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EDITORIAL 

Puterea unui noi început 

În preajma sărbătorilor de iarnă, oamenii se află într-o alergare continuă. Pregătirile 

pentru aşteptarea musafirilor şi accentuarea spiritului de sărbătoare sunt impregnate în inimile 

tuturor românilor.  

    Anul Nou este 

momentul în care cu mic, 

cu mare, aşteptăm clipa în 

care acele ceasornicului 

ating ora doisprezece fix. 

Fiecare este entuziasmat 

de artificiile care inundă 

cerul și scaldă satele şi 

oraşele în pete de culoare. 

Tinerii, cu telefoanele 

mobile, nu ratează nici o 

mişcare. Story-ul de pe 

Instagram le este adesea 

plin de cele mai frumoase 

fotografii.  

Odată cu intrarea 

în noul an avem noi ţinte 

de atins. Alte scopuri şi 

obiective cu care să ne 

mândrim la finalul anului. 

Cu cât ţelul este mai mare 

şi imposibil de realizat, cu 

atât rezultatele vor fi mai vizibile şi apreciate, atât de noi cât şi de cei din jurul nostru.  

Nimic nu este mai satisfăcător ca atunci când îți propui un lucru şi ajungi într-un final să îl faci și 

să observi că prin perseverență totul este posibil.  

Deseori ne dorim să scăpăm şi de kilogramele în plus, iar când vine vorba de dietă, 

preferăm să o începem de luni… În ziua respectivă, mâncăm puţin, respectăm alegerea, dar dacă 

se întâmplă ca spre seară să ni se facă poftă de ceva şi din lipsa de stăpânire de sine, mâncăm, 

automat ajungem la ideea că e mai bine să începem dieta de lunea viitoare. Prin acest exemplu, 

am vrut să scot în relief faptul că indiferent de micile noastre scăpări în atingerea unor ţinte, 

trebuie să luptăm până la capăt.Chiar putem fi nişte învingători. 

Un nou an, un nou început! 

Estera Buzdugan, clasa a X-a C 
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ANIVERSARE 

                                 Gânduri de la CENTENAR 

Dincolo de emoția pe care o simțim la 100 de ani de la întregirea granițelor țării, aș dori 

să vă invit, să vă provoc la o analiză comparativă între ce este și ce era poporul român acum 100 

de ani. Dacă acum o sută de ani se împlinea țelul milenar  al românilor, să fie toți aceia de-un 

neam și de-aceeași limbă în aceeași țară, acum pare că nu știm încotro ne îndreptăm, pare că nu 

avem un obiectiv clar ca popor. (Nu știu de ce, chiar acum îmi vin în minte versurile ”Voi 

credeați în idealuri, noi…”). 

În acele vremuri elita intelectuală, reprezentată 

printe alții de REGELE FERDINAND I AL 

ROMÂNIEI, ION I.C. BRĂTIANU, 

ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, VASILE 

GOLDIŞ,ŞTEFAN CICIO POP, EPISCOPUL 

IULIU HOSSU, OCTAVIAN GOGA, SAMOILĂ 

MÂRZA, era de fapt  elita conducătoare.  În opinia 

mea,  în prezent,  poporul român are o problemă de 

leadership, de lideri la toate nivelele.  Liderii au 

viziune și sunt aceia pe care oamenii îi urmează în 

idei, în acțiuni, activități și întreprinderi fără a fi 

obligați, constrânși în vreun fel. Obiectivele unei 

națiuni sunt fixate de către elita conducătoare, dar 

bineînțeles că sunt ancorate puternic în realitățile țării, 

în cultura poporului, în mentalul și sufletul colectiv al 

neamului. Eu personal îmi pot imagina emoția 

colectivă de-acum o sută de ani, bucuria realizării 

visurilor înaintașilor, nu atât aceea a lărgirii suprafeței de teren stăpânite, dar mai cu seamă aceea 

a eliminării unor hotare impuse între frați, a unor ziduri puse între oameni de-aceeași limbă, cu 

aceeași cultură, cu aceeași istorie, cu aceleași simțăminte.  

Dar, deopotrivă, nu simt sau nu percep obiectivul actual al poporului român. Trăim spre a 

muri sau învățăm cum să trăim spre a dobândi veșnicia? Trăim individual și ne dorim iluzia unui 

trai mai bun din perspectiva confortului material sau învățăm cum să trăim social, cum să 

construim nemurirea, veșnicia  unui popor?  

Sunt întrebări la care putem răspunde individual, fiecare dintre noi. Fiecare putem vedea cu 

ușurință că avem în jurul nostru prieteni, colegi, cu calități umane incontestabile: unii sunt foarte 

inteligenți, alții sunt foarte talentați, unii sunt  atenți cu cei din jur, alții sunt foarte creativi, alții 

sunt foarte muncitori, alții sunt altruiști. E nevoie de ceva care să pună în valoare toate acestea, 

să facă să conveargă către o rezultantă cu impact social promotoare a unei dezvoltări continue a 

poporului.  Avem nevoie de un obiectiv, de un proiect de țară, care să colecteze, să conveargă 
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toate energiile, toate resursele de muncă și să pună în operă potențialul creator uriaș al poporului 

nostru. 

Fiecare dintre noi trebuie să se uite mai întâi cât mai aproape de el și înspre el. Așa că, 

oare acest proiect ar trebui să fie în jurul educației? Ar putea fi un răspuns! Un popor educat știe 

să-și respecte înaintașii și să-și raporteze prezentul la trecutul glorios. Un popor educat încearcă 

să îngrijească pământul strămoșesc spre a-l face mai roditor și nu să-l lase în paragină, un popor 

educat nu are oameni care-și pierd sentimentul de apartenență la neam, așa cum din păcate se 

întâmplă. 

Un popor educat este mai sănătos și nu are spitale în care te îmbolnăvești.   

Un popor educat are mai puțini  oameni certați cu legea și nu închisori suprapopulate, așa cum 

avem în prezent. Un popor educat este  mai puțin preocupat de a avea și mai preocupat de a fi.  

Un popor educat are oameni care zâmbesc mai mult pe stradă.  Un popor educat își îngrijește 

proprii bâtrâni și nu îi părăsește așa cum vedem cu toții că se întâmplă. 

Un popor educat dezvoltă la individ sentimente colective și nu cultivă egoismul și 

focusarea pe obiective pur material.  

Fără a avea intenția de a răpi din bucuria aniversării, consider că e necesară o analiză 

onestă, tocmai din respect față de cei care ne-au oferit prilejul acestor bucurii și tocmai spre a 

face  posibilă manifestarea acesteia și peste încă o sută și încă peste multe sute și mii de ani. Vă 

invit la o temă de reflecție între cum era poporul român în anul Marii Uniri și cum este cel al 

Centenarului. Din respect față de 

cei care ne-au oferit România 

mare, această analiză trebuie să 

fie corectă, obiectivă, iar în urma 

ei trebuie să rezulte acțiuni 

individuale, de grup, colective și 

nu un sentiment de blazare. 

Fiecare dintre noi trebuie să 

realizeze cât am primit de la țară 

(datorită faptelor înaintașilor 

noștri) și cât îi dăm înapoi. 

Obiectivele noastre personale nu 

trebuie să excludă țara, poporul, 

neamul, limba, credința, ci 

acestea trebuie să circumscrie 

obiectivele, să fie valori înglobate în tot ceea ce facem pentru a le atinge.   

Numai așa, dragi elevi, dintre voi se va alege elita, se vor ridica acei lideri  de care avem 

nevoie, acea clasă care va fi conducătoare a acestui popor, va reuși să cinstească înaintașii, să 

fixeze obiective, să coaguleze energiile poporului și să-i îndrume pe contemporani spre un viitor 

care să fie înălțător, ca și trecutul poporului român. 
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Acest lucru trebuie să se întâmple de îndată la nivel individual, prin fixarea a ceeea ce 

este esențial pentru fiecare dintre noi și renunțarea la ceea ce este neimportant, dar care  ne 

consumă inutil energie de  muncă sau creatoare. 

Într-un moment de maximă bucurie și sinceritate, doresc tuturor românilor  ca următorul 

centenar și de ce nu  mult mai devreme, să ne găsească trăind între granițele României Mari, 

mult mai multe milioane de români decât în prezent,  să ne găsească uniți în cuget și-n simțiri, să 

ne găsească mai liniștiți, mai fericiți, fără să mai fi trecut prin atâtea vitregii ca în primul 

centenar. 

La mulți ani, dragi români! 

profesor,Vasile Amariei, directorul Liceului ”Mihail Sadoveanu” Borca 

Cuvânt cu ocazia sărbătoririi centenarului Marii Uniri, Borca, Căminul Cultural, noiembrie, 

2018 

 

RELIGIE 

Palindromul și mântuirea 

Am văzut cu toții zilele trecute în calendar sau pe telefoanele inteligente că în dreptul 

aplicației ,,Calendar” a stat scris ,,02.02.2020”. Pentru foarte mulți data a trecut, probabil, 
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neobservată sau fără să-și pună prea multe întrebări cel mult fiind încântați de simetria cifrelor 

expuse pe ecran. Pentru unii însă lucrurile nu au fost atât de simple.  Acest palindrom, adică 

acest șir de cifre (sau caractere), care citit de la stânga la dreapta sau invers rămâne neschimbat a 

adus prin prezența sa îngrijorare, semne de întrebare, dorințe iscoditoare despre viitorul fiecăruia 

prin alăturarea acestuia de semnul zodiacal propriu sau despre viitorul planetelor. Gândul acesta 

nu a ocolit nici pe creștini, unii dintre ei chiar buni și conștiincioși practicanți. Baza 

psihoculturală de la care s-a pornit în acest demers mai mult sau mai puțin conștient trebuie 

căutată în străfundurile antropoistoriei.  

Biblia ne arată că practica încercărilor omenești de a contacta anumite forțe 

supranaturale cu scopul de a le determina să le dea un răspuns la multiplele întrebări cu privire la 

viitor este foarte veche. Discernerea viitorului prin felurite mijloace, începând cu observarea 

anumitor fenomene ale naturii ca: zborul păsărilor, zgomotul frunzelor în mișcare, poziția 

măruntaielor anumitor animale, cercetatrea 

minuțioasă a două bețe căzute întâmplător sau a 

săgeților agitate în tolbă și aruncate în sus este 

cunoscut la multe popoare din timpuri ancestrale. 

Aceste practici erau efectuate de către maeștri care 

se numeau fie interpreți, fie descoperitori de taine 

sau ghicitori. Ei utilizau metode variate cum ar fi: 

necromanția – Deuteronom 18, 11; I Samuel 28,8; II 

Regi 21,6; - astrologia cu ajutorul căreia ghicitorii 

pretindeau, cum de altfel pretin unii și astăzi, că pot 

descifra destinul omului în funcție de mersul ori 

poziția astrelor -  Deuteronom 4, 19; II Regi 17, 16; - 

sau recurgeau la utilizarea sorților – Iona 1,7; - iar 

cei naivi și slabi de înger îi credeau.  Peste tot în 

Sfânta Scriptură aceste practici sunt considerate a fi păcat sau încălcarea voii lui Dumnezeu. Spre 

exemplu, în comunitatea israelită păcate mai sus amintite pătrunseseră atât de profund încât 

regele Saul, mai înainte de a fi ieșit de sub ascultarea arhiereului Samuel și implicit de sub 

ascultarea lui Dumnezeu, a fost nevoit să intervină autoritar și brutal pentru a-i izgoni pe cei pe 

toți cei ce chemau morții și ghiceau. Mai târziu spiritualitatea iudaică și ocultismul iudaic au 

dezvoltat prin Cabala o întreagă teorie sau ideologie a numerelor. Prin aceasta fiecare număr are 

în sinea lui o forță ce poate influența destinul unui om. Folosite sau poziționate sub o formă 

știută de maeștri ai numerologiei, cifrele au forțe impresionante, care pot transforma radical pe 

cineva. 

