cu raţiunea lor sunt stăpâniţi din 
timp în timp de sensibilitatea rămasă inconştientă, în acele 
momente, afectivitatea lor este incapabilă de nuanţe, se 
transformă în sentimentalism. Devin plângăcioşi, temători şi se 
pot declara cuprinşi de o dragoste mistuitoare faţă de o femeie 
pe care abia au văzut-o. 

Animus: imaginea bărbatului din fiecare femeie 

În adolescenţă se trezeşte la viaţă şi un alt arhetip, Animus, 
imaginea bărbatului din fiecare femeie. Activat, acest adevărat 
arhetip al vieţii obligă fetiţa să devină femeie şi determină 
adolescenta să devină autonomă şi să se maturizeze. Bărbatul 
interior inspiră femeii capacitatea de a avea iniţiative, curaj, 
fermitate, spiritualitate. însă, dacă femeia rămâne surdă la 
vocea Animus-ului interior, pierde capacitatea de a nuanţa 
relaţiile cu viaţa şi lumea, ajunge să susţină cu tărie opinii 
impersonale, imposibil de argumentat raţional. Singurele 
argumente pe care este capabilă să le ofere sunt de tipul "toată 
lumea ştie", "aşa trebuie". Atunci când maturizarea femeii este 
împiedicată, relaţia cu imaginea interioară masculină se 
modifică, se declanşează in frenezie maniacă, autoritarism, 
dictatură, sadism. Dacă relaţia cu masculinitatea interioară este 
negată, reprimată, femeia pune în joc slăbiciune, lipsă de 
rigoare, autodistrugere. 

Alegerea partenerului masculin este semnificativ influenţată de 
Animus. Dacă Dorim să devenim conştienţi cum arată bărbatul / 
femeia interioară trebuie să trecem în revistă partenerii de cuplu 
pe care i-am avut până acum  sau pe cei de care ne-am simţit 
atraşi.  Atunci când găsim atributele comune (sau opuse, dar nu 
diferite) putem spune „Evrika‖. Acestea sunt trăsăturile care ne 
definesc bărbatul sau femeia interioară. 

 
Prof. psiholog ADINA CĂPRARU 

Grup Școlar ”Udrea Băleanu” Băleni
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Iubirea este inima din care pulsează întreaga viaţă creştină. Ea 
este esenţa creştinismului, esenţa lui dogmatică şi esenţa lui 
morală. În dragoste se concentrează, ca într-un focar, tot duhul 
de viaţă dătător al creştinismului. Toate definiţiile date de-a 
lungul vremurilor iubirii sunt nedepline şi necuprinzătoare faţă 
de realitatea ei, ea putând fi mai uşor revărsată în imn, 
exemplul desăvârşit îl găsim la Sfântul Apostol Pavel în 
Epistola către Corinteni, capitolul al XIII-lea. 

Mântuitorul S-a jertfit pe cruce din nemărginita Sa iubire, spre a 
ne mântui, convingându-ne şi ajutându-ne şi pe noi să iubim, 
aprinzând şi întreţinând în inima noastră focul iubirii 
mântuitoare.  

Pe Sfânta Cruce de pe Golgota s-au întâlnit opunându-se două 
forţe potrivnice şi neîmpăcate, cea mai mare răutate cu cea mai 
mare bunătate: crima celor care ucideau din ură pe Hristos, cel 
mai nevinovat om, cel mai bun şi cel mai mare binefăcător, şi 
bunătatea fără seamăn a lui Hristos, care Se jertfeşte din iubire 
pentru călăii Săi. Crucea reprezintă astfel, două culmi care se 
înfruntă: culmea păcatului şi culmea virtuţii. Căci nu există o 
crimă mai gravă şi mai vinovată decât aceea de a ucide din ură 
pe cel ce-ţi face cel mai mare bine.  

Astfel că, înfruntarea de pe Cruce dintre bine şi rău, în forma lor 
extremă,  s-a încheiat prin biruinţa binelui, pecetluită şi 
consfinţită prin Învierea Domnului. Pentru noi creştinii, crucea a 
rămas simbolul suferinţei din iubire pentru semeni. Şi dacă 
Dumnezeu însuşi a ales iubirea jertfelnică drept singura cale 
pentru mântuirea noastră, înseamnă că nici noi, care trebuie să 
colaborăm cu El pentru mântuirea noastră şi a semenilor, nu 
putem folosi altă cale. 

