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EDITORIAL 

Reînnoire 

Deși iarna nu se dă dusă, suntem siguri că va veni și primăvara. Până în Evul Mediu, anul 

calendaristic începea la 1 martie. Coincidența cu trecerea în anotimpul primăvara din zilele 

noastre ni se pare firească. Ne gândim la reînnoirea sufletească, la speranțele, optimismul și 

bucuria preschimbărilor pe care le-am așteptat cu nesaț. La 

bucuria de a asista la renașterea naturii, de a vedea iarba cum 

încolțește, cum pomii și grădinile se umplu de flori, cum 

împrejurul nostru se însuflețește. Nu avem cuvinte să descriem 

noutatea pe care o trăim, repetată de la un an la altul, mereu 

aceeași și mereu diferită. Acum încep și riturile de purificare ale 

caselor, curților, pământurilor, sufletelor și ale trupurilor. 

Curățenia de primăvară  înseamnă și  împrospătarea spirituală a 

oricăruia dintre noi. În acest an, debutul primăverii coincide cu 

postul Paștelui.  

Rugăciunea, îngăduința, toleranța, căința, împăcarea și iertarea păcatelor între semeni, 

cultul strămoșilor, toate sunt spre purificarea sufletelor și intrarea în noul anotimp, perpetuând 

valori etrerne. Pentru omul traditional, lumea este plină de sensuri și de simboluri ancestrale, pe 

care le respectă cu sfințenie la rotirea anotimpurilor.  

Ne-am dori ca prezentul să fie etern, pentru a trăi cu bucurie și a asista cu uimire 

nedisimulată la schimbările din jurul nostru.  

Membrii Clubului de Jurnalism 

 

 

RELIGIE 

Paștele copilăriei mele 

Paștele…trecerea de la moarte la viață. Dar oare de câte ori nu m-a trecut pe mine 

Dumnezeu din moarte la viață? De câte ori n-am fost eu oaia cea pierdută, fiul cel neascultător și 

de câte ori nu L-am mâniat pe Dumnezeu cu nepăsarea mea? De câte ori n-am ascultat și nu 

ascult glasul cel mângâietor și porunca cea dulce? Spun că de nenumărate ori. Și totuși…iată-mă 

viu și sănătos, bucurându-mă de toate cele ale lui Dumnezeu, având casă și familie, părinți 

sănătoși și în putere. Aceasta pentru vrednicia mea este? Zic mie că nu, ci pentru mila Celui ce 
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m-a trecut din moarte la viață, pentru rugăciunile Maicii Aceluia care S-a dat pe Sine în mâinile 

oamenilor și, răstignit fiind, a înviat a treia zi, cu slavă la Cer  înălțându-se. Pentru milostivirea 

lui Hristos și prin mijlocirile cele de Maică ale Fecioarei care neîncetat acoperă neamul acesta de 

toate relele și ispitele, pentru aceea sunt eu viu, am vreme de pocăință și prăznuiesc Paștele 

sufletului meu și Paștele creștinătății ortodoxe odată cu el. La fiecare spovedanie și împărtășire 

am parte de trecerea spre o mai mare purtare de grijă și spre o luptă mai intensă cu cele care mă 

despart de Înviere, atât ca sărbătoare, cât mai ales ca prilej de trecere din materie spre infinit. 

Dacă iudeii au trecut Marea Roșie, așa sunt poate dator și eu, nevrednicul, a trece marea vieții 

dată spre pocăință. Copilăria sufletului meu trebuie să fie veșnică, pentru că ea atrage cu sine 

inocența și nepurtarea de grijă pentru lume, uitarea necurăției, ajutorarea necondiționată, lipsa 

mâniei atrage forma inițială a omului creat, dar mai bine să nu spun eu acestea…Copilăria, nu a 

minții, ci a sufletului, este cea care mă ajută să intru în împărăția lui Dumnezeu, pentru că 

prezența ei dă mărturie despre vrednicia sau nevrednicia mea în raport cu poruncile 

dumnezeiești, iar pruncia mă smerește, după cuvântul Domnului: ” Deci cine se va smeri pe sine 

ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăția  Cerurilor.” Copilăria adevărată este 

ascultătoare, smerită, nepătimașă, și cu aceasta în suflet, dar cu desăvârșire la minte, îmi încep eu 

drumul și urcușul spre Viața veșnică. Rugăciunile și mijlocirea pururi Fecioarei Maria m-au 

purtat pe mine, și nădăjduiesc că încă mă vor purta, și știu că nici o nevrednicie a mea nu este 

mai mare ca mila Domnului. Astfel, unind cuvântul despre bucuria trecerii cu cuvântul despre 

curăție, văd că cele două se împletesc armonios, că, odată ce mă ridic din neputința mea, revăd 

poarta mereu deschisă pentru mine, poarta care mă aștepta s-o trec, poarta spre Înviere, poarta 

spre veșnicul Paște al copilăriei mele…..Lumânările se aprind în ecou lin:” Veniți de luați 

lumină”, Învierea se cântă cu căldură, familia se reunește, salutul universal se schimbă în cel cu 

adevărat universal și așa se unește și sufletul meu, ce și-a dorit să treacă de punțile răutății, cu 

sufletele celorlalți semeni care au nădejde în Învierea cântată la miezul nopții, pe care o păstrează 

în adâncul ființei toată viața, pe care trebuie s-o mărturisească și în fața morții. Învierea rușinează 

moartea și-i anulează efectul, pe Înviere se clădește nădejdea noastră și avântul spre Lumina  

neînserată.  

Acesta-i Paștele copilăriei mele, este împlinirea mea lăuntrică, este trecerea spre pruncie 

sufletească și spre dragoste, spre umilință, este Învierea mea și a nădejdii mele, a nădejdii că va 

veni vremea când, alături de Învierea lui Hristos, va fi și Învierea celor drepți și surparea morții. 

Și pe acestea se clădește Paștele meu: pe lumânarea care se mistuie la slujba Învierii, pe 

lumânarea lucrătoare și lăuntrică, pe revederea celor dragi, pe lumina sfințeniei, pe taina acelei 

seri a Paștelui, pe dorința de a fi și noi înviați. 

Lucian Iliescu, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj 
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IN MEMORIAM 

La adio! 

În luna aprilie ne-am luat rămas bun de la doi profesori ai 

Liceului Borca. 

Profesorul doctor inginer Victor- Daniel Herghea 

(născut 1971) a fost unul din cei mai  buni specialiști în 

domeniul mecanicii. Pentru el științele exacte erau meserie, 

hobby și  determinarea de  a trăi viața. Lecțiile și desenele 

pe care le făcea erau de o mare acuratețe.  Nemulțumirea sa  

era că nu găsea auditoriul potrivit pentru expunerile sale 

științifice. Bolnav, neînțeles și trist, a murit lăsând în urma 

lui regrete și uimire. S-ar bucura să știe că mulți din foștii 

săi elevi  au amintiri frumoase despre el, că l-au apreciat și 

că le pare rău de dispariția sa. 

 Drum bun, domnule profesor! 

 

 

    

 

 

 

  Profesoara  de chimie- fizică Paraschiva Olaru (născută în 1941) a 

fost una din cele mai iubite cadre didactice ale liceului Borca.  Ne 

amintim cu drag de delicatețea, eleganța și noblețea ei, de 

personalitatea puternică și pasiunea cu care preda. Avea o armonie 

interioară pe care o transmitea  și elevilor. Împătimită de lectură și 

tot ce este frumos, cu un dezvoltat simț al umorului, făcea sărbătoare 

din orele de dirigenție, pentru că împărtășea tot ce știa. O boală  

nemiloasă a ținut-o departe de lume, dar orice întâlnire cu ea era 

memorabilă. 

 Dumnezeu să o ierte! 

 

 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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EVENIMENT 

Marșul pentru viață  

Perioada 1-31 martie  2018 este dedicată vieții. Pe data de 24 

martie, la Borca, s-a organizat Marșul 

pentru Viață , la care au participat elevi 

și cadre didactice. Tema din acest an a 

Marșului pentru Viață și a Lunii pentru 

Viață a fost ”O lume pentru viață”. S-a 

ales această temă deoarece scopul  

mișcării pro-viață este ca toți oamenii să valorizeze viața în mod firesc și ca 

valorile pro-viață să fie recunoscute ca firești pentru om și societate. 

Atitudinea pro-viață este normalitatea, nu se bazează pe ceva subiectiv, ci se întemeiază pe 

firescul lucrurilor. O lume normală este  una în care unui copil i se dă șansa la viață și o lume în 

care femeia în criză de sarcină este sprijinită să rezolve problemele cu care se confruntă. În plus, 

prin această temă, nădăjduim să conștietizăm mai mult că o societate se dezvoltă pe măsura 

protejării vieții fiecărui membru al ei. România de azi și de mâine include copiii născuți și 

nenăscuți și este firesc să le acorde atenție și să le poarte de grijă. Este firesc să sprijinim o 

femeie în criză de sarcină și este firesc  să dorim ca zâmbetul și lumina din ochii fiecărui copil să 

ajungă să bucure pe cei din jur, să-i vadă mamele, florile, lumina soarelui. Activitățile care 

sprijină viața și exprimă prețuirea pentru viață sunt activități firești pentru o societate care vrea să 

dezvolte, să ducă mai departe și să îmbogățească ceea ce a primit de la generațiile anterioare.  

O lume pentru viață este o lume firească. 

                                                       Asociația Pro- Vita , Borca, Neamț 

 

 UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 

100  de umbre ale pașilor Marii Uniri 

 Poporul ai cărui reprezentanți suntem a fost în permanență implicat  în conflicte care îl 

predispuneau destrămării. Fiind localizat pe un pământ bogat și binecuvântat, popoarele străine 

au avut mereu tendința de „a pune mâna” pe pământul neamului nostru. 

 Poate că nu mai avem în sânge tăria originarilor noștri, dacii, dar cu siguranță moștenim 

calitățile lor de bune gazde, implicit și o parte din patriotismul lor. Nu ocupăm același teritoriu 

pe care îl ocupau dacii, dar în mod cert încă mai există „prunci de daci” care se simt datori a 
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păstra pământul pe care îl mai avem în posesie. Au reușit unele nații să-și impună dominația pe 

ținuturile noastre, însă conștiința națională nu a pierit.  

Cărturarii veacului al XVII-lea ajung la definirea conștiinței etnice românești. Ideea 

unității de origine a tuturor românilor, afirmată îndeosebi în secolul al XVIII-lea, a dus în chip 

firesc la ideea de unitate politică. Deci ideea unirii politice a Principatelor a apărut la începutul 

secolului al XIX-lea. În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Țării Românești cu 

Moldova ca urmare a adunărilor ad - hoc și a dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza. Mica 

Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii Statului Național Unitar Român. 

În ciuda naționalismului zgomotos și public, clasa politică românească nu reușește a fi 

unită în totalitate până la începutul secolului XX.  

  Implicarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei, alianța câștigătoare, 

a condus  în 1918 la aderarea la patria mamă a Basarabiei (27 martie), a Bucovinei (28 

noiembrie) și în cele din urmă a Transilvaniei (1 decembrie). Astfel este împlinit visul 

predecesorilor noștri: se formează statul național unitar roman, suprafața și populația țării cresc, 

românii încep a fi modelați de aceeași constituție, cresc în familie.  

 În realizarea acestei împliniri, prea puțin am fost ajutați sau sprijiniți de alții din motive 

cu adevărat morale. Din trecutul zbuciumat al poporului nostru trebuie să înțelegem faptul că 

trebuie să fim solitari cu cei care duc o soartă asemănătoare cu a noastră – refugiații de război 

(imigranții). De ce? Tocmai pentru a le ușura suferința provocată de ruperea de pământurile 

natale, originare, de despărțirea de familie - doar nu vrem ca și ei să aibă o astfel de cruntă soartă 

ca cea de înstrăinare de ce au mai drag.  

  Trebuie să învățăm să privim mai puțin oamenii în lumina a ceea ce fac sau au omis să 

facă și mai mult în lumina a ceea ce suferă. 

Alexandra Marian, clasa a XI-a A  

 

 
 

ESEU 
Elevul de nota 10 

Există două tipuri de elevi de nota 10.  

În primul rând, îl avem pe cel care țintește notele maxime la fiecare materie ajungând pe prima 

poziție a colectivului și de obicei își păstrează această poziție până la final, acesta fiind scopul lui 

primar. De cele mai multe ori acest tip de elev este îndrăgit de majoritatea profesorilor,  lucru 

care creează o distanță între el și restul colectivului. De la acesta, toată lumea are mari așteptări 

și la cel mai mic eșec toți, inclusiv el, sunt șocați.  
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Al doilea tip este cel cu inteligența de nota 10, dar care se axează pe obiectele care îi plac și unde 

este cel mai bun. Este elevul simpatic, comunicativ, îndrăgit și de colegi și de profesori. Uneori 

nonconformismul lui deranjează, însă de cele mai multe ori se trece cu vederea. Acești elevi sunt 

mai aproape de creativitate, copilărie și ar trebui încurajați.  

S-a constatat că elevii care nu erau literalmente de nota 10, au fost studenți de succes și s-au 

integrat ușor în mediul profesional pe care și l-au ales. Aceștia au avut pasiunile lor din care și-au 

făcut o meserie și au știut exact ce vor de la viață. Nu nota 10 a contat pentru ei, ci încăpățânarea 

de a-și atinge scopul precis.  

