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EDITORIAL 

 

Odată cu venirea primăverii și sufletele noastre ar fi trebuit să înflorească și să prindă 

culoare. Anul acesta, idealurile s-au schimbat. Am uitat vechea tradiție, mărțișorul, vestitorul 

primăverii și ne-am afundat în direcții mature. 

   Am lăsat uitării șnurul roșu cu alb și am îmbrățișat cerneala și mirosul cărților, 

întâmpinând simularea, lăsându-i doar pe cei mici cu bucuria primăverii. 

   Primăvara aceasta nu înseamna doar uitarea unor simboluri și tradiții. Aceasta a adus cu 

ea, frica și neliniștea care sunt sinonime cu poporul islamic.  

   Toată Europa fierbe la ora actuală, neștiindu-se unde se va auzi boom-ul. Sub aerul 

primăverii, amestecat cu fum și praf, oamenii își caută liniștea și siguranța. Totul s-a 

metamorfozat. La fel cum din omidă răsare un fluture, așa primăvara se schimbă  din prospețime 

și bucurie  în frică, stres și responsabilități, ce ne apasă umerii fragili .  

   

Prin 

urmare, 

chiar dacă 

primăvara 

aceasta nu 

a fost una 

a 

tradițiilor, 

noi totuși, 

ca tineri în 

formare, 

așteptăm 

cu drag 

mugurii ce ne arată cum primăvara nu și-a pierdut din forme. 

Iustina Cârjă şi Lucian Fărcaşanu, Clasa a XII- a C 
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REPORTAJ 
 

Constantin Brâncuși 

Anul 2016 este considerat „Anul Brâncuși” deoarece se împlinesc 140 de ani de la 

nașterea sa. Cu ocazia acestui eveniment, la C.D.I. s-a organizat un simpozion dedicat amintirii 

lui Constantin Brâncuși, revoluționarul artei moderne. 

  Încă din tinerețe a dezvoltat o pasiune pentru sculptură. Fugea deseori de acasă și lucra 

în ateliere de  boiangerie pentru a-și pune în practică spiritul creativ și pentru a se întreține. 

Prima sa lucrare a fost o vioară de lemn, făurită dintr-o cutie de portocale. Cu timpul, această 

pasiune a căpătat amploare și s-a transformat într-un stil de viață. 

  Dorința lui era să ajungă în Paris, capitală culturală europeană, ca să-și desăvârșească arta 

învățând de la cei mai buni sculptori. Spectaculoasa arhitectură și peisajele pariziene au constituit 

o sursă importantă de inspirație, cât și un loc prielnic pentru a crea. Nu dorea să rămână un artist 

anonim, drept pentru care de la a doua jumătate a vieții își părăsește locul natal, unde șansele ca 

să se facă remarcat erau minime și se mută definitiv în Franța, unde se bucură de recunoașterea 

cuvenită și mult dorită. 

  Sculpturile meșterului erau de o deosebită însemnătate. Aspectul simplu al acestora nu au 

provocat un impact prea mare asupra publicului român, dar în schimb au reușit să impresioneze 

mulți iubitori de artă străini. Ca izvoare de inspirație, avea tradiția, modelele folclorice oltenești 
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și diverse elemente din natură. Era obsedat de simbolul zborului, al apei, al luminii și al 

verticalității. „Orice simplitate este o complexitate rezolvată.”(Constantin Brâncuși) 

  Sculpta în piatră și în lemn, punând suflet în tot ce făcea. Uneltele cu care lucra erau deseori 

imprimate cu sânge, fiindcă Brâncuși, în îndelungile sale momente de contopire cu arta, uita să-și 

protejeze mâinile. Dintre cele mai importante sculpturi, reamintim: „Masa tăcerii” ce  reprezintă 

trecerea ireversibilă a timpului, scaunele din juru-i având formă de clepsidră, „Pasăre măiastră” 

ce descoperă tuturor sublima artă a zborului și „Coloana infinitului” fără de început și fără de 

sfârșit, simbolizând infinitul. 

  Iubindu-și țara nespus de mult, Constantin Brâncuși dorea să doneze României o parte 

din creații. Intențiile sale nu au fost bine-primite, astfel că, în prezent, majoritatea sculpturilor se 

găsesc în muzee din New-York și Paris. Pe teritoriul românesc se află „Masa tăcerii”, „Coloana 

infinitului” și „Poarta sărutului”, toate făcând parte din Ansamblul Monumental din Târgu Jiu. 

 A murit ca cetățean francez, la insistențele francezilor ce purtau o deosebită admirație 

pentru talentul său. 

 Irina Moroşanu, Iulian Petroaia, Andrei Tărâţă, Matei Fedeleş, clasa a XI a B 

 

Nichita Stănescu- '83 

 A fost un poet reprezentativ al neomodernismului, care a fost propus pentru premiul 

Nobel și a primit premiul Herder. La aniversarea celor 83 de ani, elevii Liceului „Mihail 

Sadoveanu'' Borca, i-au dedicat artistului cele zece minute de recreație, numite ulterior „Pauza 

Nichita Stănescu''. În cadrul acestei pauze s-a desfășurat un mini-spectacol și ne-am delectat cu 

recitarea poeziilor „Un fel de sfârșit'' și „Viața mea se ilumineză'' de către Teodora, respectiv 

Gabriela. De asemenea, Ștefan a fost impresionat și a luat pe moment 

decizia de a se implica, recitând la rândul său, una dintre Elegii. Flavia 

a făcut deliciul publicului și a interpretat atât vocal, cât și la chitară, 

versurile din poezia „Era frumoasă ca umbra unei idei''. Au fost expuse 

, pe peretele școlii câteva citate și scrisori trimise de poetul Aurel 

Dumitrașcu lui Nichita Stănescu. Cel mai important citat dintre acestea 

este: „Pe pământ, tot ce exista are nevoie din când în când să plângă''. 

Acesta, în ultimele momente ale vieții, i-a dedicat soției sale versurile: 
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„Să ningă peste noi cu miei doar astăzi/ Să ningă inima din noi/ Noi niciodată nu am fost noroi/ 

O spun și mieii care ning peste noi.''  

Această pauză ne-a stârnit interesul pentru lirica lui Nichita Stănescu, privindu-l cu alți 

ochi pe poet. Asemenea eveniment ar trebui să se repete. Colegii de la a XI-a A mai voiau 

poezie, deși începea ora de matematică. 

Denisa Carază, Paula Fedeleş, Daria Loghin, clasa a IX-a A 

 

Strămutații, lumea de sub ape 

Anul acesta nouă dintre elevii liceului „Mihail Sadoveanu”,  Ana-Florentina Apăvăloaie, 

Florin Apăvăloaiei, Teodora Bordianu, Flavia-Ioana Botezatu, Denisa Carează, Daria Loghin, 

Alexandru Mujdei, Gabriela Sofron și Sebastian Tanasă (IX A)  au participat la cea de-a II-a 

ediție a concursului „Locuri ale memoriei în localitatea ta” inițiat de IICCMER (Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc). Coordonați de profesorul 

Florin Popescu, au realizat un documentar de o oră și şaptesprezece minute despre suferința 

adusă localnicilor odată cu construirea 

barajului Bicaz. Pentru documentarul 

nostru, ne-am axat mai mult pe informțiile 

adunate atât de la persoanele care au 

cunoscut îndeaproape acea perioadă, cât și 

de la persoanele ce erau bine informate. 

 În urma celor cinci expediții am 

scos în evidență dramele trăite de oamenii 

care au fost strămutați. Deși unele persoane 

au văzut această acțiune  ca pe un nou 

început, majoritatea au fost înstrăinați de familie și locurile natale. 

 Inginerul Dimitrie Leonida a prevăzut un proiect mult mai mic. În urma aplicării 

proiectului, apa nu ar fi inundat localitățile care se află astăzi sub apă. Proiectul a fost 

redimensionat de comuniști, iar construcția a devenit de douăsprezece ori mai mare decât cea 

gândită de inginerul Leonida. Filmul nostru prezintă și o hartă cu cele mai importante 

amplasamente care au fost strămutate sau distruse: Biserica Mănăstirii Buhalnița, monument 
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istoric din secolul al XVII-le-a strămutat în 1958 și cimitirul Mănăstirii parțial strămutat, școala 

aflată în incinta Mănăstirii 

Buhalnița, Catedrala din Hangu dinamitată în 1959, Biserica veche din Hangu strămutată în 

pădure, spitatul „Regele Carol I” din Hangu, Căminul Cultural strămutat la Borca, Aerodromul 

spitalului, judecătoria desființată, Biserica Izvorul-Alb și cea din Fârțâgi care a dispărut. 