După cum în iubire se cuprinde toată legea şi proorocii, jertfa 
este tocmai expresia supremă a iubirii. În acest sens legea îşi 
află plinirea în Hristos, în revelaţia celei mai sublime iubiri, care 
este Jertfa Sa mântuitoare.  

Aşadar, iubirii nu-i trebuie lege – ea însăşi este legea legilor. 
Este Legea cea nouă, Legământul cel nou, Testamentul cel nou 
al lui Hristos. Iubirea este bucurie. Preţul iubirii este jertfa. 
Iubirea este viaţa, iar preţul vieţii este iubirea. 

Aceasta este iubirea desăvârşită, să fii gata să mori pentru 
fratele tău. Domnul Hristos Însuşi, a arătat o astfel de iubire, 
murind pentru toţi, rugându-Se pentru cei de Care era răstignit 
şi spunând: ,,Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac‖. 

Dar desăvârşirea iubirii constă în faptul de a-i iubi pe duşmani, 
astfel încât aceştia să ajungă să-ţi fie fraţi, ceea ce constituie un 
paradox pentru celelalte religii. Iubirea de vrăjmaşi nu este un 
simplu sfat, pe care să-l urmeze cei aleşi, ci este o poruncă ce 
se adresează tuturor. Această poruncă sublimă, dar 
deconcertantă, ce pare unora nebunie, iar altora sminteală, 
pentru că o rupe definitiv de mentalitatea egoistă, cu pornirile 
păcătoase ale firii omeneşti, are un tâlc foarte adânc şi un rost 
educativ de o eficienţă incomparabilă. În iubirea vrăjmaşilor stă 
toată noutatea, tot paradoxul, toată puterea creatoare 
inegalabilă a iubirii creştine. Înţelepciunea dumnezeiască ne 
învaţă că de cele mai multe ori numai cel ce este duşmănit 
poate reuşi să îmbuneze pe cel ce-l duşmăneşte, el singur 
posedând apa care poate stinge incendiul din inima celui ce 
urăşte. 

Trebuie ca mereu să purtăm în sufletele şi inimile noastre 
imaginea lui Dumnezeu care iubeşte pe duşmanii Săi făcând să 
răsară soarele şi peste cei buni şi peste cei răi, şi dând ploaia şi 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi, la fel şi noi, pentru că nu 

putem să dăm soare şi ploaie, să oferim lacrimile noastre atunci 
când ne rugăm pentru aceştia. 

Gabriel Marcel în lucrarea ,,Being and Having‖, spunea că 
,,iubirea în măsura în care este distinctă de dorinţă, sau opusă 
dorinţei, iubirea văzută ca subordonarea sinelui unei realităţi 
superioare, o realitate la cel mai adânc nivel al meu, mai cu 
adevărat eu decât sunt eu însumi – iubirea ca sfărâmarea 
tensiunii dintre sine şi celălalt – pare pentru mine a fi ceea ce s-
ar putea numi datum-ul ontologic esenţial.‖ 

Astfel, iubirea ca formă fundamentală de comunicare şi 
comuniune dintre mine şi celălalt, nu este posibilă decât într-o 
religie cu un Dumnezeu personal, ce se comunică persoanei 
umane. Ea nu este posibilă în afara relaţiei interpersonale. 
Persoana transcendentă este singurul izvor al iubirii, iubire 
concepută după modelul triadic. Cu toată forţa ei, iubirea nu 
lucrează fără voinţă. Iubirea se naşte din voinţă şi nu trezeşte 
ecou în subiectul vizat fără ca acela să vrea. Iubirea este numai 
un mare ajutor pentru a se produce iubirea în cel avizat. Iubirea 
este de altfel, dovada existenţei noastre eterne şi mijlocul 
desăvârşirii noastre. 

Dar iubirea se caracterizează prin acest paradox: pe de o parte 
uneşte subiectele ce se iubesc, pe de alta nu le confundă. 
Iubirea duce un subiect spre altul, fără să le confunde, căci în 
acest caz iubirea ar înceta. Ea ar ucide persoane-le ce se 
iubesc, şi nu le-ar asigura existenţa netrecătoare. Paradoxul 
acesta nu se poate explica altfel, decât prin iradierea iubirii, ca 
energie ce se comunică de la o persoană la alta, fără ca ele să 
se epuizeze în această comunicare. 