Părinții și profesorii care nu au o armonie interioară și nu trăiesc ușor cu ei înșiși, nu pot oferi 

elevilor mai mult decât cunoștințe. Cunoștințele nu sunt în totalitate necesare, dacă lipsește 

comunicarea, apropierea, afecțiunea și înțelegerea.  

Concluzia noastră este că elevul de nota 10 manifestă adeziune față de setul de cunoștințe 

impus de școală. El se forțează să rămână între granițele unui sistem social care îi oprește 

inventivitatea și creația. Rămâne de văzut dacă aprecierea noastră este pentru  primul din clasă 

sau cel cu care împărtășim pasiunile și bucuria lucrurilor simple.  

 Ioana Flavia Botezatu, clasa a XI-a A 

 

 Limbajul licențios 

Folosirea unui limbaj licențios este una dintre caracteristicile principale ale unei 

personalități vulcanice, mai mult sau mai puțin agresive. Totuși, oricine poate confirma că le-au 

scăpat în anumite momente câte două-trei cuvințele mai acide pe gură. Este, până la urmă, un 

lucru normal, ca reacție la anumite ipostaze tensionate (nervi, emoții, stres, etc). Uneori poate 

reprezenta chiar un lucru bun, deoarece declanșează eliberarea tensiunii negative acumulate în 

organism, și implicit, "calmarea apelor". Astfel, riscul ca situația să ia amploare căpătând 

proporții dezastruoase scade considerabil. 

Cu toate acestea, ca oricare alt lucru, are o anumită limită, care ar fi preferabil a nu fi depășită 

foarte tare. Pe lângă faptul că poate deveni supărător pentru cei din jur, poate atrage asupra sa 

consecințe de tot felul.  

Limbajul licențios este întâlnit, mai ales, în rândul tinerilor, uneori fiind chiar folosit ca marcator 

al cool-ității. Însă, odată cu creșterea în vârstă, aceștia învață cum să-și gestioneze trăirile, 

cuvintele, și respectiv controlul, croind astfel o atitudine mai calmă și calculată (excepție șoferii 

în timpul conducerii intense, în special pe teritoriul românesc). 

O atitudine agresivă și încordată captează inevitabil situații agresive și încordate, care de 

foarte multe ori pot fi evitate. 

     Teodora Bordianu, clasa a XI-a A 
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PSIHOLOGIE 

Blazarea 

Fiecare dintre noi desfășurăm zilnic activități, în cadrul aceluiași program, ne întâlnim 

zilnic cu aceleași persoane și ne confruntăm cu aceleași probleme. Desfășurăm o activitate de 

rutină care nu ne mai incită spiritul creativ și nu ne mai dezvoltă 

aptitudinile și talentul, ajungând să ne complacem în rezolvarea 

sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinim zilnic. 

Și atunci intervine blazarea: ne oprim din dezvoltare, din avansare, 

din acumularea de informații, de experiențe și lucruri noi. Ne 

complacem în rutină, ne plafonăm la un anumit nivel. 

De asemenea, nu mai avem motivație, suntem dezamăgiți de ceea 

ce e în jur, de ceea ce ne oferă societatea, precum și de valorile pe 

care le promovăm. În societatea noastră contemporană principiile, 

calitățile au fost inversate, punându-se accent pe importanța 

materială și nu pe cea spirituală, intelectuală. De aici și preocupările deosebite pentru felul în 

care arătăm sau cum ne îmbrăcăm, și nu pe formarea unei culturi generale solide, de exemplu. 

Lipsa interesului față de modelele autentice duce către blazare, manifestându-ne admirația față 

de personalitățile care ne transmit un mesaj personal puternic despre viață, fără a avea principiile 

clar definite. 

Educația defectuoasă contribuie la propria blazare. Lipsa educației autentice îngrădește gândirea 

și sentimentele, ducând la mediocritate. 

Așadar, trebuie să gândim metode de a ne face activitatea zilnică mai interesantă, de ce 

nu și mai distractivă, să ne îmbunătățim atitudinea față de noi înșine și față de cei din jur în sens 

pozitiv și productiv, iar rezultatele nu vor întârzia să apară și vor fi pe măsură efortului depus. 

     Daria Loghin, clasa a XI-a A 

 

Adolescentul 

   Adolescentul își alege calea conștient, căci, personalitatea nu se poate dezvolta 

fără a alege propria cale în mod conștient și în urma unei decizii morale conștiente".(C.G.Jung) 

Adolescenții resimt acum mai mult ca oricând nevoia de a fi ei înșiși. Și ca să facă acest 

lucru trebuie să se desprindă de vechile modele, adică de familie. Asta nu se întâmplă în plan real 

neapărat, ci în plan simbolic.  

 Un adolescent dorește să stea mai mult cu prietenii, să meargă la petreceri, să experimenteze 

grupuri și activități noi. 
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Este vârsta marilor suferințe din dragoste în care trădarea te poate transforma din prieten în 

dușman. 

Tinerii au mare nevoie de ascultare și înțelegere, fără judecată.  

Adolescența este o perioadă a încercărilor, a tranziției, dar și o perioadă în care se pun bazele 

moralității, a valorilor personale și cel mai important, a încrederii în sine. De aceea este 

important să privim dincolo de machiajul strident, de frizurile întortocheate, de hainele tăiate sau 

comportamente teribiliste. 

Moda oferă un cadru perfect de autoexpresie. Hainele, machiajul sau frizurile sunt doar moduri 

de expresie a personalității. Câți dintre noi n-am încercat tot felul de coafuri în liceu care mai de 

care mai pestrițe? 

Comportamentele teribiliste, gălăgioase sau 

agresive sunt "semnale" pentru ceva din 

interior, vor "să spună" ceva. Sunt expresii, 

poate, ale unor frustrări sau suferințe.  

Aud foarte des în jurul meu:"este un copil 

slab", "este needucat" sau "trebuie să te 

schimbi" etc. Aceste etichete repetate de către 

adulți unui tânăr în formare, aflat în perioada în care identitatea lui se află în cel mai mare punct 

de vulnerabilitate, în care încrederea în el însuși este pusă în balanță, îi pot afecta psihicul foarte 

puternic.  

Etichetele sunt doar vorbe! Ține de noi dacă alegem să le credem sau nu!  

În lupta pentru cucerirea unei autonomii personale, adolescenții își caută propria identitate cu 

înverșunare. Astfel că aceștia caută să se afirme, să se distingă de părinții lor printr-o dorință de 

independență materială. 

Este bine cunoscut faptul că spiritul de revoltă în perioada adolescenței capătă proporții 

impresionante. Acest fapt se datorează dorinței puternice a adolescentului de a-și găsi identitatea 

de sine. 

Experiența separării de persoanele influente din copilărie, îndeosebi de părinți, poate fi apreciată 

ca fiind o perioadă de doliu. Si ca orice doliu, acest travaliu este resimțit ca fiind dureros, însă  

necesar unei mai bune evoluții personale. 

Stima de sine a adolescenților crește frumos prin implicarea în proiecte profesionale care atrag 

privirile lăudăroase ale celorlalți. 

Specialiștii în domeniu consideră că Eul să fie complet este nevoie ca tinerii să înceapă să-și facă 

planuri de viitor. 

După ce etapa primă a descoperirii și cunoașterii de sine a trecut, urmează o etapă în care 

adolescentul depune în mod conștient eforturi serioase de autoeducare, perfecționare și valorizare 

socială. 

Alexandra Coadă Lată, clasa a XI-a C 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
 

Dorin Ploscaru 

 Dorin Ploscaru s-a născut la 21 iulie 1959 în comuna 

Podoleni, județul Neamț. A absolvit Facultatea de Teologie 

Ortodoxă Iași. Autor al volumelor de poezie: ”Să mori 

primăvara”(1995), ”Sâmbăta lui Lazăr” (1997), premiul I la 

”Cărțile anului-autori maramureșeni” ,1998,” Flașneta” (2000), 

premiul pentru poezie la Festivalul  Internațional De Poezie 

”Serile de Poezie Nichita Stănescu”, Desești, Maramureș, ”Peștele 

pe uscat ”(2000), ”Peștele albastru”(2005),” Aurora 

Dreams”(2011), ” Nordul extatic” (2011),” Artă și rafinament. 

Florăria romantică”(2012),” Poeții orașului Neamț” ( 

antologie,2014),” Cincizeci de ierni pe Muntele Fuji””(2017). Din 

anul 2000 este cetățean de onoare al comunei Podoleni. În 2010 

primește rangul onorific administrativ de Iconom Stavrofor din partea Înaltpreasfințitului Părinte 

Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, pe seama parohiei Vaduri, Neamț. Dorin Ploscaru 

nu scrie poezie abstractă, deși, pe ici pe acolo este ermetic. Poezia lui este conectată la viața 

reală, străbatută de duhul credinței. În ultima carte apar personaje reale: Olimpia lui Ionu 

Filucului,Tanti Eugenia, Marius, Ghiță Gripcă Bunicul. Este și poezia contrastelor, exemplu 

fiind” Ca un cântec din muzicuța lui Bob Dylan Săptămâna luminată”. Apropierea morții este 

privită cu seninătatea și înțelepciunea senectuții. Sus, pe Muntele Fuji( Pietricica, în traducerea 

autorului), poetul așteaptă marea trecere, marea transformare cu ”sufletul” care ”tremură de 

frumusețe și bucurie”. Lumea din poezia lui Dorin Ploscaru este percepută prin simțuri. 

Frumusețea este dată de culoare, miros și gust. Natura și marginea orașului sunt două teme care 

apar des în poezie, ca stări de spirit fără de care poetul nu ar putea fi inspirat până la 

transfigurare. 

”Ca un cântec din muzicuța lui Bob Dylan 

Săptămâna Luminată” 

Îmi mângâie obrajii/cu dulce Lumină/ca o apă moale/ de Izvor/ ca un cântec din/ muzicuța lui 

Bob Dylan/ Săptămâna Luminată/ ca o voce, cu un glas/ catifelat,/săptămâna aceasta/ mă 

mângâie pe față/ îmi atinge obrazul. 

          Bibliotecar,  Iolanda Lupescu 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Ortoepia și ortografia unor forme ale indicativului prezent 

Nu de puține ori am văzut că verbele la persoana a II-a plural a timpului prezent: voi 

cântați, faceți, povestiți, coborâți sunt ortografiate astfel: cânta-ți, face-ți, povesti-ți, coborâ-ți. În 

acest caz ” –ți ” nu este pronume. Pronumele ” –ți ” nu urmează niciodată după un verb la 

persoana a II-a plural. Dacă subiectul este  ” voi”, ”ți” final face parte din forma verbului, ca 

marcă a persoanei a II-a plural. 

Verbele a ști, a scrie, a ține, a veni, a deveni și derivatele lor formate cu ajutorul 

prefixelor se rostesc și se scriu la persoana a II-a singular cu doi-i: tu știi, scrii, ții, vii, devii. 

Verbul a scrie și derivatele lui formate cu diferite prefixe au la persoanele I și a II-a plural 

următoarele forme: noi scriem, descriem, voi scrieți, descrieți. Este greșit să spunem și să scriem 

: noi scrim, voi scriți, pentru că rădăcina verbului este scri-, iar terminațiile persoanelor I și a II-a 

plural sunt: -em și –eți. 

                                          Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
                                                            

 

FRANCOFONIA 

Joi, 19 aprilie 2018, la orele 11, a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului Naţional 

„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, premierea concursului Olimpiadele Francofoniei, concurs 

național şcolar de creaţie literară în limba franceză, de pe lista CAER 2017-2018 a Ministerului 

Educaţiei Naţionale, organizat o dată la doi ani, fără finanţarea ministerului. 

La ediţia de anul acesta, a cărei temă a fost De ce trebuie să păstrăm intact patrimoniul 

naţional?, au participat 40 de tineri, cu vârste între 

13 şi 18 ani, din 20 de judeţe ale ţării. Lucrările 

trimise  au fost evaluate, în etapa finală, de către un 

juriu francez din Roanne, desemnat de unul dintre 

partenerii concursului, Asociaţia de prietenie ,,Le 

Roannais,, din oraşul Roanne, înfrăţit cu Piatra-

Neamţ. Alţi parteneri ai concursului : filiala Piatra-

Neamţ a Asociaţiei Române a Profesorilor 

Francofoni, Asociaţia de prietenie Piatra-Neamţ – 

Roanne, Asociaţia ADIFLOR, din Paris, Franţa . 
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  Anul acesta premiul I a fost câștigat de eleva Rusu Cristiana, din clasa a XI-a, de la liceul 

nostru. Eleva a fost îndrumată de  profesor Gheorghe Carază.  

După un cuvânt de deschidere al elevilor de la CNPR şi un mic spectacol de bun venit, 

premierea a fost făcută de către Preşedintele Asociaţiei franceze ,,Le Roannais,,,, domnul Daniel 

ROULET, fostul primar al comunei Riorges din Franţa. Dânsul a înmânat diplomele, medaliile şi 

cărţile câştigătorilor. Felicitări concurenţilor ! 

         Prof. Gheorghe Carază 

 

Eseul cu care a câștigat Cristiana  

 

Préserver notre patrimoine culturel national, pourquoi? 

Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous garder vivant un héritage culturel dont la gloire a été 

depuis longtemps oubliée ? 

   Pourquoi garder un souvenir  mort parmi les vivants, un souvenir couvert par la poussière 

de l'oubli et de l'indifférence ? L'indifférence de ceux qui en ont hérité, l'indifférence de ceux qui 

l'ont fait disparaître alors qu'il était présent.  