Strămutarea trebuia încheiată până la 1 iulie 1960 .  

 Construcția barajului a început la 13 noiembrie 1950 într-o zonă cu oameni nesupuși și 

unde activau și organizații de partizani și luptători anticomuniști. Unii au făcut închisoare chiar 

în coloniile de muncă forțată de la 

baraj. Scopul partidului comunist 

era de a decima numărul deținuților 

politici care nu mai încăpeau în 

închisori fiind trimiși să muncească 

în construcția barajului. 

 Persoanele acum în vârstă, 

a căror copilărie a fost marcată de 

acea perioadă, numesc Lacul Bicaz 

„tău” și o parte dintre ei nici nu pot 

să îl privească. „O venit ciorile să-

și facă cuibarele”, așa le spuneau 

localnicii strămutaților. Nu multă 

lume cunoaște faptul că în spatele minunatului peisaj oferit de lac se ascunde o adevărată dramă. 

 În urma a cincisprezece ore de montaj am realizat proiectul „Strămutații, lumea de sub 

ape” care a luat locul al III-lea la concursul „Locuri ale memoriei în localitatea ta”. Alături de 

celelalte echipe câștigătoare (Iași și Cluj), elevii nemțeni au participat în perioada Școlii Altfel la 

o tabără intitulată „Școala de primăvară <<Memorie locală – Memorie națională>>”, în orașul 

Râmnicu-Sărat. Din păcate, au fost selectați să participe doar 4 din cei 9 membri ai echipei. 

Participanții au beneficiat de transport, cazare și mese gratuite, iar de-a lungul celor cinci zile 

programul taberei a constat în prelegeri, workshop-uri, ateliere, proiecții de filme și vizitarea 

fostului penitenciar Râmnicu-Sărat. Cu această ocazie, elevii i-au întâlnit pe Radu Preda 

(președintele executiv IICCMER), Octav Bjoza (fost deținut politic) și pe scriitorul Adrian Alui 

Gheorghe. 

Liceeni s-au întors acasă cu experiențe și prieteni noi. 

Gabriela Sofron, Teodora Bordianu, Levent Diaconu, Flavia Botezatu -clasa a IX -a A 

Mihaela Supleanu – clasa a XI-a A 
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ISTORIE 

Ziua regalității (10 mai 1866) 

 La începutul lunii mai se celebrează o serie de evenimente care fie au marcat istoria 

Europei, dar și a României: la data de 10 mai 1866 Carol I a devenit domnitor al României; 11 

ani mai târziu, Carol I va semna actul de proclamare a independenței iar la 10 mai 1881 România 

va deveni regat. Inainte de instaurarea regimului comunist (1948), românii sărbătoreau ziua 

naționala a României la data de 10 mai.  

 În urma abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza din 11 

februarie 1866 puterea va fi preluată de o Locotenență Domnească 

formată din trei membri: Lascăr Catargiu (reprezentant al Moldovei și 

al conservatorilor), generalul Nicolae Golescu (reprezentant al Tării 

Românești și al liberalilor), iar cel din urmă fiind colonelul Nicolae 

Haralambie (reprezentant al armatei). În acest timp s-a format și un 

guvern provizoriu format de Ion Ghica. Locotenența Domnească și 

guvernul provizoriu au rămas la putere până la aducerea unui prinț 

străin. S-au dus trative cu scopul aducerii la conducere cu Filip de 

Flandra, însă acesta a refuzat. În acest context, marile puteri cereau 

anularea unirii celor două Principate. Împăratul Franței, Napoleon al III-lea și oamenii politici 

români au dus tratative îndelungate pentru aducerea unui prinț străin cu regele Prusiei. Acordul 

regelui Prusiei a salvat Principatele Române de la divizare prin aducerea prințului Carol de 

Hohenzollern-Sigmaringen. 

 La data de 10 mai 1866, Carol I depune jurământul de credință față de țară. În următorii 

ani, România a trecut printr-o perioadă de modernizare pe planurile politice, culturale, sociale și 

economice. A fost adoptată o nouă Constituție în iulie 1866, inspirată dupa modelul belgian. 

Constituția prevedea schimbarea numelui statului în România, forma de guvernare fiind 

monarhia constituțională ereditară. Obiectivul obținerii independenței a rămas una dintre marile 

probleme nerezolvate de statul român modern, dar care a fost posibil în timpul lui Carol I. 

Consolidarea monarhiei în România se va înfăptui în urma Războiului de Independență (1877-

1878). În urma acestui fapt, Carol I primește titlul  de Alteță Regală, apoi în 1881, titlul de Rege. 
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România va deveni regat, iar în 1884 a fost emisă legea prin care s-au constituit Domeniile 

Coroanei. 

         În timpul conducerii lui Carol I, România și-a întărit prestigiul extern, dar și intern: au fost 

puse bazele Academiei Române, în 1867 s-a adoptat moneda națională (leul), în 1880 a luat ființă 

BNR (Banca Naționala Română) și altele. Următorul fapt istoric important pentru România  cât 

și pentru Regalitate va fi consolidarea statului prin Unirea din 1918 din timpul lui Ferdinand I.  

     Ioan-Cristian Gheorghiu, Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”-Piatra-Neamț, clasa a XI-a D 

 
 

EDUCAȚIE 

Darul păpădiei 

 Aţi auzit de terapie 

 Pe bază de copilărie 

 Cu motiv de păpădie? 

 Staţi să vă limpezesc… 

 Miercuri, 18 mai, am plecat de acasă cu gândul să 

ajung la cercul pedagogic al învăţătorilor, la Borca, la 

Liceu. Şi unde mă trezesc, în plină sărbătoare: mari şi 

mici, cu emoţii după ureche şi entuziasm la butonieră. 

Nişte copii mari deghizaţi în doamne învăţătoare ne-au 

poftit la joacă. 

Doamna învăţătoare Gladiola Bondar le-a arătat copiilor 

de toate vârstele cu ce unităţi de măsură se aproximează 

zâmbetul, fiindcă toţi cei ce au fost la lecţia doamnei au 

ieşit zâmbind. La clasa de alături – altă minune-cei de 

clasa I au învăţat de la doamna învăţătoare Ioana Fedeleş 

cum să umbli cu banii. N-au cumpărat nimic decât inimile 

invitaţilor, că tare încântaţi erau. 

 „Dragu mi-i unde-am vinit, 

 Cu cine m-am întâlnit…” fiindcă am ajuns într-o sală minunată, unde clasa pregătitoare, a 

II-a şi a III-a puseseră ochii pe… păpădie. 

Şi au studiat-o, au mirosit-o, au gustat-o, au preparat-o, au citit-o şi au iubit-o. Dar ce cântece i-

au cântat, ce poezii i-au compus, ce de jocuri şi ce reţete…Noi, cei mai înalţi de un metru, am 
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urmărit tânjind să fim în faţă, pe covor, să fim mai aproape de Savant, de Grădinar şi de Bucătar. 

Da, pentru că doamna Nicoleta Ciubotă era un savant pasionat, Ramona Spătărescu nu mai era 

doamna învăţătoare ci un vrednic grădinar iar talentatul bucătar ştiţi cine era? Chiar doamna 

Dumitrela Alămîe, cu bonetă şi şorţ şi un teanc de reţete cu păpădie. 

 Am aflat multe! Da, cu prisosinţă… Chiar şi domnul director Vasile Amariei nota ceva 

într-un caiet, am văzut cu ochii mei! Ne-am bucurat? Da, din belşug… Doamnele învăţăoare 

credeau că pe elevi îi învaţă… de fapt pe noi ne-au învăţat, o lecţie caldă despre entuziasm, 

prietenie şi respect faţă de Copil. 

 Şi a fost atât de bine, ca atunci când e ziua ta şi toţi îţi fac surprize frumoase! 

Cu drag, un corigent la maturitate, 

învățătoarea Cristina Petrea 

 

Copiii, miezul familiei 

Conferinţa cu acest nume, desfăşurată în ziua de 11 aprilie 2016, la Căminul Cultural 

Borca, a fost răsplătită cu zeci de aplauze de  spectatorii prezenţi în sală. Invitaţi au fost : preotul 

Mihai Ifrim de la parohia Sabasa, preotul Mihai Andrei Aldea de la Mănăstirea Petru Vodă, 

psiholog Mirela Loghin, dr. pediatru Cecilia Parfeni. 

Debutul a fost făcut de o trupă de actori din clasa a III-a, îndrumaţi de înv. Nicoleta 

Ciubotă, care ne-a amintit de familia tradiţională în care cei mai mulţi dintre noi am crescut. 