Dar totuşi în problema de faţă, a paradoxului iubirii, stau în faţa 
noastră două realităţi: pe de o parte fericirea veşnică, pe de alta 
parte suferinţa veşnică. De o parte Dumnezeu este iubire 
neîncetată, de altă parte în urechile Lui se aud gemetele din 
gheena. Antinomia aceasta pare că stă încă nedezlegată şi 
nedesluşită. 

Dacă judecăm lucrurile pornind de la Dumnezeu, vedem că de 
la sânul Lui se revarsă mereu numai iubire. Dar dacă eu nu 
vreau? Dacă eu refuz mereu iubirea? El mă cheamă: «Unde 
eşti?» (Fac.. III, 9); «bate la uşă» ( Apoc. III, 20); «fiule dă-mi 
inima ta» (Pilde XXIII, 26). Eu însă nu răspund. Nu cumva 
fericirea mea şi nefericirea mea depinde şi de mine? El, 
«Soarele dreptăţii revarsă peste toţi razele bunătăţii» 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul). Prin lumea ca dar, Dumnezeu ne 
arată Însăşi iubirea Sa faţă de noi şi realizează un dialog 
progresiv în iubire cu noi. Dar pentru aceasta trebuie să 
întoarcem şi noi la Dumnezeu un dar. Însă omul nu are ce să 
dea de la sine lui Dumnezeu. El poate, şi trebuie să renunţe la 
unele dintre darurile primite, întorcându-le lui Dumnezeu, Care 
Se bucură. Acesta este sacrificiul omului, când renunţă la o 
serie de daruri pe care, în lăcomia lui, le consideră ca necesare 
vieţii lui. Prin aceasta el recunoaşte că toate le are de la 
Dumnezeu ca dar şi-I aparţin Lui. Lumea este necesară omului 
nu numai întrucât are trebuinţă să-i fie dată, ci şi întrucât are 
trebuinţă de ea ca să o dăruiască, la rândul lui, pentru propria-i 
creştere spirituală. Dar în actul dăruirii el nu o pierde total, ci se 
îmbogăţeşte prin ea şi mai mult, prin faptul că o dăruieşte. 
Primirea şi întoarcerea darului îmbogăţeşte pe om în relaţia sa 
cu Dumnezeu şi cu semenii. Paradoxul se explică prin faptul că 
darul primit şi întors apropie persoanele în aşa măsură, încât 
obiectul darului devine comun şi devine mijlocul transparent al 
celei mai depline comunicări între persoane, iar prin această 
dăruire sporesc duhovniceşte. 
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Prin urmare, eu pot răspunde la chemarea dragostei 
dumnezeieşti sau unindu-mă cu marea familie a Bisericii şi cu 
Dumnezeu, împărtăşindu-mă de viaţa desăvârşită a Prea 
Sfintei Treimi, sau mă pot despărţi de fraţii mei şi de Domnul, 
pot refuza chemarea iubirii, pot refuza talantul, şi astfel 
pierzând unicul talant – dragostea – mă văd deodată aruncat 
departe, singur, închis în mine însumi, în temniţa egoismului 
meu, cu candela stinsă, în întunericul cel mai dinafară, la 
marginea existenţei, în eternă depărtare de izvorul vieţii, de 
patria iubirii. Dumnezeu nu mă urăşte, El însă nu poate iubi 
păcatul meu. El este veşnică iubire şi lumină. Dar eu care nu 
iubesc, pot oare suferi iubirea Lui? Nu cumva ca soarele ce 
loveşte orbitor peste cel ce stă în întuneric, aşa această lumină 
pe mine mă loveşte şi-mi devine orbitoare, dureroasă, 
arzătoare ca focul? Astfel, Dumnezeu devine pentru mine, ,,un 
foc mistuitor‖ (Ieşire XXIV, 17), foc ce arde şi păcatul şi pe mine 
care m-am unit cu el. 

