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 Primul numar al revistei noastre a fost dedicat Zilelor scolii, martie 2001, ocazionate de aniversarea a 35 de ani 
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Colegiul Brâncuşi – o şcoală modernă 
 

Interviu realizat de elevul Dumitriu Cristian, din clasa a 11-a 
C, cu domnul profesor Mihai Creţu, directorul Colegiului 

Tehnic “ C. Brâncuşi “. 

 
Zilele şcolii sunt un bilanţ de realizări şi perspective. Din 
acest motiv ne-am propus ca în acest interviu să ne referim 
mai ales la perspectivele Colegiului Tehnic “ C. Brâncuşi “, în 
anul şcolar 2006-2007 şi am profitat de receptivitatea D-lui 
Director care ne-a răspuns la următoarele întrebări: 
 
D C : Vă rugăm să ne spuneţi cum s-a modernizat şcoala 
noastră în acest an şcolar ? 
 
M C : În toamna acestui an şcolar clădirea principală a şcolii 
a fost dată în folosinţă într-o formă modernă si atrăgătoare. 
Ea a fost cuprinsă in programul de reabilitare a şcolilor din 
zona de N-V a ţării, cu bani de la Banca Mondială. Lucrările 
de reabilitare au fost complexe si au cuprins întreaga clădire, 
care are o vechime de peste 100 de ani si care nu a mai fost 
reparată capital de 25 de ani. Reabilitarea a constat in 
reamenanjarea a opt săli de clasă, biblioteca, sala 
profesorală, sala de sport, punctele sanitare si birourile 
cuprinse în această clădire. În acest fel toate sălile de clasă 
au fost reabilitate prin înlocuirea reţelei electrice, a 
duşumelelor, precum şi a întregului mobilier. 
 
D C : Pentru că este un liceu de specialitate am dorit să ştim 
cu ce au contribuit elevii la această modernizare ? 
 
M C : În cadrul orelor de practică, precum si a altor activităţi 
elevii de la toate formele de învăţământ au contribuit la 
modernizarea bazei materiale si mai ales la autodotarea lor 

cu materiale confectionate cu forţe proprii, planşe, pliante, 
ansamble, piese şi care vor contribui la însuşirea mai rapidă a 
cunoştinţelor. În acest fel au început amenanjările şi dotările mai 
multor cabinete: psiho-pedagogic, două cabinete de informatică 
cu proiectare autocad, calculatoare de ultimă generaţie, internet, 
cabinetde mecanică, laborator de chimie, cabinet de construcţii şi 
instalaţii. Toate acestea socotim că vor da şcolii o nouă înfăţişare 
şi care la rândul lor vor sprijini imbunătăţirea si modernizarea 
procesului instuctiv-educativ. 
 
D C : Ce loc ocupă zilele şcolii în activităţile educative din acest 
an şcolar ? 
 
M C : Aşa cum am afirmat şi altă dată zilele şcolii sunt pentru noi 
toţi, elevi şi profesori un adevărat bilanţ. Suntem un liceu în care 
a dominat profilul construcţii, dar alături de acestea avem şi alte 
profile cerute de nevoile zilelor în care trăim. Mobilizarea noastră 
precum şi a elevilor are loc în fiecare an pentru a cinsti memoria 
mentorului nostru spiritual Constantin Brâncuşi. Anul acesta zilele 
şcolii le vom sărbătorii între trei si opt martie printr-un program 
variat şi care va cuprinde activităţi din toate sferele educative ale 
învăţământului. 
 
D C : Anul acesta se împlineşte 50 de ani de la moartea lui 
Brâncuşi, cum va fi marcat evenimentul ? 
 
M C : Acest moment va fi marcat prin activităţi speciale de 
comemorare a lui Brâncuşi, iar în holul şcolii unde se află bustul 
şi mai multe copii după lucrările sale, vom organiza activităţi 

speciale. 
 
D C : Ce îndemn adresaţi elevilor prin intermediul revistei ? 
 
M C : Mai întâi aş dori să-i îndemn pe toţi să fie mândri că învaţă 
la acest colegiu, care se bucură de un prestigiu binemeritat în 
cadrul învăţământului bihorean. Îi îndemn apoi să răsplătească 
prin rezultate bune la învăţătură, la concursurile şcolare, 
olimpiade pe meserii.  
 

 
 



Constatin Brâncuşi 
 
 

 Constantin Brâncuşi , fiu de ţaran, s-a nascut la 21 
februarie 1876 in comuna Peştişani, satul Hobiţa lânga Târgu-
Jiu. 

 Dupa actul de naştere reiese ca s-a nascut la 19 
februarie 1876. Data de 21 februarie a fost recunoscută de 
Constantin Brâncuşi şi trecută in toate monografiile. 

 
 Dupa şcoala primară, pe care o urmează în parte la 

Peştişani cu învaţatorul Dajcău şi în parte la Brediceni cu 
învăţătorul Petre Brâmcuşi din cauza sărăciei pleacă de acasă 
să-şi caute de lucru în afara satului natal.  

 Este pe rând ucenic tâmplar şi băiat de prăvălie la 
Târgu-Jiu, la boiangeria lui Chijdea. La Craiova a lucrat 6 ani la 
restaurantulş fraţilor Spirtoru din faţa gării. A mai lucrat în 
Craiova şi la Ion Yamfirescu. 

 La 18 ani (1894) cu sprijinul lui Greccscu intră la 
Şcoala de arte şi meserii din Craiova unde se afirmă ca un elv 
excepţional. Obţine absolvirea într-un an a două clase. Îin 
1897, fiind elev, printre primii la carte este trimis la Viena să 
execute o comandă într-o fabrică de tâmplarie. 

 În 1898 Brâncuşi pleacă la Bucureşti ca un artist 
aproape format unde se înscrie la Şcoala de Belle arte. Aici 
realiyeayă lucrarea de tinereţe, păstrată bustul lui “ Vitellius “. 
Aici are ca profesori pe sculptorul Ioan Gerogescu sculptorul 
Vladimir Hegel. 

 Spiritul neoclasic al sculpturii lui hegel se răsgrânge 
inevitabilul aspura primelor lucrări ale lui Brâncuşi. Lucrările 
sale de atelier din anii de studiu se disting prim simţul deosebit 
al proporţiilor, scrioyitatea studiului anatomic, prin fineţea 
modelajului şi redarea expresiei plastice a structurii psihofizice 
a modelului ( Capu lui Laocoon – 1902 ). 

 În anii de şcoala a realizat 14 sculpturi, 100 schiţe de 
anatomie. 

 Sarac şi fără un sprijin se hotăreşte să plecepentra a 
căuta de lucru în alte părţi. În 1903 cu alţi colegi pleacă prin 
Transilvania la Viena , apoi la Paris prin munchen, Zurich şi 
Bole. Ajunge la Paris în 1904 şi se stabileşte în cartierul 
Montparnasse. În 1905 se înscrie la Academia de arte 
frumoase, aici studiază doi ani formându-se ca un elev 
excepţional. 

 Este influenţat în sculptura sa de operă şi stilul lui 
Rodin ( sculptura modernă ). 

 În 1906 părăseşte Academia şi lucrează pe cont 
propriu. 

 La Paris în 15 aprilie şi 30 iunie 1906 expune pentru 
prima dată portetrul lui Chartier. La salonul de toamnă expune 
trei lucrări. 

 Celebritatea sculptorului şi a operelor sale ating 
apogeul la prima expozţie personală din America, la New York, 
la Galeria Brummer în 1908. Aici a expus 37 sculpturi 5 socluri, 
o litogrfie şi 27 desene. În 1920 expune la Paris. 

 În 1924 după întoarcerea din America, expune la 
Bucureşti , 1927 la Chicago, 1928 la Amsterdam, 1937 la 
Zurich, 1937 la Paris. 

 În 1938 expune la Londra, 1939 la New York. 
 În 1937 este montată la Târgu-Jiu î prezenţa 

sculptorului „‟ Coloana fără sfârşit ‟‟ – un „‟ monument al 
recunoştinţei nepieritoare „‟. În 1938 termină ansamblul 
arhitectural de la Târgu-Jiu – “ Poarta sărutului ”, „‟ Masa tăcerii 
‟‟, „‟ Scaunul cu tablă rotundă ‟‟, „‟ Scaunulul cu tablă pătrată ‟‟, „‟ 
Banca ‟‟ – aşezate în Grăina publică. 