Aceste toate deviații au la bază, însă, un mare adevăr. Acela că, în creație Dumnezeu 

a pus un sens sau un rost sau o valoare spirituală. Când mă refer la valoarea unui lucru creat sau 

a unui cuvânt mă refer de fapt la ce sens a pus Dumnezeu - Creatorul în el. Ce a vrut Dumnezeu 

să-mi transmită mie prin acea creație? Așadar creația Lui are o forță ce-l poate ajuta pe om să-și 

înțeleagă și să-și atingă el însuși scopul pentru care a fost creat: acela de a ajunge la asemănarea 
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cu Dumnezeu, adică de a se mântui. Biblia ne învață chiar prin primele sale pagini că toată 

creația a supus-o Creatorul omului. Adam e chemat să dea nume tuturor celor create. Procesul nu 

era simplu pentru că el trebuia să descopere în ceea ce era creat toate sensurile puse de Ziditor. 

Această posibilitate dată de Dumnezeu omului a născut în timp toate deviațiile amintite mai sus. 

Ele s-au constituit, în istorie, ca surse de a descoperi voia Lui, mai facile și ca posibilități de a 

ocoli rigoarea vieții cerute de Creator. Trebuie să spunem că aflarea sensului pe care Dumnezeu 

l-a sădit în orice lucru creat nu se face oricum, ci numai printr-o viață în conformitate cu 

exigențele divine. Altfel toată creația devine opacă, omului nemaidescoperindu-i nimic din 

sensurile creației. Opacitatea e dată de viața păcătoasă. Omul păcătos nu mai vede frumusețea și 

scopul naturii, spre exemplu, și apare consumerismul 

irațional de natură și, implicit, distrugerea fără 

discernământ a acesteia.  

Palindromul se înscrie vehement pe direcția 

opacității creației deoarece, în pofida pretențiilor 

științifice la care încearcă unii să-l ridice, el îndreaptă 

pe om într-o direcție opusă lui Dumnezeu. Atunci când 

omul aleargă pe alte căi decât cele stabilite de Creator 

denotă o slăbire a credinței. Goana după senzațional, 

după esoterism, după chestiunile care nu au legătură cu 

Dumnezeu aparțin de o zonă mai apropiată de gândirea 

și acțiunile celui rău iar aceasta e o ispită de care ar fi 

bine să ne ferim deoarece un creștin adevărat se 

distinge și după faptul că nu poate sluji la doi domni: și 

să te spovedești și să participi la Sfânta Liturghie dar, 

în același timp, să și cercetezi cu asiduitate așezarea 

numerelor sau literelor sau a planetelor etc. Dacă-și dorește mântuirea, omul credincios uzitează 

la maximum de descoperirea voii lui Dumnezeu și încearcă să descopere prin cuvântul Lui 

sensurile, scopurile creației.  În Biblie găsim expresia „Cuvânt cu putere multă” sau  se spune că 

cei ce-l ascultau în Ziua Cincizecimii pe Sfântul Apostol Petru „ au fost pătrunși la inimă”.  

Prin urmare Biblia ne învață că orice cuvânt este ziditor în măsura în care transformă 

pe om, adică îl determină spre metanoia, spre pocăință, spre întoarcerea vieții și a minții sale 

către Dumnezeu. Sfânta Scriptură condamnă vehement orice formă de vrăjitorie sau anticipare a 

viitorului prin mijloace care-l depărtează pe om de El pe considerentul că erau împrumutate de la 

popoarele păgâne și duceau spre slăbirea încrederii în Dumnezeu.  

Chiar dacă viitorul rămâne pentru om un mare necunoscut, o carte închisă, Biblia ne 

învață că atunci când omul se întoarce cu adevărat din căile vieții sale neconforme cu voia și 

poruncile Lui, retractându-și tot comportamentul uneori inadecvat credinței pe care o 

mărturisește, Dumnezeu este întotdeauna gata să-i răspundă și să-l sprijine dacă, evident, este 

căutat cu sinceritate. 

Preot paroh, Mihai Ifrim 



7 

Biblioteca din Nord 

ESEU 
Crăciunul între shopping şi bucuria Naşterii Domnului 

Pentru mine Crăciunul este cea mai aşteptată sărbătoare din an. Este sărbătoarea Naşterii 

Pruncului Iisus, dar şi sărbătoarea generozităţii. Se dăruiesc şi se primesc cadouri. Poate mai 

mult ca oricând, suntem atenţi la nevoile celor vitregiţi de soartă, ale celor lipsiţi de cele mai 

elementare bucurii. De când ne ştim, oamenii au 

anunţat Naşterea Domnului prin cântări 

emoţionante, colinde care ne merg de fiecare dată 

la suflet. Bunicile noastre se pregăteau să 

răsplătească pe cântăreţi cu colaci copţi în cuptor, 

cu nuci şi mere. Colindătorii nu erau pretenţioşi, se 

mulţumeau cu  ceea ce primeau. Importantă era 

bucuria de a fi împreună şi de a colinda fiecare casă 

din sat. Era o onoare pentru fiecare familie să 

primească mulţi colindători şi să-şi ureze "Crăciun 

fericit!". De asemenea, se punea mare preţ pe masa 

de Crăciun, de la care nu lipseau bucatele 

tradiţionale: piftie, sarmale, varză cu ciolan afumat, 

cozonac, friptură de porc. Meniul era preparat din 

produsele aflate în gospodăria proprie. Adică porcul sacrificat la Ignat, legumele şi fructele 

cultivate în grădină. De la prăvălia din sat se cumpăra mai puţin, pentru că şi banii erau puţini. Şi 

era o mândrie şi o satisfacţie să munceşti o vară întreagă pentru familie, ca să te bucuri iarna de 

roade.  

Astăzi, în preajma marilor sărbători, magazinele sunt 

luate cu asalt. Văzând emisiunile de la televizor, ne mirăm de 

cât de mult poate să mănânce o familie, după cumpărăturile 

pe care le face. După Crăciun, tomberoanele sunt pline ochi 

cu mâncarea neconsumată, spre bucuria câinilor comunitari, 

care nu mai fac faţă la cât au de scotocit prin gunoaie.  

Despre emoţie? Despre spiritul Crăciunului? Cui îi mai 

arde de sentimente? Bucuria Naşterii Domnului este 

diminuată, falsificată. Copiii nu mai merg cu colindul decât 

dacă ştiu că vor primi bani. Mesele de Crăciun sunt 

îmbelşugate, dar nu cu bucate tradiţionale. La televizor sunt 

emisiuni în care ni se dau sfaturi despre ce şi cât putem să 

mâncăm, ca să nu ajungem la Spitalul de Urgenţă. Şi pentru 

că omul nu are răbdare să petreacă trei zile de sărbătoare 

alături de familie, a treia zi de Crăciun reîncep cumpărăturile 

şi agitaţia.  

Shoppingul ne-a răpit bucuria sărbătorii Crăciunului, magia, emoţia. Suntem robii 

cumpărăturilor şi parcă nimeni şi nimic nu ne mai poate salva. 

Lidia Carază, clasa a X- a C 
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Importanța muzicii  

 

Muzica nu este doar o formă de distracție. Ea este mai mult  decât un mod de a ne încânta 

estetic, având și rol terapeutic. Deși, pentru unii dintre noi, ea este mai degrabă un zgomot fără 

fond, pentru mulți influența 

vibrațiilor sonore asupra corpului 

uman reprezintă un subiect 

captivant: cum reușește ea să ne 

schimbe starea de spirit, să ne 

îmbunătățească memoria sau 

concentrarea? Importanța muzicii 

în viața noastră a devenit 

incontestabilă. Puterea ei în 

influențarea subconștientului 

uman este recunoscută la nivel 

mondial. Astfel ea poate fi, de 

exemplu, un factor cheie al unei 

reclame de succes. Specialiștii  

profită de sensibilitatea noastră 

auditivă, captându-ne mai întâi 

atenția prin utilizarea unei 

melodii cu versuri molipsitoare, 

punând partea vizuală pe plan 

secundar.  

Muzica  reușește să ne 

adune la un loc, chiar dacă trăim 

vieți total diferite. Ea este 

importantă deoarece promovează pacea sufleteasca, fapt întâlnit în cadrul festivalurilor de 

muzică, unde oameni din toate colțurile lumii interacționează prin intermediul genului muzical 

preferat. Pentru mine, muzica este întotdeauna nelipsită, indiferent de activitatea pe care o 

desfășor, chiar și în timpul efectuării temelor sau al cititului. Astfel, ascultând genul potrivit, cum 

ar fi soul , R&B, indie sau ambientală, ea  îmi transmite vibe-ul ce mă motivează negreșit.  

În general, consider că nu ar trebui să ne conformăm prejudecăților față de unele dintre 

aceste genuri muzicale, să nu ne limităm numai la ceea ce ne este dat să ascultăm. 
 

Alexandra Cîrjă, clasa a XI-a C 
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ISTORIE 
Revoluția uitată 

În opinia mea, după revoluţia din anul '89 au avut loc schimbări majore în cadrul 

Constituţiei poporului român.  

În primul rând, regimul comunist a decăzut, fiind înlocuit cu democraţia,  libertatea de a 

alege.  Drepturile omului au devenit o prioritate.  

În al doilea rând, exprimarea liberă a opiniei este una dintre cele mai importante realizări în 

cadrul acestei revoluţii. 

         Noua generaţie nu realizează importanţa acestui lucru, deoarece nu a putut niciodată să facă 

o comparaţie între cele două perioade: înainte de revoluţie și după revoluţie. Aceasta încă rămâne 

un subiect controversat între persoanele care au traversat acele vremuri. 

      Consider că revoluționarii de la 1989 au oferit tuturor cetățenilor români șansa de a trăi 

democratic, deși uneori avem impresia ca aceasta se întâmplă numai în teorie. Posibilitatea de a 

vorbi liber, chiar dacă nu reprezintă adevărul, este mai importantă decât necesitatea de a tăcea pe 

motiv că nu deținem adevărul absolut.  

S-a dorit adevărul pentru că nu se mai putea trăi în minciuna statisticilor comuniste, s-a 

dorit libertatea pentru că nu se mai putea îndura închisoarea gulagurilor cu același nume. Cred că 

putem afirma că s-au făcut pași importanți de la acea stare a lucrurilor. Oamenii circulă liber la 

orice oră, este o lume multicoloră a unui tineret mult mai destins. Mai sunt însă obiective pe care 

trebuie să le atingem. Avem nevoie de mai puține comentarii, de mai multe proiecte concrete cu 

impact practic, de mai multe fapte. 

Alexandra Cîrjă, clasa a XI-a C 

 

Revoluția din 1989 – o istorie alternativă 

Anul acesta se împlinesc treizeci de ani de la Evenimentul din decembrie 1989, care a 

marcat istoria românească în foarte multe feluri. Opiniile sunt diferite, unii spun că această 

întorsătură a pus capăt unui regim represiv, democratic doar în scris, nedemocratic prin fapte, 

producând schimbarea spre adevărata democrație, deschiderea spre Occident. Alții spun că 

istoria a fost scrisă de învingători și populația a fost orbită de un joc din spatele culiselor, că 

Revoluția a fost de fapt o lovitură de stat. În acest articol doresc să aduc argumente bazate pe 

anumite lucrări care analizează decursul evenimentelor până la Revoluție, documente 

declasificate din arhiva serviciilor românești de informații, mărturii ale unor personaje marcante 

din istoria României, dar și opinia altor autori (foști defectori din serviciile sovietice de 

informații)  care ne-ar putea crea o imagine de ansamblu.  