Invitaţii au amintit că principiile  şi valorile se moştenesc din familie. La fel şi cei şapte ani de 

acasă şi firea omenească. 

Dacă pâna în anul 1989 în familiile de la noi se mai păstrau principii solide  datorate stabilităţii 

economice din zonă, astăzi se constată un declin datorat problemelor financiare şi a diminuării 

sentimentelor. Familia tradiţional creştina s-a şubrezit, pentru că acei trei factori prezenţi în 

educaţie, Dumnezeu, mama şi tata au pierdut teren. Autoritatea tatălui este de cele mai multe ori 

o amintire, şi aceea perimată. Este subminată autoritatea părinţilor, din cauza libertăţilor pe care 

aceştia le acordă cu prea mare generozitate copiilor. 

Copiii nu au discernământ şi nu judecă lucrurile corect, de aceea se impune mai mult 

control din partea părinţilor, mai multă apropiere, afecţiune şi comunicare. La polul opus se 

situează copiii care suferă din cauza autorităţii părinţilor, copii care devin mai târziu introvertiţi 

şi nesociabili. 
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O altă categorie de copii este este cea de super- răzgâiaţi , când primesc uşor totul, când 

nu dau nimic în schimb, pentru că nu li se cere.Aceştia vor fi adulţii care nu se pot maturiza 

afectiv, nu se pot descurca, dar care bravează,  sunt laşi, necumpătaţi şi lipsiţi de bărbăţie. 

Părinţilor li se cere o mai mare apropiere de şcoală, cooperare, respect, îngăduinţă faţă de 

cadrele didactice. Ei trebuie să înţeleagă că nu întotdeauna trebuie luată apărarea copiilor. Şi că 

pedepsele aplicate uneori copiilor lor sunt juste şi nu prea greu de îndeplinit. Cei care greşesc 

trebuie să suporte consecinţele faptelor lor cu bărbăţie. 

Societate este într-o schimbare radicală. Se schimbă cultura, civilizaţia lumii. Realitatea 

virtuală este exagerat de prezentă.Se schimbă şi mentalităţile.Tindem să devenim făţarnici şi 

nesinceri. Îi blamăm pe cei care mai cred în adevăr. Ne plac lucrurile duse la extrem. Am uitat ce 

este moralitatea. "Oare omul nu este pe pământ ca într-o slujbă ostăşească?" spunea Iov, sau 

Iezechiel “Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții? ” (Vechiul Testament , 

18, 2,).  Măcar să avem mereu aceste citate în minte şi tot nu este totul pierdut. 

Psihologul Mirela Loghin spunea că dacă ar aplica piramida lui Maslow elevilor pe care 

îi consiliază, ar avea surpriza să constate că numai nivelurile inferioare de necesităţi sunt 

îndeplinite. Nimeni nu ajunge în vârful piramidei, unde primează necesităţile spirituale, pentru că 
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nu există astfel de dorinţe.Cred că nimănui nu i-ar place să i se spună că refuză să gândească şi 

că este prost. Se poate pune stavilă degradării familiei, prin deschidere, comunicare, afecţiune şi 

credinţă. Fără familie suntem uşor de manipulat. Şi nu asta vrem.  

Mulţumim Grupului APOR Borca pentru organizarea acestei conferinţe de la care am 

plecat mai bogaţi la minte şi la suflet. 

                                        Iustina Cârjă, Lucian Fărcăşanu, clasa a XII-a C 

 

Părinții ideali 

Părinţii doresc să fie ascultaţi şi înţeleşi. Ei îşi doresc să aibă o relaţie armonioasă cu 

copiii lor. Dar în graba de a rezolva toate problemele zilnice, ei uită că au în faţă copii cu puţină 

experienţă de viaţă şi cu mult mai puţine cunoştinţe decât ei.  

Copiii au mare nevoie de a fi ascultaţi şi înţeleşi, mai mult decât părinţii lor..Un bun 

părinte îl face pe copilul său să se deschidă, să-şi descarce emoţiile, să găsească cele mai bune 

soluţii pentru rezolvarea problemelor. Atunci când copilul este supărat, bolnav, cînd a avut un 

eşec, când cineva s-a purtat dur cu el, când îi este ruşine, părintele să-i arate că-l înţelege, că ştie 

ce trăieşte. Copiii vor să ştie că sunt auziţi. 

Iată câteva idei despre cum vrem noi să fie părinţii noştri: 

-Părinţii să fie cei dintâi prieteni. 

-Să încurajeze copilul să se exprime şi să nu-l  pedepsească dacă greşeşte. 

-Să nu le impună numai restricţii. 

-Să existe un echilibru între libertate şi responsabilitate. 

-Să fie încurajaţi la tot pasul. 

-Părinţii să fie cel mai bun exemplu. Neînţelegerile dintre părinţi afectează negativ copiii. 

-Să aibă activităţi în aer liber şi zilnic părinţii şi copiii să facă " ceva" împreună. 

-Autoritatea şi iubirea să fie în echilibru 

-Să nu ofere totul de-a gata. 

-Să aibă mai multă răbdare atunci când copilul argumentează o idee. 

-Părinţii să-şi îndrume copiii spiritual şi să meargă la biserică. 

Poate că suntem cam pretenţioşi, dar într-o familie şi părinţii şi copiii trebuie să 

investească timp, răbdare, sentimente ca totul să meargă ca pe roate. 

                      Iustina Cârjă şi Lucian Fărcăşanu, clasa a XII-a C 
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RELIGIE 

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim - Floriile 

Creștinii ortodocși prăznuiesc duminica, cu o săptămană înainte de Paști, Intrarea 

Domnului în Ierusalim. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr.În această zi 

Iisus Hristos l-a înviat pe Lazăr din morți și mulțime mare de iudei au venit să-L întâlnească. 

Învierea lui Lazăr e simbolul învierii 

viitoare a neamului omenesc și 

arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu 

care poate răsturna legiile naturii. 

Duminică, a doua zi, Iisus ceru 

la apostolii Săi să-I aducă un mânz de 

asin (măgar). După ce I-au adus 

asinul, Apostolii și-au așternut pe el 

hainele, (hainele Sf. Apostoli simbolizeaza noua haină pe care o vor îmbrăca oamenii, Sf.Botez), 

iar Iisus a încălecat și înconjurat de aceștia și de multime mare de popor, a pornit spre Ierusalim. 

Poporul din Ierusalim Îl așteaptă pe Iisus ca pe un Împărat, cu bucurie și nădejde, deoarece 

auzise de minunile pe care le savârșise. Când a ajuns la porțiile cetății, mulțime mare de oameni 

I-au ieșit în întampinare, purtând în mâini ramuri verzi de finic (palmier curmal). Așternându-și 

hainele pe unde trecea El, toți srigau: Osana, Fiul lui David, bine este cuvântat Cel ce vine întru 

numele Domnului! Osana întru cel de sus!( Sfânta Scriptură). 

După modelul mulțimii din cetatea Ierusalimului, Biserica Ortodoxă a rânduit ca să fie 

aduse la biserică ramuri de salcie înverzite și înflorite,care se sfințesc prin stropire cu agheasmă 

și se împart tuturor credincioșilor dimineața, înainte de începerea slujbei Sfintei Liturghii. 

Credincioșii le vor ține în mâini pe tot parcursul slujbei, iar la săvârșitul acesteia le vor duce 

acasă și le vor pune la icoane. 

Tradițiiile și superstițiile românești asociate cu Sărbătoarea Floriilor: 

cine se spală pe cap, în duminica de Florii cu apă este în pericol de a i se albi părul, 

ramurile sfinte de salcie se păstreză de-a lungul întregului an, având menirea de a lecui diverse 

boli, brâul din salcie se zice că îți iau cu mâna durerea de șale și sunt un antidot pentru mușcătura 

de șarpe, viile și liveziile sunt împodobite cu ramuri de salcie pentru a aduce o recoltă bogată. 

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, cu toate că este o sărbătoare a bucuriei, amintește de 

începutul Patimilor Mântuitorului pe care Le-a îndurat pentru mântuirea noastră, a tuturor. 

Ana Florentina Apăvăloaiei, clasa a IX-a A 
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SOCIAL 

Islamul la porțile Europei 

Cuvântul de deschidere al conferinţei cu acelaşi nume, desfăşurată la Căminul cultural Borca: 

 

În ultimele luni s-a vorbit mult despre planul colonizării arabe a Europei, despre dorinţa 

forţelor care conduc lumea, de a distruge identitatea popoarelor europene, despre planul Kalergi 

de amestecare rasială a europenilor. Autorităţile şi presa subordonată politic au ascuns cât au 

putut actele antisociale ale imigranţilor. În Germania cât şi în Suedia, violurile şi agresiunile 

sexuale săvârşite de refugiaţi au fost muşamalizate de autorităţi pentru ca populaţia să nu se 

opună acestui val de colonizare al Europei. Europa este într-un pericol uriaş de destabilizare. 