Aşadar, dacă iubirea faţă de lume locuieşte în noi, iubirea faţă 
de Dumnezeu nu mai are unde să încapă. După ce-ţi vei goli 
inima de dragostea pământească, vei putea s-o umpli cu 
dragoste divină, şi astfel începe să locuiască de-acum în tine 
iubirea, din care nu poate ieşi nimic rău. Fiecare este aşa cum îi 
este iubirea: iubeşti pământul – vei fi pământ; Îl iubeşti pe 
Dumnezeu – ce să spun, că vei fi Dumnezeu? Nu cutez să 
vorbesc de la mine, ci să ascultăm ce zice Scriptura: ,,Eu am 
spus, sunteţi dumnezei şi toţi sunteţi fiii Celui Preaînalt.‖ Prin 
urmare, dacă vreţi să fiţi dumnezei şi fiii Celui Preaînalt, ,,nu 
iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte 
lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în 
lume este dorinţa trupului, şi dorinţa ochilor, şi ambiţia veacului 
acestuia, care nu este de la Tatăl, ci din lume‖, adică vrea să 
spună că vin de la oamenii care iubesc lumea. 

Superioritatea şi sublimitatea dragostei creştine, este pusă în 
evidenţă de Sfântul Apostol Pavel (cf. I Cor. XIII), printr-o 
poetică şi hiperbolică comparaţie cu alte daruri pe care 
corintenii le căutau cu asiduitate. Mai întâi cu glosolalia pe 
care Sfântul Apostol o potenţează până la dimensiuni angelice, 
dar care, fără dragoste, este simplu zgomot asurzitor de 
instrument de percuţie. Şi mai important şi vrednic de reţinut 
este că ,,de-aş împărţi avuţia mea şi de-aş da trupul meu ca să 
fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte‖ (I Corinteni 
XIII, 3). 

Aşadar, Sfântul Nicodim ne prezintă un exemplu din istoria 
Bizanţului, exemplu la care trebuie să ne gândim şi pe care 
trebuie să-l urmăm: Atunci când mama împăratului Leon cel 
înţelept şi-a pierdut fiul, pe care îl goniseră din Constantinopol, 
şi nu-l mai avea aproape, spre a-l vedea şi a se mângâia puţin, 
nu a făcut altceva decât a repetat neîncetat numele său. Exact 
aşa şi inima care-L iubeşte pe Hristos, de vreme ce Hristos este 
în ceruri şi nu-L vede spre a se desfăta de El... îi păstrează 
chipul şi-şi mângâie dorirea şi dragostea către El cu neîncetata 
pomenire a sfântului său nume, strigând mereu cu iubire şi 
lacrimi şi cu inimă rănită Iisus al meu, prea iubite Doamne. 
Astfel, această trecere de la «Iisus în faţa ochilor» la «Iisus în 
inimă», reprezintă tradiţia numită a «rugăciunii lui Iisus» sau 
a «rugăciunii inimii»; ea îşi are originea în concepţia biblică 
despre Numele lui Dumnezeu. Invocarea Numelui lui 
Dumnezeu este însoţită de manifestarea Lui imediată, căci 
numele este o formă a prezenţei. Dacă rugăciunea lui Iisus este 
mai puternică decât alte rugăciuni, aceasta vine din faptul că ea 
conţine înlăuntrul ei Numele lui Dumnezeu.   

Aşadar, iubirea creştină nu este o metaforă, nici un principiu 
utopic, ci cheagul ce ţine laolaltă pe toţi oamenii din lume, căci 
fără iubire omenirea nu ar putea trăi nici o clipă. Tendinţa spre 
iubire, care înfrăţeşte omenirea, nu este ceva accidental, ci este 
o trăsătură ontologică a naturii omeneşti. Societatea care va 
avea la temelia sa iubirea creştină, va avea o convieţuire cu 
adevărat paşnică şi rodnică între membrii ei, fiindcă numai 

iubirea poate stinge pornirile de ură, mânie, pizmă, răzbunare, 
violenţă, război etc. 

Iubirea creştină, oricât de sublimă, oricât de dumnezeiască ar fi, 
nu va izbuti niciodată să schimbe lumea dacă creştinii nu vor 
înţelege să pună mai presus de orice hotărârea de a o înfăptui 
în viaţa lor proprie. 