Serviciile de informații au capacitatea extraordinară de ,,a face orice”, așa cum preciza un 

director al Mossad-ului (serviciul de informații externe al Israelului). De la acest citat se poate 

face trimitere la Uniunea Sovietică și la acțiunile sale de a-și menține controlul în teritoriile sale. 

Totul s-a putut realiza cu ajutorul serviciilor de informații, în special vorbind despre KGB și 

GRU (serviciul de informații militare). 
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În România socialistă, controlul serviciilor de informații a început încă din 23 august 

1944 și s-a acutizat treptat până în perioada lui Nicolae Ceaușescu. Acest lider comunist a avut, 

la început, alte perspective, total contrare Moscovei. Oleg Gordiesvki, un fost ofițer al GRU, 

afirmă în lucrarea sa, KGB – operațiunile sale secrete de la Lenin la Gorbaciov, că rușii nu erau 

mulțumiți de Ceaușescu: ,,[…] Saharovski 

(consilierul MGB de la București) era puțin 

mulțumit de tendințele naționaliste ale 

succesorului lui Dej, Nicolae Ceaușescu”
1
. Tot 

acest Saharovski a criticat decizia lui Hrusciov 

de a retrage trupele sovietice din România 

deoarece au creat libertatea de acțiune a unor 

personaje ca Gheorghe Gheroghiu-Dej și 

Nicolae Ceaușescu. Acțiunile sale au creat în 

mintea acestuia și o frică de a fi înlăturat de la 

conducere de către sovietici. Ion Mihai Pacepa 

afirma în lucrarea  Moștenirea Kremlinului – 

rolul spionajului în sistemul comunist de 

guvernare că această frică a fost prezentă mereu în mintea lui  Ceaușescu. Astfel, în 1968, forțele 

bulgare, est-germane, poloneze și maghiare au invadat Cehoslovacia, făcându-l pe dictatorul 

României să caute soluție împotriva unei răsturnări a regimului său. Așa a apărut unitatea U.M 

0920/A care avea ca rol  interceptarea convorbirilor telefonice, a comunicațiilor cifrate ale unor 

personaje-cheie din sistem, dar și a ambasadelor țărilor membre ale Pactului de la Varșovia, 

plantarea microfoanelor în casele acestora și filarea lor de către agenții de contrainformații.  

Cu ajutorul acesteia s-a putut descoperi că exista o operație sovietică denumită Dnestr ce 

avea ca scop înlocuirea lui Ceaușescu cu un personaj loial Moscovei. Pacepa dă detalii despre 

cum avea să aibă loc acest plan: crearea de contacte cu membri ai Securității, partidului și 

armatei, aceștia trebuind să acționeze la semnalul sovieticilor arestându-l pe Nicolae Ceaușescu, 

,,să creeze un Front al Salvării Naționale, însărcinat să preia conducerea provizorie a țării”
2
. U.M 

0920/A a identificat șapte generali care prezentau suspiciuni, printre care și generalul Nicolae 

Militaru, controversat pentru acțiunea sa împotriva cadrelor Unității Speciale pentru Luptă 

Antiteroristă (USLA) din decembrie, 1989. Planul Dnestr presupunea crearea unui cadru propice 

pentru intervenția forțelor socialiste prin destabilizarea țării, dezinformare și exploatarea 

evenimentelor pentru a justifica o astfel de intervenție. Cel mai important personaj depistat de 

U.M 0920/A a fost Ion Iliescu. La această veste, Nicolae Ceaușescu l-a numit în alte funcții 

pentru a-i limita puterea, însă aceste acțiuni politice au fost insignifiante.  

Destabilizarea blocului socialist a condus la dorința țărilor de a se elibera de sub acest 

jug, însă Moscova nu a dorit să piardă. Evenimentele de la Revoluție au decurs conform celor 

precizate în Planul Dnestr. Populația agitată și situația internă de atunci au reprezentat 

instrumentele necesare unei revoluții proiectate de către anumite servicii de informații. Tot 

atunci personajele amintite au ieșit la iveală și au ocupat acele funcții-cheie prin care s-ar putea 

conduce și finaliza o lovitură de stat. Generalul Militaru a apărut la Televiziunea Română și le-a 

                                                           
1Oleg Gordievski, KGB – operațiunile sale secrete de la Lenin la Gorbaciov, Editura All, București, 1994, p. 336 
2Ion Mihai Pacepa, Moștenirea Kremlinului – rolul spionajului în sistemul comunist de guvernare,Editura Humanitas, București, 2017, p. 226 
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cerut celorlalți militari să se alăture împotriva regimului lui Ceaușescu, iar Ion Iliescu s-a 

proclamat președintele Frontului Salvării Naționale. La data de 23 decembrie 1989, potrivit lui 

Pacepa, Televiziunea Română a anunțat că Silviu Brucan și Ion Iliescu ar fi cerut sprijin din 

partea Moscovei deoarece existau anumite grupări teroriste care împiedică procesul de 

decomunizare (de fapt erau diversioniști ai Securității). Această acțiune este prezentată și de 

documentele poloneze din acea vreme care confirmă cererea celor doi, însă prezintă și faptul că 

Moscova nu putea acorda sprijinul unei intervenții militare, contrar afirmațiilor lui Pacepa. Un 

document declasificat al Agenției Centrale de Informații (CIA) evidențiază faptul că ,,[…] 

zvonurile conduc la escaladarea situației de către Kremlin, ori implicarea minimală în a sprijini 

noile forțe prosovietice”
3
. Tot un document al Agenției Centrale de Informații (CIA) 

demonstrează legătura dintre Ion Iliescu și Gorbaciov: 

,,regimul lui Gorbaciov declară ajutorul pentru noul regim 

și dorește menținerea unei relații strânse”
4
. Informațiile 

despre acea cerere, fără a fi coroborate cu altele, rămân un 

mister. Unii oameni ai Moscovei, depistați de către 

organele de contrainformații, au încercat să își ascundă 

urmele ucigându-i pe cei care cunosc aceste dovezi. Un 

exemplu ar fi cel din data de 24 decembrie 1989, când 

generalul Militaru i-a cerut sprijinul locotenent-colonelului 

Gheorghe Trosca, conducătorul USLA, pentru a apăra 

sediul Ministerului Apărării Naționale.  Toți membrii USLA, inclusiv Gheorghe Trosca, au fost 

uciși de focul cadrelor lui Militaru. Se vehiculează ipoteza că locotent-colonelul Gheorghe 

Trosca știa de cazul generalului Militaru că ar fi agent al serviciilor sovietice, tocmai de acea s-a 

recurs la ,,fratricid”. În următoarele zile s-a cunoscut o atenuare a evenimentelor, a urmat 

procesul și execuția cuplului Ceaușescu și tranziția spre democrație. Același Pacepa, 

surprinzător, dezvăluie amănunte despre cum judecata și execuția celor doi soți reprezintă o 

înscenare. După părerea altor istorici, este indicat ca aceste dezvăluiri ale lui Pacepa să nu fie 

percepute în totalitate ca a fi adevărate, mai ales că acesta a dezertat în Occident și există 

suspiciunea că are tendințe de a dezinforma.  

 În concluzie, Revoluția din 1989 ne demonstrează că există și o istorie alternativă, cea 

cunoscută doar de oamenii din culisele spionajului, care, odată cu trecerea timpului, vor fi 

cunoscute și de ceilalți. Un citat care întărește aceată afirmație spune că ,,nu există secrete pe 

care timpul să nu le dezvăluie”. Scopul a fost acela de a dezvălui ceea ce nu ne putem închipui că 

se poate întâmpla. Cele prezentate în acest articol nu trebuie tratate cu subiectivism, ci trebuie 

analizate prin conștiința unui cetățean care poate să facă diferența între bine și rău, trecut și 

prezent, comunism și democrație. 

Ioan-Cristian GHEORGHIU, Student, Sibiu 
BIBLIOGRAFIE 
 Gordiesvki, Oleg,  KGB – operațiunile sale secrete de la Lenin la Gorbaciov, Editura All, București, 1994 
 Pacepa, Mihai, Ion, Moștenirea Kremlinului – rolul spionajului în sistemul comunist de guvernare, Editura Humanitas, București, 2017 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87R00529R000100060043-1.pdf 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/NID%20%20ROMANIA%20%20SITUATION%20R%5B15743499%5D.pdf 

                                                           
3https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87R00529R000100060043-1.pdf accesat în data de 30.12.2019 
4https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/NID%20%20ROMANIA%20%20SITUATION%20R%5B15743499%5D.pdf accesat în data de 
30.12.2019 
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https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/NID%20%20ROMANIA%20%20SITUATION%20R%5B15743499%5D.pdf
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ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

O altfel de experiență 
 

Înainte să ne plângem de ”greutatea” cursurilor școlare pe care toți trebuie să le urmăm, 

haideți să ne gândim că există și lucruri mult mai dificile de atât, cum ar fi acomodarea în alt 

mediu, altă școala, altă țară, respectiv altă viața. 

Din propria experiență, pot spune că acest reviriment, uneori poate fi dificil, mai ales dacă ai 

o vârstă fragedă. La 4 ani, când am emigrat pentru a fi alături de părinții mei în Italia, am fost 

nevoită să ies din zona mea de confort și să mă adaptez la ceea ce îmi era dat să primesc: să învăț 

o nouă limbă, o altă abordare a instituției 

de învățământ și de asemenea, oameni noi, 

care sunt foarte diferiți de românii noștri 

prin faptul că sunt mult mai ”lipicioși”, te 

scanează din toate părțile, sunt curioși să 

afle tot despre tine, iar tu trebuie să faci 

față. Cel puțin cu asta m-am confruntat eu. 

La început a fost greu, însă fiind 

doar un copil între mulți alți copii, am 

reușit să învăț foarte repede limba și 

obiceiurile de acolo. Țin minte că eram la 

o școala privată, unde plăteam foarte mult 

ca să am condiții impecabile, cum ar fi: 

manuale noi pe care le-am păstrat ca 

amintire, jucării din belșug, materiale didactice numeroase, o grădină cu pomi fructiferi plini cu 

citrice din care ne puteam servi, piscină mare în curte și de asemenea o masă caldă la amiază cu 

... evident, paste! 

Orele de curs la școala la care eram nu decurgeau la fel ca cele din România. Eram într-o 

clasă amestecată, unde se găseau atât copii de clasa a II-a, dar și de clasa a III-a, a IV-a, făcând 

ca atenția noastră să fie ceva greu de controlat! Materiile pe care le învățam erau aproximativ 

asemănătoare, găseam diferențe mari doar în ceea ce privea limba și religia (era catolică și se 

punea foarte mult accent pe ea); la grădiniță învățam foarte multe despre ceea ce ne înconjura: 

copaci, fructe, oameni. O data pe săptămână ni se aduceau fructe exotice pe care le încercam și le 

examinam.  

Dar, pe lângă amintirile și impresiile frumoase de acolo, au existat și părți negative, cum 

ar fi faptul ca într-o clasă de aproximativ 20 de copii italieni, mai eram eu și un băiețel chinez, 

fiind singurii străini, au fost momente în care am fost atacați din mai multe părți, reproșându-ni-

se că suntem diferiți. Totuși, asta nu s-a schimbat când m-am întors în România, deoarece aici mi 

se reproșa că sunt ”italiancă”, diferența fiind că nu eram deloc afectată, ci mândră că am avut 

ocazia să fiu pentru 5 ani ”italiancă”!        