 Opera artistică a lui Constantin Brâncuşi totalizează 
peste 720 opere de statuar, desenator şi pictor: „‟ Domnişoara 
Pogany „‟, „‟ Cap de copil „‟, „‟ Rgăciune‟‟, „‟ Sărutul „‟, „‟ 
Cuminţenia pământului „‟, „‟ Somnul „‟, Adam şi Eva „‟, „‟ Fiul 
risipitor „‟, „‟ Timiditate „‟, „‟ Maiastra „‟, etc. 

 
 În 1955 este organizată expoziţia retrospectivă de 

Muzeul Guggenhein din New York şi cea din 1957 organizată 
de Muzeul de artă din Bucureşti. 

 Constantin Brâncuşi s-a stins sfârşind o viaţa închinată 
artei – la 16 martie 1957 în atelierul său din Impasse Ronsin 
din Paris. La 19 martie este înmormântat în cimitirul 
Montparnasse, unde cu 50 de ani în urma a ridicat un 
monument funrerar – „‟ SĂRUTUL „‟ – o imagine a dragostei şi 
a bucuriei de viaţă. 
 
 

Ing. Aurora Tabacu 
Director adj. 
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Clădirea în care îşi desfaşoară astăzi activitatea Liceul “Constantin Brâncuşi”, ne referim la pavilionul vechi al complexului, a găzduit de-a 

lungul timpului o serie neîntreruptă de instituţii şcolare. 
Stadiul actual al cercetării materialului arhivistic nu a făcut posibilă o datare precisă a momentului ridicării clădiri i şi nici stabilirea exacta a 

etapelor evoluţiei şcolii. Principalele piedici întâmpinate pe parcursul derulării activităţii de transpunere în viaţa a proiectului monografic propus s-au 
născut din subdimensionarea timpului alocat unui atare demers şi din complexitatea procesului de conexare a datelor oferite de fondurile arhivistice 
create de şirul unitaţilor de învăţămant care s-au succedat în decursul anilor. Datorită acestor motive, ne propunem să prezentăm în cele ce urmeaza 
numai o modesta schiţa, sub forma unor repere temporale, a dezvoltării şcolii de construcţii orădene, urmând ca in viitor să elaborăm un studiu mai 
detaliat. 

Pe baza unor informaţii de natură livrească coroborate cu date furnizate de izvoarele arhivistice putem aproxima edificarea lăcaşului de 
învăţământ in cauză, în intervalul 1906-1911. Supoziţia este susţinută de absenţa menţionării la începutul veacului trecut a vreunei şcoli în zonă¹ , stare 
de lucruri confirmată şi de hărţile de epoca ale oraşului². În anul 1923, în paginile Ghidului oraşului Oradea-Mare este amintită pentru prima dată Şcoala 
Elementară Mixtă de Stat, situată pe strada General Holban³ , cu predare în limbile română şi maghiară. La conducerea şcolii se găsea profesorul Aure l 
Grama4. Monografia Oradiei interbelice indică la aceeaşi adresă Şcoala Elementară de Stat de 4 clase, de Fete, amplasată pe fosta stradă Széles, care 
a funcţionat în această formă in intervalul 1933-1937. După anul 1937 unitatea s-a transformat în Internatul de Stat pentru Fete. La acea vreme, şcoala 
avea 178 de eleve şi 4 profesori5. 

În statistica maghiară a învăţământul din primul deceniu al secolului XX, mai precis în anul 1911, Oradea figurează cu 28 de şcoli 
elementare, dintre care numai 4 de stat6. Este foarte probabil ca una dintre ele să fie cea asupra căruia ne-am concentrat in acest material, întrucât 
celelalte sunt situate în vechile cartiere ale oraşului, Velenţa, Subcetate ţi Olosig. Pe de altă parte, construirea unei şcoli în această zonă periferică a 
oraşului a fost reclamată de tendinţa de extindere a limitelor urbei. Trebuie să precizăm că momentul coincide cu etapa preindustrială a Oradiei, când 
mica producţie manufacturală de bunuri începe să fie înlocuită cu cea industrială7. 

Raptul teritorial suferit de Regatul României pe 30 august 1940, în urma aplicării Arbitrajului de la Viena, a adus atingere şi judeţului Bihor 
care a pierdut 185 de localităţi, inclusiv Oradea, cu un numar de 322231 de suflete8. Pe parcursul celor 4 ani de ocupaţie horthystă, în clădire şi-a 
desfăşurat activitatea Şcoala Elementara Maghiară De Fete. Ea a continuat să funcţioneze sub această formă după eliberare, cu o simplă cosmetizare a 
denumirii ei, survenită în 1946, devenită atunci Şcoala Elementară Maghiară de Fete, Nr. 99.Aceasta dispunea de 9 săli de clasă, 2 birouri şi 2 magazii. 
După anul 1948, pentru o perioadă de timp, spaţiile clădirii au fost înpărţite cu Şcoala Medie Sanitară10 , căruia i-au fost repartizate 12 săli de clasă, 2 
birouri şi 3 magazii11. 
- Bazele învăţămantului modern de stat se pun la 18 octombrie 1868, la toate nivelele şcolare: învăţământ primar, secundar şi gimnazial. 
- În ce priveşte învăţământul primar de stat, la acea dată Oradea dispunea de: 

 2 şcoli primare de băieţi  

 1 şcoala primară de fete 

 2 şcoli mixte 
- Şcoala de Ucenici Meseriaşi, a fost înfiinţată în 1884, cu program şcolar de 5 ani. Ea dispunea de 30 de săli de clasă. În 1913 existau 43 de 
clase de elevi cu 68 de dascăli şi 2035 de elevi. 
- În clădirea actuală a funcţionat din anul 1903 Şcoala Primară Comunală de Băieţi (Széles Utca), cu program de 4 ani şi dispunea de 4 săli de 
clasă. A funcţionat cu 4 clase de elevi şi 4 dascăli, cu un total de 178 de elevi. 
- În anul 1923 funcţiona aici Şcoala Elementară Mxtă de Stat (Str. General Holban) cu predare în limbile română şi maghiară. Director era 
profesorul Aurel Grama. 
- Între anii 1933-1937 a funcţionat Şcoala Elementară de Stat de 4 clase de Fete. Avea 4 dascăli şi 176 de eleve. 
- În 1937 unitatea se transformă în Internatul de Stat pentru Fete. 
- În anul 1940 se înfiinţează aici Şcoala Elementară Maghiară de Fete care îşi desfăşoară activitatea sub această denumire până în anul 1946, 
când devine Şcoala Elementară Maghiară de Fete Nr. 9. Ea dispunea de 9 săli de clasă, 2 birouri şi 2 magazii. Restu clădirii,  adică, 12 săli de clasă, 2 
birouri şi 3 magazii erau repartizate Şcolii Medii Sanitare. 
- În anul 1955 găsim aici Şcoala Profesională de Ucenici TRCL Oradea. 
- În 12 februarie 1958 se unifică cu Şcoala Medie Tehnica de Construcţii a Trustului nr. 9 Cluj (Str. Chirov nr.1), care la rândul ei fuzionase cu 
cu Şcoala de Ucenici Comunali, Şcoala de Construcţii de Drumuri şi Poduri Arad şi Şcoala de Construcţii, Contabilitate şi Planificare Normală din 
Timişoara. Aceasta funcţiona din anul 1949 cu 7 clase de elevi însumând 269 de ucenici, 11 profesori, 5 la secţia română şi 6 la cea maghiară, 6 
pedagogi şi 29 de angajaţi auxiliari. 
- Se naşte astfel, Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale. Cladirea actuală devine internat, înpreună cu clădirea de pe Str. 
Castanilor, fostă Internatul de Ucenici Români al Fundaţiei Nicolae Jiga. 
- La acea dată şcoala pregătea meseriaşi pentru 9 specializări: ziduri, dulgheri, zugravi vopsitori, tâmplari banale, mecanici utilaje, instalatori 
sanitari electricieni, mecanici de motoare cu combustie internă şi mozaicari faianţari. Existau 665 de elevi repartizaţi pe 12 clase, 26 profesori şi 15 
maiştri şi 7 pedagogi. 
- Şcoala avea o bibliotecă cu 18450 de volume şi un cinematograf. Internate existau în străzile Holban Ianoş, cu 500 de paturi. 