Rămânând în dragostea lui Hristos, creştinătatea de azi 
aşteaptă zori noi pentru existenţa ei, zori care să lase în urmă 
noaptea dezbinărilor şi a neîncrederii reciproce. La aceasta o 
îndeamnă iubirea curată, dorinţa de apropiere şi de înfrăţire 
care însufleţeşte azi toată omenirea din care creştinătatea face 
parte. 
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- SCURT ISTORIC - 

Un aspect important al asistenţei sanitare a populaţiei îl 
constituie asistenţa spitalicească, asistenţa medicală 
asigurată de spitale. În perioada medievală, statul nu 
manifesta niciun fel de interes şi preocupare pentru 
sănătatea locuitorilor săi, lăsând această grijă în sarcina unor 
vraci, „bărbieri‖ şi „doftori‖.  

Secolul al XVIII-lea are o însemnătate deosebită în ceea ce 
priveşte ocrotirea sănătăţii publice în Ţările Române: „… este 
prin excelenţă secolul înfiinţării primelor mari instituţii 
spitaliceşti româneşti‖. 

Iniţial, asistenţa medicală era asigurată de aşa-numitele 
―bolniţe‖, care funcţionau pe lângă mănăstirile mai 
importante. Transferul asistenţei medicale de la bolniţele 
mănăstireşti la spitale s-a făcut lent, iar spitalele au apărut 
„ca o formă de milostenie creştinească, la începutul secolului 
al XVIII-lea… fiind înfiinţate prin danii şi dispoziţii 
testamentare‖. Spitalul se deosebeşte de bolniţele 
mănăstireşti prin aceea că „este un aşezământ unde 
suferinzii adăpostiţi nu aşteptau totuşi alinarea bolilor de la 
minuni dumnezeieşti, de la sfintele moaşte sau de la icoane 
miraculoase, ci de la ştiinţa medicilor‖.  

Primul spital înfiinţat în Muntenia, a fost spitalul Colţea din 
Bucureşti, întemeiat de spătarul Mihail Cantacuzino (fratele 
domnitorului Şerban Cantacuzino) în anul 1704. Iniţial, 
spitalul avea o capacitate de 24 de paturi – 12 pentru bărbaţi 
şi 12 pentru femei. La spitalul Colţea  erau internaţi suferinzii 
de boli acute. Forma de administrare a spitalului era 
Epitropia, care mai avea în grijă şcoala şi adăpostul pentru 
săraci.  

Dacă în capitala Munteniei începuturile asistenţei sanitare 
asigurată de spitale se plasează în secolul al XVIII-lea la 
Târgovişte, debutul asistenţei spitaliceşti este înregistrat la 
începutul secolului al XIX-lea şi a fost marcat, aşa cum vom 
vedea, de multe ezitări. Astfel, în jurul anului 1805, biserica 
catolică avea dreptul şi obligaţia de a se preocupa de bunul 
mers al „noului spital pentru căutarea bolnavilor‖, care „lua 
pe an din vama târgului … taleri 150‖, bani care trebuiau „să 
se dea pe tot anul nelipsit‖.  

În anul 1822, „prin grija gospodarilor târgului Târgovişte‖ şi 
„cu voia domniei‖, locuitorii oraşului Târgovişte obţin dreptul 
de a-şi organiza un spital cu patru camere, casă pentru 
locuinţa doctorului, casă pentru spiţerie şi pentru spiţer. 
Spitalul urma să fie instalat în clădirile de la Mănăstirea 
Stelea, iar pentru întreţinerea lui s-a constituit o taxă de o 
para la un leu din vânzările realizate în Târgul din Afară, 
dându-se voie să se strângă şi obolul credincioşilor prin 
biserici. În condiţiile în care locuitorii au auzit că spitalul va fi 
instalat în oraş, la Mănăstirea Stelea, aceştia şi-au exprimat 
teama că se vor putea îmbolnăvi. Ulterior, la 5 iulie 1822, 
„otcârmuirea Valahiei‖ comunica locuitorilor fricoşi că şi în 
centrul Bucureştiului era spitalul Colţea care funcţiona fără 
nicio piedică, pentru că „păzindu-se curăţenia, nicio 
molipseală nu aduce‖. Deşi spitalul a fost instalat „… au şi 
adus dohtor cu cheltuială şi spiţer cu îndestule dohtorii …‖ nu 
se găseau oameni dornici să vină la tratament, aceasta 
deoarece „… oroşanii dă acolo cât şi cei după afară 
neobicinuiţi fiind cu spital îşi fac boalele prin casele lor, 
părându-li-se spitalul scurtarea vieţii lor‖. Astfel, în condiţiile 
în care cheltuiala pentru spital se dovedea a fi „zadarnică‖ iar 
„zidirea spitalului a rămas netrebnică‖, şi deoarece „nu era cu 
cuviinţă a sili pe bolnavi de a merge la spital fără voia lor‖, la 