   Amalia Murariu, clasa a XI-a C 
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 

RĂCEALA 
 

     Cum prindem răceala?  

    Când temperatura corpului trece de 37°C (febră), când îţi curge nasul, te simţi ameţit şi fără 

vlagă şi simţi o durere în gât. Atunci ştii că te-a prins răceala.  

    Toate cele prezentate mai sus sunt doar simptome care îţi indică faptul că ai răcit, însă te-ai întrebat 

vreodată ce se întâmplă în interiorul organismului când eşti răcit?  

      Ce se întâmplă în corpul tău când eşti răcit?  

        Totul începe în momentul în care un organism microsopic (bacterie, 

virus, fung etc.) reuşeşte să depăşească bariera sistemului imunitar (fie din cauza frigului, fie din cauză că 

am intrat în contact cu cineva bolnav) şi reuşeşte să se instaleze în organismul nostru - rezultând 

o infecţie. Drept urmare corpul nostru îşi mobilizează mai tare sistemul imunitar pentru a lupta cu 

"invadatorii".  

      Cum se luptă sistemul imunitar?  

      Când organismele patogene (invadatorii) stimulează activitatea sistemului imunitar, se eliberează 

o substanţă numită pirogen endogen, care trasmite un semnal creierului prin care îi comandă să ridice 

temperatura la peste 37°C - iar atunci spunem că avem FEBRĂ.  

    Când temperatura este la peste 37°C au loc trei fenomene:  

    1. Celulele sistemului imunitar (leucocitele) devin mai eficiente - le creşte capacitatea de a neutraliza 

microbii.  

    2. Creşte cantitatea de interferon din corp - o categorie de proteine naturale produse de sistemul 

imunitar, care auacţiune antivirală şi anticanceroasă.  

    3. Se împiedică dezvoltarea şi înmulţirea bacteriilor şi virusurilor, deoarece majoritatea dintre ele nu 

pot supravieţui şi nu se pot înmulţi la o temperatură de peste 37°C.  

            Toate acestea se întâmplă atunci când organismul îşi urcă temperatura la peste 37°C. Aşadar, 

observăm că febra este un mecanism de apărare al sistemului imunitar împotriva invadatorilor.  

       Pe lângă aceste trei simptome, când avem febră, experimentăm o serie de senzaţii neplăcute, 

însă şi acelea fac parte din acest mecanism natural de purificare a organismului.  

      Iată în ce fel:  

    * Apar stări de amorţeală, ameţeală şi lipsă de energie  

În primul rând din cauză că organismul îşi canalizează resursele înspre sistemul imunitar,  pentru a-l face 

cât mai eficient în lupta cu "invadatorii". Din acest motiv apare în corp o lipsă de vitamine, 

minerale şi energie, în special o lipsă a vitaminei C, care este esenţială pentru sistemul imunitar, deoarece 

o leucocită (globula albă) foloseşte de patru ori mai multă vitamină C decât o celulă normală.  

    Iar în al doilea rând, se poate ca organismul să facă unele minerale indisponibile pe timpul infecţiei, 

deoarece unele bacterii care ne invadează corpul au nevoie de acele minerale pentru 

a supravieţui. Aşadar şi din acest motiv se poate experimenta un dezechilibru al nutrienţilor pe 

timpul infecţiei.  

 * Pielea devine palidă  
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    Se întâmplă asta deoarece organismul încearcă să piardă cât mai puţină căldură, motiv pentru care 

reduce circulaţia la nivelul pielii, iar asta va da un aspect 

palid, însă doar pe timpul îmbolnăvirii, după care 

pielea îşi va reveni.  

    * Apare deshidratarea  

    Din cauză că organismul pierde multă apă 

prin transpiraţie, motiv pentru care e absolut necesar să 

bem apă (NU lichide, ci apă). Prin transpiraţie se elimină 

toxinele din organism, fiind un proces 

natural de autovindecare.  

    * Curge nasul şi apare tusea  

    Asta se întâmplă tot ca urmare a unor procese naturale 

de autovindecare, deoarece corpul încearcă să elimine prin 

mucus diverse toxine şi bacterii care ne-au invadat corpul. 

Tot ca autodetoxifiere mai pot apărea diarea sau alte stări 

asemănătoare.   

    Aşadar, după cum se poate observa, febra este un 

mecanism de apărare şi autovindecare al organismului, 

fără de care corpul nu ar putea face faţă infecţiilor. În 

aceste condiţii putem considera că "febra este 

prietena sănătăţii noastre". Din nefericire însă, majoritatea oamenilor au fost învăţaţi s-o privească exact 

pe dos, ca fiind un mare inamic al sănătăţii.    

    Ce greşeli fac oamenii când au febră? Vor s-o scadă!  

    Cea mai mare greşeală (care din păcate, vine în primul rând din ignoranţa medicilor, dar şi din lipsa de 

informare a pacienţilor) este că încearcă să suprime acest mecanism natural de apărare al organismului.  

    Imediat ce temperatura trece puţin peste 37°C, doctorii au obiceiul să îndoape pacienţii cu 

medicamente pentru scăzut febra, de obicei paracetamol, iar în unele cazuri, vă vine să credeţi sau nu, se 

prescriu din start antibiotice.  

    Ce se întâmplă când suprimi acest mecanism natural?  

    Se pot întâmpla două lucruri:  

    1. Corpul încearcă din răsputeri să-şi ţină starea de febră, în ciuda tuturor medicamentelor administrate 

pentru scăderea febrei, iar până la urmă reuşeşte să omoare "invadatorii". E cazul    în care omul tot ia 

medicamente şi se enervează că nu-i scade febra, în loc să se bucure că organismul încă are resurse să se 

lupte cu invadatorii. În acest caz boala se vindecă, însă durează mai mult  decât în mod normal - e acea 

răceală uşoară care nu mai trece o dată.  

    2. Organismul nu reuşeşte să câştige lupta cu "invadatorii", iar organismul ajunge să rămână infectat de 

anumite mircoorganisme pe care sistemul imunitar nu le va mai ataca.  

    Ar mai fi şi a treia soluţie: moartea - când organismul nu face faţă provocării cu infecţia, iar febra sare 

la peste 42°C.  

      Pe lângă aceste efecte nedorite, medicamentele prescrise de doctori au şi ele o serie de efecte 

dăunătoare asupra organismului, despre care pacienţii sunt mult prea rar informaţi (de obicei nu sunt 

deloc informaţi). Bineînţeles că în industria farmaceutică există mai multe medicamente împotriva răcelii, 

care au efecte secundare dăunătoare, însă noi ne vom ocupa doar de cele comune.    
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    Efectele secundare ale medicamentelor  

    * Paracetamolul (acetoaminofenul - substanţă activă):  

    - În primul rând, când vorbim de febră, el nu face decât să prelungească boala suprimând mecanismul 

natural al febrei.  

    - În al doilea rând, a fost publicat un studiu care a demonstrat faptul că paracetamolul 

suprimă activitatea anticorpilor în lupta cu organismele patogene, făcând ca boala să dureze mai mult.  

    - În al treilea rând afectează ficatul, generând insuficienţă hepatică. În SUA se înregistrează în medie 

450 de decese pe an din cauza insuficienţei hepatice generate de excesul de paracetamol. Mai mult decât 

atât, asocierea paracetamolului cu alcoolul, dublează riscul de infuficienţă hepatică.  

    - Afectează rinichii. Statisticile arată că 15% din persoanele care fac dializă, au ajuns în 

această situaţie din cauza efectului pe care paracetamolul şi aspirina l-au avut asupra rinichilor lor.  

    - Creşte riscul de astm, deoarece scade cantitatea de glutation (GSH) din organism – un antioxidant 

care se găseşte în ţesutul plămânilor şi care are rolul de a proteja plămânii.  

    - Creşte riscul de hipertensiune. În urma unui studiu pe 8 ani, realizat pe 80.000 de femei sănătoase 

(între 31 şi 50 de ani), s-a demonstrat că femeile care au luat medicamente 

cu conţinut de acetaminofen şi ibuprofen mai mult de 22 de zile pe lună, au avut un risc de hipertensiune 

cu 86% mai mare, decât femeile care nu luau deloc aceste.  

      * Ibuprofenul - substanţă activă din unele medicamente împotriva răcelii  

    - Într-un studiu făcut pe 10 ani, pe 114.000 femei sănătoase (între 22-85 de ani), în vederea identificării 

factorilor care contribuie la cancerul de sân, din acest lot 2400 de femei au făcut CANCER la sân în 

această perioadă. În urma investigaţilor oamenilor de ştiinţă a reieşit că administrarea zilnică 

de ibuprofen pentru 5 ani a crescut cu 50% riscul de cancer, în comparaţie cu femeile care nu luau. În 

cadrul aceluiaşi studiu a reieşit că femeile care au consumat aspirină zilnic pentru minim 5 ani, aveau un 

risc cu 80% mai mare de a dezvolta cancer la sân    triplu negativ, decât femeile care nu consumau 

aspirină regulat.  

    - La fel ca paracetamolul, supradoza de ibuprofen intoxică ficatul, crescând riscul 

de insuficienţă hepatică şi icter.  

    * Aspirina  

    Deşi este mai rar prescrisă împotriva răcelii decât cele de mai sus, oamenii nu ezită să ia aspirină când 

sunt bolnavi sau când simt orice alt tip de durere. Se pare că oamenii au uitat că  atunci când iau aspirină, 

au de a face cu un medicament şi nu cu o bomboană. Iată ce ne arată studiile despre aspirină:  

    - Suprimă capacitatea globulelor albe de a distruge microbii.  

    - Este asociată cu Sindromul Reye, în special la copii sub 21 de ani.  

    - Creşte cu 27% riscul de a face ULCER, cel puţin aşa susţine un studiu făcut la Wester Sydney 

University, făcut pe 187 de pacienţi care consumau între 57 şi 325 de miligrame de aspirină pentru 

cel puţin o lună.  

      * Antibioticele  

    Antibioticele sunt un real PERICOL pentru sănătate, iar inconştienta cu care sunt consumate de oameni 

este de-a dreptul uimitoare. Este interesant că nici mulţi medici de familie nu au nicio rezervă în a 

prescrie antibiotice, chiar şi atunci când NU este cazul. Vă vine să credeţi sau nu, unii medici prescriu 

antibiotice preventiv, chiar dacă în acel moment nu există infecţie bacteriană puternică în organism care 

necesită antibiotice, ci e infecţie cu virus. Dacă am ajuns să luăm antibiotice pentru roşu în gât, mai 

avem puţin şi le luăm direct când suntem sănătoşi, vezi Doamne, pentru a preveni îmbolnăvirea.  
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    Totuşi, în cazul în care mai sunt oameni, care nu sunt conştienţi de pericolul antibioticelor, 

urmăriţi câteva din modurile în care afectează ele sănătatea:  

    - Dezechilibrează flora intestinală, deoarece omoară bacteriile benefice (probiotice) din 

intestin şi  încurajează dezvoltarea florei patogene, din care face parte şi ciuperca Candida Albicans. De la 

acest dezechilibru şi de la infecţia cu Candida, poate apărea o întreagă gamă de afecţiuni: de la intestin 

iritabil până la CANCER. Mai multe despre acestea găsiţi în articolul 

despre "Candidoza sau sindromul antibioticelor".  

    - Distrugerea sistemului imunitar, ca urmare a dezechilibrării 

florei intestinale - care este de fapt pilonul de bază al imunităţii.  