   Peut-être que notre patrimoine, comme notre héritage, est vieux, mais... mais que serions-

nous sans notre passé ? Sans notre culture ? Sans nos traditions ? Sans les coutumes ? Sans les 

connaissances ? Sans nos ancêtres ?  

La réponse: Rien! Nous ne serions rien! Nous n'aurions pas même existé...sans notre 

ancien héritage. C’est quoi notre patrimoine culturel ? Il est notre héritage, notre passé, il est tout 

ce qui nous définit comme nation, comme des personnes qui existent vraiment.  

   Alors pourquoi préserver notre patrimoine culturel national ? 

Parce que c'est la seule richesse que personne ne peut nous voler! Les coutumes, les 

traditions, la culture, les chansons anciennes, les ballades, le folklore...sont un souvenir de la 

voix que nous avons eue il y a longtemps.  

   Les bâtiments, les manoirs,  les châteaux...ils nous rappellent où nous sommes nés.  Les 

vieux écrits, les livres, l'argent, les chroniques, les statues, les peintures...ils nous disent qui nous 

étions.  

   Les légendes nous disent ce que nous n’aurions jamais su, et les cimetières nous 

rappellent que c’est le lieu où nous nous rencontrerons tous, jeunes et vieux, riches ou pauvres, 

célèbres ou inconnus.  

   Mais le patrimoine culturel ne doit pas être oublié par nous mêmes! Au contraire, il doit 

être soigné, célèbré, protégé et commémoré. Parce qu'il sera notre trace dans le futur, l’héritage 

qu’on laisse à nos enfants et à leur tour qu’ils laisseront à leurs enfants.       
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   La colonne de  l’ infini du Brancuși est l'escalier vers l'absolu, le château de Bran est 

l'endroit de nos légendes, le château de Peleș est la grandeur du peuple roumain!  

   Histria, Tomis, Callatis c’est les endroits où nous sommes nés et où nous avons été 

bercés. 

   La littérature ("L'énigme d'Otilia "de George Calinescu, "Ion" de Liviu Rebreanu, "La 

hachette " de Mihail Sadoveanu, etc.) nous montrent exactement ce que nous sommes, alors que 

les odes, les hymnes, les ballades chantent notre passé  à l'oreille du présent et à celle du futur. 

   Comment te sens-tu quand tu franchis le seuil d’un château, quand tu vois les armures qui 

brillent, quand tu perçois la lumière brillante des lustres en bronze et en or, quand tu entends le 

silence sinistre des couloirs et que tu te sens comme si tu étais à un autre moment dans un autre 

endroit, finalement dans un autre monde ? 

   Comment est-ce quand tu peux sentir la saveur du passé ? Mais quand tu regardes  une 

peinture ? Quand tu vois les couleurs ? Quand tu sens la vieille odeur de la peinture de Ștefan 

Luchian ? Quand tu regardes " Les anémones " ou une autre toile d’un peintre...tu vois la main 

qui a peint ce tableau et le peintre devant sa toile qui est encore vide ? Mais quand tu tiens  une 

pièce de monnaie trouvée dans la Mer Noire et que tu peux presque sentir son aura, sa valeur, 

son âge ou quand tu peux ressentir le monde d'où elle vient ? Ou quand tu entends une vieille 

chanson et qu’une larme commence à couler au coin de l’oeil parce que c'est ton passé dans cette 

chanson ? 

   C'est génial, c'est magnifique, c'est unique, et pour cette raison notre passé, notre 

patrimoine  culturel national ne doit pas être oublié! 

…………………………………. 

De ce? De ce ar trebui să păstrăm vie o moștenire culturală a cărei glorie a fost de mult 

uitată?  

 De ce să păstrăm o amintire moartă printre cei vii, o amintire presărată cu praful uitării și al 

indiferenței? Indiferența celor care au moștenit-o, indiferența celor care au dat-o dispărută deși ea 

era prezentă...  

  Poate că patrimoniul nostru, la fel ca moștenirea noastră, este străveche, dar...dar ce am fi fără 

trecutul nostru?  Fără cultura noastră?  Fără tradițiile noastre?  Fără obiceiuri? Fără cunoștințe 

noastre? Fără strămoșii noștri?  

 Nimic!  Nu am fi nimic! Nu am mai exista.... fără vechea noastră moștenire. Ce este patrimoniul 

nostru cultural? Este moștenirea , trecutul nostru, este tot ceea ce ne definește ca popor, ca 

persoane ce există cu adevărat.  

  De ce să ne protejam patrimoniul cultural național?  
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Pentru că este singura bogăție pe care nimeni nu ne-o poate lua! Obiceiurile, tradițiile, 

cultura, cântecele vechi, baladele, folclorul...sunt o amintire a vocii pe care am avut-o cu mult 

timp în urmă.  

 Clădirile, conacele, castelele...ne amintesc de locul unde ne-am născut. Vechile scrieri, cărțile, 

monedele, cronicile, statuile, picturile...ne spun cine am fost odată.  

  Legendele ne spun ceea ce niciodată nu am știut iar cimitirele ne amintesc de locul în care ne 

vom reîntâlni toți,  tineri și bătrâni, bogați sau săraci, celebrii ori  necunoscuți.  

 Dar patrimoniul cultural nu trebuie uitat! Din contră, el trebuie salvat, celebrat, protejat și 

comemorat. Pentru că el ne va fi amintirea în viitor, moștenirea pe care o vom lăsa copiilor noștri 

și pe care la rândul lor o vor lăsa urmașilor.  

  Coloana Infinitului a lui Brâncuși este scara spre absolut, castelul Bran este sălașul legendelor 

noastre, castelul Peleș este grandoarea poporului român!  

   Histria, Tomis, Callatis sunt locurile în care am luat naștere, sunt leagănul facerii noastre.  

  Literatura ( "Enigma Otiliei" de George Călinescu, "Ion" de Liviu Rebreanu, "Baltagul" de 

Mihail Sadoveanu, etc...) ne arată exact cine și cum suntem, iar odele, imnurile, baladele ne cântă 

trecutul la urechea prezentului și a viitorului.  

  Ce te simți când treci pragul unui castel, 

când vezi armurile lucitoare, când lumina 

strălucitoare a candelabrelor din bronz și aur 

îți inundă ochii, când liniștea sinistră a 

coridoarelor îți mângâie urechile și te simți 

într-un alt timp și loc, într-o altă lume?  

  Cum este când poți simți mireasma 

trecutului? Dar când privirea îți alunecă pe o 

pictură? Când vezi culorile? Când simți 

mirosul străvechi al tablourilor lui Ștefan 

Luchian? Când privești "Anemonele" sau 

oricare altă pânză a unui pictor...și poți vedea 

mâna celui ce a făurit-o si pe el în fața pânzei 

sale încă goale? Dar când ții în palmă o monedă scoasă din Marea Neagră și aproape că îi poți 

simți aura, valoarea, anii ce au trecut peste ea sau când poți simți lumea din care vine? Dar când 

asculți o melodie veche și o lacrimă ți se prelinge încet din ochi căci trecutul tău se reflectă în 

acel cântec?  

   Este minunat, este magnific, este unic, și din acest motiv trecutul nostru, patrimoniul 

nostru cultural nu trebuie nicicând uitat! 

 Cristiana Rusu, clasa a XI-a C 
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ZIUA MONDIALĂ A CĂRȚII 

Importanța cărții 

Pentru om, lectura reprezintă un mod de petrecere a timpului liber,de relaxare mintală și 

dezvoltare a personalității și imaginației. 

Din 1955 ,pe 23 aprilie se sărbătorește "Ziua Internațională a Cărții".  

Din 2005, în aceeași zi, se sărbătorește și Ziua bibliotecarului. 

Lectura este foarte importantă, mai ales în lumea adolescenților, o perioadă de formare a 

personalității, dar din păcate mulți pun pe primul loc tehnologia, afirmând că cititul îi plictisește. 

Eu consider că adolescența este perioada în care trebuie să citești tot ce-ți ajunge în mâini și în 

fața ochilor pentru a acumula tot felul de informații care îți vor forma personalitatea. 

Cărțile fac și vor face mereu parte din viața mea deoarece acestea mi-au schimbat viața, desigur 

în bine. 

Există o multitudine de activități ce mențin fizicul sănătos, dar lectura este singura care menține 

mintea la un nivel ridicat. 

Nicolae Manolescu afirmă "A citi înseamnă a învăța. E o formă de experiență sau, mai bine zis, 

un multiplicator pentru experiențele noastre: căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi sau 

vedea în jurul nostru într-o viață de om, am fi foarte săraci". 

Cititul mereu ne va îmbogăți cu lucruri în plus față de cele pe care le știm sau pe care le adunăm 

din jurul nostru. Omul are nevoie să cunoască, să câștige experiențe noi, ce îl vor aduce pe 

culmile succesului. 

Citind, ne afundăm în altă lume, uneori 

perfectă, amuzantă, fantastică și chiar 

plină de acțiune. Lăsăm realitatea în urmă 

și trăim orice poveste ca și cum am fi în 

centrul acesteia. 

Din experiența mea de cititor, afirm faptul 

că, lectura ne ajuta sa ne creăm o lume a 

noastră, perfectă, lipsită de griji și stres, ne 

dezvoltă imaginația, personalitatea și ne 

face să vedem lumea cu alți ochii sau prin ochii unor personaje. 

De multe ori, cărțile ne sunt cele mai bune prietene deoarece doar în paginile lor vom 

găsi sfaturi prețioase, care ne vor creea un viitor, unde mereu va străluci soarele. 

Deci...câți dintre voi iubesc lectura? 

     Alexandra Coadă- Lată, clasa  a XI-a C 
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DASCĂLI DE ALTĂDATĂ 

Omagiu domnului  profesor ALEXANDRU ȚĂRANU 

Călugăreni, Poiana Teiului, așezări de pe Valea Bistriței (sau Valea Muntelui, așa cum 

era cunoscută cu ani în urmă). Aceste locuri străjuite de Olimpul nostru, muntele Ceahlău și 

străbătute de  râurile Bistrița și Bistricioara, erau în prima jumătate a secolului trecut, mai puțin 

populate și izolate  de centrele culturale și de educație, iar puținele mijloace de transport aflate la 

îndemâna locuitorilor din zonă erau, în principal, bazate pe tracțiune animală. Chiar și după anii 

*50, îmi amintesc, existau doar două curse motorizate, un autobuz pe ruta Piatra Neamț- Borsec 

și un altul pe direcția Piatra Neamț- Broșteni. Pentru a-și continua studiile, copiii erau nevoiți să 

se desprindă de locurile natale, iar părinții trebuiau să aibă posibilitatea materială să-i întrețină 

departe de casă. Astfel, puțini părinți alegeau să își trimită copiii mai departe la școală, atât din 

cauza sacrificiului material necesar, cât și a faptului că aveau nevoie de ei la treburile 

gospodărești. 

Pe aceste meleaguri și în aceste condiții s-a născut la 23 august 

1924, profesorul Alexandru Țăranu, al șaselea copil al lui 

Vasile și al Anei Dimitriu Țăranu, oameni vrednici, de înaltă 

ținută morală, provenind din familii de frunte. 

Bunicul Grigore Țăranu, gospodar renumit în Călugăreni, 

mulți ani primar al comunei, are doi băieți, Ionică, avocat și 

Vasile, comerciant. Amândoi vor lupta la Mărășești, acasă 

întorcându-se doar Vasile, tatăl viitorului profesor Alexandru 

Țăranu, care este foarte mândru că s-a născut și a locuit pe 

strada„ Locotenent Erou Ionică Țăranu”, aflată pe lângă Piatra 

Teiului, între șoseaua națională și râul Bistrița, numită astfel în memoria unchiului său căzut la 

Mărășești. 

Din partea mamei, frații Dimitriu, unchii lui Alexandru, pe lângă care acesta avea să crească, 

erau doctor Vasile Dimitriu - Borca, orelist de renume, care a contribuit la înființarea Băilor 

Slănic- Moldova și a fost primul director al Spitalului CFR București, Constantin, comandor 

aviator, Petrea, gospodar rămas în Borca și Gheorghe, comerciant stabilit la Iași, dar cu afaceri( 

gater, depozit de vinuri, cârciumă) la Borca. 

Copilul Alexandru Tăranu urmează cursurile primare în comuna natală Călugăreni, cu domnul 

învățător Ion Ciucanu, iar după încorporarea acestuia, cu soția directorului, doamna Vasiliu. Din 

1932, își continuă studiile primare cu doamna învățătoare Eugenia Popovici, la Borca, unde 

familia Vasile și Ana Țăranu a trebuit să se mute pentru a avea grijă de afacerile familiei. 
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La îndemnul părinților, care și-au dorit ca fiul lor cel mai mic să ajungă învățător, Alexandru 

Țăranu urmează în perioada 1934-1944 cursurile Școlii Normale din Piatra Neamț, cu toate că 

viața de dascăl nu era ușoară, după cum avea să spună chiar domnia sa mai târziu:„ viața de 

profesor în creierii munților era grea în sine, depărtarea de oraș, un singur autobuz pe zi, lipsa 

distracțiilor pentru tineri”. Totuși, ce l-a determinat să urmeze această meserie frumoasă, înafară 

de dorința părinților? Ne mărturisește chiar domnia sa: „dragostea necondiționată față de copii, 

de școală, de neamul acesta năpăstuit și de pământul românesc, dăinuirea actului pedagogic fără 

cusur, disciplina muncii, cumpătarea, dăruirea, de la înaintași le-am învățat. Pentru ei și pentru 

mine, școala a însemnat un drum spre lumină, nu doar o teribilă încleștare a fragilei ființe 

umane”. 