10 februarie 1825, domnitorul ţării - Grigore Dimitrie Ghica, a 
aprobat cererea locuitorilor de a se da o altă destinaţie 
fondurilor ce se realizau din vânzările făcute în Târgul din 
Afară. Aceste fonduri urmau să fie folosite pe viitor la 
întreţinerea aşa-numitului „drum al izvoarelor‖, prin care se 
adusese apă în oraş, precum şi la deschiderea unei şcoli 
„pentru învăţătura copiilor sărmani‖ la Biserica Sfântul 
Nicolae. Astfel, primul spital din Târgovişte a avut o viaţă 
foarte scurtă datorită fricii locuitorilor de a se trata la această 
instituţie, nouă pentru ei. 

Momentul Regulamentului Organic a coincis şi la Târgovişte 
cu o sporire a interesului autorităţilor pentru domeniul sanitar 
şi pentru activitatea medicală. Astfel, la Mitropolie funcţiona 
un spital, o spiţerie şi o magazie cu spirt, care aparţineau 
armatei ruseşti. De altfel, ca şi în alte centre urbane ale ţării, 
în timpul ocupaţiei ruseşti au fost rechiziţionate câteva 
încăperi din oraş, în care „s-a făcut spital pentru ostaşi‖. 

Anul 1833 marchează apariţia unei noi instituţii sanitare – 
spitalul judeţean, creată datorită preocupării vornicului Barbu 
Ştirbei care funcţiona într-o clădire care există şi astăzi la 
întretăierea străzii A. Iancu cu Calea Domnească. Acest 
spital avea o activitate sezonieră, deoarece funcţiona numai 
pe timpul verii, dispunea de 19 paturi şi era destinat 
bolnavilor contagioşi şi celor care sufereau de sifilis, numit şi 
„boala franţuzească‖. Activitatea acestei instituţii spitaliceşti 
se afla în strânsă legătură şi cu epidemia de holeră din anul 
1831 care a impus înfiinţarea temporară a unui spital de 
contagioşi şi a marcat începutul promovării unor instrucţiuni 
pentru prevenirea epidemiilor. De altfel, declanşarea unor 
epidemii a făcut ca printre măsurile adoptate în vederea 
stopării extinderii acestora să se regăsească şi cea privind 
înfiinţarea unor spitale temporare în care să fie internaţi 
bolnavii contagioşi.                                                                                                

Mijlocul secolului al XIX-lea a marcat o nouă orientare în 
ceea ce priveşte „soarta‖ instituţiei spitaliceşti. În anul 1850 
au fost închiriate pentru spital casele Bisericii Sfântul 
Nicolae, compuse din patru camere. În anul 1851 spitalul s-a 
mutat în casele cluceresei Elena Hiotu, iar apoi în casele lui 
N. Andronescu. Tot acum au luat fiinţă Comitetul sanitar al 
Sănătăţii Publice şi Comisia spitalicească locală, având rolul 
de sprijinire a spitalului. De asemenea, a crescut inventarul 
spitalului, unde existau 20 de paturi, numeroase obiecte de 
lenjerie, papuci, cearşafuri. 