    - Prin administrarea antibioticelor pentru cea mai 

mică infecţie bacteriană (care nu necesită antibiotice, însă zicem c-o 

luăm preventiv ca să nu se agraveze răceala), vom face ca bacteriile 

să devină rezistente la antibiotice, iar următoarele îmbolnăviri vor fi 

din ce în ce mai severe şi chiar dacă vom lua atunci antibiotic, el nu 

va mai avea niciun efect, deoarece bacteriile au dezvoltat rezistenţă.  

    - Un studiu realizat pe 3 milioane de persoane în 2008 a 

demonstrat că persoanele care iau antibiotice de 2-5 ori pe an, au un 

risc cu 27% mai mare de a face cancer, în timp ce persoanele care 

iau de mai mult de 6 ori pe an antibiotice au un risc cu 37% mai 

mare de a face cancer, decât persoanele care nu iau antibiotice.  

    (Dacă "cineva" îmi recomandă să mă îndop preventiv cu 

medicamente când abia am febră de 38°C de la o răceală, ca să nu 

urce mai tare, îi recomand şi eu lui să ia antibiotice încă de pe acum 

- tot aşa preventiv, ca nu cumva să facă febră. Cam ăsta ar fi 

principiul).  

      Aşadar, probabil,vă întrebaţi ce fac când am febră?  

   După cum am mai spus, febra este un mecanism natural de apărare al organismului care ne ajută să 

luptăm împotriva invadatorilor. Ea este "prietena sănătăţii noastre" şi trebuie să ne folosim de ea cât 

mai înţelept cu putinţă pentru a ne păstra o stare de sănătate cât mai bună.  

      Poate febra să ne facă rău?  

    Orice s-ar întâmpla, NU trebuie să uităm niciodată că febra poate fi mortală, însă nu când este sub 

40°C. Doar când infecţia persistă şi febra trece peste pragul de 40°C, ea devine periculoasă şi este necesar 

să intervenim cu medicamente pentru a o scădea. ÎNSĂ când aceasta este sub 40°C (cum este în 

majoritatea cazurilor), ea este un mecanism natural de VINDECARE al organismului.    

    Totuşi, ce TREBUIE să facem când avem febră?  

  În primul rând este absolut necesar ca febra să fie foarte atent SUPRAVEGHEATĂ, deoarece când urcă 

peste 40°C, ea reprezintă un pericol pentru sănătate şi este necesar să se intervină cu medicaţie.  

    Până atunci însă avem la îndemână o grămadă de tratamente 100% naturale şi fără efecte secundare, 

care ne ajută să facem faţă cu brio răcelii. Iată care sunt acestea:  

                                                                    VA URMA… 

                                                                                                    Farmacist toxicolog DUMITRU NASTASĂ 

Profesor de farmacologie si farmacotoxologie 
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EDUCAȚIE 

Educatorul, între domnul Goe și regina Angliei 

           Pentru rezistenta sintagmă românească erau necesare repere pe măsură: de multă vreme 

cei șapte ani de-acasă nu mai au acoperirea veridică, îi folosim pentru muzicalitatea expresiei, 

pentru o comoditate, inerție?  Copiii noștri de mulți ani își concentrează la trei „anii de acasă”. 

Iar cei șapte ani,  chiar dacă nu se mai petrec acasă, își mențin importanța pentru că realitatea 

dovedește că „acasă” este cea mai puternică ștampilă pe formarea copilului. Tehnic socotind, 

școala, grădinița, instituția educativă are un procent destul de 

mic de intervenție, ca timp. Dar nu aceasta explică de ce, 

dintre cei peste douăzeci de copii dintr-o grupă de grădiniță, 

nu sunt mulți care să semene în exprimarea verbală, 

emoțională, comportament, deși aceeași educatoare îi 

ocârmuiește pe toți de același număr de ani.  Într-o grupă de 

grădiniță sau în clasa pregătitoare vom găsi mereu câteva 

exemple de răsfățați Goe sau copii educați precum respectabila 

regină a Angliei. Cauzele acestei constatări nu vor subestima 

importanța educației primită la grădiniță sau la școală, ci ne 

vor determina să abordăm  realist rolul acestor instituții în 

balanță cu familia copilului, ca factori educativi de importanță 

majoră.  Pentru că, la această vârstă, influențele sunt puține 

asupra copilului, dar foarte puternice. Drept dovadă că toți 

avem amintiri foarte clare și intense de la vârste fragede. 

Pentru că în primii șapte ani de viață emoțiile dirijează 

comportamentul copilului, el va învăța doar dacă l-a 

impresionat ceva. Este cea mai elocventă demonstrație a 

învățării prin atașament: îi place de bunicul său, îl va imita în 

citirea ziarelor, va mima gesturile, preocupările acestuia. Un caz fericit, când copiii trăiesc în 

preajma bunicilor, poate și părinții petrec timp de calitate cu ei, eventual mai au și frați cu care să 

interacționeze. Un renumit duhovnic grec spunea că dragostea primită de un copil în primii ani 

de viață devine ca o bază puternică de susținere morală pentru toată viața. Există șanse ca un 

asemenea copil să învețe răbdarea și respectul,  maniere demne de regina care nu a reușit să 

dezamăgească cu atitudinea-i conservatoare,  în nouă decenii, exigenta opinie publică. Învățarea 

cu care încercăm să înlocuim foarte repede jocul specific vârstei, învățarea se întâmplă 

predominant prin imitație. Puțin învață din ce aude, aproape totul din ce vede. De cele mai multe 

ori, vede desene animate, ca apoi să imite, spre uimirea tuturor „eroii” de pe ecran.  Eroii aceștia 

nu seamănă cu Ștefan cel Mare, nici măcar cu tatăl care muncește mult pentru a oferi familiei tot 
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ce dorește fiecare. Iar dacă în alte vremuri părinții munceau în preajma copilului, astăzi serviciul 

părinților se desfășoară departe de ochii lui. Se vede că puține exemple vii îi rămân în preajmă, 

imaginația săracă la această vârstă va asorbi modelele colorate ale ecranului, cu voci stridente 

deseori, cu limbaj colorat. Mai trist este când și la grădiniță sau școală este educat tot de desene 

animate, mai mult sau mai puțin selectate. Vom presupune că la grădiniță copiii primesc atenția 

și educația cuvenită. Se poate întâmpla ca în familie să fie alte principii, uneori opuse celor de la 

școală. Sau să nu fie principii...Sau să fie un antagonism între ce i se cere la grădiniță („Nu ne 

batem!”) și  îndemnurile de acasă („Dă-i, nu sta ca fraierul!”). Sau se vor juca cu păpușile și 

ursuleții ca în experimentul lui Albert Bandura. E de datoria educatorului să găsească aceste 

discrepanțe și să le atenueze, prin abordarea familiei ca aliat în educație. Dacă această familie 

există și dacă e întreagă, cu mama și tata prezenți fizic în preajma copilului. Pentru că sunt zone 

întregi unde părinții lucrează în străinătate, iar copiii își marchează etapele copilăriei prin 

întâlnirile cu părinții.  Aceștia vor fi mereu avizi de afecțiune, geloși pe cei care au părinții 

aproape, se vor manifesta neașteptat de violent în unele situații sau vor deveni apatici.  Și uneori 

se întorc părinții în țară, cu copii cu tot, cu obișuințele unei alte societăți.  Vin la școală cu ideea 

că fiul lor poate să învețe literele și la anul, în timp ce colegul de bancă are meditator la limba 

germană. Și apar frustrările, diferențele de opinii la ședințele cu părinții, conflictele între părinți, 

conflicte care se transmit copiilor.  Toate diferențele sociale, economice, etnice se vor răsfrânge 

în colectivul de copii. Educatorul va trebui să le imprime toleranța pentru colegul de altă culoare, 

nu doar copiilor, ci și părinților.  Este dificil de expus câte piese de puzzle trebuie potrivite în 

acești șapte ani, când fiecare își caută lumina către care să se înalțe.  Când familia românească 

este afectată de multă instabilitate și dezorganizare, de lipsă de dragoste, de sărăcie sau 

alcoolism, școala preia din sarcinile de altădată ale familiei.   

             Chiar dacă societatea, mass-media prezintă educația deseori din prisma excepțiilor 

negative, cu puțină respectabilitate de care se mai bucură, educația încă mai are putere și 

pricepere.  

              În perioada interbelică, România cunoaște o perioadă de stabilitate, familia este 

„sfântă”, școala este respectată. Rezultatele au fost impresionante, cele mai mari realizări, 

invenții, modernizări, recunoaștere europeană, țara se impune în toate domeniile prin 

„rezultatele” educației.  Până și familia regală își educă viitorii regi în școala românească, alături 

de copiii proveniți din toate categoriile sociale.Voi lăsa concluziile spre exercițiul fiecăruia. 

 Iată că astăzi, cu toate  limitările impuse din afară, educatorul devine „acasă” pentru mulți 

copii, din ce în ce mai mici. Unii dintre noi vor face o școală a părinților, pentru eforturi 

convergente și randament în educație, alții vor apela la specialiști sau la reprezentanții legii 

pentru a-și apăra elevii chiar de proprii părinți, dar în orice situație, sigur le putem oferi un 

exemplu de care să se „agațe” într-un moment de maturizare. Iar ca exemplul nostru să reziste 

peste ani, se cuvine să izvorască din dragostea care „nu cade niciodată”.  

Învățător,Cristina Petrea-ȘcoalaGimnazială„Aurel Dumitrașcu”-Sabasa 
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PSIHOLOGIE 

Sindromul Peter Pan 

          Să faci ce vrei, când vrei, fără a avea vreo grijă.... Nu-i așa ca sună bine?   

Din nefericire, acest lucru este valabil numai în copilărie. Să ne luăm angajamente, să ne 

respectăm  promisiunile și să ne asumăm responsabilitatea pentru faptele noastre.  Există, însă, 

persoane care refuză să crească, fie că au 30, 40 de ani, ei refuză să-și ordoneze viața, să se 

comporte conform vârstei pe care o au, sunt oameni în toata firea cu mentalitatea unor copii. 

       Acest comportament a fost numit Sindromul Peter Pan de către psihologul american Dan 

Kiley, în 1983. Precum personajul creat de britanicul James Barrie în 1904, cei care prezintă 

simptomele acestui sindrom nu reușesc să renunțe la rolul de copil și să și-l atribuie pe cel de 

adult. Psihologul a dat acest nume 

fenomenului existent în rândul copiilor, 

preadolescenţilor şi adolescenţilor care refuzau 

maturizarea pentru a beneficia cât mai mult 

timp de privilegiile situaţiei de copil 

nematurizat. 

          Potrivit descrierii lui Kiley, copilul cu 

acest sindrom pune în centrul atenţiei propria 

persoană, considerând că numai problemele lui 

sunt importante, şi nu-l interesează ce se 

întâmplă în jur, chiar dacă ascultă cu atenţie 

ceea ce i se comunică. Se autovictimizează, 

astfel că responsabilitatea situației sale le-o 

impută celorlalți, fiind convins că aceștia sunt 

cauza lucrurilor negative din viaţa lui. Lărgind sfera celor avuți în vedere, uitându-ne spre tinerii 

adulţi, am observat că și aceștia sunt mult mai prudenţi în ceea ce priveşte asumarea unor 

angajamente sociale, având tendința de a împinge tot mai mult momentul în care sunt dispuşi să 

întemeieze o familie, să aibă copiii, să se implice din punct de vedere social. 