Astăzi spaţiul Shenghen începe să se închidă, o serie de ţări introducând controlul la frontieră. În 

ţări sigure, precum Germania sau Franţa, a devenit un pericol să ieşi seara pe stradă. Procentul 

populaţiei musulmane din anumite ţări europene depăşeşte cota de 10%, situaţie care se va tripla 

în doar o generaţie -două, ca urmare a natalităţii crescute a imigranţilor, în raport cu autohtonii 

europeni. Musulmanii care invadează Europa nu sunt nici pe departe atât de refugiaţi pe cât se 

încearcă să se creadă. Aceşti oameni nu 

vin în Europa să se integreze. Ei vin să îşi 

impună propria cultură, vin să islamizeze 

Europa. Pericolul este uriaş şi poate duce 

cu adevărat la o destabilizare a Europei, la 

un conflict interetnic şi interreligios între 

imigranţi şi populaţia europeană. Nu este 

exclus ca exact asta să se dorească, un 

conflict etnic şi religios, o insecuritate 

generalizată în Europa. care să justifice 

restrângerea libertăţilor individuale (chipurile pentru a ne proteja împotriva terorismului pe care 

tot ei ni-l aduc în casă) şi introducerea legilor Big Brother atât de dorite de apologeţii Noii Ordini 

Mondiale şi ai Guvernului Unic. Dacă Europa nu opreşte această nebunie, va fi de nerecunoscut , 

chiar şi peste cinci ani. 

bibliotecar  Iolanda Lupescu 
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SONDAJ DE OPINIE 

Cum nimeni nu a putut până acum defini concret fericirea, ne-am gândit că ea poate fi 

suma unor sentimente, stări sufleteşti şi relaţii inter-umane. I-am solicitat pe 25 de colegi de 

liceu, cu vârste cuprinse înte 15-16 ani să regrupeze termenii de mai jos, în funcţie de părerile lor 

cu privire la starea personală de fericire: 

1. sănătatea      6.surprize din partea celor dragi 

2.plăcerile simple     7.practicarea credinţei ortodoxe 

3.deţinerea controlului asupra stării de bine  8.hobby-uri 

4.banii       9.ambiţii 

5.plimbarea în natură     10.iubirea 

În funcţie de părerile personale ale celor chestionaţi,gruparea noastră a suferit mici modificări. 

1.sănătatea-25 de răspunsuri favorabile 

2.banii-22 de răspunsuri favorabile 

3.ambiţii-20 de răspunsuri 

4.plăcerile simple -18 răspunsuri 

5.hobby-uri-18 răspunsuri 

6.iubirea-16 răspunsuri 

7.surprize din partea celor dragi-16  răspunsuri 

8. practicarea credinţei ortodoxe-16 răspunsuri 

9.deţinerea controlului asupra stării de bine-15 răspunsuri 

10.plimbarea în natură-14 răspunsuri 

I-am considerat copii pe colegii noştri, dar vedem că ei au început să se maturizeze. Ştiu 

care sunt opţiunile principale în viaţă, le este clar că trebuie să fie serioşi, ambiţioşi, muncitori. 

Sănătatea este prioritară. Un corp sănătos, o minte sănătoasă este dorinţa fiecăruia dintre noi. O 

mică observaţie avem de făcut. Plimbarea în natură este atât de importantă pentru starea noastră 

de bine, încât ne mirăm  că nişte tineri de la munte nu-i acordă mai multă importanţă. Le dorim o 

evoluţie la fel de matură şi de serioasă.  

Având mulţumirea sufletească necesară, toate drumurile vieţii, indiferent cât de dificle 

sunt, pot fi parcurse mai uşor. 

Membrii Clubului de jurnalism 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

 

                       NU                                                                          DA 

               Ai fost patetic                                                          Ai fost jalnic    

      Am nevoie de suportul tău                                         Am nevoie de sprijinul tău 

     Nu te preocupa pentru mine                                        Nu te îngrijora pentru mine 

      Am aplicat la acel concurs                                         M-am înscris la acel concurs 

   Audienţa s-a ridicat în picioare                                   Auditoriul s-a ridicat în picioare 

   Am fost într-o locaţie deosebită                                     Am fost într-un loc deosebit 

 Costel e determinat să se angajeze                                 Costel e hotărât să se angajeze    

M-am focusat pe ce e mai important                        M-am concentrat pe ce e mai important 

bibliotecar Iolanda Lupescu 

 
ESEU 

Timpul 

Ce este timpul? 

Oamenii percep timpul ca pe forța naturii ce pune lucrurile în mișcare, dar în realitate este 

mult mai complicat.  

Timpul este mai degrabă un fel de energie generată de materie, care influențează natura 

lucrurilor. 

 În principiu, orice obiect sau ființă pot atrage și pot folosi această energie, canalizând-o 

sub formă de acțiune, orice fel de acțiune( fizică, intelectuală). Modelarea și utilizarea acestei 

energii este realizată mai bine de către ființele sentiente, acestea fiind capabile de lucruri 

extraordinare (de exemplu evoluția ființelor vii). 

Această energie este extrem de puternică, inegalabilă chiar, canalizarea sau concentrarea 

ei  poate duce atât la calamități, cât și la binecuvântări. În câteva ore se pot forma tornade sau se 

poate acumula îndeajunsă presiune subterană care să ducă la o erupție vulcanică colosală. În 

acelasi timp, viața, cel mai de preț, dar și cel mai firav lucru din tot acest Univers, poate apărea 
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în câteva ore, astfel, un singur organism unicelular, în condiții favorabile, ajunge să se multiplice  

la câteva miliarde. 

 Atât de puternică este această forță misterioasă, numită timp.  

Totuși, gândind mai adânc, înțelegem că Universul funcționează după anumite legi, una 

dintre cele mai importante fiind ”Nimic nu dispare, ci doar își schimbă forma”. Atunci de ce 

există vidul? Lipsa materiei este definită științific drept vid, dar, după părerea mea, lipsa materiei 

ar reprezenta lipsa timpului. Se formează astfel o buclă infinită, a cărei natură nu poate fi 

schimbată, lumea noastră fiind pur și simplu o reflecție a acestui gol. 

Astfel, putem regăsi în geneza Universului cele două aspecte: aspectul materiei, unul într-

o continuă evoluție și mișcare și aspectul vidului, o eternitate care va rămâne neschimbată, 

imobilă și infinită. 

Andrei Chirilă, clasa a XI-a A 

foto – Anisa Fedeleș, clasa a XI-a A 

Eseul și fotografia au fost premiate la Concursul Național de Creație ”Calistrat Hogaș” 
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CENACLU 

Blasfemie 

 

Ai fi putut să-mi fii 

soare,lună,foaie... 

Tu ai ales să devii 

doar o oarecare... 

Ai fi putut inimă să-mi fii 

să bați în mine tare... 

Însă știi și tu și eu 

tu ești înșelătoare... 

Cin' te are-n suflet 

se uscă și moare. 

Ai fi putut să devii 

religia mea... 

Unica mea religie! 

Dar m-am gândit bine... 

să cred în tine, 

ar fi fost... 

Blasfemie...   

      Lucian Fărcășanu clasa a XII-a C 

 

Portret 

 

Cu glasul tău dulce, 

din somnul morții mă trezești. 

Ești muzica din căști. 

Atingerea ta, 

Mâinile tale pe ale mele, 

Sunt leacul rănilor mele. 

Ochii tăi căprui, 

profunzi și plini de iubire 

îmi arată calea spre nemurire. 

Pielea ta albă, 

Ca neaua moale din ianuarie, 

îmi e pernă, îmi e foaie. 

Buzele tale, 

pe care citesc, ca dintr-o carte, 

îmi sunt și viată, dar și moarte. 

Pe bucăți 
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Descriu însemnătatea ta, 

căci întreagă, 

aș scrie la infinit. 

Universul tot s-ar termina, 

însă tu n-ai avea sfârșit. 

 

   Lucian Fărcășanu clasa a XII-a C 

 

 

 

 

Eu, clepsidra 

 

 

           Îmi imaginez că sunt o clepsidră,  

           Dar pot eu, oare, a măsura timpul?  

Clipesc-a trecut o clipită;  

Sar-să fi trecut o "sărită"? 