Numirea lui Carol Davila în funcţia de inspector general al 
Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar a reprezentat o 
perioadă-reper în ceea ce priveşte evoluţia sistemului sanitar 
al ţării şi, firesc, lucrurile s-au făcut simţite şi la Târgovişte. O 
realizare importantă a aceste perioade a constituit-o faptul că 
spitalul a căpătat o clădire proprie, nemaifiind nevoie să 
„călătorească‖ în diverse spaţii, case din oraş închiriate. 
Acest lucru a fost posibil prin donaţia făcută de boierul 
Nicolae Băleanu, ale cărui case urmau „ca să slujească de 
veci pentru spital‖, cu condiţia ca acesta să poarte 
întotdeauna o inscripţie prin care să fie amintit urmaşilor, 
numele donatorului. Situată în ,,Strada Mare‖, clădirea a 
favorizat realizarea unor amenajări adecvate, mai ales după 
ce a fost şi renovată în urma unui incendiu. Pe de altă parte 
însă, înzestrarea materială a spitalului lăsa de dorit, doctorii 
G. Daraghi şi C. Buruleanu făcând eforturi mari pentru a 
„controla‖ situaţia. 

Un moment important în organizarea spitalicească din 
Târgovişte l-a constituit cel din timpul războiului pentru 
cucerirea independenţei. Astfel, în timpul evenimentelor 
militare, la Târgovişte s-au făcut pregătiri rapide pentru 
înfiinţarea unui spital militar cu 200 de paturi. În acest sens, 
prefectura judeţului Dâmboviţa cerea primăriei Târgovişte să 
fie luate măsuri pentru ca până la punerea în funcţiune a 
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spitalului să se apeleze la cetăţenii oraşului pentru a primi 
„câte unu sau doi soldaţi răniţi, a le da, nu hrană, nu 
medicamente, ci adăpost şi consolaţiune‖. Paralel, populaţia 
oraşului Târgovişte şi a judeţului Dâmboviţa era solicitată 
pentru a contribui – prin ofrandele lor – la punerea grabnică 
în funcţiune a unui „spital regulat la Fonderie pentru îngrijirea 
răniţilor‖. Pentru buna organizare şi funcţionare a spitalului, 
s-a format un comitet de conducere – „comisia spitalicească‖ 
– însărcinat cu primirea ofrandelor locuitorilor. 

În perioada anilor 1893-1894, la Târgovişte a fost iniţiată 
acţiunea de construire a unui spital divizionar. Iniţiativa a 
venit din partea Ministerului de Război şi a prefecturii 
judeţului Dâmboviţa, care au cerut primăriei oraşului 
Târgovişte cedarea unui teren pentru construirea spitalului 
divizionar, terenul solicitat fiind numit „vechiul abatoriu‖. De 
asemenea, prefectura judeţului cere primăriei Târgovişte să 
încerce să obţină cât mai repede consimţământul consiliului 
comunal al oraşului argumentând prin aceea că ridicarea 
unui spital divizionar ar înfrumuseţa aspectul oraşului şi, mai 
ales, ar veni în întâmpinarea problemelor de sănătate cu 
care s-ar confrunta locuitorii oraşului .  

Toate eforturile care au avut drept scop construirea unui 
spital divizionar la Târgovişte, veneau în sprijinul populaţiei 
târgoviştene care urma să beneficieze, alături de cadrele 
militare, de serviciile acestei noi instituţii spitaliceşti. Aceste 
discuţii şi acţiuni aveau loc într-o perioadă în care după 
eforturi îndelungate se inaugura clădirea nouă a spitalului, ce 
va fi numit „spitalul judeţean‖. Ca urmare, se poate aprecia 
faptul că atât autorităţile sanitare cât şi cele administrative 
erau interesate în asigurarea cadrului necesar ocrotirii 
sănătăţii populaţiei târgoviştene şi colaborau în această 
direcţie.   

Odată cu trecerea timpului şi în condiţiile progreselor 
înregistrate spre sfârşitul secolului al XIX-lea, „spitalul 
judeţean‖ avea să devină „necorespunzător‖, clădirea în care 
îşi desfăşura activitatea fiind „veche şi ruinată … fără o 
împărţire de spital, fără nici o ventilaţie sistematică, coridoare 
fără lumină, odăile neîncăpătoare chiar pentru 30 de paturi 
… insuficiente, cu zidurile crăpate, lemnăria veche, infectă şi 
burduşită cu insecte, etajul de jos pierdut cu desăvârşire din 
cauza umezelii … iar … exteriorul asemenea în ruină‖. Ca 
urmare, Consiliul permanent a hotărât construirea unui local 
propriu pe o parte a terenului judeţean de la ruinele Curţii 
Domneşti, proiect ce urma a fi realizat în aproximativ 2 ani. 
După eforturi îndelungate şi prin contribuţia majoră a 
doctorului D. Iovitz, în anul 1893 a fost inaugurată clădirea 
nouă a spitalului. Este vorba de spitalul județean, aşa cum 
spuneam, „înzestrat cu o clădire proprie şi sistematică‖, 
special destinată „acestei instituţii‖. Curtea spitalului a fost 
„pavată cu piatră şi două galerii cu mozaic‖, se instalase un 
„rezervor de apă, metalic, două sobe, rufărie şi lenjerie, 
mozaic în două camere de contagiune‖. De asemenea, se 
impunea şi cumpărarea unor instrumente chirurgicale, o 
gheretă la intrare şi organizarea unui mic laborator folosit la 
prepararea „decocţiunilor, infuziunilor, divizarea pulberilor şi 
dozarea medicală‖.  