           Din perspectiva psihologiei, această fugă de responsabilităţi este o strategie de evitare, o 

amânare a maturizării şi asumării vieţii de adult. Rezistența manifestată în fața responsabilităților 

pe care le implică a fi adult,  pe lângă faptul că provoacă serioase dezechilibre personale, poate 

avea efecte grave asupra relației de cuplu. Este foarte dificil să îți faci planuri de viitor, să 

construiești un proiect alături de o persoana incapabilă să facă sacrificii, să renunțe la propriile 

plăceri și să țină cont și de nevoile și dorințele persoanei de lângă el. Peter Pan-ul modern simte 

nevoia să fie îngrijit, dădăcit, iubit. Vrea să i se facă toate capriciile, dorește ca ceilalți să se 

ocupe de tot. Dacă dorințele nu-i sunt împlinite, se supară. Nu acceptă ca el să fie pus pe locul 
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doi, ca nevoile lui să fie trecute cu vederea. El nu consideră că trebuie să iubească, să ofere, ci 

este interesat numai de ceea ce i se dă lui. Cere si critică încontinuu, asemeni unui copil răsfățat. 

         Persoana care suferă de sindromul Peter Pan nu își ține promisiunile, nu își poate păstra 

slujba,  persoana iubită - pentru ca nu își poate lua angajamente. Trăiește în Țara de Niciunde și 

nimic nu îi poate îngrădi  libertatea. Peter Pan nu își asumă nici măcar propriile sentimente. 

Orice emoție este pusă pe seama celorlalți, el considerând că cei din jur sunt direct responsabili 

de trăirile sale. El se concentrează doar asupra proprie-i persoane, de restul trebuie să se ocupe 

"dădaca", adică mama, iubita sau soția. 

         Tinerețe fără bătrânețe, la asta visăm cu toții - dar unii semeni de-ai noștri chiar se 

încăpățânează să rămână la stadiul de copii. Nu vor să renunțe la comoditatea și siguranța pe care 

li-l oferă statutul de copil.  Nimeni nu poate scăpa de trecerea timpului, nici măcar Peter Pan. 

Sub aparenta sa nepăsare, sub zâmbetul șăgalnic se ascunde o nevoie exacerbată de siguranță și 

teama de singurătate. În plus, oricât de imatură și de visătoare ar fi această persoană, vine o 

vreme în viața lor când ajung să conștientizeze faptul că nu au mari realizări, că nimic nu este 

concret. 

         La extrema cealaltă, apar persoanele de tip Wendy. Ele vor să ajungă cât mai repede la 

maturitate.  Își doresc să îi ajute pe ceilalți, să fie dorite, să ajungă indispensabile. Pentru ele, a fi 

iubit înseamnă indispensabil pentru cineva. Iubirea se traduce prin sacrificiu și resemnare, fac 

orice să le fie celorlalți pe plac, se scuză încontinuu și singurul său scop este să le ușureze viața 

persoanelor apropiate. 

          Persoanele de tip Peter Pan trebuie să își conștientizeze problema. Nu este tocmai ușor, 

având în vedere că autocritica le este necunoscută. Trebuie să li se explice că abuzează de ceilalți 

și că atitudinea afișată le face rău și lor. Prieteniile pe care le leagă sunt superficiale, precum și 

relațiile amoroase, majoritatea sunt de scurtă durată și sunt bazate pe interes. Pentru a-l face pe 

Peter Pan să crească, trebuie să determinam și persoanele de tip Wendy din jurul său, să se 

schimbe.  

          Şi totuşi întrebarea rămâne: ce se poate face? Desigur, părinţii ar putea să îşi lase copiii să 

şi greşească, pentru ca astfel să înveţe. Care este explicația acestei situații? Sunt mai multe cauze, 

printre care se numără: părinții protejează prea mult copiii, oferindu-le totul pe tavă; curricula 

școlară nu conține suficiente discipline care să pună accentul pe dezvoltarea personală; copiii nu 

desfășoară suficiente activități de responsabilitate socio-familială.  

         Care sunt remediile? Părinții trebuie să se implice în mod echilibrat și să lase copiilor atât o 

marjă de libertate, cât și una de responsabilitate. Copiii au fost învăţaţi de mici că nu sunt singuri, 

că nu există pierzători, şi că părinţii sunt mereu acolo să îi ajute. Familia și școala trebuie să 

completeze furnizarea de informații și a siguranței cu responsabilizarea prin implicarea copiilor 

în activități de interes social, de stimulare a creativității și fixarea unei marje de libertate-

responsabilitate. 

Profesor psiholog,  Mirela Loghin 
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CENACLU 

Din neant 

 

Sunt un om de nicăieri apărut pe lume 

nu-mi amintesc să fi avut nici nume; 

pe străzile pustii, în noapte adesea cutreier 

fără măcar a știi încotro merg.  

 

Nu port cu mine decât un trup și-un suflet 

veșnic călător în timp, cu-o inimă-n piept; 

sunt un om de nicăieri apărut pe lume  

cu-n ceas ce ticăie mereu pe urme. 

 

Nu vreau averi, putere sau un măreț renume  

îmi ajunge o inimă și-un pământ curat  

fiindcă sunt doar un om apărut de nicăieri pe lume 

și nu vreau să trăiesc printr-un popor mediatizat. 

 

Vreau să strâng mâna fiecărui trecător 

să-i simt povestea, să-i mai extrag din dor 

căci sunt doar un om din neant apărut 

și vreau să plec c-un zâmbet sub părul cărunt. 

 

Iluzie 

Și-n miez de noapte 

se aude surâsul de ape 

și-acele lungi șoapte 

pe fundal moarte. 

E fix și-i o nouă zi de anotimp 

iernatic, presărată-n suflet de timp. 

Ce-ți pasă, ce te doare? 

nimic-ul suflat de o adiere 

apasă pe rană și naște altă tăiere. 

Frigul din tine, în condensul de afară 

îți reamintește de-acele clipe scurte 

lăsate-n trecut, dar astăzi pe retină reapărute. 

Prezentul îți cere o continuare de poveste  

tu speri, și dorința-ți călătorește  

spre brațele omului ce îl iubești .  

Simți că nu e sfârșitul la tot și te zbați, încerci  

până când o venă rebelă te dezamăgește  

și-n faptul greșelii te plesnește și se împotrivește.        Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 



22 

Biblioteca din Nord 

INFO 
Schratch 

Odată cu introducerea noilor programe școlare la gimnaziu, în orarul elevilor  a apărut o 

nouă disciplină de studiu: ”Informatică și TIC”. Aceasta cuprinde de fapt, după cum ne spune și 

numele, două discipline ale căror conținuturi sunt împărțite în mod egal în cadrul unui an școlar.  

 La partea de informatică, elevii încep să învețe noțiuni despre algoritmi și limbaje de 

programare, într-un mod adecvat vârstei lor, utilizând aplicații cu o interfață grafică extrem de 

prietenoasă.  

 O astfel de aplicație este Scratch. Aceasta îi ajută pe copii să creeze propriile povești 

interactive, animații, jocuri și muzică și să le împărtășească cu alții. Atunci când copiii creează 

proiecte în Scratch, ei își dezvoltă gândirea algoritmică și creativitatea, proiectele pe care le 

realizează, transpuse într-un limbaj real de programare putând deveni un joc sau o aplicație de 

succes. 

 Aplicația poate fi descărcată și utilizată gratuit de către oricine. Ea funcționează și ca o rețea 

socială, utilizatorii oferind feedback și colaborând pentru realizarea unor filme/jocuri/animații 

din ce în ce mai interesante și mai complexe. Acest lucru îi impulsionează pe copii să învețe 

limba engleză pentru a se putea înțelege cu utilizatorii din alte țări. 

 Pe scurt, în Scratch avem  la dispoziție un personaj și câteva seturi de operații, care puse 

într-o anumită ordine pot da comenzi acelui personaj, având posibilitatea să-l mișcăm, să-i 

schimbăm  aspectul, să redea sunete sau să realizeze o acțiune în funcție de un anumit eveniment. 

Ca să înțelegeți mai bine, să vedem un exemplu simplu: 

 
 Care credeți că este efectul acestui algoritm? Nu e greu deloc, nu-i așa? 

            Profesor, Ștefan Sabie 

 

Efectele jocurilor pe calculator 
        Termenul de joc video este foarte adânc impregnat în istoria umanității. A apărut în jurul 

anilor ’50 și s-a dezvoltat în permanență, până în zilele noastre. 

       Astăzi, după mai bine de 7 decenii putem constata că jocurile au devenit o obișnuiţă în viața 

cotidiană a oamenilor, mai ales în cea a adolescenților. Jocul video nu este doar un hobby, este 

mult mai mult de atât. Unii oameni au transformat gaming-ul într-o profesie.  

        Datorită faptului că jocurile video sunt atât de apreciate, au apărut o serie de dispute cu 

referire la avantajele și dezavantajele acestora. 
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      Aproape toate jocurile video au anumite reguli de urmat, ce-ți stimulează atenția și 

capacitatea de a lua decizii imediate, motiv pentru care acestea îți antrenează mintea și îți pot 

îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor. De asemenea, în timpul jocului sunt eliberate 

mari cantităţi de dopamină şi adrenalină, hormoni care ne pun în alertă creierul, făcându-ne mai 

atenţi şi mai concentraţi, dar care ne şi pregătesc pentru o mai bună coordonare mâini-ochi. 

     Având în vedere că majoritatea jocurilor sunt în limba engleză, acestea ne pot ajuta în 

extinderea ariei lingvistice. Jocurile multiplayer fiind online, jucătorii sunt nevoiți să comunice 

între ei prin vorbirea unei limbi comune. Așadar, cei mai mulți dintre jucătorii începători care nu 

vorbesc bine limba engleză, ajung ca prin intermediul jocurilor să și-o perfecționeze. Pe lângă 

abilitățile lingvistice oferite, gaming-ul este prielnic și prin dezvoltarea vieții sociale. Jocurile 

video sunt activități ce pot fi realizate împreună cu 

familia sau prietenii. Acestea determină formarea unui 

spirit de echipă mai accentuat și a unei deschideri spre 

comunicare, superioară zonei de confort a fiecăruia, 

astfel creându-se relații mai strânse cu aceștia. 

    Indiferent că te intereseaza sau nu gamingul, cu 

siguranță ai auzit de Counter Strike, League of 

Legends, Minecraft sau San Andreas Multiplayer, de 

la cel puțin o persoană din anturajul tău. Deși a 

apărut de doar 5 ani, LoL a strâns deja 30 de miliarde 

de ore jucate și a devenit emblematic pentru lumea 

gamingului, fiind unul dintre cele mai cunoscute 

jocuri pentru PC până în momentul de față.  

Jocurile GTA au fost și sunt pe cât de controversate, pe atât de 

populare, însumând un total de 4 miliarde de ore jucate. Ceea ce a definitivat succesul jocurilor 

GTA a fost lansarea modului de multiplayer online. Din anul 2000 până în prezent, CS a avut trei 

continuări și chiar și în ziua de azi, după 15 ani de existență, el continuă să se afle în topul celor 

mai jucate jocuri pentru PC. 

       Pe lângă avantajele menționate mai sus, găsim, de asemenea, posibile dezavantaje și efecte 

negative asupra persoanelor care obișnuiesc a-și petrece timpul liber în fața calculatorului. De 

exemplu, jocurile online descurajează pasiunea pentru lectură, izolează insul și îl limitează doar 

la standardele oferite de lumea virtuală creionată. Majoritatea jucătorilor devin leneși,  pentru că 

ar prefera să stea toată ziua cu ochii lipiți de ecranele PC-urilor. Deși jocurile video trebuie 

jucate cu moderație, din păcate, există oameni care nu se pot controla și devin dependenți de 

acestea. Tinerii care sunt mai predispuși să devină dependenţi de jocurile pe calculator sunt cei 

care petrec o mulţime de ore în faţa PC-ului, au probleme în a socializa cu alţi copii şi sunt mai 

impulsivi decât alţii de vârsta lor. Ajunşi dependenţi de jocuri, copiii sunt predispuşi la depresie, 

anxietate sau au alte fobii sociale. De asemenea, tinerii care trăiesc doar pentru a se juca pe 

calculator au şi performanţe şcolare mult mai slabe. 