Încă din copilărie l-a pasionat cunoașterea a tot ce îl înconjura; aduna diverse obiecte abandonate 

pe care le modifica și reasambla, realizând din ele lucruri utile. Așa a reușit să construiască, la 

vârsta de 11-12 ani, primul său radioreceptor cu galenă, impresionându-l pe bunicul Grigore de 

la Călugăreni, apoi alte radioreceptoare cu tuburi electronice, „ invenții epocale ” în acele 

vremuri, pentru satele de pe Valea Bistriței. După absolvirea cursurilor Școlii Normale din Piatra 

Neamț, tânărul Alexandru Țăranu este încorporat la Școala de ofițeri Ineu- Arad și trimis pe 

front, participând astfel la război până la sfârșitul acestuia. Astăzi este unul din puținii veterani 

de război care au mai rămas în viață. 

Din 1945 și până în 1969, s-a stabilit și a activat neîntrerupt, la școlile din comuna Borca, la 

început ca învățător, apoi ca profesor suplinitor de chimie, fizică și muzică. Între 1945 și 1948 a 

activat ca învățător la școala din Borca, iar între 1948 și 1950 la școala din Soci. În perioada 

1950-1953 îl găsim profesor suplinitor la Școala de 7 ani din Borca. În 1948 își întemeiază o 
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familie, prin căsătoria cu Veronica Ciupercă, născută în 1921 în localitatea Mastacan, comuna 

Borlești, județul Neamț, absolventă a Institutului Robescu din București, profesoară de lucru 

manual, dar care preda agricultura. În 1951 se  naște fiica lor, Sanda, viitoarea profesoară de 

fizică de la Liceul „ Petru Rareș”  din Piatra Neamț. 

Din 1953 și până în 1969, va preda fizica și chimia la Școala Medie și apoi la Liceul „ Mihail 

Sadoveanu” din Borca, ocupând în perioada 1966-1969 și funcțiile de director adjunct, apoi 

director prim. În primii ani de învățământ a avut contribuții importante la înființarea unor școli, 

după cum urmează: în 1947 a participat la înființarea și ridicarea școlii elementare de patru clase 

din satul Soci, apoi în 1953 la cea a Liceului” Mihail Sadoveanu” din comuna Borca. 

În paralel cu activitatea de la catedră, și-a perfecționat, de asemenea, pregătirea 

profesională. Dorind să-și continue studiile, și-a depus dosarul de admitere la fără frecvență la 

Universitatea din Iași, dosar care trebuia mai întâi avizat  de Secția de Învățământ a regiunii 

Bacău. Fără nicio explicație însă, a fost respins în nenumărate rânduri, în ciuda faptului că munca 

domniei sale era apreciată și se bucura de rezultate deosebite. Mulți ani mai târziu primește , în 

sfârșit, aprobarea și devine profesor de chimie- biologie prin absolvirea  Institutului  Pedagogic 

din Iași, dar rămâne la tot la vechea pasiune - fizica, așa cum își reamintește dumnealui: „nu 

eram calificat pentru predarea fizicii; prin studiile ulterioare ale Școlii Normale, am dobândit o 

diplomă de profesor de chimie-biologie.Totuși, până la plecarea mea din Borca, petrecută în 

1969, am predat fizică și chimie și chiar numai fizică. M-au pasionat științele experimentale de 

mic copil și primul impuls în studiul acestora l-am primit de la profesorul meu de fizică din 

Școala Normală care m-a înscris la un concurs asemănător olimpiadelor de astăzi, unde 

participau elevii tuturor liceelor din oraș. Premiul I Excepțional, primit pentru subiectul 

„Oscilații și unde electromagnetice” care nu se studia la școala mea și  la care am răspuns prin 

descrierea construirii unui radioreceptor cu cristal de galenă, respectiv a unuia mai performant, 

echipat cu un tub electronic, m-a făcut să nu renunț niciodată să învăț, să caut, să construiesc.” 

Pasiunea pentru fizica experimentală l-a determinat, încă de la începutul înființării liceului din 

Borca, să amenajeze cu mijloace proprii și cu foarte multe improvizații, un laborator funcțional 

de fizică, laborator care i-a permis să țină lecții fascinante, atrăgând  elevii spre științele 

experimentale, după cum își amintește mai târziu: „ Deși învățător, m-au pasionat științele 

experimentale. Mi-am făcut un laborator de fizică la liceu și unul mai mic acasă, unde meșteream 

împreună cu unii dintre băieții liceului, înzestrați cu aptitudini deosebite” 

Și eu îmi aduc aminte cu emoție, de primele ore de fizică ținute de profesorul Alexandru Țăranu, 

în  laboratorul de fizică - chimie al liceului, înconjurat de aparatele  și diversele instalații 

necesare efectuării orelor de laborator, așa cum nu am uitat nici de acel mic laborator de acasă, la 

care m-am simțit privilegiat că am acces. 

Înaltul profesionalism și maniera deosebit de atractivă prin care profesorul Țăranu obișnuia să își 



18 

Biblioteca din Nord 

țină orele de fizică, m-au făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de această disciplină. Probabil că 

și domnia sa a observat înclinația mea spre fizică, așa încât, începând din clasa a 9-a și până la 

începutul clasei a 11-a m-a desemnat drept „ șeful cheii de la laborator”, așa cum domnia sa 

însuși fusese pe vremea când era elev al Școlii Normale, lucru de care am fost extrem de mândru. 

Astăzi mă mândresc că sunt unul din discipolii acestui om minunat, profesor desăvârșit și 

pedagog extraordinar, care a știut să-și apropie copiii și să le insufle pasiunea pentru fizică. 

Alături de mine sunt mulți foști elevi ai domniei sale, care au urmat același drum: Petre Ciuntu, 

Vasile Lupu, Dumitru Almășanu, Gheorghe Maftei, Gheorghe Asavei, Emil Sofron, Dorel 

Ruscanu, Sandală Țăranu, fiica, căsătorită Spiridon. 

Datorită pregătirii muzicale din Școala Normală a fost timp de mulți ani dirijor al corului 

liceului și al corului sătesc. A fost și organizatorul unor activități de răspândire a culturii în 

rândul locuitorilor din zonă. Și-a extins activitatea și în mijlocul tinerilor din sat prin înființarea 

unui Cerc de Radioamatori pe lângă Căminul Cultural din comună, cu toate avizele necesare 

funcționării acestuia. 

La dorința fiicei sale Sanda, în 1969 se transferă la Palatul Copiilor din Piatra Neamț. Aici își 

continuă activitatea de profesor până în 1971, când este numit director al acestei instituții, funcție 

deținută până în 1974. La Palatul Copiilor înființează și conduce Cercul de electronică, primul cu 

acest profil din județ și loc unde liceenii efectuau „ practica în producție”. 

În 1984, profesorul Alexandru Țăranu s-a pensionat. Începând cu acel concurs școlar din 30 mai 

1943, când a luat Premiul I Excepțional, activitatea sa de inventică a fost neobosită. A realizat: 

Robotul Ilie, Miniautomobil electric telecomandat, Leagăn cu comandă electronică, pentru care 

Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie i-a acordat certificatul de inventator, iar 

instituției, Palatul Copiilor din Piatra Neamț, brevet de invenție. Urmează o serie de lucrări 

științifice precum: „Activitatea în laboratorul de fizică”, ”Cercul de electronică aplicată”, „Când 

ursitoarele jocului sunt mecanica și electronica” și s-a încheie cu acordarea titlului ” Cetățean de 

Onoare” al Municipiului Piatra Neamț. 

Nu numai rezultatele profesionale de excepție, dar și familia remarcabilă i-a adus 

împlinire: Sanda, fiica sa, a fost una din cele mai bune profesoare de fizică din Moldova, iar 

nepoata, Andreea, a absolvit și ea Facultatea de Fizică. Nepoata a făcut un master în Electronică 

la Berlin, unul în Filosofia Științei, un doctorat în Economie. Prin căsătoria cu diplomatul 

Nicolae Năstase, Andreea i-a daruit , în 2004, un strănepot domnului Țăranu. 

                         

     Dr. Fiz. Mihăiță Peptănariu 
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ÎNVĂȚĂMÂNT 

  

Educația tehnologică 

Tehnologia și tehnica sunt, în ziua de astăzi, lucruri esențiale în viața omului. Cu toate că 

lucrul manual a fost depășit de către evoluția mașinăriilor și înlocuit de acestea, încă reprezintă 

un punct forte al omului.  

Astfel, putem afirma că educația tehnologică are o 

importanță mai mare decât mulți și-ar putea imagina. 

O cultură tehnologică înlătură limitele fizice umane 

și oferă posibilitatea de a se descoperi și scoate în 

evidență calitățile practice.  

Prof. Dumitru Bălăcianu ne-a declarat că, deși sunt 

programe noi, laboratoare dotate și personal 

specializat, copiii nu mai sunt la fel de interesați ca 

altădată să învețe o meserie. Dacă în trecut 20% din 

elevii unei clase nu erau interesați de lucrul manual, acum procentajul este tocmai invers. 

Domnul profesor ne-a mai spus că, din programa de învățământ, partea practică ocupă o treime. 

Este prea multă teorie, astfel, viitorul meseriașilor fiind incert. 

O activitate salutară a fost realizată în parteneriat cu Ocolul Silvic Borca, prin care, în luna 

aprilie, s-au efectuat lucrări de împădurire și ecologizare în pădurile din zonă.  

Le dorim colegilor noștri de la clasele de tâmplărie, mecanică, economie și silvic să fie 

motivați în însușirea cunoștințelor și aptitudinilor deținute în vederea calificărilor pe care ei și le-

au ales. 

        Teodora Bordianu,clasa a XI-a A 

 

 ZIUA EROILOR  

Eroul sergent ,,Bădița” Ionică 

 Despre ,,Bădița” Ionică, unchiul mamei mele, știam că este erou de război și că numele 

lui este înscris pe o placă memorială de pe monumentul de lângă Primăria Borca. Am avut 

norocul să intru în posesia a patru scrisori trimise de el de pe front (Frontul de Răsărit) și a altor 

documente care m-au ajutat să-l văd așa cum a fost. Sergentul Ioan Dumitrașcu din contingentul 

1937 Infanterie, și-a pierdut tatăl, pe Grigore Dumitrașcu, în Campania din 1913. Acasă a rămas 

văduva Ileana Dumitrașcu de 30 ani, cu minorii Ioan (Bădița Ionică), Petrea (tatăl poetului Aurel 

Dumitrașcu) și Glitira. Familia trăia în bunăstare, având mult pământ și vite. Noroc și nenoroc aș 
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spune pentru că la atâta pământ era nevoie de brațe puternice de muncă. Stră-străbunica s-a ales 

după pierderea soțului cu o medalie ,,Avântul țării”, acordată din ordinul Majestații Sale regele  

Carol I, cu o pensie 372 mii lei de la Ministerul de Război, și cu o scrisoare de la Judecătoria 

Ocolului Broșteni:  

,,Doamnă,  

Prin încheierea acestei judecătorii de la 16 februarie 1919, sunteți numită tutoră legală 

la casa defunctului dumneavoastră soț, Grigore Dumitrașcu, și vă punem în vedere a îngriji 

părintește de minori, administrând ca o bună gospodină averea ce vă este încredințată.”  

Privind fotografia stră-străbunicii, sunt convins că i se potrivește zicala ,,a strânge din 

dinți.” Hotărâtă să ia viața în piept, dar mai ales să-și crească și educe copiii, ,,bica” Ileana a 

rămas până la sfârșitul vieții o devotată, îndârjită și curajoasă. Mamă și tată, femeie și bărbat, n-a 

lăsat să cadă de pe roate angrenajul unei gospodării îndestulătoare, dar foarte grele, care odată 

pornit nu mai avea voie să se oprească. Toții copiii au făcut școală, în străfundul ființei ei, știind 

că instruirea este o salvare spre o viață mai bună. Una din mătușile mele a fost crescută de ,,bica” 

Ileana cât bunica mea a fost studentă la Iași și povestea mătușa ce frumoase erau serile când se 

aprindea lampa în casă și întreaga familie era așezată în jurul mesei. Se mânca, se vorbea, se 

râdea, dar mai importantă era comuniunea, comunicarea, tandrețea privirilor. La sfârșit se făcea 

rugăciunea, se citeau rugăciuni, mai ales că erau cărți 

din care fiecare membru al familiei se putea inspira. 

Într-o astfel de atmosferă de ocrotire sacră familială a 

crescut și ,,bădița” Ionică. În familiile de odinioară, 

modeste și simple, de altfel, se punea accent pe creșterea 

copiilor, pe înțelegere și ajutor reciproc. Tinerii însurăței 

știau că se căsătoresc pentru a-și întemeia o familie și a 

zămisli câți prunci le dădea Domnul. Nimeni nu era 

deprimat, angoasat, frustrat pentru că optimismul 

înnăscut nu se putea clătina cu una, cu două. Exista 

speranță datorită credinței sincere în Dumnezeu și oricât 

de grele ar fi fost încercările, nimeni nu claca. Familia 

dădea încredere fiecărui membru al ei, de aici 

extrăgându-și forța și energia. Atitudinea lucidă în fața 

vieții îi făceau invulnerabili.   