______________________________ 
1Borowski Samu, Bihar Vármegye és Nagzvárad, Budapest 1900, passim 396-407. 
2Arhivele Naţionale ale României-Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare ANR-D JBh), fond Colecţia de hărţi, Harta parcelară a oraşului Oradea, 1906 şi fond O.R.P.O.T.-Registre cadastrale, dosar nr.240/1884, Oradea Mare.  
3Fostă Széles Utca – conform ANR-DJBh, fond Colecţia de hărţi, Harta oraşului Oradea, 1923 
4Iosif Horváth, Ghidul oraşului Oradea-Mare-Nagzvárad város utmutató tanácsadó cimtára, Oradea, 1923, p. 84 – Allami elemi fiu-leány iskola, Str. Holban. Igazgató: Grama Aurél. (Román-magyar tannyelv) 
5Fehér Dezsö, Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagzvárad Kulturtörténete és Őregdiákjainak-Emlékkönyve, Sonnenfeld Adolf Részvénytársaság, Oradea, 1933-1937, p.109. 
6Ion Enescu, Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul, Editura Librăriei SOCEC & Co., Societate Anonimă, Bucureşti 1920, p. 102-103 – în Tablou general asupra învăţământului primar, secundar şi superior în 
1911-1912. 
7Istoria oraşului Oradea (coordonatori Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun), Editura COGITO, Oradea, 1995, p.466-467. 
8ANR-DJBh, fond Prefectura Judeţului Bihor-Actele Subprefectului, dosar nr. 3959/1941, în Tablou despre numărul populaţiei şi a comunelor din jud. Bihor rămase sub stăpânire străină. 
9ANR-DJbh, fond Şcoala Elementară Maghiară de Fete, Nr.9, dosar nr.1/1946.  
10Monitorul Oficial nr. 177/3 august 1948, passim 6322-6355 – Decretele Nr. 175 şi 176, pentru reforma învăţământului. 
11Ibidem. 



Educaţia pentru munte 
 

 Oricât de ciuidat ar părea, participarea mea la această sesiune de comunicări 
stiinţifice se datorează unui mic poster, pe care l-am remarcat intr-una din zile, intr-un 
mic magazin si m-am bucurat nespus când a ajuns in posesia mea.Desi este puţin 
,,agresiv” prin înscrisul ce-l poartă, este extraordinar prin mesajul pe care îl transmite; o 
adevărată ,,lecţie”, in câteva randuri, dată lui ,,Homo turistiqus”din România si poate nu 
numai… 

 Natura, această minunată ,,fabrica de sănătate”, a ajuns în prezent ţinta unei 
presiuni crescute din partea publicului larg care, de cele mai multe ori, neavând o 
EDUCATIE adecvată (chiar deloc uneori…), pericliteaza echilibrul unor ecosisteme. Ţara 
noastrăse confruntă in prezent cu o situaţie asemanătoare cu cea de la începutul anilor 
,,50-60” înregistrată in Europa de Vest si SUA, datorata in primul rand unei slabe 
constientizări, privind fragilitatea ecositemelor naturale in fata agresiunii factorului uman, 
caracterizat uneori de o crasa lipsa de educaţie. În continuare voi cauta sa exemplific 
intr-un mod cât mai sugestiv comportamentul iresponsabil al unui asemenea specimen. 

 O zi de vara călduroasă. Orasul te alungă datorită aerului irespirabil, al căldurii 
insuportabile degajată de asfaltul si betonul prezent la tot pasul. Parcurile si grădinile 
publice sunt insuficiente si prin urmare devin arhipline. Oare care ar fi soluţia pentru a 
scăpa de această atmosfera sufocantă? Simplu! Refugierea în mijlocul naturii. Plecând 
de la acest adevăr indubitabil, un grup de oameni veseli si ,,curajosi”, s-a hotărât să 
,,infrunte” natura si să petreacă o zi cât mai relaxantă, uitând de atmosfera insuportabilă 
din oras. Ei au format o caravană de zece autovehicule, unele transportând un singur 
cuplu, iar altele familii intregi de patru sau cinci membri, plecând in căutarea unui loc 
care este greu de găsit in zilele noastre: NATURA INTACTĂ. În cele din urmă, au găsit 
terenul atât căutat, tocmai potrivit pentru picnic: un luminiş înconjurat de pădure cu o 
pajişte luxuriantă, cu un izvor cu apă limpede şi cristalină, cu flori înrouate strălucind în 
lumina soarelui, cu păsări ciripind printre copaci pe ici pe colo, se vedeau trecând cu un 
mers silenţios câte o căprioară. 

 ,,Turiştii” şi-au parcat maşinile pe pajişte si primul lucru l-au facut pentru a-si 
anunţa succesul a fost să claxoneze asurzitor de trei ori. În scurt timp pajiştea s-a umplut 
cu sute de cutii de carton conţinând mâncare, sticle de bere si de răcoritoarea, nelipsite 
grătare de voiaj, feţe de masa, si şerveţele de hâtie, saltele de cauciuc, scaune pliante, 
declandsându-se astfel o adevarată petrecere. Odată încheiată operatiunea de 
descărcare s-a trecut la împărţrea responsabilităţilor: unii au inceput să pregatească 
focul pentru grătar, alţii si-au spălat maşinile iar cei mai mulţi au început deja distracţia în 
ritmul muzicii de la radiocasetofoanele date la maxim si al ,,zbieretelor” ce acompaniau 
muzica de proastă calitate. 

 Pe la jumătatea pranzului, unul dintre ,,turişti” s-a ridicat si s-a adresat 
celorlalti pe un vădit ton de nemulţumire: ,,Mi-e teamă că nu am făcut o treabă bună 
când am ales acest loc. Mi s-a părut că aceasta este un peisaj mirific, dar acum, uitându-
mă cu mai multă atenţie in jur, îmi apare o imagine dezolanta. Totul este murdar, 
dezgustător, zgomotos şi plin de gunoaie. Nu pot sa înteleg cum am putut să alegem un 
astfel de loc. Probabil am fost victimile unei halucinaţii. La început, mi s-a parut că mă 
aflu în mijlocul unui peisaj de vis, unde credeam că văd flori, dar acum nu mai văd nici 
una. Credeam că aud cântecul pasărilor, dar nu aud decât muzica asurzitoarea si de 
proastă calitate. Mai si scria ca este o arie protejată de o valoare deosebită. Minciuni! 
Sunt sigur ca există peisaje mai minunate decât aceasta. Ce-ar fi să mergem sa le 
căutăm! 

 Toţi au fost de acord. Si-au făcut in grabă bagajele, lăsând in urma lor cutii, 
sticle goale, şi tot felul de ambalajede care nu mai aveau nevoie, si intr-un entuziasm 
general in zgomotul claxoanelor, au pornit în căutarea unui alt colţ de natură frumos, 
liniştit, plin de verdeaţă şi nedistrus înca. Dacă între timp nu au murit, cu sigurantă că 
încă mai caută, caută, caută… 

 Orice comentariu cred că e de prisos. 
 Ca unul care am cutreierat munţii ani(chiar zeci de ani) de zile şi sunt 

îndrăgostit de NATURĂ, ,,această scenă unde ni se transmit sentimentele cele mai 
înăltătoare”, trăiesc momente de mare dezamăgire. Singura mea speranţa şi consolare, 
intr-un fel, este aceea ca cei care ,,au crescut” alaturi de mine nu vor ajunge niciodată 
(sau, poate cine ştie?) nişte ,,Homo turistiqus”. 

 Aproape zece ani am cutreierat Apusenii cu elevi, pe care eu i-am învăţat să 



iubească şi să preţtuiasca muntele, această ,,opera de artă a naturii, şi ca estetism, esenţa sublimului” şi întregul ecosistem din care 
acesta face parte. 