      Efectele negative, provocate de dependența jocurilor video, pot fi diminuate prin diferite 

activități în aer liber, ieșiri cu prietenii sau pur și simplu prin descoperirea altor hobby-uri ce ne-

ar putea dezvolta într-un mediu sănătos, lipsit de toxicitatea calculatorului. 

Larisa Măhălău, clasa a XI-aA 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

LUCIAN VASILIU 

 S-a născut în satul Puieşti- Bârlad, judeţul Vaslui, la data de 8 ianuarie 1954. La vârsta de 

10 ani se mută cu familia la Bârlad. În 1971 moare tatăl său,  preot, absolvent al Facultăţii de 

Teologie din Cernăuţi, în 1939, moment care declanşează preocupările pentru literatură. Între 

anii 1972-1974 urmează cursurile Şcolii Postliceale de 

biblioteconomie din Bucureşti. În 1973 poetul Ioanid Romanescu 

îl debutează cu versuri în revista „ Convorbiri literare”. În 1974 

Geo Dumitrescu îl publică în revista „ Luceafărul”. 

  Între 1974-1977 este bibliotecar al Bibliotecii Institutului 

Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Între 1977-1981, în 

paralel cu activitatea de bibliotecar, urmează cursurile Facultăţii 

de  Filologie din Iaşi. Este redactor al revistei studenţeşti 

„Dialog”. Organizează un cenaclu neoficial în garsoniera sa, la 

care participă majoritatea intelectualilor şi oamenilor de litere 

ieşeni: Cezar Ivănescu, Mariana Codruţ, Nichita Danilov, Liviu 

Antonesei, Luca Piţu, Valeriu Stancu,Valeriu  Gherghel, George 

Bădărău, ş.a. În 1980 este angajat prin transfer la Muzeul 

Literaturii Române din Iaşi.  

În 1981 apare cu mare dificultate volumul de versuri „Mona- 

Monada” la Editura „Junimea”.  În 1985 publică romanul „Să alegem împreună”, la Editura 

„Junimea” Iaşi. În 1986 apare a treia carte de poezie , „Fiul Omului” la Editura „Cartea 

Românească„ Bucureşti. Este membru al Uniunii Scriitorilor, al Pen-Clubului român. Iniţiază 

reapariţia revistei „Dacia literară”, la 150 de ani de la interzicerea ei de către autorităţile ruseşti 

de atunci. 

A coordonat cu prioritate managerială ample lucrări de restaurare la casele memoriale ale 

familiei Negruzzi, Vasile Alecsandri, Nicu Gane şi a celorlalte muzee şi case memoriale din Iaşi. 

În prezent a renunţat la ipostaza de director al instituţiilor muzeale şi este dedicat cercetării de 

arhivă. A publicat  peste 20 de volume de versuri şi proză, lucrări monografice, are o amplă 

activitate publicistică, este tradus în mai multe limbi şi este deţinătorul a mai multor premii 

literare.  

În 2004 a obţinut Ordinul naţional „ Meritul Cultural”, al Preşedenţiei Române, în grad 

de ofiţer, categoria A, literatură. 

Lucian Vasiliu nu este un experimentalist, ci este un liric grav, uneori ironic. Personaje 

reale sau inventate, locuri din ţară şi din lume, evenimente istorice şi culturale, toate sunt 

subiecte de poezie, surprinzătoare prin imaginaţia care le-a iscat. 

Radu G. Ţeposu în „ Tribuna României” din 1984 spunea: „Lucian Vasiliu şi-a creat un 

univers propriu, populat cu personaje enigmatice şi cu o mitologie stranie, în care se recunoaşte o 
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lume împărţită dilematic între nostalgia spiritualităţii absolute şi tentaţia experienţei 

purificatoare”. 

„ Cuib şi roată” 

Repetă-mă şi Mâine fie ieri, 

Să-ţi dau din toate câte-mi ceri 

Povara tulbure-a lui Azi 

Multiplicat în tine ca-ntr-o lungă 

Noapte-n dintâiul paradis 

Să fii tu dulcea nibelungă 

Prin care iarăşi am ucis 

Făptura mea de ţarină efemeră 

În care zace, cuib şi roată 

Orbita (moarte-mbelşugată) 

Repetă-mă şi fă din mine pod 

Peste-ntâmplările nefaste 

Trunchi de mesteacăn, novgorod, 

Să trec desculţ printre iocaste. 

 

Din volumul „ Lucianograme”,Editura „ AXA” Botoşani,1999 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

PUȚINĂ GRAMATICĂ 

CONTOR sau CONTOAR? 

Trebuie ştiut că ambele cuvinte există în limba română, ca împrumuturi din franceză. Sunt 

corecte amândouă, dar au sensuri diferite, adică intră în categoria paronimelor (cuvinte 

asemănătoare ca formă, dar diferite ca înţeles). 

     Astfel, contor, din franţuzescul compteur, germanul Kontor, cu forma de plural contoare, 

înseamnă: „1. Aparat de măsurat cantitatea consumată de apă, de energie electrică, de gaze etc. 

într-un anumit timp; ceas; 2. Denumire dată unor aparate ori instrumente care măsoară, prin 

însumare sau înregistrare, elemente, operații sau semnale de aceeași natură” (DEX). 

     Contoar (cu varianta acceptată de DOOM – comptoar), din franţuzescul comptoir, având 

aceeaşi formă de plural ca şi contor – contoare, respectiv comptoare, are sensul de: „1. Birou de 

comerț (în special al unui bancher). 2. Birou, masă pentru numărat banii, pentru etalat mărfuri 

(mici) etc. 3. Agenție comercială într-un stat strain” (DEX). 

Aşadar, se va spune corect: Am citit contorul de energie electrică pentru a-mi achita 

consumul la zi/ Contorul de apă s-a defectat etc. În vremurile mai vechi, orice schimb de mărfuri 

se realiza prin contoarele/ comptoarele comerciale/S-a amenajat un spaţiu în aer liber pentru 

contoarele/comptoarele vânzătorilor de produse tradiţionale etc. 

 Profesor, Persida Luța 
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PREZENTARE DE CARTE 

„ Calendarul bunicului” de Preot Neculai Cojocariu 

Preotul Neculai Cojocariu s-a născut în Humuleştii lui Creangă, dar de 30 de ani este 

parohul bisericii „ Sf. Petru şi Pavel” din Borca.  Este publicist,  prozator,  intelectual rafinat. A 

fost pentru o scurtă perioadă şi profesor la Liceul Borca. 

Cartea a apărut în 2019 la Editura „ Doxologia” din Iaşi. 

2019 a fost  Anul omagial al satului românesc. Satele româneşti 

sunt pe cale de dispariţie, iar nuvela aceasta se vrea un recurs la 

memorie. Autorul spune că dacă nu avem memorie, nu avem nici 

rădăcini,  nici identitate. Nu se idealizează vremurile trecute, chiar 

se spune undeva: „Eram săraci, dar aveam de toate”. Lipsind în 

acea vreme tehnologia (autorul este născut în 1959), ţăranul era 

concentrat asupra trăirilor sale, a muncii de zi cu zi, a mersului 

vremii, a creşterii şi educării copiilor, a relaţiei sale cu Dumnezeu. 

Un astfel de personaj a fost bunicul autorului, Moş Culiţă 

Dascălul, cum era cunoscut în sat, un filosof autentic şi un sfătos 

fără pereche. Bunicul scria cu „plumbul” pe calendarul de perete 

în dreptul anumitor zile.”O clipă furată eternităţii”, aşa îşi numea 

bunicul  însemnările. Erau însemnări despre sfinţi, despre martiri, despre eroi, despre evenimente 

patriotice şi pastorale.  Ziua de 1 iunie 1959, când se naşte 

autorul, a fost un prilej de fericire, dar şi de nefericire, 

pentru că la câteva ore bunicul a fost luat de”caralii” şi 

dus la Aiud (bunicul se opusese colectivizării). La 10 mai 

1972, bunicul a scris în calendar cifra 25. Era ziua când a 

abdicat regele Mihai. Ziua de Sân Toader, cu pomenirea 

morţilor, Paştile,  mersul la spovedit la Secu, la părintele 

Paisie, un sfânt în viaţă, călătoriile pe jos,  peste 

Stânişoara la Borca, toate sunt consemnate cu nostalgie şi 

duioşie. Autorul nu ştia că peste ani va fi preot chiar la 

Borca. Livada bunicului, casa mică, dar încăpătoare, cu 

odaia de curat mirosind a tei şi a busuioc, prietenii de joacă, 

baciul Toader, nimeni şi nimic nu este uitat dintr-o copilărie ce prea repede a trecut. Cartea 

„Calendarul bunicului” este prefaţată de preotul –poet Dorin Ploscaru.  Preotul Cristian Muraru 

semnează grafica cărții. 

Se poate spune despre carte că este un studiu monografic de mici dimensiuni. Lectură 

plăcută!  

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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SONDAJ DE OPINIE 

Copiatul la școală 

Copiatul la lucrările scrise este o metodă de a trece un test, atunci când nu eşti pregătit. De ce 

nu eşti pregătit?  Că nu ai învăţat, desigur.  Copiatul este o metodă „de când lumea”, pe care au 

pus-o în practică generaţii de elevi. Cine a inventat-o? Nu ştim. Noi credem că este o hoţie. Ştiţi 

proverbul cu hoţul neprins….Vă rugăm să răspundeţi sincer la următoarele întrebări:  

1. Copiaţi unul de la altul? 

Răspuns: 19 elevi au spus  „ da”. Un elev a spus „întotdeauna”. Un altul: „Nu prea am de la 

cine, colegul meu e cam tâmpit”. Altul: ”Depinde de situaţie, de obicei „lucrez cu colegul de 

bancă”. 

2. Folosiţi fiţuici la testări? 

Răspuns: ” Prea demodat, 

există tehnologie”,”Care este 

problema, dacă aş folosi?”, 28 

de elevi au spus „nu”, 4 elevi 

au spus „uneori”. 

3. Aţi chiulit sau aţi evitat să 

daţi test, pentru că nu v-aţi 

pregătit? 

Răspuns: ”Mai bine un absent, 

decât un 4”,”De ce aş chiuli?”, 

”Noi nu facem aşa ceva”, 17 

elevi au spus „nu”, 14 elevi au 

spus ”da”. 

4. Cât de strict sunteţi 

monitorizaţi şi verificaţi înainte 

şi în timpul testelor? 

Răspuns: ”Depinde de 

încrederea în noi a fiecărui 

profesor. De exemplu, când 

copiem nu îl furăm pe profesor, 

ci pe noi”, „Suntem supravegheaţi cu stricteţe de dragii noştri profesori”-respondentul a desenat 

şi o inimioară!!!!, ”Doar la ora de română, în rest facem ce vrem”, ”100%”, ”mediu”, ”În aşa fel, 

să nu copiem”,”Degeaba ne monitorizează, dacă nu reuşesc să ne prindă”,”Depinde”,”Puţin”, 

„Destul”,”Extrem”,”Ca la puşcărie”,”Nu foarte”,”Destul de bine, mai ales că primim teste pe 

numere”, 20 de elevi au spus „foarte strict”. 
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5. La ce obiecte puteţi copia cel mai uşor? 