Sângele-mi e nisipul, 

E viața care trece prin mine,  

Care curge în același ritm 

Păstrând mereu același sens;  

Îmi pot aminti trecutul  

Dar nu și viitorul,  

Nu pot aștepta trecutul 

            Dar pot aștepta viitorul.   

  

 

Mă gândesc adesea că totu-i o  

iluzie,  

Un paradox condus de-o deziluzie...  

Secundele par ani,  

Iar anii par secunde, 

  Noaptea pare zi  

Și ziua pare noapte; 

  Privește-mă și-ți voi spune timpul,  

Caută atent, analizează, 

   Căci pe chipu-mi sunt așternute 

 clipele, 

Anii trecuți, lunile, zilele, 

Iar din ochi pot răsări cu teamă  

Amintirile, visele, dorințele. 

 

 Teodora Bordianu, clasa a IX-a A 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Radu Florescu 

Radu Florescu s-a născut la Borca, judeţul Neamţ, la 14 iunie 1961. A fost prieten 

apropiat al altui mare poet din zonă, Aurel Dumitraşcu. Ambii sunt membri ai Uniunii 

Scriitorilor. A debutat publicistic în revista " Amfiteatru" , pe când avea 21 de ani. Debutul 

editorial s-a produs în 1989 , în volumul colectiv " Incantaţii" la Editura " Junimea" din Iasi, cu 

ciclul de poezie " Poeme singure" . 

A publicat poezie în revistele literare " Convorbiri literare" ," Cronica", " Luceafărul",  " 

România literară", " Hyperion", " Echinox" , "Tribuna" ," Ateneu" . 

Volume: " Camera liturgică" -1992, " Satrapia" -1995, " Casa din care ies"- 1997, " Negru 

transparent", " Rău de pământ", " Proba de viaţă", " Poeme oculte", " Călătorii amânate" 

Radu Florescu este deţinătorul multor premii naţionale pentru poezie: Premiul pentru 

debut al Colocviilor de poezie de la Neamţ,  Premiul Uniunii Scriitorilor la Festivalul de poezie 

de la Sighetu Marmaţiei ,Premiul Uniunii Scriitorilor la Festivalul " Mihail Sadoveanu" , Premiul 

special al juriului la Festivalul " Lucian Blaga". 

Volumul" Călătorii amânate " a apărut la Editura "Junimea" din Iaşi în 2015 şi este dedicat 

tatălui său. Volumul este împarţit în patru capitole: "Spaţii interioare", "Spaţii exterioare", 

"Spaţii interzise" ,"Cu faţa la zid" 

Aş spune că în comparaţie cu restul volumelor, aceasta este cartea plânsului . Chiar şi 

denumirea capitolelor ne duce cu gândul la ostracizarea în propria fiinţă, la răvăşirea şi istovirea 

unui suflet ajuns la capătul puterilor . Radu Florescu exersează " mecanismul complicat al uitării 

de sine" , al împăcării cu rutina, cu  alienarea, cu depărtarea de viaţa din munţi, despre care el nu 

mai are nici o veste, cu pierderea inocenţei.  

Singura bucurie care-l ţine departe de moarte este constanta că " nu este încă altul". Că în ciuda 

lehamitei, încă mai poate trăi cu el însuşi.Sunt interesante poemele dedicate prietenilor, acele 

"Interioare" care fac deja parte din el: "Interior Nicolae", "Interior Cassian", "Interior Adrian" 

...Mircea; Dorian, Tudor, Liviu, Radu. Moartea tatălui  îl răvăşeşte pe Radu Florescu implacabil: 

"am ştiut că nu mai pot face nimic" . Tatăl este plecat"cu treburi prin pădurile raiului" . Viaţa 

poate fi uneori alcătuită din câteva frânturi, dar definitorii: un pahar cu apă, câteva cărţi, 

fotografiile de familie, gânduri de a împăca viaţa cu moartea şi o minimă speranţă: 
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" poţi fi acea bucurie îndepărtată 

poţi fi călăuza de care vorbeşti 

de câteva zile 

cu sufletul la gură"  

Radu Florescu vorbeşte despre viaţă şi moarte liric şi inventiv. 

              bibliotecar Iolanda Lupescu 

 

Capăt de  drum 

sunt la capătul drumului. pare nesfârşit şi fără de rost. 

captiv între cer şi pământ anii par 

jucării uitate sub o ploaie de vară. 

seara târziu sufletul se întoarce acasă în picaj. 

nimic nu va mai fi la fel de azi înainte. 

ani în şir am călătorit împreună 

sub ceruri de purpură 

de zile bune 

casa de aici pare un vis unde 

ard fără flăcări zilele mele. 

 

 

SCRIITORI UNIVERSALI 

Adio, Umberto Eco! 

 

Despre Eco, am găsit surprinzător de puține informații în limba română. Mă așteptam 

,potrivit atât valoriii sale ca om, corelând și trecerea lui în neființă, să se manifeste mai mult 

interes din partea românilor pentru personalitatea sa. Am încercat, cu greu, să nu fac din datele 

despre Umberto Eco, o recenzie a Numelui Trandafirului. 

 Vineri seara, 19 februarie 2016, presa internațională vuia. Știrile, ziarele, Internetul erau 

asaltate de moartea  unui mare veteran al literaturii, a inegalabilului scriitor Umberto Eco. Se 

pare ca această boală necruțătoare denumită cancer nu are o apetență pentru o anumită categorie 
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umană și că se răspândește și printre supra-oameni. Să vedem în continuare câteva date despre 

această personalitate. 

Umberto Eco a fost editor, scriitor, filosof, cercetător al esteticii medievale și al 

lingvisticii, gânditorul italian fiind cunoscut, în special, pentru lucrările sale în domeniul 

semioticii. Ea este disciplina care cercetează felul în care funcționează semnificarea. Una din 

ideile centrale ale teoriei lui este că, deoarece semnul are caracter de artifact,  are o încărcătură 

culturală pentru care poate fi interpretat, iar acest lucru face din 

semiotică o teorie generală a culturii. 

S-a născut în nordul Italiei (Alessandria) la data de 5 ianuarie 1932. 

A fost educat ca romano-catolic în Societatea St. Francis de Sales, 

iar în operele sale, precum și în interviuri, a făcut referire la acest 

ordin și la fondatorul lui. Mai apoi a studiat filosofia la Torino,în 

1961 luându-și doctoratul în estetică.În anii ’60 a fost unul dintre 

exponenții de frunte ai avangardei culturale italiene, numarîndu-se 

printre fondatorii revistelor Marcatre şi Quindici. Din 1959 a fost 

consilier editorial al celebrei edituri Bompiani. A primit numeroase premii şi distinctii culturale, 

inclusiv Legiunea de Onoare (1993). A predat la cele mai faimoase universităţi din lume 

(Universitatea din Bologna, colegiul Kellogg, Universitatea din Oxford), primind distincția de 

Doctor Honoris Causa la  peste cincizeci dintre ele. 

Din anul 2008 a fost profesor emerit şi preşedinte al Şcolii Superioare de Ştiinţe Umaniste de la 

Universitatea din Bologna. 

Umberto Eco a fost puternic ancorat în realităţile contemporane, abordând diverse subiecte de 

interes social actual: 

 http://www.gazetaromaneasca.com/societate/societate/web/umberto-eco-lreelele-de-

socializare-dau-cuvantul-unor-legiuni-de-imbecilir.html 

 http://www.mediafax.ro/externe/umberto-eco-despre-atacul-din-franta-occidentul-este-

in-razboi-cu-grupul-si-o-noua-forma-de-nazism-13755824 

Eco este întâi de toate un semiotician şi o autoritate în câmpul teoriei, criticii literare şi al 

esteticii, demonstrând în toate scrierile şi acţiunile sale o preocupare constantă pentru carte, 

pentru literatură, preocupare pe care o trăieşte cu multă pasiune şi dăruire, o pasiune care 

adevenit nu doar un scop în viaţă, ci chiar un mod de a fi. 

Nu voi expune aici întreaga listă a lucrărilor sale care se întinde de la cărţi pentru copii până la 

lucrări de semoitică-filosofică și critica literară. 