,,Bădița” Ionică o fi avut și el gândurile, vrerile lui, visuri, aspirații, bucurii. Poate a 

suferit, a asudat muncind, poate a plâns, a petrecut și a râs. Dar devenind cap al casei, a renunțat 

la gândurile sale în favoarea familiei. A dăruit totul din prea plinul ființei sale, fără regrete și 

păreri de rău. O știu, citind printre rândurile primei scrisori din 20 august 1941. O scrisoare 
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necenzurată, ascunsă în hainele civile pe care le-a trimis acasă:  

,,Scumpă mamă, Glitiră și Emilie (bunica mea) 

Având puțin timp liber, m-am gândit să scriu ceva despre situația mea. Cu mult dor de 

casă căci eu când am plecat de acasă, nu am știut că voi pleca la război.  Până în prezent sunt 

sănătos și mulțumesc Bunului Dumnezeu că a avut grijă de mine. Scumpii mei, după terminarea 

războiului din Basarabia ne-a adus până în județul Fălciu, în Moldova de dincolo de Prut și ne-

a îmbarcat la tren. Era vorba să venim acasă, credeam și eu că vin acasă și cosesc oleacă. A 

venit un ordin și ne-a îmbarcat iară și ne-a ales. Celor mai slabi și mai batrâni le-a dat drumul 

acasă, iar pe noi ne-a întors înapoi în Basarabia pentru menținerea ordinii. […] Scumpă mamă, 

spune-mi și mie ce ai făcut cu fânul. Biata Glitira și micuța Emilia (patru ani la acea dată), cine 

i-a mai  cosit. S-a dus în Barnar, sau nu? Ce mai știi de Petrea și Ion, că eu nu mai știu nimic de 

ei. Andronic a venit acasă sau nu? Scumpă mamă, te rog să faci treabă încetul și nu te mai gândi 

la mine că știu ca ai dureri de cap. Aș vrea să te mai văd o dată și apoi să mor. Să știi că am să 

vin cât de curând acasă, că situația merge spre bine. Mamă, am trimis hainele pe femeia lui Ion 

Bîtcă când am plecat și eu sunt tot cu Grigore Vrânceanu în grupa mea. Toți de la noi din sat 

sunt în viață, numai Gică a lui Țăranu a rămas mort într-o luptă la Călărași în Basarabia, dar 

lui Frăsâna să nu-i spui pâna n-o auzi ea.  

Sergent Dumitrașcu Ioan, Batalionul 501 Independent” 

Din scrisoare reiese că bădița Ionică a participat la o acțiune de fixare  cu  Corpul 5 

Armată la est de Fălciu, în capul de pod de urmărire spre Nistru, trupele sovietice fiind respinse 

dincolo de fluviu. Eliberarea orașului Cetatea Albă (26 iulie 1941) a dat prilejul Marelui Cartier 

General Român să spună că din Carpați până la mare suntem din nou stăpâni pe hotarele 

străbune. Cu alte cuvinte, bădița Ionică a participat la luptele pentru eliberarea Basarabiei și a 

Bucovinei de Nord. Dintre toate scrisorile trimise, aceasta este cea mai cuprinzătoare. Restul sunt 

evazive, scrise după același calapod: ,,sunt bine, e bine!”. Impersonale și seci. Doar îngrijorarea 

că mama muncește peste puteri, că sora este neajutorată  cu un copil de 4 ani și cu unul pe drum, 

și că el nu poate fi acolo să le fie de ajutor. Pe 19 septembrie 1941, o scrisoare de la Spitalul 

Militar din București a pus-o pe,,bica” pe gânduri. ,,Bădița” Ionică i-a scris că este rănit, ,,dar nu 

tare”. Despre el nimic altceva, dar era în continuare îngrijorat că acasă nu este o mână de bărbat 

să fie de ajutor. Înainte de rănire, făcea parte din  Regimentul 2 Grăniceri, Compania a 8-a. 

Ultima scrisoare din 15 octombrie 1941 a fost trimisă de sora de caritate, Marinela Cambara:  

,,Doamna Dumitrașcu, 

Am văzut scrisorile pe care le trimiteți fiului dumneavoastră, sergentul Dumitrașcu Ion. 

El a fost grav rănit la brațul drept și cu toate îngrijirile pe care i le-am dat ca niște adevărate 

surori și mame, a fost nevoie să i se taie brațul. El a fost foarte curajos și le-a primit pe toate cu 

voia Domnului. Dumneavoastră trebuie să gândiți tot așa ca el care a socotit că nici o jertfă nu 
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este prea mare pentru țara lui. Când Dumnezeu l-a chemat printre cei drepți, ultimul lui gând a 

fost la mama, fratele și surioara lui. Astăzi el nu mai este printre noi. S-a dus plâns de toți cei 

care l-au cunoscut. A fost un adevărat erou și puteți fi mândră de fiul pe care l-ați dat țării. Cu 

durere în suflet vă aducem această veste tristă. Suntem însă sigure că veți fi tot atât de curajoasă 

ca și dânsul.” 

Din fișa medicală reiese că a fost rănit în data de 13 septembrie, la ora 15, și a murit la 19 

septembrie, ora 3 cu diagnosticul ,,plăgi prin gloanțe ale membrului superior drept.” A fost 

împușcat la Dalnik-Tătarka, zona ultimei centuri de fortificații a orașului Odessa, puternic 

apărată de forțele rusești. ,,Bădița” Ionică nu a știut că pleacă în război spre moarte. El făcea 

armata la Piatra-Neamț când a fost mobilizat. Și chiar dacă ar fi știut, sentimentul datoriei nu l-ar 

fi făcut să sufere. O acceptare tacită și demnă al destinului său, un sentiment al onoarei și al 

mândriei de a fi români, toate alcătuiesc caracterul său puternic. El este un erou necunoscut ca 

mulți, mulți eroi care și-au dat viața pentru țară. Dacă ar trăi acum, ,,bădița Ionică ar suferi 

cumplit pentru că astfel de sentimente au dispărut cu desăvârșire, iar printre oameni greu ar mai 

găsi modele demne de admirat. În carnetul său de comandant de grupă din armată era punctat că 

trebuie să se poarte ,,cu dreptate, blândețe și cinste”. Acestea erau trăsăturile care făceau parte 

dintr-un cod genetic al oamenilor de atunci. Mulți astfel de oameni au murit în război sau în 

închisorile comuniste și odată cu ei a dispărut acest cod al bunei-cuviințe. Poate că dacă trăia, ar 

fi suferit că am terminat războiul nu ca învingători, nici ca învinși, ci ca trădători. Poate că ar fi 

zăcut într-o temniță de  reeducare  pentru vina de a fi unul din fruntașii satului. ,,Bica” a murit 

neconsolată, citind și recitind scrisorile care au de acum valență transcedentală. Au fost scrisori 

de despărțire și regăsire. Uneori ,,bica” dădea impresia că vrea să coboare în ființa străfundă a 

fiului ei. Lacrima din inima ei nu s-a uscat niciodată, cum nu au dispărut nici strădania 

răbdătoare de a petrece în rugăciune și oftatul perelnic și efemer.  

Ca într-o rețea genetică infailibilă, eu port prenumele Ioan, am o aluniță între sprâncene, 

semnul său distinctiv și sunt pasionat de istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Uneori urc 

munții cu detectorul și scormonesc în căutarea urmelor războiului. Este o datorie și o onoare să 

ne aducem aminte de cei care au murit pentru a ne păstra unitatea, credința, țara și neamul. 

Datorită jertfei acestor eroi, ne-am păstrat credința ortodoxă, ne numim români și dăinuim în 

România.  

Ioan-Cristian Gheorghiu, student la Facultatea de Științe Politice, specialitatea Studii 

de securitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj 
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CENACLU 

Liniște 

M-aș refugia la umbra unei lumini pe înserate 

Sub un fascicol prăfuit mi-aș construi cu drag lăcaș 

Înfășurat în al întunericului mantie grea ți-as spune: 

aprinde un chibrit și întoarce-mă doi pași. 

Doi pași în tot ce-am fost pe vremuri, 

întoarce-mă cutează-n ce voi fi... 

M-aș refugia cu mine în torace,în suflete de inimi ce se zbat 

M-aș refugia într-un turture de furie.. 

Și-aș sopti: 

"Virana încăpere se cutremura sub tâmpla mea de fier 

Și greul meu îmi ușurează suferința târguita în nimic.. 

Ascunde-mă te rog în transparență ,luciri de lună plină 

Iar nu izbi în zidul fricii, în zidul de nisip." 

Cenușa ar rămâne din frigul ce-a răstit odată.. 

Un glas de muguri veștezi și smaltul cel tocit 

Iar picură din frunze ninsori cu valuri grele.. 

Cernind cu lungi petale , cu rouă și-antracit. 

 

Pseudofeel 

Complice în al crimei haos vals.. 

Căci de dragul meu ai ascuns cu sânge rece.. 

O armă făurită din petale și-igrasii 

O armă ce spinteca doar prin cerneală. 

Crini și igrasii... 

Complice căci și praful l-ai tăinuit sub pasul meu 

Și flori, mi le-ai cules în grabă și primejdii 

Dar ce păcat,o drag sihastru-ndrăgostit 

Înaintam cu urme mari pe-un lan de-o vreme ars de soare,de spini 

mărăcini.. 

Igrasii și crini 

Dar eu striveam sub pasul visător,bălți de păpădii și fluturi soptiți. 

Ana-Maria Chiorbeja, clasa a XII-a C 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

TUTUNUL 

(nocivitatea fumatului asupra organismului) 

-  Scurt istoric  - 

  Tutunul – Nicoţiana tabacum – este o plantă din familia „Solanaceelor”, care a 

fost adusă în Europa în anul 1518 de către marinarii lui Columb şi invadatorii lui Cortez. 

 Unele surse susţin că tutunul este originar din America Centrală. În apropierea oraşului 

Tabaco din provincia Yucatam, colonizatorii spanioli au întâlnit pentru prima dată planta de 

tutun folosită de indieni, sub formă de „ţigară” sau „pipă”, noaptea, pentru a speria ţânţarii. 

Indienii numeau aceste pipe sau ţigări „tabac”. Sunt surse care susţin că denumirea de „tabac” a 

fost lansată de coloniştii spanioli, în amintirea localităţii unde au întâlnit-o pentru prima dată. 

 Majoritatea surselor documentare precizează faptul că tutunul este originar din America 

(de Nord, Centrală şi de Sud). Indienii „Huron” din America de Nord au un „mit” despre 

originea tutunului: „...se spune că odată a fost o foamete mare şi că întreg pământul devenise 

neroditor. După multe rugăciuni, Marele Spirit a trimis o fecioară fără straie să facă 

pământul din nou roditor şi să salveze oamenii.Ea a atins pământul cu mâna stângă şi acolo 

au răsărit cartofii şi pământul a devenit fertil. Apoi l-a atins cu mâna dreaptă şi aceasta a dat 

naştere porumbului şi vegetaţiei. S-a aşezat, şi pe tot pământul rămas a încolţit tutunul...”. 

 Există două interpretări ale acestei legende: 

 (1). Tutunul a fost un dar pentru minte, aşa cum cartofii şi porumbul au fost un dar 

pentru stomac. 

 (2). Tutunul a fost un mesaj (sau un blestem), fapt ce arată că darurile zeilor nu sunt 

nelipsite de preţ. 

 Alte surse documentare relevă faptul că, în Antichitate, grecii şi romanii fumau cu pipa 

şi, uneori, frunze rulate de piper, eucalipt şi alte plante, dar nu tutun.  

 S-au identificat frunze de tutun printre plantele care au servit la conservarea mumiei lui 

Ramses al II-lea, fapt ce constituie o enigmă. S-a păstrat ipoteza conform căreia Egiptenii 

traversau oceanul Atlantic cu mult înainte de Cristofor Columb folosind mici ambarcaţiuni din 

papirus. 

 Indiferent de originea plantei de tutun, amerindienii practicau obiceiul fumatului cu peste 

3000 de ani în urmă, atât în America de Sud cât şi în America de Nord, pe valea fluviului 

Mississipi. Cu 1000 de ani înainte de Hristos, în America de Sud se foloseau pipele. Indigenii 

denumeau planta „petum”. Numele de „tabac” provine fie de la numele insulei Tobago din 

arhipelagul micilor Antile, unde se cultivă, fie de la denumirea dată de indigeni pipelor lor. 

Incaşii şi aztecii fumau zilnic sau la marile sărbători religioase. După ei, tutunul avea virtutea de 

a calma foamea şi de a lupta contra oboselii. 
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 Cristofor Columb descoperind America (28 octombrie 1492) a deschis porţile Europei la 

un număr mare de plante şi comportamente necunoscute în Europa, cum sunt tutunul şi fumatul, 

precum şi unor boli necunoscute europenilor. 

 În secolul al XVI-lea doi căpitani de vas au convins trei amerindieni să-i însoţească la 

Londra. Aceştia îşi făcuseră provizii serioase de tutun pentru perioada călătoriei, iar unii dintre 

marinari l-au încercat, le-a plăcut şi au realizat că le este foarte greu să renunţe la el. Pentru a-şi 

satisface propriile nevoi, marinarii şi exploratorii au plantat terenuri în Africa, Europa şi 

America. Echipajul lui Magellan a lăsat seminţe de tutun în porturile din Philippine, precum şi în 

alte porturi. Nemţii au adus tutunul de la hotentoţi (boşimanii şi populaţia Bantu din Africa) iar 

portughezii l-au luat de la polinezieni. 

 În scurt timp, oriunde mergeau navigatorii, tutunul îi aştepta şi pe la începutul secolului al 

XVII-lea, micile parcele cu tutun deveniseră mari plantaţii, extinse peste tot în lume. Navigatorii 

fumau oriunde ar fi crescut tutunul, încât plantaţiile s-au extins şi mai mult. Ca o veritabilă 

„boală contagioasă”, fumatul s-a extins de la un număr mic de indivizi la întreaga populaţie. 