 N-am rezistat tentaţiei de a folosi câteva metafore şi comparaţii care mi-au fost tare 
dragi. Între anii 1982-1992 am refăcut împreună cu acesti copii minunaţi, peste 200 km. de 
marcaje în Apuseni. 

 A fost o experienţă extraordinară din care am avut de învăţat cu toţii. Am trecut prin 
momente unice, adeseori de la agonie la extaz, fiind doar un pas. Deşi aveam o experienţă de 
montagnard, de peste 15 ani mi-am dat seama deabia acum câtă dreptate au ,,bătrânii muntelui” 
cand spun că si pe munte ca si în viată, totdeauna mai ai multe de învăţat. Muntele este mereu 
imprevizibil, ,,o enigmă ne`splicată”, ce asteaptă să fie descoperit, dar nu de puţine ori, cu un preţ 
uriaş: însaşi VIAŢA! 

 Au fost aceste peregrinari montane, adevărate ore de dirigenţie, cu siguranţă mai 
eficiente si mai placute decât cele care se desfasoară in sălile de clasă. I-am învăţat pe aceşti 
montagnarzi în devenire tot ce ştiam eu; începând de la lista ce trebuie să conţină un rucsac şi 
până la acordarea primului ajutor în cazul unor accidente pe munte. Dacă aş fi avut atunci l-a 
îndemână un decalog al celui care doreşte să păşească în această minunată împărăţie a 
munţilor (intenţionat nu am spus TURIST), asa cum am acum si am să-l prezint ce urmează mi-ar 
fi fost mult mai usor. Cred însă că satisfacţiile pe care le-am trăit cu acesti copii, atunci, si mai 
târziu când ne întâlneam pe potecile munţilor, ca turişti consacraţi sau chiar ghizi, au fost mai 
mari asa. Am învaţat împreună, am suferit împreună, am fost feiriciţi împreună si…oare câte nu 
am făcut împreună? Ce oră (zeci de ore) de dirigenţie ar fi putut să fie mai plină de învăţăminte 
decât o ,,expediţie” cum îi spuneam noi, demarată cu un rucsac de 20 – 30 kg. , un cort, un sac 
de dormit, bidonaşe cu vopsea si diluant, pensule, ferăstraie, toporaşe etc, toate aşezate cu 
mare chibzuinţă pe niste spinări de adolescenţi, cam firave uneori; ,,expeditie” la ce înseamnă un 
efort uriaş, multă responsabilitate, ,,sponsorizări” din buzunarele proprii. Frustări de tot felul 
sacrificii uneori dar si bucurii imenese, satisfacţii pe măsura efortului depus si foarte multă 
dragoste, pentru tot ceea ce te inconjoară, si pentru semenii tăi. Ce poate fi mai minunat decât să 
ajungi în faptul serii, la capătul unui nou traseu marcat, dar si la capătul puterilor. Dacă vă vom 
spune că l-am făcut în alergare ne-aţi crede?... A fost doar o secvenţă din minunata lecţie 
intitulată ,,Educaţia pentru munte”. S-ar putea scrie cu siguranţă romane, dar poate că atunci noi, 
cei care am trait cu adevărat această ,,LECŢIE”, am fi puţin mai ,,goi”!? 

 Învaţămintele ce se vor regasi in randurile următoare aparţin unei călăuze celebre, 
care n-a fost numai un alpinist desăvârşit ci şi un scriitor talentat, filozof, cineast…un OM 
ADEVARAT.  

 
 Prof.Virgil Petruţ 

Colegiul Tehnic ,,Constantin Brancuşi” , Oradea 

 
 



Hagi, Steaua României` 
 

Toate naţionalele au câte o ``stea``, francezii îl au 
pe Z.Zidane, columbienii pe C.Valderama, brazilienii se 
mândresc cu Pele; asa ne mândrim şi noi cu Gică Hagi, de 
aceea în rândurile ce vor urma veţi afla atât curiozităţi despre 
acesta cât şi întreaga sa cariera şi biografie. Mai mult veţi 
afla cum îl puteţi contancta. 
 S-a născut pe data de 5 februarie 1965, la Săcele 
(35 km de Constanţa).Gică este cel mai mic dintre cei trei 
copii ai familiei Hagi. Sultana si Elena sunt surorile mai mari. 
În casa de la Săcele, au locuit pînă în 1973.Aici a început să 
joace fotbal, cel mai bun jucator al României, cu o vezică de 
porc, apoi cu o minge din par de cal făcuta de bunicul său 
pentru ca la 6 ani sa primească o minge de cauciuc de la 
mama sa. 
  În aprilie 1975 Hagi a luat primul contact cu fotbalul 
adevărat. Primul său antrenor a fost Iosif Bukossi care 
conducea Centrul de copii si juniori al echipei Farul 
Constanta.Un an mai târziu, la 11 ani, Hagi a participat la 
prima competiţie oficială : "Cupa Speranţelor ediţia a 6-a" . La 
13 ani a fost legitimat la Farul Constanţa, fapt cea 
reprezentat începutul unei cariere de 23 de ani ca jucător de 
fotbal. 

Familia Hagi: 

Tatăl:   Iancu  

Mama: Chirata  

Surori: Sultana si Elena  

Soţie:   Marilena  

Copii:   Kira si Ianis 

Curiozităţi despre Hagi: 

Maşină : BMW 

Muzică: Pop, latino si dance  

Carte : Napoleon  

Actor: Al Pacino  

Actriţă: Michelle Pheiffer  

Film: Scarface  

Cântăreţ: Elvis Presley, Cântăreaţă: Mariah Carey  

Formaţie: The Beatles 

Personaj istoric: Napoleon, Conducător de stat: J.F. Kennedy  

Creator de modă: Hugo Boss 

Echipe: Steaua, Ajax, Antrenor: Johan Cruijff ; Jucător: Johan Cruijff 

Mâncare: Paste italiene, Băutură: Vinul rosu. Hobby: Tenis de câmp 

Cariera căpitanului Romaniei timp de 19 ani: 

Ca jucător : Farul Constanţa      :1982-1983 

                     Sportul Studenţesc  :1983-1986 

                     Steaua Bucuresti     :1986-1990 

                     Real Madrid            :1990-1992 

                     Brescia                    :1992-1994 

                     Barcelona                :1994-1996 

                     Galatasaray              :1996-2001 

Banii câştigaţi de Gică Hagi in ultimii zece ani (ca jucător): 

De la: - Real Madrid : 4,3 milioane $ -în 2 ani. 

            Brescia         : 2,5 milioane $ -în 2 ani. 

            Barcelona     :5    milioane $ -în 2 ani. 

            Galatasaray  : 8    milioane $ îin 4 ani. 

Hagi a debutat la echipa naţională pe 10 august 1983 
la Oslo în meciul amical Norvegia - România la vârsta de 18 ani. 
A fost ales pentru prima dată căpitan al echipei României la 
vârsta de 20 de ani (16 octombrie 1985) la meciul România - 
Irlanda de Nord din preliminariile pentru Cupa Mondială.De atunci 
a fost căpitanul echipei României de 65 de ori. În 1990 se califică 
cu naţionala României la Cupa Mondială din Italia, şi avea să se 
transfere pe "Santiago Bernabeu". 