Romanele sale au devenit bestselleruri şi sunt cunoscute pe plan mondial. Toate cele şase romane 

ale sale (Numele trandafirului, Pendulul lui Foucault, Insula dinziua de ieri, Baudolino, 

Misterioasa flacără a reginei Loana, Cimitirul din Praga) pleacă de la un alt text, fie că este un 

http://www.gazetaromaneasca.com/societate/societate/web/umberto-eco-lreelele-de-socializare-dau-cuvantul-unor-legiuni-de-imbecilir.html
http://www.gazetaromaneasca.com/societate/societate/web/umberto-eco-lreelele-de-socializare-dau-cuvantul-unor-legiuni-de-imbecilir.html
http://www.mediafax.ro/externe/umberto-eco-despre-atacul-din-franta-occidentul-este-in-razboi-cu-grupul-si-o-noua-forma-de-nazism-13755824
http://www.mediafax.ro/externe/umberto-eco-despre-atacul-din-franta-occidentul-este-in-razboi-cu-grupul-si-o-noua-forma-de-nazism-13755824
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manuscris, un citat, un desen; ele se construiesc în jurul unui intertext inventat de autorul însuşi. 

Cea mai mare capodopera a sa rămâne de departe Numele Trandafirului, care  a cunoscut un 

imens succes în rândul cititorilor, fiind tradus în peste 35 de limbi şi ecranizat de JeanJacques 

Annaud în 1986. 

Printr-o coincidență am terminat de citit Numele Trandafirului cu puțin timp înainte de moartea 

lui Eco și sunt convinsă că nu am descifrat nici măcar jumătate din înțelesurile ei. .Acțiunea este 

aparent simplă: la o mănăstire mare din nordul Italiei, în anul 1327, într-o perioada în care 

existau conflicte între catolici și protestanți, se petrece un șir de crime dubioase. Fratele 

Guglielmo este trimis să cerceteze aceste fenomene și să le remedieze. Pe parcursul șederii sale 

în mănăstire descoperă anumite aspecte în relațiile intra și extra-mănăstirești  ce îl uimesc și-l 

dezgustă, dar, încet, îl fac și să înțeleagă ce se întâmplă. Descoperirea finală, în și despre marea 

bibliotecă a mănăstirii, șochează, revoltă, revelează! Fundamentate pe aparent banala intrigă 

polițistă, ideile romanului sunt încărcate de o mare doză de sacru .Pe lângă ancheta întreprinsă de 

Guglielmo, romanul surprinde foarte bine și o serie de probleme delicate de morală și religie ce 

se întind pe zeci de pagini. Și chiar dacă aceste discuții teologice pot părea plictisitoare la o 

primă vedere, pe mine m-au făcut foarte atentă, îmi amintesc cu precădere discuția despre râs, 

dacă e normal sau  te manifești prin râs  pentru că Dumnezeu nu ar fi  făcut-o niciodată. 

Despre această carte s-au spus incredibil de multe, așa că nu are rost să mă extind cu o recenzie 

inutilă. “Numele trandafirului” este o carte obligatorie pentru împătimiții de lectură, și nu numai, 

pentru că poate deschide noi orizonturi, dar, datorită complexității și a stilului elaborat, ai nevoie 

de o minte limpede și de un carnețel în care să-ți notezi alături de Guglielmo călugării suspecți și 

să alcătuiești harta abației pentru a-l da în vileag pe 

autorul misterioaselor crime. 

Sunt mulți  aceia care au renunțat să o  citească datorită 

numarului mare de pagini și informații. Da,sunt de 

accord, la prima vedere poate părea puțin mai  greoaie și 

mai sunt și citatele acelea în latină care te  pot 

dezorienta. Documentându-mă mai atent , am dat peste o 

justificare a autorului care sper că vă va “lumina” : 

"După ce au citit manuscrisul, prietenii de la editură mi-au sugerat să scurtez prima sută 

de pagini, pe care o găseau prea densă şi obositoare. Am refuzat fără ezitare, întrucât am susţinut 

că, dacă cineva voia să intre în abaţie şi să trăiască acolo şapte zile, trebuia să-i accepte ritmul. 

Dacă nu izbutea să facă asta, n-avea să reuşească niciodată să citească toată cartea. Deci funcţia 

penitenţială, iniţiatică, a primei sute de pagini; cui nu-i place, cu atât mai rău pentru el: rămâne la 

poalele muntelui." 

Cosmina Simionescu, clasa a XII-a A 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Otrava din vopseaua de ouă 

Din etichetele vopselelor de ouă aflăm că printre ingrediente apar şi coloranţi sintetici: 

azorubină sau roşu alimentar( E 122), tartrazină sau galbenul alimentar( E102), albastrul briliant 

( E 133), guma Xanthan( E415), clorură de sodiu. 

Roşul alimentar este un colorant care face parte din categoria aditivilor alimentari 

periculoşi. Persoanele cu intoleranţă la aspirină pot suferi alergii puternice la contactul cu această 

substanţă. Cei care suferă de astm trebuie să evite roşul alimentar pentru că este eliberator de 

histamină şi agravează crizele de respiraţie. Cei mai afectaţi sunt copiii, pentru că azorubina 

poate declanşa sindromul ADHD. 

Galbenul alimentar poate declanşa cancer. Tartrazina este un colorant sintetic ce se obţine 

prin sinteza chimică a gudronului de cărbune. Acest colorant, în afară de cancer, poate provoca 

iritaţii şi mâncărimi ale pielii, oboseală, migrene, depresie, probleme  cu vederea, insomnie, 

tiroidă, rinite. Copiii devin hiperactivi, agitaţi şi 

nu se pot concentra. 

Albastrul briliant afectează ficatul şi 

rinichii, tiroida, creşte nivelul de colesterol " rău" 

, nivelul trigliceridelor, lipidelor, proteinelor şi a 

transaminazelor din sânge. În schimb reduce 

hemoglobina. Albastrul briliant nu este indicat 

persoanelor care suferă de astm, dar nici copiilor. 

Guma Xanthan agravează  bolile 

digestive. Acest aditiv este folosit în industria alimentară ca stabilizator şi agent de îngroşare.Cea 

mai importantă proprietate este creşterea rapidă a vâscozităţii unui lichid. Persoanele care suferă 

de constipaţie, diaree, blocaje intestinale, dureri sau crampe abdominale nediagnosticate nu au 

voie să consume produse ce conţin acest aditiv. 

Otrăvurile menţionate pătrund prin coaja oului şi ajung la albuş. De aceea , dacă se poate ,ouăle 

trebuie vopsite în culori vegetale, care sunt şi foarte plăcute şi nu sunt toxice. 

         farmacist toxicolog Dumitru Nastasă 
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ECO 

Bacteria de pe râul Bistrița 

Râul Bistrița este infestat cu bacteria Clostridium Perfringens.  

Apa potabilă pentru populație este conform. 

Toate lacurile de pe râul Bistrița sunt infestate cu bacteria clostridium perfringens 

Toate lacurile de acumulare din amonte de municipiul Piatra Neamț sunt infestate cu bacteria 

clostridium perfringens, potrivit analizelor efectuate de reprezentanții Direcției de Sănătate 

Publică și prezentate, vineri, de prefectul Ioan Vlad Angheluță. 

Astfel, prezența bacteriei a fost evidențiată cu procente între 17 și 140 de unități pe 100 de 

mililitri de apă în lacurile Bîtca Doamnei, Vaduri, Pângărați, Izvoru Muntelui și Topoliceni. 

Prefectul Ioan Vlad Angheluță a dat însă asigurări că apa furnizată populației este potabilă, iar 

captarea se face din sursa de adâncime a lacului de la Vaduri. 

'Toate probele de apă recoltate pentru monitorizarea calității apei din rețeaua orașului Piatra 

Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Zănești și Gârcina se încadrează în parametrii de 

potabilitate legali și provin din sursa de profunzime Vaduri. Compania Județeană Apaserv 

efectuează monitorizarea zilnică a calității apei furnizată consumatorilor prin rețeaua de 

distribuție din sursa subterană Vaduri și emite buletinele de analize aferente”, a declarat prefectul 

Ioan Vlad Angheluță. 

Totodată, prefectul a atenționat toți consumatorii să respecte normele de igienă personală de la 

spălatul pe mâini și a recipienților de păstrare a apei și până la spălatul legumelor și fructelor. 

Prezența bacteriei în apa lacurilor va fi monitorizată în continuare și se va efectua un studiu la 

nivelul întregului bazin al râului Bistrița de pe teritoriul județului Neamț. 

Sursa www.agerpres.ro ( autor: Gabriel Apetrii, editor: Marius Frățilă) 

Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a anunţat astăzi că rezultatele analizelor de 

laborator efectuate pe probele recoltate din trei secţiuni ale râului Bistriţa au confirmat prezenţa 

unei bacterii periculoasă pentru oameni, Clostridium Perfringens. Harasim a spus că analizele au 

fost efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, probele fiind prelevate din trei secţiuni ale 

râului, în aval de oraşul Broşteni, de pe raza localităţii Crucea şi în aval de municipiul Vatra 

Dornei au confirmat prezenţa acestei bacterii. Bacteria Clostridium Perfringens poate genera 

forme severe de infecție alimentară, şi se manifestă prin dureri de stomac, diaree sau crampe 

http://www.agerpres.ro/
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abdominale. Rezultatele au arătat că cea mai mare concentraţie de bacterii s-a constatat pe râul 

Bistriţa, în aval de Vatra Dornei. 