Consumatorii au înţeles rapid ceea ce amerindienii ştiau de generaţii: „o dată ce ai început, este 

greu să renunţi”. 

 Tutunul nu se foloseşte numai la fumat; el se poate şi mesteca sau poate fi transformat în 

pulbere şi inhalat, prin prodeul de „prizare”. 

- Compoziţia chimică a tutunului şi a fumului de tutun 

Referitor la compoziţia chimică a tutunului şi a fumului de tutun, se pot evidenţia unele 

aspecte de maximă importanţă. 

În primul rând, vom aborda compoziţia chimică  a „plantei de tutun”, compoziţie 

asemănătoare (în mare) regnului vegetal, cu particularităţi specifice speciei. În etapa a doua, vom 

aborda compoziţia chimică a „fumului de tutun”, unde, în urma prelucrărilor suferite de plantă, a 

arderilor, compuşii chimici se transformă dând naştere la substanţe noi, sau apar noi compuşi, 

adăugaţi în procesele de tehnologice de prelucrare biologică, chimică, fizică etc. 

Planta de tutun are o compoziţie chimică complexă, incluzând apă, substanţe organice şi 

substanţe anorganice. Cercetătorii au evidenţiat în planta de tutun peste 2000 de compuşi 

chimici, care, ulterior, prin prelucrări, condiţionări şi ardere, ajung în fumul de ţigară la peste 

4000 de substanţe chimice diferite. 

Frunzele mature conţin:  

- apă (proaspete: 75-90%; în stare uscată: 20-30%; fermentate: 15-17%); 

- substanţe minerale (potasiu, calciu, sodiu, magneziu, fier, mangan, aluminiu, fosfor, 

sulf, siliciu, clor, cupru; urme de seleniu, beriliu, brom, zinc, cadmiu, crom, cobalt 

etc.); 

- compuşi organici (N-nicotine 0,5%; N-proteic 0,8-3%; N-amidic 0,02-0,57%; 

celuloză brută 8-15%; amidon 3,3-4,6%; glucide solubile 1-2%; substanţe pectice 6,3-
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12,8%; lipide brute 0,6-3,4%; acizi organici 5,5-29,3%; răşini 3-16%; ulei eteric 0,4-

1,2%; ceruri 0,2-0,3%.  

Dintre substanţele organice azotate, menţionăm: * alcaloizi cu nucleu piridinic 

(nicotină, nornicotină, anabazină, anatabină, N-metilanabazină, N-metilanatabină, nicotin-1-N-

oxid, nicotirină, nicotelină, cotinină, miosmină, piridină, izonicoteină, 3-piridil-metil-cetonă, 3-

piridil-propil-cetonă); * alcaloizi cu nucleu pirolidinic (pirolidină, N-metil-pirolidină, 2-metil-

pirolidină, N-metil-pirolină);      * alcaloizi cu nucleu indolic ( harman, norharman). Unii 

alcaloizi secundari se formează în cursul procesului de uscare sau de fermentare a frunzelor. 

Frunzele mai conţin mici cantităţi de compuşi bazici azotaţi (metilamină, izoamilamină, colină, 

trigonelină), aminoacizi liberi (prolină, ornitină, citrulină) şi peptide. Nicotina se sintetizează în 

rădăcină, de unde este transportată şi depozitată în frunze sub formă de săruri organice sau 

combinaţii glucidice. Celuloza şi amidonul sunt însoţite de mici cantităţi de dextrine, 

hemiceluloze, materii pectice, acid pectic, glucoză, fructoză, zaharoză, maltoză, rafinoză, 

stahioză, glucozamină, galactozamină.  

Seminţele conţin apă (9%), proteine (22-25%), lipide (35-58%), amidon şi zahăr (6-7%), 

pentozamine (3%), celuloză (7%), substanţe minerale (3,5-3,8%). 

Uleiul gras din seminţe are în compoziţie acizii: palmitic (8,07%), stearic (3,25%), oleic 

(11,9%), linoleic (76,13%), linolenic (0,65%); sunt semnalate prezenţa nicotinei, nornicotinei, 

cantităţi foarte mici de anatabină şi urme de anabazină; mai sunt prezente glucoza, fructoza, 

zaharoza, rafinoza, planteoza etc. 

Această compoziţie foarte complexă se modifică şi se completează prin arderea tutunului, 

întrucât ţigareta se poate asemăna cu un „veritabil laborator chimic” în care fumătorul îşi prepară 

substanţele nocive ce acţionează împotriva sa şi a celor din jur. Cercetătorii au identificat peste 

4000 de compuşi (substanţe chimice diferite) rezultaţi în urma arderii tutunului din care 

peste 300 sunt demonstrate ca toxice pentru celula umană, iar dintre aceşti compuşi toxici, 

60 ar avea acţiune cancerigenă, acţiune demonstrată la 43 de substanţe. 

Mult timp s-a crezut că „nicotina” este singurul compus toxic al tutunului şi al fumului 

produs de arderea acestuia. Ulterior s-a constatat că prin ardere compuşii chimici din tutun se 

transformă dând naştere altor compuşi, unii dintre ei foarte toxici, printre care figurează oxidul 

de carbon, hidrocarburile aromatice policiclice cancerigene şi compuşi iritanţi ai aparatului 

respirator. Transformări asemănătoare cu ale compuşilor naturali din tutun suferă şi „adjuvanţii” 

adăugaţi în timpul prelucrării tutunului (umectanţi, arome, conservanţi, stabilizanţi, coloranţi 

etc.). 

În timpul arderii unei ţigarete, prin aspirare de aer, în zona arderii se ating temperaturi de 

peste 800oC. Se consumă oxigen cu formare de bioxid de carbon, dar în imediata vecinătate 

oxigenul devine insuficient şi are loc o ardere incompletă cu formare de oxid de carbon. Gazele 

arse care circulă de la zona aprinsă spre filtru, încălzesc masa de tutun la temperaturi ce scad de 

la zona de ardere spre filtru. În zona vecină zonei de ardere temperaturile pot fi de peste 500oC 
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când se produc reacţii de „piroliză” şi de „cracare” cu ruperea legăturilor C-C şi C-H cu formare 

de carbon şi compuşi chimici reactivi. În zonele următoare cu temperaturi sub 500oC, se produc 

reacţii de „izomerizare” şi „distilări” ale compuşilor volatili. Produsele finale, trec prin filtru şi 

sunt inspirate de fumător ca „fum” (fum primar). 

Un alt produs al arderii tutunului este cenuşa.  

Fumul de tutun este un aerosol format dintr-o fază gazoasă, o fază solidă şi una lichidă, 

din particule foarte fine, care asigură pătrunderea în alveolele pulmonare şi de la acest nivel – în 

toată circulaţia sanguină a organismului omului.  

Fumul este un amestec de produse toxice 

reprezentând un aer contaminant aproape perfect.  

Fumul de tutun conţine (în principal) 4 

tipuri de compuşi nocivi (toxici) ale căror efecte 

toxice se cumulează, se întrepătrund: nicotina, 

oxidul de carbon (monoxidul de carbon), gudronul 

(tarul) şi compuşi iritanţi (oxizi de azot, butan, 

amoniu, cianide, fenoli etc.). 

Ţigara ascunde în ea o fabrică ucigaşă de 

compuşi pentru fiinţa umană. 

Nocivitatea compuşilor chimici ai tutunului 

Ţigara este un veritabil laborator unde, 

fumătorul îşi prepară otrăvuri pentru persoana 

proprie şi pentru cei din jur. Ca orice organism viu, 

planta de tutun are o compoziţie chimică complexă 

(fapt remarcat în materialul anterior) cu specificaţia că cel puţin 60 din cei peste 4000 de 

compuşi chimici puşi în evidenţă, în contact cu ţesuturile vii, provoacă cancer. 

Nicotina: 

Multă vreme s-a crezut că nicotina este singurul compus toxic al tutunului şi al fumului 

produs prin arderea acestuia. Nicotina este principalul alcaloid (compus chimic cu reacţie 

alcalină, conţinând azot în moleculă) din frunzele de tutun,m unde se găseşte ca sare a acizilor 

citric şi malic. Frunzele de tutun uscate conţin 2-8% nicotină. Alcaloidul este prezent în 

produsele din tutun folosite ca droguri şi în produsele medicamentoase folosite în dezintoxicarea 

organismului (starea de sevraj). 

Nicotina este un drog care creează dependenţă, acţionând asupra sistemului nervos 

central, iniţial printr-o stimulare apoi printr-o încetinire a activităţii, fapt ce se materializează 

printr-o excitaţie apoi prin depresie urmată de sedare. Alte acţiuni: activarea electrocorticală, 

relaxarea musculaturii scheletice, efecte endocrine şi cardiovasculare. Nicotina se leagă de 

receptori specifici ai sistemului nervos, traversează bariera sânge-creier şi se acumulează la scurt 

timp după pătrunderea în organism(câteva secunde) în creier. 
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Efectele nicotinei sunt: 

 bătăi cardiace rapide 

 constricţia vaselor sanguine din cord  

 creşterea pulsului şi a presiunii sângelui 

 creşterea ejecţiei de sânge din cord  

 creşterea concentraţiei de acizi graşi din sânge 

 creşterea agregării plachetare 

 scăderea estrogenilor, fapt ce determină o menopauză precoce. 

Unii alcaloizi din tutun înrudiţi cu nicotina, inclusiv nicotina, produc prin metabolizare 

(transformare chimică) nitrozamine, compuşi cancerigeni. Pe lângă nicotină, în tutun se găsesc şi 

alţi alcaloizi cum ar fi: nicoteina, nicotimina, nicotelina, pirolidina, anabazina, miozina, N-

metilmiozina, nicotirina etc., care împreună reprezintă 2-6%. Cotinina este un metabolit al 

nicotinei (produs de transformare) deosebit de cancerigen.  

Nicotina este una din otrăvurile cele mai violente. Fiecare inhalare de fum conţine 

suficientă nicotină pentru a omorî un şoarece prin injectarea ei. O doză de 30-50 mg de nicotină 

este suficientă pentru a omorî un om. Nicotina provoacă un spasm al micilor bronhii ducând la o 

jenă respiratorie care poate ajunge nivelul astmatic. Nicotina este responsabilă de dependenţa 

tabagică şi de toxicomania care o însoţeşte, fiind şi aditivă. Ca şi pentru alte droguri, este nevoie 

de cantităţi crescânde pentru a obţine acelaşi efect, trecându-se în câteva luni de la folosirea 

ocazională, la obişnuinţă şi apoi la dependenţă. 

Nicotina produce efecte dezagreabile, greaţă, transpiraţie abundentă, vomă, dar corpul 

fumătorului se obişnuieşte repede cu ele. La sfârşitul unei zile, un fumător a absorbit deja 30-50 

mg nicotină – doza mortală. Ficatul a metabolizat-o (transformat-o) şi eliminat-o, pe măsură ce a 

fost absorbită. 

Înghiţirea de tutun poate fi la fel de periculoasă şi chiar mortală pentru un copil care a 

ingurgitat o cantitate de nicotină conţinută într-o singură ţigaretă.  

Experţii OMS spun: „Trebuie bine înţeles că nicotina este un drog şi un drog puternic. 

De altfel, industria tutunului o ştie foarte bine. Se regăseşte chiar în propriile ei documente, 

care arată că ţigareta nu este decât un suport pentru acest drog”. 

- Oxidul de carbon – monoxidul de carbon: 

Oxidul de carbon (CO) este un gaz incolor, foarte toxic şi otrăvitor, prezent în 

concentraţii mari în fumul de tutun (2-4% din fumul inhalat). O concentraţie în aer de 0,1% în 

volum este periculoasă după un timp, dar una de 1% este mortală după câteva minute. 

Intoxicaţiile fumătorilor cu oxid de carbon sunt cronice şi nu provoacă decese imediat. Oxidul de 

carbon este generator de hipoxie în toate ţesuturile, în competiţie cu oxigenul. CO se combină de 

200 de ori mai repede cu hemoglobina decât oxigenul, explicându-se astfel reducerea capacităţii 

de transport a oxigenului de către hemoglobina din sânge. CO reacţionează cu hemoglobina din 

sânge formând carboxihemoglobină, compus analog cu oxihemoglobina, dar mult mai stabil. 
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Când aerul conţine 0,07% în volum CO, jumătate din hemoglobina din sânge este transformată în 

timp de o oră în carboxihemoglobină, hemoglobina nemaiputând îndeplini funcţia normală de 

transportor al oxigenului de la plămâni la organe şi ţesuturi. O slabă alimentare cu oxigen 

antrenează risc de accidente grave, mai ales în cursul efortului fizic.  

Oxidul de carbon este un puternic agent vasoconstrictor, factor de îmbătrânire a pereţilor 

vasculari. Se vorbeşte de „stress vascular” cu manifestări clinice ca: extremităţi (mâini şi 

picioare) reci, gâfâială rapidă la efort, riduri accentuate, ten palid, întârzierea proceselor de 

cicatrizare etc. 

Ţesuturile şi organele marilor fumători primesc cu până la 15% mai puţin oxigen. În 

aceste condiţii, creierul şi musculatura sunt incapabile să funcţioneze eficient iar compensarea se 

face printr-o muncă crescută a inimii şi plămânilor, cu apariţia de probleme circulatorii. Oxidul 

de carbon (CO) exercită şi un efect direct lezional asupra pereţilor arterelor şi de stenoză al 

coronarelor, cu inducerea infarctului miocardic.  