Începând din 1990 Hagi a fost căpitanul echipei 
naţionale în toate meciurile în care a jucat până la retragerea sa 
din 2001. În cei 19 ani cât a fost căpitan, a participat cu echipa 
României la 2 turnee finale ale Cupei Mondiale ( USA'94 si 
Franţa'98) şi 2 ale Cupei Europei, ceea ce reprezintă cea mai 
importantă perioada din fotbalul românesc de până acum.În anul 
2000 Hagi a fost desemnat "Cel mai bun jucător  român de fotbal 
al tuturor timpurilor".Pe 24 aprilie 2001 Gheorghe Hagi se retrage 
din echipa naţională de fotbal a României; iar la ultimul meci al lui 
Hagi ( pentru România) au participat 80.000 de fani din toată 
lumea."Regele" fotbalului românesc nu a putut sta departe de 
gazon, fapt pentru care a ajuns antrenor: 

Prima echipă antrenată de Gică Hagi:- Echipa 
Natională (2001), pe care nu a reuşit să o califice la CM din 2002 
şi şi-a dat demisia dupa numai 4 meciuri, o victorie 2 egaluri si o 
înfrangere. A urmat Bursaspor (Turcia) (2003): 12 meciuri; 2 
victorii, 4 egaluri, 6 înfringeri, apoi Galatasaray Istanbul (Turcia) 
(2004-2005):- în ultimii 4 ani petrecuţi pe gazon, Hagi a evoluat 
sub culorile lui Galatasaray, pe a cărui fani a reuşit să îi farmece 
prin driblingurile sale, astfel la intoarcerea sa, de această dată ca 
antrenor, fanii l-au primit ca pe un adevărat "Rege" !...însă dupa 
un an petrecut aici ca antrenor, în urma unor neîntelegeri cu "mai 
marii clubului" şi-a dat demisia. În urma acestui an a caştigat 
Cupa Turciei, şi a terminat pe locul 2 al campionatului si ultima: 
Timişoara (România): în 2006 Timişoara dădea lovitura pe piaţa 
transferurilor, reuşind să îl aducă pe Hagi la Timişoara...însa o 
echipă se construieşte cu multa răbdare, truda şi sacrificiu; iar el 
nu a fost lăsat decât cel mult un sezon să îşi facă treaba la Poli, 
şi a părasit şi această echipă. 

Cum îl puteţi  contacta pe Gică Hagi: 

Adresa Poştală (Fan Club "Gică Hagi"): Str.Gabroveni nr. 12, 
sector 1, Bucureşti, România, Tel: +40-1-3143234 

E-mail personal : hagi@hagi.ro mailto:hagi@hagi.ro 

Cules de: ``Bala Alian Sergiu`` –XI C 

mailto:hagi@hagi.ro


PIRAMIDA LUI MASLOW  
(A NECESITĂŢILOR UMANE) 

 
 

După părerea reputatului psiholog american Abraham Maslow, edificatorul psihologiei omului fericit „în toate fiinţele umane 
există o voinţă activă de sănătate, un impuls spre creştere şi spre realizare a potenţialelor umane; chiar şi inconştientul este o sursă de 
creativitate, de bunătate, de bucurii, de fericire.” 

Din cele mai vechi timpuri omul este animat, în toate gândurile sale, în toate acţiunile sale, de trebuinţe. 
Este evident că omul gândeşte – adică îşi utilizează funcţiile intelectuale şi psihice ale creierului său – în raport cu trebuinţele 

sale, cu dorinţele sale şi există puţine lucruri pe care omul le face (actele sale) fără a fi motivate de aceleaşi trebuinţe,  de aceleaşi 
dorinţe. 

Maslow a observat că la oameni există terbuinţe care pot fi considerate „secundare”  şi care nu-şi fac apariţia decât atunci când 
trebuinţele aşa-zise „primare” sunt relativ satisfăcute. 

Această piramidă este celebră deoarece a devenit un instrument de referinţă în seminarii privind relaţiile umane şi 
comunicarea.  

 
 
1. Nevoia de supravieţuire 

Fiinţa umană are mai întâi nevoie să supravieţuiască (necesitatea de aer, de 
somn, de  
protecţie contra fenomenelor naturale, de hrană, de băutură, de reproducere 
a speciei etc.) 

O altă trebuinţă fundamentală este mai puţin cunoscută: nevoia de 
stroke-uri. În absenţa stroke-urilor, sistemul nervos (şi în mod special măduva 
spinării) poate să se „altereze”. 

Se numeşte stroke o unitate de contact uman. Poate fi comparat cu 
caloria, care este o unitate alimentară. Ştim că avem nevoie, în medie, de un 
anumit număr de calorii pe zi. 

Pot exista fluctuaţii de la o zi la alta. Nu toate alimentele furnizează 
aceeaşi cantitate de calorii. Este important deci să găsim combinaţia potrivită 
nouă, din varietatea alimentelor. 

De asemenea, avem nevoie de o anumită cantitate de contacte 
pentru a supravieţui. 

Unele (ca şi caloriile) sunt sărace în stroke-uri (o singură privire în mulţime, un „bună ziua” rapid etc.). 
Altele sunt medii (schimbul de informaţii profesionale, discuţii scurte etc.). 
Altele sunt bogate în stroke-uri (conversaţii lungi, jocuri, intimitate, discuţii în contradictoriu, dispute etc.). 
Analiza Tranzacţională distinge stroke-uri pozitive (+) (valorizante) de stroke-uri negative (-) (devalorizante). 

 Stroke-uri pozitive: expresie de consideraţie, de afecţiune, remarci valorizante, jocuri etc. 

 Stroke-uri negative: remarci nepoliticoase, desconsideraţie, insulte etc. 
2. Nevoia de securitate 
Pentru fiinţa umană, este vital să-şi organizeze viaţa în aşa fel încât să-şi asigure  

 supravieţuirea: aceasta reprezintă nevoia de securitate. 
3. Nevoia de recunoaştere 
Este nevoia de ştii că există pentru ceilalţi. Pentru a satisface această nevoie, stroke-uri  

(+) sau (-) sunt alimentul de bază. 
Fiinţa umană va face mult ca s-o satisfacă. 
4. Nevoia de stimă 
 Este dorinţa de a primi, de la anumite persoane din anturajul său semne de  

recunoaştere pozitive, stroke-uri pozitive. 
5. Nevoia de autorealizare 
Este dorinţa de a afirma într-o manieră personală caracterul său absolut unic, de a-şi  

realiza potenţialităţile, aptitudinile. De a pune în tot ceea ce face (şi acestea pot fi lucrurile cele mai simple) amprenta personală. 
 Piramida lui Maslow se limitează la elaborarea nevoilor umane şi nu oferă nici o indicaţie asupra modului şi mijloacelor prin 
care vor acţiona oamenii ca să-şi satisfacă aceste nevoi. 
 Rămâne ca fiecare să judece cum îşi va satisface trebuinţele sale primare (stimulentele sale, nevoia sa de hrană, de protecţie 
faţă de diversele elemente de mediu, nevoia sa de stimă etc.). 

„Ştiu că nimic nu-mi aparţine 
în afară de gând, 
care va ţâşni liber, din mintea mea; 
şi toate momentele favorabile 
ale unui Destin binevoitor 



îmi vor permite să mă bucur de Eul meu.” 
(Goethe) 
 Psihologia umanistă (cea care se orientează de preferinţă spre 
fericirea umană) creată de Abraham Maslow s-a făcut cunoscută, mai ales, 
prin edificarea acestui instrument pertinent de cunoaştere a omului: 
Piramida necesităţilor umane prezentată mai sus. Cel mai ridicat nivel al 
aspiraţiei umane este realizarea de sine. Maslow defineşte această 
realizare a persoanei umane prin caracteristicile următoare: 
 Persoana desăvârşită: 

             -  acceptă şi-şi exprimă fiinţa aşa cum este; 
             -  tinde să urmărească această dezvoltare cu mijloacele 

de care dispune, acolo   unde se găseşte. 
 Astfel, ea îşi exprimă superioritatea asupra animalităţii care 
sălăsluieşte în om: 

- acţionând cu conştiinţă; 
- privilegiind, în raporturile cu ceilalţi, respectul şi dragostea; 
- ştiind să manifeste creativitatea în viaţa sa; 
- orientându-se asupra celuilalt şi asupra lumii; 
- fiind, în final, capabilă de bucurie fără obiect. 
-  

„Nimeni nu îşi poate dezvolta umanitatea călcând în picioare pe 
cel de lîngă el, lezându-l grav, chiar dacă acesta poartă puţin din 
responsabilitate.” 
(Marcel Legaut, A Trăi pentru A Fi) 
„Nu aveţi un program nou de calculator pentru creierul meu? 
Un program puţin complicat – mai bun decât cel actual 
Într-un cuvânt, convivial 
Care să facă viaţa uşoară şi să-mi permită să administrez 
dragostea şi fericirea 

cu ajutorul calculatorului meu? 
Încă nu, dar spuneţi, ce va apărea? 
A, bine! Voi reveni 
Aşteptând, mă voi descurca 
Aşa cum am făcut şi până acum.” 
(Marcel Bauwens) 
„Noi suntem ceea ce am făcut şi ceea ce facem şi nu ceea ce soarta ne 
face.” 
(Emile Coue) 
„A da pentru a da, este singurul mod de a trăi, singurul mod de a iubi.” 
(France Gall & Elton John) 
„Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost.” 
(Nicolae Iorga) 
„Când i se spune 
Că toţi sunt făcuţi din pulbere 
Omul din topor vede 
Pulberea drumului 
Omul cultivat 
Se ştie făcut 
Din atomi de pulbere 
Omul savant se gândeşte 
La pulberea stelei, 
Iar înţeleptul 
La pulberea luminii.” 
(Rene de Lassus) 

 
Bibliografie: Rene de Lassus, Descoperirea sinelui. 