Prefectul a arătat că deşi a fost confirmată prezenţa acestei bacterii, nu s-au înregistrat 

probleme în alimentarea cu apă a populaţiei din localităţile traversate de râul Bistriţa. Harasim a 

spus că Direcţia de Sănătate Publică Suceava l-a informat că toate analizele efectuate pentru a 

determina calitatea apei potabile au arătat că nu există un risc pentru populaţie. 

Prefectul a precizat că gestionarea acestei probleme cu privire la prezenţa bacteriei Clostridium 

Perfringens va fi gestionată de „Apele Române”, el solicitând şi implicarea Gărzii de Mediu 

Suceava pentru a efectua controale în vederea identificării unor surse de poluare, cu deşeuri sau 

din staţiile de evacuare a apelor uzate, acestea fiind în derulare în zona de munte a judeţului. 

„Analizele arată că există un focar de infecţie, care trebuie combătut şi trebuie să vede ce 

favorizează apariţia acestei bacterii”, a spus prefectul judeţului Suceava. 

Prezența bacteriei în cursurile de apă din bazinul hidrografic râu Bistriţa va fi monitorizată în 

continuare și se vor efectua noi analize de laboratoarele acreditate RENAR”. 

Deciziile de astăzi vin la 3 săptămâni de la semnalarea prezenței bacteriei Clostridium 

Perfringens  în râul Bistrița la Broșteni, Crucea și Vatra Dornei. 

Mult mai operativi, medicii din județul Neamț au precizat că bacteria care generează forme 

severe de infecție alimentară poate fi distrusă prin fierberea apei timp de 10 minute. 

Sursa www.ziaruldepenet.ro DAN PASCARU 

http://www.ziaruldepenet.ro/
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        PAGINA CELOR MICI 

Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

Lecţia  deschisă 

                                              Teona  Iordache, cl. a IV-a 

Clasa noastră a susţinut o lecţie deschisă la disciplina matematică, miercuri- 18 mai 2016, 

cu prilejul activităţii de cerc pedagogic al învăţătorilor. Invitaţii clasei noastre au fost învăţătorii 

de la şcolile din Farcaşa, Sabasa, Mădei, Pr. Pîntei, Pr. Cîrjei şi Mădei. 

Prin lecţia noastră noastră noi am recapitulat cunoştinţele despre unităţile de măsură 

învăţate. 

Pentru început, doamna învăţătoare ne-a dat o fişă – Despre mine – prin care noi ne-am 

prezentat din punct de vedere matematic: data naşterii, vârsta noastră, masa noastră corporală, 

înălţimea, distanţa parcusă până la şcoală, timpul alocat studiilor sau jocului etc. Momentul cel 

mai interesant a fost când noi am lucrat pe grupe utilizând metode moderne de învăţare: metoda 

cubului, metoda ciorchinelui, metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat. Am rezolvat numeroase 

exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură, am realizat transformări, măsurători, am găsit 

propoziţiile matematice adevărate sau false, am identificat personalităţile de pe fiecare bancnotă 

şi am vorbit despre ele. 

Eu am făcut parte din prima grupă alături de colegii mei: Ciprian, Sebastian şi Matei. Am 

definit fiecare unitate de măsură şi am completat ciorchinele cu multiplii şi submultiplii lor. La 

final ne-am prezentat lucrarea. 

Mie mi-a plăcut foarte mult această activitate şi de aceea am ales nota 10 din fişa de 

autoevaluare pe care am primit-o la sfârşitul lecţiei.  

A fost o zi interesantă în care eu m-am simţit minunat alături de colegii mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lecţie demonstrativă la clasa a IV-a, înv. Gladiola Bondar  

 
Lecţie demonstrativă la clasa I, înv. Ioana Fedeleş  
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Coşuleţe pentru mămici 

Adela Aruştei, cl. a IV-a 

 Sticlele din plastic sunt o adevărată povară atunci când nu le găseşti o altă întrebuinţare. 

Noi trebuie să ne facem viaţa cât mai frumoasă şi să încercăm să utilizăm materialele din plastic 

şi în alte scopuri. Spre exemplu, să ne gândim la ce putem refolosi sticlele din plastic. 

 Noi am realizat la ora de educaţie tehnologică  frumoase coşuleţe pe care le-am dăruit 

mămicilor. În ele se pot pune flori naturale, direct în apă sau în pământ, ca în nişte ghivece. 

 Am utilzat sticle din plastic de diferite mărimi, după preferinţă. Le-am tăiat la înălţimea 

dorită, am decupat din partea rămasă şi toarta coşuleţului, iar partea cu dop am franjurat-o 

obţinând astfel o floare. 

Lucrarea a fost finalizată prin decorarea coşuleţelor cu floricele realizate din hârtie şi carton 

colorat. Astfel, frumoasele coşuleţe s-au transformat într-un dar minunat pentru ziua mămicilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O activitate altfel 

                                        Matei Ruscanu, cl. a IV-a 

 În cadrul săptămânii Şcolii Altfel, clasele I şi a IV-a au desfăşurat o activitate la postul de 

poliţie Borca, sub îndrumarea agentului şef principal Cristinel Manolache. Elevilor le-au fost 

prezentate: sediul poliţiei, instrumentele şi tehnicile de lucru ale agenţilor de poliţie, modul cum 

se iau amprentele sau se caută persoanele în baza de date.  

O „atracţie” pentru noi toţi a fost maşina poliţiei, domnul Manolache explicându-ne cum 

este utilizată în cadrul serviciului de poliţie. Am primit multe sfaturi despre cum trebuie să 

circulăm pe drumurile publice, cum să ne ferim de persoanele necunoscute, cum trebuie să ne 

comportăm în situaţiile în care luăm cunoştinţă despre fapte antisociale. 

Ne-am dat seama că meseria de poliţist este una foarte importantă şi necesară populaţiei, 

în acelaşi timp, este o meserie frumoasă, dar trebuie să înveţi şi să munceşti mult pentru ca să 

ajungi poliţist. 
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ZIUA NAȚIONALĂ A DORULUI 

 

13 mai - O zi  specială ce  elogiază  o stare afectivă intensă, un sentiment cunoscut de toți 

oamenii deopotrivă sub denumirea de DOR. Suntem în al doilea an consecutiv  de când datorită 

celor de la VUNK, trupă care  a  transformat Ziua Dorului în sărbătoare  națională,  românul este 

îndemnat măcar pentru o zi  la o introspecție ce  are ca rezultat relevarea lucrurilor sau 

persoanelor  ce au avut un impact sufletesc intens în viața sa și să-și manifeste exterior trăirile in 

direcția acestora. 

Ce reprezintă acest aparent prea-simplu cuvânt format din două consoane și o vocală? Ei 

bine, cuvântul dor provine din latinescul  “dolus”  denumind o stare de tristețe provocată de 

dorința de a revedea un loc drag, o persoană apropiată, de a trăi un moment din trecut. Asta în 

termeni generali,destul de vagi deoarece pentru a-i înțelege cu adevărat sensul trebuie să simți 

cum ești frământat pe dinăuntru de absența și neputința de 

a stabili o conexiune sau de a interacționa în plan sensibil 

și fizic cu obiectul năzuințelor tale. 

În accepțiunile Teologiei, dorul derivă din iubire, 

dintr-un atașament atât de profund lăuntric ce pare a fi 

amplificat de moartea cuvintelor și care e esențial pentru a 

ne menține o legatură infailibilă cu Creatorul. Trăim cu un 

dor nespus, ca în final să ne întâlnim cu Dumnezeu. Iisus 

le spunea ucenicilor săi înainte de Cina cea de taină:”Cu 

dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti, mai înainte de 

patima Mea!”(LUCA XXII,15) 

Fără o traducere exactă în nicio limbă ,”dorul” e 

spre exemplu “longing” în englezî(I miss you!), 

“sehnsucht “ în germană sau “saudade” în portugheză. 

Acum, cititorule, care îți plimbi ochii pe suprafața textului, ai pe cineva de care ți-e dor  

și ai posibilitatea de a-i comunica? Ce te împiedică atunci să-ți descătușezi sufletul  de povara 

nostalgiei? E momentul expresiei! 