Începutul secolului al XX-lea a coincis cu „creșterea 
prestigiului spitalului‖: s-au înmulţit consultaţiile gratuite, 
cunoscându-se faptul că la consultaţiile zilnice veneau în 
spital „… câte 22 de bolnavi, iar joia şi duminica câte 50-60‖. 
Pe de altă parte, doctorul G. Zissu, medic primar al judeţului 
din anul 1900, a solicitat efectuarea unor lucrări de 
consolidare şi îmbunătăţire la localul spitalului, prin 
consolidarea zidurilor crăpate şi a iniţiat plantări de pomi în 
curtea spitalului. Dincolo de aceste acţiuni, pe la 1902, se 
solicita creşterea numărului de paturi în spital, suplimentarea 
personalului sanitar cu câte un medic şi un infirmier la 

pavilionul de boli contagioase. Aceste solicitări evidenţiază 
faptul că interesul locuitorilor oraşului Târgovişte pentru 
asistenţa medicală acordată de spital a crescut, fiind 
depăşite ezitările şi neîncrederea care au marcat 
deschiderea spitalului la Târgovişte, la începutul secolului al 
XIX-lea. De asemenea, se considera necesar să se acorde 
mai multă atenţie în vederea îngrijirii curţii spitalului în partea 
dinspre râul Ialomiţa. Schimbarea atitudinii populaţiei 
târgoviştene, şi nu numai, faţă de spital şi asistenţa medicală 
oferită de spital, este pusă în evidenţă de „o afluenţă tot mai 
mare de bolnavi la spital‖, de solicitarea privind „sporirea 
numărului de paturi şi angajarea a încă unui medic 
secundar‖; nu trebuie omis nici faptul că la spitalul judeţean 
au fost înfiinţate băi cu duşuri şi un sistem de încălzire 
promptă şi economică.  

 

În primul deceniu al secolului al XX-lea se făceau auzite voci 
care contestau alegerea locului pe care fusese ridicat 
spitalul, dar în paralel sunt înregistrate progrese remarcabile 
în domeniul asistenţei sanitare oferită de spital: numărul 
consultaţiilor creşte; asistenţa naşterilor şi vizitarea lehuzelor 
de către personal sanitar devine obişnuinţă; pelagra, 
alcoolismul, tuberculoza, conjunctivita, lepra, au fost în 
atenţia personalului sanitar şi prin acţiunea acestuia, astfel 
de maladii înregistrează o oarecare „ameliorare‖. Aceste 
progrese în domeniul sănătăţii publice, au marcat orientarea 
spitalului spre o direcţie bună, un rol important având în 
acest sens  doctorul Costăchescu Marinoiu, medicul şef al 
spitalului, care s-a impus ca o personalitate marcantă în 
oraş. Alături de el au lucrat şi s-au evidenţiat: medicul 
secundar Dumitrescu, subchirurgul Şt. Niculescu, intendentul 
N. Istrătescu şi moaşa Sevasta Rădulescu. 

Astfel, cunoscând atât perioade de realizări cât şi perioade 
de neîmpliniri, spitalul – numit „judeţean‖ sau „central‖, a 
reprezentat o instituţie care s-a impus şi a reuşit să câştige 
încrederea locuitorilor prin activitatea stăruitoare a unor 
medici cu vocaţie şi a unui personal sanitar care s-a dedicat 
cu dăruire activităţilor întreprinse.  
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