Însemnări ale elevului Chira Cătălin Dorel din clasa a X-a D  
dirig.prof. Kastner Elisabeta  prezentate la ora de dirigenţie. 

 



                                                                                                          

                      
 

D-l Piţ m-a oprit zilele astea pe coridor, să-mi propună 
să scriu câtva cuvinte despre Cabinetul de Psihologie. Am 
acceptat. Apoi a venit partea mai complicată: ce să scriu? 
Iniţial am pornit cu un text pompos. Bine că mi-am revenit pe 
parcurs.  

Mi-a venit şi ideea salvatoare, astfel că o să vă vorbesc 
despre cât de „nebun” trebuie să fii ca să treci pe la 
„Cabinetul de Psihologie”? 

Da, „nebun”, pentru că nu de puţine ori am auzit 
remarca pe coridoare şi nu numai. 

E nevoie să facem diferenţa între psiholog şi psihiatru.  

Psihiatrul – se desprinde din rândul medicilor şi se 
ocupă cu studiul, diagnosticul şi tratamentul bolilor mentale. 

Psihologul – este un absolvent de Psihologie, pregătit să 
asculte şi să înţeleagă diverse emoţii, gânduri şi 
comportamente. Psihologii nu fac internări şi nu presciu 
medicamente. 

Emoţiile şi gândurile ne însoţesc orice activitate. Nu 
putem exista, sau nu putem exista normal (şi atunci ne-am 
adresa psihiatrului) în lipsa gândurilor şi a emoţiilor. Ele ne 
fac să simţim că trăim.  

Fiecare etapă din viaţă (copilăria, pubertatea, 
adolescenţa, tinereţea, maturitatea, bătrâneţea) îşi are 
problemele specifice, însă între acestea adolescenţa are 
farmecul ei aparte. Spun asta pentru că sunt anii în care ne 
definitivăm (sau cel puţin aşa se presupune) ca şi oameni 
sub toate aspectele: fizic, psihic, social. Apar tot felul de 
întrebări despre sine şi viaţă  – e o perioadă plină de 
conflicte, atât cu sine, cât şi cu toţi cei din jur. 

Astfel, o grămadă de probleme apar în anii liceului – 
dificultăţi de adaptare (altă şcoală, alţi colegi, alţi profesori) – 
fiecare vrea să-şi „câştige” locul lui în clasă, să fie apreciat de 
unii sau de alţii şi încearcă să se impună cum ştie mai bine, 
profesorii aşteaptă mai multă seriozitate fiindcă „aţi crescut şi 
trebuie să fiţi mai liniştiţi”, părinţii aşteaptă mai mult ajutor 
fiindcă „sunteţi mari”. Atracţia pentru sexul opus şi explorarea 
sexualităţii se află în topul listei de interese şi conflicte. Tot 
ceea ce e nou şi te face mai „cool” – ţigări, alcool şi altele – 
tentează, de aici şi multe certuri cu mulţi din jur. Şi, ca şi cum 
nu ar fi suficient, tot în perioada asta apar probleme şi 
întrebări: „Ce mi-ar place să fac după ce termin şcoala?”, „Ce 
ştiu să fac?”, „Şi ce naiba fac după ce termin liceul?”.  

Despre toate acestea fiecare discută cu cineva – un/o 
prieten/ă, cineva din familie, un cunoscut, un specialist, un 
profesor, ......, unii discută cu un psiholog. 

În concluzie - ca să treci pe la un psiholog e suficient să fii 
atât de „nebun” încât să-ţi pui întrebări şi să ai emoţii.  

psiholog Teodora Negrean 
 

Lecţie de informare  
 

Oradea (I.I.) – Elevii clasei a -9-a A de la Colegiul Tehnic 
„Constantin Brancuşi“ au fost rupţi din rutina orelor, fiind provocaţi 
la un dialog interesant si educativ in acelaşi timp. Avînd în vedere 
ca pe 1 decembrie se aniverseaza Ziua mondiala anti-Sida, 
profesoara Daniela Ghiuro  a 
organizat o întîlnire  cu 
specialisti în acest domeniu, 
care să le explice 
adolescenţilor ce înseamnă 
necruţătoarea boală şi care 
sunt repercusiunile atît în 
rîndul celor infestaţi , cît si al 
celor care îi au grijă. Elevii au 
fost informaţi de Carmen 
Dinescu ,biolog în cadrul 
Autorităţii de Sănătate 
Publică Bihor , si psihologul 
Bogdan Axinte , de la Centrul 
pentru Prevenire , Evaluare si Cosiliere Antidrog Bihor.  
 

Fii deştept! Protejează-te! 
 

SIDA este o boala infecţioasă produsă de un virus! 
Nu exista vaccin înpotriva astei boli, boala nu se poate 

trata.Cum o putem evita?  
Folosind protecţie ptin prezervativ, folosind siringi de unica 

folosinţa, limitând relatiile sexuale la un partener fidel, folosind 
insrumente sterile. 

Cum se transmite virusul? 
Relatii sexuale neprotejate, 

transfuyii si perfuzii(cu acelas 
ac), de la mamă la făt, prin 
instrumente injectate (la 
manichiură, stomatologie, etc) 

Cum nu se transimite? 
Folosind acelaşi haine, 

strangerea de mana, folosind 
acelasi vase, tacamuri, obiecte 
de joaca, etc. 

Ce atitudine trebuie luată 
fată de bolnavul de SIDA? 

Intelegere, integrare in grup, 
informare corecta, protejare! 

 
Elev Kristof Stefan 

prof  coordonator 
D.ghiuro. 

 

Cât de 

„nebun” 

trebuie să fii 

ca să treci pe 

la psiholog? 



 
Cum formăm competenţele profesionale  

la elevii de liceu 
  
 
Societatea modernă, nivelul de dezvoltare economică şi 
capacitatea productiv-creatoare a unei naţiuni depind de 
dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică. 
  Responsabilitatea şcolii tehnice si 
perfecţionarea specialiştilor într-o profesie, formarea 
competenţei profesionale a tinerilor la un liceu industrial sau 
o şcoală de arte şi meserii este asigurată prin instruirea 
competentă şi progresivă in timpul şcolarizării. 
 Prin însuşirea disciplinelor de specialitate se 
asigură competenţă profesională, dobândirea valorii 
ştiinţifice, tehnice şi psiho-socio-morale, care au ca finalităţi 
nu numai profesionalizarea ci si formarea unor personalităţi 
complete, bazate pe o cultură generală corespunzătoare pe o 
atitudine participativă la rezolvarea de ordin restrâns, privind 
profesia, dar şi a celor de ordin social. 
  Practicarea unei meserii este obiectivul 
de bază ale studierii disciplinelor tehnice în învăţământul 
preuniversitar. Formarea aptitudinilor de practicare a unei 
meserii este o sarcina comună tuturor disciplinelor tehnice 
specifice fiecărui profil, fiecărei meserii. La instruirea practică 
se urmăreşte realizarea educaţiei elevului în însuşirea 
meseriei a executării practice sub îndrumarea maestrului 
instructor a fiecărei faze de lucru la meseria pentru care se 
pregăteşte. 
 Tradiţia şcolii noastre este pregătirea elevilor în 
domeniul construcţiilor, fapt ce duce la o strânsă colaborare 
cu unităţile, societăţile din profil, aici elevii şcolii executând 
prestări, servicii în construcţii. In cadrul practicii de 
specialitate elevii îndrumaţi de maeştrii instructori execută 
reparaţii curente in cadrul şcolii-zugrăveli, vopsitorii, reparaţii 
la instalaţii sanitare şi de încălzire, tâmplărie, atelier mecanic, 
dotarea cabinetelor cu material didactic, mochete. 
 De multe ori elevii î-şi uimesc profesorii prin 
rezultate pe care le obţin, aceasta s-a dovedit în cadrul 
participării la olimpiade şi concursuri şcolare, mijloc care 
contribuie la educarea şi formarea elevilor pentru muncă şi 
viaţa. 
 Olimpiadele şi concursurile pe meserii polarizează 
interesul unui număr mare de elevi şi determină pregătirea 
cât mai bună a acestora:Fiecărui cadru didactic îi revine rolul 
determinant în detectarea celor mai buni elevi, în pregătirea 
acestora pentru a accede în fazele superioare şi a obţine 
premii la aceste concursuri. 
 În cadrul liceului nostru cele mai multe premii au 
fost aduse de la finale pe ţară de către elevii de la disciplinele 
tehnice. De la primul premiu obţinut la Bucureşti în anul 1973 
şi până în 2007 au fost multe premii I, II, III si menţiuni. 
 Anul 2004 ne-a adus premiul I prin elevul Abrudan 
Cosmin –la disciplinele tehnice-lucrări publice construcţii, tot 
premiul I a obţinut eleva la arhitectură-pictură pe sticlă, în 
anul 2005, iar în anul 2006 tot premiul I obţinut de un elev la 
lucrări publice construcţii, faza naţională de la Cluj-Napoca. 
Şi acum în anul 2007 se fac pregătiri intense a elevilor care 
vor participa la faza judeţeană şi cei mai buni la faza 
naţională de la Brăila-constructori şi instalatori. 
 