 Cosmina Simionescu, clasa a XII-a A 
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NOI DESPRE NOI 

 

-În luna februarie, la CDI şi la clasa a IX-a C, s-au organizat simpozioane dedicate sculptorului 

Constantin Brâncuşi, cu ocazia împliniriia 140 de ani de la naştere. 

-De Dragobete s-au scris scrisori de dragoste anonime. Surpriza era cu atât mai mare cu cât noi 

încercam să descoperim cine este expeditorul şi uneori chiar l-am găsit. 

-Balul "Mărţişorului", organizat de clasa a X-a C, a avut loc la sala de sport. Programul a 

conținut diverse probe care ar fi putut fi interesante, dacă acustica sălii ar fi fost mai bună. N-am 

auzit nimic din tot ce s-a prezentat. Păcat de  efortul şi munca organizatorilor. Propunem ca la 

anul, balul să se desfăşoare în una din sălile Căminului cultural. 

-Actriţa Camelia Paraschiv-Katai, de la Teatrul "Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe a 

susţinut un spectacol de poezie pe scena Căminului cultural. Ea a fost însoţită de poetul şi 

folkistul Paul Arva. Spectacolul a avut drept temă de plecare volumul de versuri al lui Paul Arva 

"Mina de gânduri".A fost primul spectacol de acest gen  la Borca. Publicul a fost cald şi 

receptiv.  Actriţa Camelia Paraschiv-Katai s-a născut la Borca, tot aici a absolvit liceul şi s-a 

întors acasă cu mari emoţii.S-a creat o stare de empatie între ea şi public. La sfârşit s-au făcut 

poze şi s-au dat autografe. 

-Pe 31 martie s-a serbat ziua naşterii poetului Nichita Stănescu.Una din pauzele dintre ore chiar 

s-a numit "Pauza Nichita Stănescu". Elevii au cântat şi au recitat din versurile sale. 

-Conferinţa "Islamul la porţile Europei" a fost una de răsunet. Invitaţi au fost Ieroschimonahul 

Ioan Şişmanian şi monahul Filotheu Bălan, de la Mănăstirea Petru Vodă. S-au pus întrebări din 

public, iar discuţiile au durat  şi după încheierea conferinţei. 

-Conferinţa "Copiii, miezul famiiei" a avut ca invitaţi pe preotul Mihai-Andrei Aldea de la 

Mănăstirea Petru Vodă şi preotul Mihai Ifrim, parohul din satul Sabasa.A mai participat şi 

psihologul Mirela Loghin şi doctorul pediatru Cecilia Parfeni. 

-Concursul judeţean " Şi eu pot fi bun la mate" s-a desfăşurat în acest an la Borca. Au participat 

elevi ai şcolilor generale din tot judeţul Neamţ. Elevii Emanuel Platon şi Alexandra Spătărescu, 

clasa a VII-a B de la Liceul Borca au primit menţiuni. După concurs, elevii şi cadrele didactice 

participante alături de colegi din clasele a IX-a A şi a XI-a A au participat la diferite activităţi în 
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aer liber şi la o masă festivă în Statiunea Durău. Sponsorul principal a fost stareţul Mănăstirii 

Petru Vodă,  părintele Hariton Negrea. 

În timpul săptămânii "Şcoala altfel" 

- s-a desfăşurat concursul "Floare de colţ", care a avut mai multe probe : ștafetă, săritura în 

lungime, probă de obstacole, aruncarea la țintă, flotări, genuflexiuni, plantare de puieți, 

aprinderea unui foc.  

-scriitorii pietreni Dorin Ploscaru şi Vasile Baghiu au vorbit liceenilor despre literatură şi destin 

într-o întâlnire cu tema "Devenire" 

-La Piatra Neamţ s-a desfăşurat concursul "Succesul unui interviu", la care au participat  elevi de 

la clasa a X-a A și a XI-a A (pentru interviu în limba engleză) și de la clasa a X-a C și a XII-a C 

(pentru interviu în limba română). Toţi colegii noştri au fost premiaţi la acest concurs. 

-Lucian Fărcăşanu de la clasa a XII-a C a obţinut  locul al III-lea la secțiunea poezie în limba 

română a concursului literar Echos Francophones, organizat de Asociația Studențiolor 

Francofoni din Iași . Lucian este colegul nostru de redacţie şi cu acest prilej îi dorim să ajungă un 

poet cunoscut şi apreciat. 

 

Colegii noştri participanţi la olimpiadele judeţene din acest an s-au întors acasă victorioşi. 

Îi numim pe toţi premianţii, nu mai înainte de a-i felicita şi de a le spune că ne mândrim cu ei: 

- Robert-Florin Apăvăloaiei- clasa a IX-a A, premiul al III-lea la faza judeţeană a Olimpiadei de 

Tehnologia Informaţiei. 

- Ovidiu Creţu, clasa a XI-a A, premiul al III-lea la faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia 

Informaţiei. 

- Cristian Văraru, clasa a XI-a A, menţiune la  faza  judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia 

Informaţiei. 

- Alexandru- Dumitrel Cotârgăşanu, clasa a XII-a B, premiul I, faza judeţeană la Concursul pe 

meserii, domeniul Svicultură 

- Mihai Dirig, clasa a XI-a B,mențiune la faza judeţeană la Concursul pe meserii, domeniul 

Silvicultură 

- Ana- Florentina Apăvăloaiei, clasa a IX-a A, mențiune la  faza judeţeană a Olimpiadei de 

religie 

- Oana Bezim, clasa a VIII-a - locul III la Olimpiada județeană de geografie 

- Emanuel Platon, clasa a VII-a B, mențiune la   faza judeţeană a Olimpiadei de Limba și 

literatura nromână 

- Alexandra Spătărescu și Emanuel Platon, clasa a VII-a B, mențiune la Concursul județean 
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,,Și eu  pot fi bun la mate!” 

- corul “Allegria” – Concursul Naţional Coral 2016, etapa judeţeană, locul al III-lea şi locul al II-

lea la  Festivalul Naţional de Muzică Corală „Buna Vestire” – Fundu Moldovei  

 

Clubul eco turistic CRUCEA TALIENILOR, 

 din care fac parte  elevi şi cadre didactice ai liceului nostru, au participat la o acţiune de 

ecologizare a munţilor Bucegi. Acţiunea se află la ediţia I şi poartă numele "ECO-LIRA 

Bucegilor".  

Organizatorii, Primăria Moroeni şi Asociaţia pentru Turism şi Ecologie Bucovina, au 

propus voluntarilor  participanţi, în număr de 100, să strângă gunoaiele de pe traseele asfaltate şi 

de pe drumurile forestiere.S-au strâns zeci de saci cu gunoaie. Pe lângă acţiunea de ecologizare, 

voluntarii au participat şi la concursuri de fotografie, grafică, muzică şi teatru sau cultură 

generală. Poate că puterea exemplului va fi de bun augur şi ne vom bucura în viitor de un mediu 

mai curat. 

Premii obținute de către membrii CET  CRUCEA TALIENILOR la concursul  

ECO-LIRA Bucegilor din localitatea Moroeni Prahova : 

-locul I – proba culturală 

-locurile I si II masculin-proba de cros 

-locurile I, al II-lea,alIII-lea feminin- proba de cros 

-locul al III-lea la fotografie 

-locul al III-lea per-concurs 

Premiile au constat in vouchere la încălţăminte, o chitară, un sac de dormit. 

 

Concursul internaţional de recitare "Mihai Eminescu"de la Sighisoara, ediţia a XII-a 

La acest concurs  au participat şi elevi de la Borca. 

Iată şi premianţii: 

Eugenia Petrea si Matei Ciubotă, clasa a II-a - locul I la secţiunea de recitare până în 10 ani. 

Daria Bostan, clasa a II-a - locul al III-lea 

Alexandra Fărcăşanu din clasa a III-a- menţiune 

Simona Scripcaru de la clasa pregătitoare - premiul al II-lea 

Felicitări copiilor şi învăţătoarelor care i-au pregătit! 
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UMOR 

 

 

 

 

Prima oră, matematică. 

Profa mi se pare antipatică 

Somnul mă cuprinde uşor 

Aş vrea să-mi crească aripi,   să zbor. 

 

Uşa mă atrage, 

Colega nu-mi dă pace. 

Îmi spune să mă trezesc, 

Sau o păţesc. 

 

Profa apare lângă mine. 

Realizez că nu-i de bine. 

Ridicată în picioare 

Încep clipele amare. 

Dar iau zece cu stupoare 

Şi revin la a mea visare 

Ce tare! 

 

       Daniela- Dumitrela Rotariu 

             clasa a IX-a D 
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