Răspuns: ”Nu există aşa ceva”, „Nu copiem”, „Am copiat la fiecare disciplină, nu pentru notă, 

ci pentru a face parte dreaptă. La toate poţi copia uşor, cel puţin eu am reuşit”, ”Sport”,”Latină şi 

economie”, ”Desen”, ”Depinde”, ”La toate, ce pana mea!”, 11elevi au spus „la nici unul”,15 

elevi au evitat răspunsul, se subînţelege de ce. 

6. Întrebare cu răspuns neobligatoriu: Ce metode de copiere folosiţi? 

Răspuns: ”Depinde de comoditatea mea. Mereu găsesc o metodă nouă”,”Unele 

eficiente”,”Rugăciuni-puterea lui Dumnezeu”,”Metoda învăţatului”,”Copiuţe, telefon”,   

”Telepatia, telekinezia”!!!!, ”Secret”, „O mică unealtă secretă”, ”Altă Întrebare!”, „Scriu pe 

mână”, 3 elevi au spus că folosesc telefonul, 2 elevi scot caietul pe bancă, 5 elevi nu copiază, 

restul s-au eschivat şi nu au răspuns. Avem şi o dojană din partea unui anonim   „Nu umblaţi 

fin!”. Îi cerem scuze că l-am tras de limbă… 

                La sondaj au participat 34 de tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 18 ani. Le-am 

apreciat sinceritatea şi curajul răspunsurilor. Ne-am amuzat citindu-le răspunsurile, aşa cum 

credem că şi ei s-au amuzat scriindu-le. Nu am aflat noutăţi, metoda copiatului devenind astăzi, 

în toate mediile, ceva la ordinea zilei. O fi bine, o fi rău? Dacă ne gândim că nu mai putem 

stabili valorile cu exactitate, că fără telefon şi calculator nu ne descurcăm să dăm răspunsuri, 

atunci este dezastruos ce se întâmplă cu noi.  

               Noi singuri trebuie să luăm măsurile necesare. Prima soluţie: hai, cu toţii, cu burta pe 

carte! 

Membrii Clubului de jurnalism 

 

PAGINA CELOR MICI 

Leru-i –Ler, suflet curat... 

 Mă gândeam că vă este dor de noi, năzdrăvanii Școlii „Aurel Dumitrașcu”-Sabasa. Poate 

sunteți curioși să știți ce-am mai făcut, pe unde am mai umblat. Că de când  nu ne-am găsit, 

multe mărturii a mai adunat despre noi, bătrâna Sabasă. 

 Așa cum stă bine creștinilor, am pregătit din vreme daruri pentru vechile noastre cunoștințe: 

copiii instituționalizați de la Petru-Vodă, bătrânii de la azilele Ceahlău și Petru-Vodă. Și nu doar 

bunătăți de mâncat și îmbrăcat, ci mai ales de auzit și de bucurat: colinde vechi, duioase și 

înălțătoare, numai bune de stârnit lacrimi de emoție. 

 Că nici învățătura n-a rămas în urmă, am dat teze și am încheiat cu bine semestrul I, așa că 

ne-am luat și premiu o scurtă și minunată excursie la Palatul Cnejilor și la Mânăstirea Durău. Am 

poposit și la Pensiunea Vânătorul unde gazda ne-a invitat cu colinda, ademenindu-ne cu bunătăți. 
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 Ați văzut toți ce energie avem în preajma Crăciunului? Cred că dăruind, capeți puteri și 

gânduri noi. Ce ne-am socotit? Să facem  un concert caritabil pentru niște frați mai necăjiți, care 

nici lumină în casă nu aveau. Nici dulciuri, nici jucării, nici haine...Cum ar fi să vină Crăciunul 

fără nicio bucurie? Vă puteți imagina cum  e să nu ai nici o jucărie,  nici o bomboană? De unde 

să găsim noi atâtea pentru cei nouă copii ai familiei din Podirei? 

 Am apelat la bunătatea oamenilor din comună și de pe toată Valea Bistriței, am chemat și pe 

prietenii noștri de la Broșteni, au sosit 

peste două sute de oameni inimoși care, 

ascultând programul nostru de colinde, au 

umplut cutiile cu alimente, haine, dulciuri 

și banii necesari pentru două panouri 

solare. Dacă vreți să știți cine a început, 

aflați că niște țânci de zece ani, elevii 

clasei a IV-a, ei au stârnit totul. Au 

împrăștiat afișe, au postat pe pagina 

școlii, au pregătit spectacolul. Cu mare 

satisfacție, au dăruit totul copiilor despre 

care v-am povestit, prezenți și ei la 

spectacol. 

 Așa că vacanța ne-a prins tare 

mulțumiți, dar și dornici de odihnă.  Am 

început semestrul al II-lea cu forțe 

împrospătate, cu lecturi minunate abia 

citite, cu obrajii roșii de joaca prin 

zăpadă. Și după nici două zile de școală-

ziua poetului național, minunatul 

Eminescu. Ne-am organizat rapid cu cântece și recitări, cu jocuri și ghicitori, fiecare plecând 

acasă cu bogăție în minte și în suflet, așa cum și-ar fi dorit chiar Luceafărul. 

 Ne place să fim împreună  toți elevii din școală, așa că de Ziua Unirii am făcut așa: cei mari 

i-au informat și bucurat pe cei mici cu scenete despre moș Ion Roată și Vodă Cuza, cu cântece și 

chiar cu dansul în horă. Doamnele profesoare ne-au explicat despre Mica Unire, iar prietena 

noastră, doamna bibliotecar Iolanda –Ana Lupescu ne-a adus interesante  povești despre Cuza. 

 Așa suntem noi, săbăsenii, neobosiți, gata să facem din zilele obișnuite o sărbătoare pentru 

cunoaștere și emoție. Și dacă vă place de noi, vă așteptăm de Mărțisor, să facem un tort din 

poveștile lui Creangă și să gustăm împreună din Amintirile sale... 

  Cu același drag și prietenie,  învăţoare Cristina Petrea 
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NOI, DESPRE NOI 

- Ziua de 1 Decembrie nu a trecut neobservată nici anul acesta, liceenii dar și elevii de 

gimaziu sărbătorind-o cu patriotism. 

În timpul activității, piese ce întruchipau 

regiunile României Mari au fost unite 

succesiv, fiecare fiind elogiată cu diferite 

cântece specifice, interpretate de clasele 

participante. S-au recitat poezii de către elevii 

claselor primare, îndrumați de doamna 

învățatoare Ramona Spătărescu. Alexandru 

Parasca a interpretat, de asemenea, “Treceți 

batalioane române Carpații” la flaut. 

Activitatea s-a încheiat prin discursul 

domnului director, profesor Vasile Amariei și 

al președintelui și vicepreședintelui 

Consiliului Elevilor, Alexandra Spătărescu, respectiv Larisa Măhălău.  

-    Mult așteptata Serbare de Crăciun, desfășurată la Căminul Cultural, nu ne-a dezamăgit nici 

anul acesta. Colindele cântate de cei 

mici sau cei mai mari ne-au umplut sufletele de liniște 

și speranță, de bucuria nașterii Mântuitorului. 

 -  Elevii liceului nostru s-au întâlnit pe data de 17 

Ianuarie, într-o zi frumoasă de miercuri, pentru a evoca 

viața celui mai mare scriitori români, Mihai Eminescu. 

Poate că fiecare dintre noi știm câte puțin din viața 

acestuia, dar mereu este loc de mai mult așa că doamna 

bibliotecară Iolanda Lupescu a avut grijă ca elevii 

claselor a XI-a C si a V-a B, participanți la eveniment, 
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să aibă parte de un material complex și interesant, din care au rămas cu multe informații 

importante.  

  -  Pe 23 Ianuarie 2020, s-a desfășurat activitatea legată de ziua Unirii Principatelor Române. Au 

participat clasele a IX-a  C, a XI-a D și a XII-a C, împreună cu profesoarele Anișoara 

Calu,Vasilica Mihai și Gabriela Apalaghiței. Participanții au urmărit și sceneta “Cuza Vodă la 

sfat” (a XI-a D) și “Moș Ion Roată și Unirea” (a IX-a C). S-au prins toți, cu mic cu mare, în 

“Hora unirii” și s-a cântat la flaut (Alexandru Parasca) . 

  -  Din dorința de a le oferi elevilor un altfel de divertisment, 

membrii Consiliului Elevilor au organizat, în partenteriat cu 

direcțiunea școlii dar și cu Primăria  Borca, o seara de film la 

Căminul Cultural. S-a difuzat filmul “The Intouchables”, 

rolurile principale fiind jucate de Francois Cluzet și Omar SY.  

Fondurile adunate prin vânzarea biletelor și a gustărilor vor fi 

utilizate în activități viitoare, conform declarațiilor 

reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor.   

 

  - Ca în fiecare an, liceenii au fost invitați să-și împărtășească 

afecțiunea față de colegii lor în mod anonim, în colaborare cu 

Liceul  ”Nicolae Nanu” Broșteni. Astfel, în ziua de 24 februarie, 

bilețe și scrisori au fost împărțite liceenilor  nerăbdători de a-și 

cunoaște admiratorii. 

 

- Aniversarea scriitorului Ion Luca Caragiale a 

stârnit hohote de râs elevilor clasei a V-a B. De 

ce? Au aflat multe lucruri despre ”moftangii”, 

despre moravurile pe care le întâlnim și în ziua de 

azi. S-a vizionat filmul ”Două loturi”, avîndu-l ca 

actor principal pe Grigore Vasiliu- Birlic. 

 

- Aniversarea poetului basarabean Grigore Vieru a fost la clasa a IX-a C. S-a vorbit despre 

patriotismul și contribuția lui Grigore  Vieru la introducerea  limbii române  în școlile din 

Moldova de dincolo de Prut. Elevii Alexandru Parasca, Iustina Plăeșu și Adrian Plăeșu au 

recitat din lirica poetului. S-a ascultat muzică pe versurile lui Vieru. 
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- Elevii clasei a II-a, împreună cu învățătoarea Ramona 

Spătărescu au readus obiceiuri uitate, cusături realizate pe 

carton, în cadrul proiectului” Cusături din lada bunicii”. 

 
-Pe pagina 

Ministerului 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor, în 

lista celor  200 

de unități de 

învățământ 

participante la 

concursul 

național de desen "Supereroii lui Picurici", se numără și Liceul ,,Mihail Sadoveanu”- Borca, 

clasa I, învățătoare Nicoleta Ciubotă. Concursul Național de desen “Supereroii lui Picurici” are 

ca scop realizarea de lucrări creative relevante pentru campania de conștientizare APA 

NOASTRĂ desfășurată în cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, 

beneficiar: Ministerul Apelor și Pădurilor.  

    

                                                                                                Membrii Clubului de jurnalism 

                               UMOR 

- Caut un băiat înalt, bine făcut, de încredere, să mă susţină că vreau să mă urc în copac. 

- Caut un băiat cu aspect plăcut, curat, sociabil, dulce, atent, iubăreţ, 

pupăcios, sensibil, tandru, calm, distractiv, cu suflet mare şi dornic să 

ofere multă afecţiune. Plec săptămâna aceasta în tabără şi nu am cu 

cine să-mi las câinele. 

- De ce te-ai certat cu toată lumea?   

- Pentru că vine Crăciunul şi nu am chef să fac cadouri. 

 

-  Sâmbăta şi duminica sunt zilele mele preferate din săptămână. Atunci 

sunt vesel, senin, fiul preferat al părinţilor mei. Duminica seara  devin 

uriciosul familiei, cu gândul la luni.  

 

                         Membrii Clubului de jurnalism 

https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
https://apanoastra.ro/lista-celor-200-de-unitati-de-invatamant-participante-la-concursul-national-de-desen-supereroii-lui-picurici
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