 

Dans sportiv 
Federaţia Română de Dans Sportiv a fost înfiinţată în anul 

1991. Un an mai târziu, pe 1 ianuarie 1992, devine membru cu 
drepturi depline al I.D.S.F., forul mondial al dansului sportiv, iar 
din 25 ianuarie 1992 este membră a Comitetului Olimpic Român. 
Federaţia Română a pornit timid la drum, cu doar 9 cluburi de 
dans înscrise oficial. Evoluţia anilor următori a fost fulminantă şi 
spectaculoasă, astăzi, la 15 ani înregistrându-se sub cupola ei 
peste 100 de cluburi, cu peste 4500 de dansatori activi. 

Dansul sportiv are doua gategorii-Categoria-standard, 
care  cuprinde dansurile:  

 Vals lent 

 Tango  

 Vals vienez 

 Quick-step                                                                             

Categoria-latino, care 
cuprinde dansurile:  

 Samba  

 Cha-cha-cha  

 Rumba  

 Paso-Doble  

 Jive  

Dintre acestea noi 
am ales sa vorbim despre 
Tango, un dans de la 
categoria standard si Paso-Doble, de la categoria latino.  

Tangoul:Caracterul dansului este dat de miscările 
sincopate si de pauzele dramatice, iar maniera de abordare 
depinde în mare măsură de abilitatea dansatorilor de a se adapta 
caracterului pasional al acestuia.  

Paso-Doble:Este un dans plin de personalitate, cu multă 
trăire interioară care invaluie publicul cu parfumul sau.Paso-
Doble:In momentul in care incepe muzica de Paso Doble, 
instantaneu se creaza o atmosfera specific spaniola. Modul de 
prezentare a acestui dans este cu pieptul larg, umeri desfacuti 
indreptati in jos, cu gatul tras pe 
spate, iar capul este inclinat usor in 
fata spre in jos. Aceasta este pozitia 
toreadorului care trebuie sa aiba 
contact visual permanent cu taurul. 
Greutatea corpului este spre in fata, 
dar majoritatea pasilor ce merg spre 
in spate au conducere cu calcaiul. 
De obicei coregrafia este legata de 
structura melodica a dansului 
"Espagna Cani", care este dansul tiganesc spaniol, acest dans 
avand trei bucati crescendo in muzica. Aceste momente sunt 
usor de remarcat datorita pozelor spectaculoase relalizate de 
catre dansatori, ceea ce adauga grandoare dansului.   

Cules de : „„Covasa Sergiu Dan‟‟ –XI-C 
 

 
 
 
Curs practic de asamblare a 
componentelor unui calculator (clasa 
XIC – prof. R. Nėmeth). Materialul 
complet se găseşte pe site-ul şcolii. 

 

 



HOROSCOP 2007 
 
Berbec (21 martie – 20 aprilie) 
E timpul ca soarele să apară şi pe strada ta,dar e nevoie de puţină temperanţă.Păstrează-ţi spiritul liber şi aventuros pentru a croi planuri 
îndrăzneţe de viitor. Lunile mai-iunie oferă numeroase oportunităţi de job-uri bine remunerate şi colaborări avantajoase. Nici în sfera 
sentimentală lucrurile nu arată deloc rău : începând din luna martie, te poţi întâlni oricând cu sufletul-pereche. 
Taur (21 aprilie – 21 mai) 
Pentru tine se încheie o perioadă de încercări şi chiar transformări importante şi începe o altă expansiune, inclusiv din interior. La slujbă 
ia-o mai încet ăi priveşte lucrurile cu oarecare detaşare. Începând cu sfârşitul lui aprilie, lucrurile se vor aranja atât în ceea ce priveşte 
relaţiile, cât şi în domeniul financiar, unde te poţi aştepta chiar bonusuri consistente. Prima jumătate a anului este foarte favorabilă 
relaţiilor amoroase. Primele luni, mai ales, abundă în posibilităţi de stabilire într-o uniune de bun augur. 
Gemeni (22 mai – 21 iunie) 
Farmecul binecunoscut te ajută să faci noi cuceriri şi să te bucuri de momente deosebit de plăcute în compania amicilor de ambele sexe. 
În general, 2007 este şi pentru nativele din Gemeni anul schimbării. Va fi destul de dificil să menţii un echilibru între car ieră, relaţii şi viaţa 
de familie. 
Rac (22 iunie – 22 iulie) 
Vor fi multe evenimente neaşteptate şi persoane noncomformiste în viaţa ta, obligându-te să-ţi redefineşti strategiile pe termen lung. 
Oricum, pentru toate nativele Rac, 2007 va fi un an de expansiune şi abundenţă, dublate de o doză bună de creativitate şi amuzament. 
Maximum de inspiraţie în tot ce ţine de carieră l-ai putea atinge în aprilie, pentru ca în iunie deja să se vadă primele rezultate mai 
„consistente”. Relaţia de cuplu, prietenii vor conta pentru tine mai mult ca oricând. Deşi este un timp de maturizare a relaţ iilor, de stabilire 
a unor legături trainice, vei avea vreme şi pentru flirturi simpatice, mai ales la sfârşitul lui martie şi începutul lui apri lie. 
Leu (23 iulie – 23 august) 
În 2007, nativele Leu se vor bucura de numeroase perioade propice proiectelor care au cel puţin o latură creativă. Cuvintele de ordine 
vor fi : disciplină şi responsabilitate. Va trebui, de asemenea, să înveţi să primeşti ajutor şi chiar sfaturi de la ceilalţi. Tot această perioadă 
îţi vei reconsidera poziţia pe plan financiar, în sensul că nu vei mai repeta freşelile care aproape ţi-au  „ruinat” contul bancar. Lunile cele 
mai bune pentru a face progrese în carieră vor fi bazele unei legături afective stabile şi durabile.   
Fecioară (24 august – 22 septembrie) 
Ciudat, dar anul tău începe cu o perioadă de relaxare. Acum îţi reîncărca  bateriile iar rezultatele se vor vedea mai spre toamnă. Vai avea 
nevoie de toată energia, pentru că vor fi foarte multe de făcut. Deocamdată, în prima jumătate a lui 2007, totul se raportează la relaţii, 
începând cu partenerii de afaceri, până la familie şi prieteni. 
Balanţă (23 septembrie – 23 octombrie) 
Şi pentru nativele Balanţă, anul 2007 aduce abundenţă şi numeroase oportunităţi de punere în valoare a abilităţilor înnăscute  sau 
dobândite. Posibilele dezamăgiri sau blocaje se vor manifesta mai ales în sfera relaţiilor. Va trebui să ai grijă de bunăstarea ta psihică şi 
spirituală, învăţând în primul rând să-ţi delimitezi mai riguros spaţiul personal şi să renunţi la orice companie care nu-ţi este benefica. 
Dacă deja ai un partener atenţie la comunicarea în cuplu în perioada mai-iunie : orice mică neatenţie poate stârni o furtună. 
Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie) 
În sfera relaţiilor se menţine iun fel de „statu quo”, atât în ceea ce le priveşte pe cele intime, cât şi pe cele profesionale sau cu autorităţile. 
Oricum, în aprilie-mai calităţile tale de seducătoare vor căpăta o nouă strălucire. Dacă încă îţi cauţi perechea, există mari şanse ca în 
aceste luni să o şi găseşti. Progresele înregistrate în carieră, încă din anul care a trecut, vor continua şi în 2007, într-un ritm lent, dar 
susţinut. Vei fi în centrul atenţiei şi performanţele îţi vor fi apreciate. 
Săgetător (23 noiembrie – 23 decembrie) 
Sunt deja ani de când îţi doreşti şi tu o viaţă personală mai împlinită. E timpul să-ţi faci planuri pentru viitor, mai ales începând cu martie 
2007. În carieră, lucrurile au început să se mişte încă din 2006 şi progresele vor continua şi de acum încolo. Cuplurile stab ile vor 
cunoaşte un reviriment al sentimentelor, iar multe dintre ele îşi vor oficializa relaţia, dacă nu au făcut-o până acum. 
Capricorn (24 decembrie – 20 ianuarie) 
Dragă nativă Capricorn, te vei bucura de o deosebită creativitate şi de mari realizări în anul care începe. Vei reuşi tot ce îţi propui şi îţi vei 
construi mult-visata siguranţă în toate sectoarele de interes. Pot să apară câteva mici provocări sau blocaje în carieră, în special în 
ianuarie şi mai, dar le depăşi cu bine pe toate. Începutul lui 2007 este un interval foarte bun pentru a începe practica rea unui nou sport, 
printre alte îndeletniciri de „loisir”.  
Vărsător (21 ianuarie – 18 februarie) 
Pentru Vărsători, anul 2007 se anunţă a fi anul în care vor dori „totul sau nimic“. 2006 a fost un an de suişuri şi coborâşuri în carieră şi în 
sfera resurselor financiare; anul care abia începe va aduce mai multă stabilitate în aceste domenii. Cele mai multe şanse le au proiectele  
pe termen lung, mai ales în intervalul 15 mai – 30 iunie. Cele mai mari provocări vor fi însă în viaţa de cuplu, şi în orice fel de relaţii în 
general. 
Peşti (19 februarie – 20 martie) 
2007 poate însemna pentru tine sfârşitul unei etape de încercări dificile. În orice caz, va fi anul marilor schimbări. Deşi parteneriatele, 
inclusiv cele sentimentale, devin mult mai închegate, o nouă persoană va intra în viaţa ta, schimbându-ţi aproape 100% modul de 
abordare a unei relaţii. Schimbările pot fi chiar mai radicale, afectând însuşi sensul vieţii tale pentru următorii ani. Este  un timp bun şi din 
partea financiară pentru că banii vor veni din mai multe surse. În cupluri atmosfera va fi cam încărcată şi dispoziţia partenerilor cam 
schimbătoare. 
 