- Gudronul – tarul: 

 Prin arderea tutunului şi a ingredienţilor lui se obţine un lichid gros, maroniu, care se 

condensează din fum şi conţine cele mai periculoase chimicale , în special agenţi chimici 

responsabili de iniţiere şi producere a proceselor canceroase, similar cu produsele lichide 

rezultate la distilarea uscată a cărbunelui şi lemnului, numit gudron sau tar. Acest gudron sau tar, 

la rece, se condensează şi se depune în căile aeriene ale fumătorului.  

Există o modalitate simplă de a evidenţia tarul sau gudronul din fumul oricărei ţigări: se 

trage fum dintr-o ţigară aprinsă în gură şi se proiectează în jet puternic pe un suport alb, ce poate 

fi: o batistă, un şerveţel, hârtie igienică, sugativă, etc. Pe suportul alb, se va evidenţia o pată 

maronie, uleioasă, urât mirositoare. Vă sugerez să vă imaginaţi mintal, orientativ, cam cum arată 

plămânii unui fumător, dacă dintr-un singur fum de ţigaretă evidenţiem pata de gudron. 

Gudronul din tutun conţine peste 40 de compuşi cancerigeni. Prima observaţie a unui 

cancer uman provocat de astfel de compuşi a fost făcută de chirurgul englez Percival Pott în anul 

1775, care a constatat o predispoziţie a coşarilor pentru cancer la scrot. 

Cantitatea de gudron dintr-o ţigaretă (numită de fabricanţi „condensat”) este cuprinsă 

între 0,5 şi 25 mg. Această cantitate este absorbită de către fumător proporţional cu profunzimea 

inhalării fumului. 

Dintre compuşii gudronului (tarului), cei mai importanţi (şi mai periculoşi din punct de 

vedere al toxicităţii) sunt hidrocarburile policiclice aromatice cu nuclee condensate liniar şi 

angular, care au acţiune cancerigenă (3,4-benzpiren, 1,2-benzantracen, colantren, 1,2,5,6-

dibenzantracen etc.). 

Cercetările de laborator au demonstrat că şi antracenul şi fenantrenul, din compuşi 

inactivi devin cancerigeni prin introducerea unei grupe „metil” în una din poziţiile 9 sau 10. 

Colantrenul şi 6-metilcolantrenul au cea mai ridicată activitate cancerigenă. Cea mai studiată 

dintre aceste hidrocarburi este benzo(a)pirenul care, în ficat, sub influenţa unor enzime, se 
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transformă în dihidroxi-epoxi- tetrahidrobenzo(a)piren, care produce mutaţii ce duc la creşterea 

necontrolată a unor celule. 

Hidrocarburile policiclice aromatice sunt factori cancerigeni pe tot traiectul parcurs de 

fumul de tutun: buze, limbă, faringe, laringe, bronhii, şi pe căile de eliminare: rinichi, vezică, 

colon, rect. 

Contrar cazului nicotinei, efectele gudronului nu pot fi observate imediat: el se depune în 

principal pe căile respiratorii şi în plămâni dar efectele dăunătoare nu se manifestă decât pe 

termen lung. 

- Alte substanţe generatoare de cancer: 

Simpla enumerare a acestor compuşi ar trebui să pună pe gânduri orice fumător. Aceste 

substanţe apar în toate formele sub care se găseşte tutunul comercial sau brut. Ele se găsesc în: 

 tutunul nears: nitrozamine, hidrazine, hidrocarburi aromatice, arsenic, cadmiu, crom, 

cobalt, mercur, azot, plumb, seleniu; 

 faza de gaz: dimetilnitrozamina, dialkilnitrozamina, nitrozopirolidona, 

nitrozopiperidina, hidrazina, clorura de vinil; 

 faza de aerosol: benzapirenul, 5-metilcrizenul, dibenzantracenul, benzofluorantrenul, 

dibenzopirenul, dibenzacridina, indenopirenul, benzantracenul, crizenul, 

metilcrizenul, metilfluorantrenul etc. 

Toate aceste substanţe pot îmbrăca forma unor factori favorizanţi, a unor cocarcinogeni 

sau a unor substanţe cancerigene cu afinitate (tropism) pentru esofag, plămân, pancreas, rinichi şi 

vezică. 

- Compuşi iritanţi: Compuşii din diferite grupe şi clase chimice ca fenoli, uretani, hidrocarburi 

aromatice monociclice, toluidine etc., agresează întregul aparat respirator. Gâtul 

fumătorului este roşu, tumefiat, tapisat cu secreţii. Cilii vibratori ai mucoasei 

respiratorii sunt paralizaţi de o doză infimă de fum de tutun: o singură ţigară 

blochează cilii vibratori timp de 4 zile. Celulele de apărare ale aparatului respirator 

sunt blocate sau diminuate. Drept consecinţă, rezultă o încărcare a căilor respiratorii ţi 

o reducere a puterii de apărare a aparatului respirator contra infecţiilor şi a altor 

poluanţi atmosferici. 

- Aditivi:  Pentru a avea anumite arome, tutunul se usucă cu atenţie, proces în cursul 

căruia se produce o anumită fermentaţie. Urmărind schimbarea gustului, s-au adăugat 

tutunului alte substanţe, zaharuri şi substanţe naturale aromate (cacao), cu efect 

îndulcitor sau bronhodilatator, contribuind la a fuma în plus. 

Există un secret bine păstrat al industriei tutunului: compoziţia aditivilor. În fabricile 

europene care fabrică sub licenţă, „sosul” se aduce direct din SUA şi nimeni nu cunoaşte reţeta. 

Astăzi, singura informaţie pe care o cunoaştem este lista aditivilor autorizaţi pentru 

folosirea în ţigarete, conţinând 599 de substanţe. În afară de fabricanţi, nimeni nu ştie care sunt 

aditivii folosiţi pentru o anumită marcă, în ce cantitate şi cu ce scop. Eventualelor întrebări, 
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industria răspunde că este vorba de substanţe autorizate, folosite numai pentru obţinerea unui 

gust inimitabil al produselor sale. Când aceste produse ca: zaharuri, extract de vanilie, suc de 

prune, oţet etc., recunoscute ca sigure în industria alimentară, sunt arse, ele trec în anumiţi 

compuşi adiţionali, poate mai puţin otrăvitori decât nicotina. 

Fiecare aditiv autorizat este evaluat pe baza netoxicităţii alimentare şi nu se are în vedere 

în ce se transformă în urma proceselor de cracare şi piroliză din timpul arderii ţigaretei.    

…Ţigareta este un veritabil laborator în care fumătorul îşi prepară otrăvuri pentru 

propriul corp şi pentru cei din jur… 

„Cunoașterea ne face liberi și sănătoși” 

 

DUMITRU NASTASĂ, Farmacist primar de farmacie generală și toxicologie 

sanitară, Profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 

 

TIMP LIBER 

Interviu cu Formația CalenDar 

În seara de vineri, 16 martie, Căminul Cultural din Borca a fost animat de prietenii noștri 

de la CALEnDAR. Comuna noastră a fost una dintre opririle din turneul destinat lansării 

ultimului lor album “Imnuri ale muntelui”.  Băieții au fost drăguți și au stat la o mică discuție, ca 

între prieteni.  

Cine sunt cei de la CALEnDAR?  

Lucian: El este Marius Mandai, eu sunt Lucian Ștefan și împreună am făcut trupa CALEnDAR 

în 2012, oficial.  Neoficial cu vreo doi ani mai devreme. 

Cum v-ați cunoscut?  

L: Simplu. Pe munte.  

Cum s-a născut albumul “Imnuri ale muntelui”?  

Marius: CALEnDAR funcționează în ideea de a promova în 

primul rând cântecul de munte. Este ceea ce noi iubim. 

Cineva spunea odată că dacă un personaj are ca singură 

unealtă ciocanul, începe să vadă în jur numai cuie. Așa și noi. 

Avem chitările, în jurul nostru sunt o grămadă de oameni 

minunați, iar muzica și munții pe care ei o iubesc se întâmplă 

să fie cuiele noastre. Vrem să le promovăm.  Vrem să le arătăm în felul acesta prețuirea noastră 

și de a le  mulțumi pentru prietenia pe care ne-o dăruiesc. 

L: Ideea  a apărut tocmai să promovam imnurile acestor cluburi cât și cluburile în sine. Asta ne-
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am dorit. Nu este nici măcar un procent de egoism acolo. Ne-am dorit foarte mult ca  să afle și 

cei din Constanța că  există în Borca un club de munte, să audă și cei din Baia Mare că și în 

Slobozia este un club montan și asa mai departe. 

Cum de ați venit și la Borca cu albumul?  

L: Nu a fost o opire în drumul nostru spre Gura Humorului. Noi ne-am dorit foarte mult să venim 

să cântăm aici la Borca.  Faptul  că s-a întâmplat să punem vineri, pe 16 martie, concertul la 

Borca și 17 la Humor e doar o chestiune tehnică. Ne gândeam că vineri seara  vom găsi acasă 

mai mulți iubitori de munte și de cântece de munte în Borca. 

M: Și nu întâmplător. Pentru că cei din Borca sunt prietenii noștri de ani de zile și ne mândrim cu 

prietenia aceasta. Înseamnă foarte mult pentru noi.  

Cum i-ați cunoscut pe cei de la Borca?  

L: Pe cei de la Borca am ajuns să îi cunoaștem la un eveniment organizat de ei. Ne-au chemat să 

cântăm, ne-au întrebat cât îi costă – a fost o chestie extraordinar de frumoasă - deși le-am spus că 

noi nu cerem niciodată bani pe munte. De asta spuneam  și în cadrul concertului că le mulțumim 

că au crezut în noi și că ne-au sprijinit. Nu ne-au sprijinit numai cu aplauze și cu cântece 

distribuite pe facebook, ci inclusiv atunci când  noi aveam mai multă nevoie financiar să mergem 

mai departe. Ei au fost un exemplu pentru alții care la rândul lor ne-au chemat și au înțeles că 

artistul se plătește dincolo de prietenia care nu alterează în  nici un fel. 

Cum v-ați simțit pe scena la Borca?  

L: Fain. Printre puținele concerte unde nu simți că este artistul ăla care urcă pe scenă, își face 

treaba, coboară, mulțumește și pleacă.  E fain să vezi oameni pe care nu îi cunoști, că îți cântă  

cântecele. E fain să vezi oameni pe care i-ai mai întâlnit, bucuroși, cu zâmbetul ăla de: „ Bă , 

uite-l pe ăla , mi-era dor de el!” . Asta am simțit. Am simțit că vă era dor de noi, că ne bucuram 

să ne vedem, dincolo de cariera asta artistică. Care implică și o grămadă de sacrificii și 

delimitări. 

M: Iar faptul de a fi cântat într-o Casă de Cultură, obligă. Obligă mult. Ok. Sonorizarea a fost nu-

știu-cum, dar oamenii, publicul, ne-au primit cu multă căldură și am simțit asta. Cântăm foarte 

des, dar la Borca am avut un public . 

Mai veniți pe la noi?  

L: Mai venim. Venim cu dragă inimă. Abia așteptăm evenimentul vostru. Sperăm să nu se 

suprapună cu vreo tabără sau alt eveniment. 

O urare pentru elevii liceului de la Borca?  

L&M: SOAREnDAR din partea trupei CALEnDAR pentru toți elevii din Borca. Vă așteptăm pe 

munte. Iubiți muntele, învățați să îl respectați și cu siguranță și el vă va oferi o grămadă de 

satisfacții. 

Flavia Ioana Botezatu, Teodora Bordianu, clasa a XI-a A 
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SONDAJ DE OPINIE  

   Relația elev-profesor 

La acest sondaj au participat 11 tineri, cu vârsta cuprinsă între 17 și 18 ani. Ei au răspuns la 

următoarele întrebări: 

 Ce calități apreciezi la profesorii tăi? 

 Care crezi că ar trebui să fie principalele calități ale profesorului democrat? 

 Aranjați în ordine crescătoare motivele contradicțiilor elev-profesor: evaluarea, antipatia 

față de profesor, modul de predare al profesorului, indisciplina elevilor. 

 Dacă mai există conflicte elev- profesor, cum sunt ele rezolvate? 

La prima întrebare s-au primit următoarele răspunsuri: 

- răbdarea (2 răspunsuri),  

- modul de predare (2 răspunsuri), 

- felul amuzant de a fi  (2 răspunsuri),  

- sociabil, de gașcă, indulgent, cu suflet mare, înțelegător. 

La a doua întrebare s-a răspuns: modern, răbdător, indulgent, calm, prietenos, deschis la minte, 

glumeț, înțelegător, afectuos, cu umor, de gașcă. 

La a treia întrebare s-a răspuns astfel : 

- 4 elevi au pus pe primul loc indisciplina,  

- 4 elevi modul de predare,  

- celelalte locuri fiind ocupate în ordine de: antipatia față de profesor și evaluarea. 

A patra întrebare a primit următoarele răspunsuri: cedează profesorul, cu calm și discuții (2 

răspunsuri), cu amenințări din partea profesorului, comunicare, nu se rezolvă, în favoarea 

profesorului( 4 răspunsuri). 

  Constatăm că este foarte greu să fii și elev și profesor și relațiile să fie mereu amiabile și 

civilizate. Din partea celor două tabere se cere multă răbdare și înțelegere. Așa cum colegii noștri 

au menționat în răspunsurile lor că vor profesori cu calități care ating idealul, aceleași dorințe le 

au și dascălii. Efortul din partea noastră, a elevilor, ar trebui să fie mai mare în autodisciplinarea 

și  autoeducarea energiilor specifice vârstei.  

Chiar dacă mai sărim calul și suntem mustrați, totul este spre îndreptare și învățare din 

propriile greșeli.  

Suntem siguri că peste ani ne vom amuza pe seama șotiilor pe care prea elegant le-am 

numit în acest sondaj ”indisciplină”. 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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PAGINA CELOR MICI 

Caruselul copilăriei 

Spun cercetătorii că niște sportivi de performanță au vrut să-i imite pe copii în acțiune. 

Așa că, șapte atleți și șapte copii mici, ca cei șapte pitici sau taman așa ca voi, s-au dus  în parc 

împreună și  cei mari îi imitau pe cei mici. După o oră atleții erau epuizați de sărit, cățărat, 

învârtit și de bătut din palme. Copiii însă mai aveau energie pentru încă mai multă 

bucurie…Deci, cine se poate ține după noi? Că obosesc numai să povestesc câte am făcut…Spre 

exemplu, la clasa a IV-a, 

de la Liceul din Borca, și 

ceasul din perete se miră 

de atâta treabă: ba sunt 

pe stradă, înfruntând 

frigul la” Marșul pentru 

viață ”, cântând până se 

topeau fulgii de zăpadă 

pe obrajii îmbujorați. Ori 

însuflețeau ascultătorii 

cu patriotismul poeziilor 

închinate Centenarului  

Unirii. Unii au pornit 

spre sala de sport la 

lecțiile de autoaparare. 

Din clasa noastră Iasmina Amariei, Amalia Popa, Eugenia Petrea, Gabriel Andreș, Ștefan Tărâță, 

David Bostan, Ștefan Petrea preferă să lase telefonul și calculatorul pentru a merge să practice 

QWAN-KI –DO, armonie pentru trup și suflet. Rezultatele aduse la Borca de la competițiile 

regionale și naționale sunt excelente: locul I pe Moldova și campion național. Oriunde vei  

ajunge vei găsi o urmă frumoasă: expoziție de desene la C.D.I., ouă încondeiate, diplome de la 

concursurile de matematică COMPER; AMINTIRI DIN COPILĂRIE; MATE+,ȘI EU POT FI 

BUN LA MATE, FII INTELIGENT. Iată nume cu care ne mândrim: Daria Calu, locul I la limba 

română la ” Fii inteligent”,Cezar Manoliu-Căescu, Rareș Ungureanu, David Bostan, mențiune la 

faza județeană a concursului de matematică, Ștefan Petrea, locul I pe județ la” MATE+”, Iasmina 

Amariei, autoarea celor mai frumoase compuneri. 

De parcă cei mai talentați și inimoși copii au ajuns la noi în clasă! 

                            Colectivul clasei a IV-a, învățătoare Cristina Petrea 
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INFO 

Pirateria software 

 Pirateria - ”Faptă prin care membrii echipajului unui vas, prin amenințări și violență, 

răpesc un alt vas ori bunurile sau persoanele aflate la bordul acestuia; infracțiune săvârșită de 

autorii acestei fapte” (DEX). Conceptul de ”piraterie software” are însă un înțeles diferit - este o 

încălcare voită a drepturilor de autor, prin reproducerea și distribuirea unor produse ce dețin 

astfel de drepturi.  

 În țara noastră și nu numai, pirateria software a avut o ascensiune bruscă după anii 2000, 

însă în ultimii ani, prin introducerea unor norme legislative în acest domeniu, pirateria a început 

un ușor declin prin închiderea mai multor aplicații  și site-uri ce ofereau spre descărcare software 

ilegal. Un studiu realizat recent ne arată că 60% din calculatoarele 

deținute de români au cel puțin un program piratat instalat. Dacă 

dorim să facem o comparație, media mondială este de 40%. 

 Ce avem voie de fapt să facem cu ceea ce descărcăm de pe 

internet (programe, muzica, filme, etc.):  

 Descărcarea  nu este ilegală. Orice descărcare făcută în scop 

personal nu se pedepsește prin lege. Atât timp cat ceea ce ai 

descărcat rămâne doar la tine pe calculator, nu poți fi acuzat. Contează doar ce ai pus în 

"share" în anumite aplicații ce permit partajarea de informații/software cu ceilalți utilizatori 

(aplicații de tip DC, torrent, etc), nu tot ce ai pe calculator. Dacă partajezi aplicații piratate, 

este foarte ușor să fii detectat. Cât timp un program, o melodie sau un film nu este pus la 

dispoziția altora, prezența sa în calculatorul tău nu este incriminată. 

 Daca ai cumpărat un CD original, nu îl poți partaja. Majoritatea produselor sunt însoțite 

de un avertisment prin care cumpărătorul este înștiințat ca are voie sa folosească produsul 

doar în scop personal. Plătita sau nu, o proprietate nu poate fi pusa la dispoziția altora.  

 Nu doar cei care piratează mult sunt vizați. Nu exista o limita pe care polițiștii sa o 

tolereze. Fie ca pui în share un soft de 100 de MegaBytes sau materiale de 3 TerraBytes, ai la 

fel de multe șanse sa fii detectat. 

 Ce ai voie sa partajezi: Orice este produs de tine. O poza realizata cu camera personala, un 

video înregistrat de tine, un software dezvoltat de tine sau un program de tip open-source.  

 Care sunt pedepsele pentru piraterie: Cei care folosesc software piratat și persoanele care 

distribuie astfel de conținut riscă închisoarea de la șase luni la trei ani. Nu scapă nesancționați 

nici cei care instalează, stochează programe sau conținut fără licență sau fără drepturi de 

autor. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate și amenda usturătoare, cei găsiți vinovați de 

piraterie online nu scapă de obligația de a plăti daunele cauzate deținătorilor drepturilor de 

licență. Mai mult, legislația din România prevede sancțiuni dure pentru firmele care folosesc 

programe fără licență. 

 În concluzie, trebuie în primul rând să ținem cont de munca celor care creează aceste 

aplicații/melodii/filme și să nu le transmitem mai departe ca și cum ar fi ale noastre, pentru că 

asta nu înseamnă altceva decât furt.                                                                    Prof. Ștefan Sabie 
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  NOI, DESPRE NOI 
 

- În lunile martie - aprilie au avut loc olimpiadele județene. 

Apăvăloaiei Robert-Florin din clasa a XI-a A s-a clasat pe 

locul I  la olimpiada de TIC, calificându-se astfel pentru 

olimpiada națională care s-a desfășurat la Călărași. Florin nu 

a dezamagit nici de data aceasta, clasându-se al 6-lea pe 

țară, obținând astfel mențiune și medalie de argint. La 

aceeași olimpiadă, la faza județeană, elevul Gherasim 

Georgian(XI A) a obținut premiul II și  elevii Cârjă 

Alexandra și Văcărașu Cosmin (IX A) au obținut mențiuni. 

Elevii au fost îndrumați de profesor Chirilă Liliana. 

- Corul Allegria condus de profesor Teodora Harton a 

obținut la olimpiada națională de muzică, premiul de 

originalitate. 

- Eleva Cristiana Rusu din clasa a XI-a C a luat locul I la 

concursul Olimpiadele Francofoniei, concurs național şcolar de creaţie literară în limba franceză. 

- Pe 23 aprilie, clasa a XI-a A a sărbătorit la 

CDI "Ziua Internațională a Cărții" . Cu acest 

prilej s-a recitat din lirica poeților: Daniel 

Corbu, Romulus Vulpescu, Liviu Antonesei, 

Ștefan Augustin Doinaș. Flavia Botezatu a 

acompaniat recitatorii la chitara și a cântat. La 

sfârșit s-a făcut o donație de carte. 

 

 

- În perioada 28-30 aprilie, 

a avut loc cea de-a III-a 

ediție a taberei religioase 

"Tinerii de pe Valea 

Muntelui Ceahlău". În 

cadrul celor 10 sesiuni, s-a 

discutat despre " Patimi și 

Virtuți. Alegerile ne fac 
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ceea ce suntem", care a fost și tema taberei. A conferențiat Preot Bogdan Frăsilă. Participanții au 

avut parte și de o drumeție pe Muntele Ceahlău. Ultima seară de tabără s-a încheiat cu un foc de 

tabără, cântece și voie bună.  

 

- Tot în luna aprilie clasele I - IV de la Școala 

Borca au fost implicate în proiectul "Prietenie.. 

pe o.. sfoară". Este a VI-a ediție de desfășurare 

a proiectului dedicata "Zilei Internaționale a 

Cărții pentru Copii". De data aceasta au fost 

omagiați Frații Grimm. Desenele făcute de 

copii după poveștile Fraților Grimm au fost 

expuse pe sfoară într-o expoziție la CDI. 

 

 

Flavia Ioana Botezatu, clasa a XI-a A 

 
UMOR 

10 MINUTE DE RÂS ECHIVALEAZĂ CU 2 ORE DE SOMN 

 10 minute de râs echivalează cu două ore  de somn, Platon spunea: "Până și zeilor le plac 

glumele". În Coran se spune: "Cel care își face prietenul să râdă merită să se ducă în Rai".  Iar 

începând cu secolul al XIV-lea, chiar și comunitatea medicală recunoaște puterea vindecătoare a 

râsului. 

 Cercetarea intensă asupra "terapiei prin râs" a început în momentul în care Norman Cousins a 

publicat un articol în Jurnalul englez de medicină în 1976. În 1979 acest articol a devenit primul 

capitol al cărții Anatomia  bolii, în care menționa că în 1964 a fost diagnosticat cu boala 

spondylitis (inflamația acută a șirei spinării ), cu șanse 1 la 500 de recuperare. Realizând faptul 

că gândurile negative și atitudinea negativă pot duce la boala,  el și-a dat seama că atitudinea 

pozitivă poate avea efect contrar. Așa că a plecat din spital și a stat într-un hotel unde a luat doze 

mari de vitamina C și s-a uitat permanent la comedii și emisiuni umoristice, inclusiv gen  

Camera ascunsă. A aflat că 10 minute de râs echivalează cu 2 ore de somn fără dureri. Prin asta a 

dovedit că râsul este cel mai bun medicament și a demonstrat relația dintre trup si suflet.  

William Fry, profesor de psihiatrie la Universitatea Stanford, subliniază că un copil la grădiniță 

râde în medie de  300 ori pe zi. La vârsta adultă, media scade la 17 ori pe zi. De unde această 

diferență? Luăm viața prea în serios?  Nu ar fi cumva timpul să învățăm să ne relaxăm? Cărțile 



38 

Biblioteca din Nord 

de dezvoltare personală spun că nu încetăm să râdem  

pentru că îmbătrânim, ci îmbătrânim pentru că încetăm 

să râdem. Cele cinci simțuri ale noastre nu sunt 

suficiente pentru o viață ideală. Trebuie să ne folosim 

cel de-al șaselea simț: simțul umorului. Umorul nu se 

referă numai la a spune glume, ci este un mod de a 

vedea viața. Putem râde de greșelile și suferința noastră. Și putem fi sinceri în legătură cu viața 

noastră fără a o lua prea în serios.  Beneficiile râsului sunt nenumărate. De aceea ar fi 

extraordinar să facem eforturi să râdem pe parcursul zilei. Și desigur, să râdem cu oamenii, nu de 

oameni. Să râdem de ce fac oamenii, nu de ce sunt ei.  Să râdem nu numai ca să ne ușurăm 

greutațile noastre, ci să-i ajutăm și pe cei din jur să treacă mai ușor peste greutăți.   

Beneficiile râsului : 

 1. Când râzi de tine, îi dezarmezi pe cei care vor să râdă de tine și eviți posibile confruntări. 

 2. Râsul dizolvă tensiunile, stresul, anxietatea, iritația, mania și depresia. După o repriză de râs, 

experimentăm o stare de bine extraordinară. Și să ne aducem aminte un lucru: dacă nu poți să 

râzi pe seama unui lucru, nu poți trăi cu acel lucru în viața ta.  

 3. Cercetările medicale au demonstrat că râsul întărește sistemul imunitar. Studiul 

comportamentului și al felului în care creierul afectează sistemul imunitar se numește 

psihoneuroimunologie. Deși încă la început, această ramura a medicinei începe să câștige teren 

în încercările de a înțelege relația dintre minte și corp.  

 4. Râsul reduce durerea prin eliberare de endorfine, care sunt mai puternice decât cantitatea 

echivalentă de morfină. 

 5. Umorul ajută la integrarea celor două emisfere ale creierului: emisfera stângă este folosită 

pentru descifrarea bancului, iar emisfera dreaptă interpretează dacă bancul a fost sau nu amuzant.  

 6. Râsul adaugă savoare vieții. 

7. Simțul umorului atrage după sine mai multă productivitate, mai multă comunicare și un joc de 

echipă mult mai eficient. 

8. Tuturor ne plac persoanele care ne fac să râdem. Cu cât împărtășești mai mult din simțul 

umorului, cu atât vei avea mai mulți prieteni.  

9. Umorul este echilibrul pentru momentele când trecem prin greutăți.  

10. Râsul este echivalent cu exercițiile fizice(în cantitate mică). E ca un masaj al tuturor 

organelor corpului.  

 11. Simțul umorului te ajută să accepți inevitabilul, să faci față provocărilor și să ieți din orice 

situație zâmbind. 

   Text cules de pe Internet de către profesor pensionar Maria Lungu 
Sursa :  http://lumeaeminunata.blogspot.ro 
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