Dietă şi fitness 
1. Fructele şi legumele congelate sau conservate – la fel de bune ca cele proaspete 
Ani la rând s-a crezut că fructele şi legumele congelate sau conservate conţin mai puţine vitamine decât cele proaspete. Acum, 
nutriţioniştii spun că sunt la fel de bune, dacă nu chiar mai bune. Fructele şi legumele care trebuie congelate sau conservate sunt de 
obicei culese cu câteva ore înainte de a se realiza acest proces şi nu pierd multe elemente nutritive; pe când cele proaspete pot pierde 
din bogăţia vitaminică dacă sunt aduse de la mare distanţă şi sunt depozitate zile întregi înainte de a ajunge în magazine. F ie ele 
proaspete, congelate sau conservate, nu trebuie să ne lipsească din dieta zilnică. Cu o singură menţiune : conservele să nu conţină sare, 
nici zahăr. Chiar dacă îţi doreşti să slăbeşti, nucile şi alunele pot fi introduse – în cantităţi mici într-o dietă echilibrată, care să te ajute să 
obţii acest lucru. E adevărat că abundă în calorii şi grăsimi, dar acestea sunt grăsimi „inofensive“ , care nu se depun pe pereţii arterelor 
pentru ca în final să ducă la obstruarea acestora. Alunele şi nucile sunt o sursă bună de proteine, fibre şi minerale – inclusiv magneziu şi 
cupru. 15 grame de nuci şi alune conţin aproximativ 270 de calorii. 
2. Mierea îngraşă la fel ca şi zahărul  
În afara proprietăţilor bine cunoscute, care au făcut din miere un aliment extrem de căutat şi de preferat zahărului, preferindu-ne doar la 
calorii, se pare că mierea are mai multe calorii decât zahărul. O linguriţă de miere conţine 25 de calorii, comparativ cu o l inguriţă de 
zahăr, care are doar 16 calorii. Deşi este mai sănătos să îţi îndulceşti ceaiul sau cafeaua cu miere decât cu zahăr, nu exagera cu 
cantităţile. La fel ca şi zahărul, mierea în exces îngraşă . În plus, dacă nu este respectată igiena orală – duce şi ia la formarea cariilor.  
3. Exerciţii în sală  
Nu trebuie să ridici greutăţi dacă vrei să slăbeşti, ca să nu-ţi dezvolţi masa musculară – acesta este doar un mit. S-a demonstrat că 
ridicarea greutăţilor sau exerciţii precum genuflexiunile şi flotările ne pot ajuta să ne menţinem greutatea sau chiar să slăbim. E adevărat 
că astfel de exerciţii dezvoltă muşchii, dar muşchii consumă multe calorii. Iar dacă faci genuflexiuni şi flotări doar 2-3 zile pe săptămână, 
muşchii nu se dezvoltă exagerat. Dacă „faci muşchi”, creşte şi metabolismul şi astfel arzi mai multe calorii pe zi.  
4. Mit : ţelina, supa de varză şi grepfrutul te ajută să slăbeşti prin arderea grăsimilor 
Nici un aliment nu poate face acest miracol : să ardă grăsimile. E adevărat că anumite produse care conţin şi cafeină pot accelera 
metabolismul pentru o perioadă scurtă, însă ele nu te ajută să scapi de kilogramele în plus. Cea mai eficientă modalitate de a slăbi este 
să reduci numărul de calorii ingerate şi să faci cât mai multă mişcare.  
5. Mit : Produsele degresate total sau parţial sunt fără calorii 
De obicei, un aliment parţial degresat sau degrasat (fără grăsimi) are mai puţine calorii decât varianta iniţială a aceluiaşi aliment. Dar 
există multe produse degresate care conţin tot atâtea calorii sau chiar mai multe decât variantele nedegresate. Este adevărat  că sunt mai 
sărace în grăsimi, dar pot conţine zahăr, făină sau amidon, care se adaugă produsului degresat, pentru a-i îmbunătăţi gustul sau textura 
după înlăturarea grăsimii. Aceste ingrediente înseamnă calorii. Sfat : Citeşte eticheta şi vezi ce ingrediente mai conţine produsul şi câte 
calorii conţine.  
6. Despre îndulcitorii artificiali şi glicemie 
Îndulcitorii artificiali îndulcesc mult mai tare decât zahărul şi nu aduc calorii. Ei nu afectează glicemia, putând fi astfel  folosiţi şi de 
persoanele cu diabet. Însă cei care suferă de diabet trebuie să ştie că alimentele care conţin îndulcitori artificiali le pot afecta glicemia 
prin celelalte ingrediente pe care acestea le conţin : carbohidraţi, proteine. 
7. Vitamine pentru întreaga familie 
Ozone Laboratories a lansat patru pachete promoţionale care oferă aportul de vitamine şi minerale necesar întregii familii pentru o lună. 
Pachetul Adulţi conţine vitamine şi multiminerale, Calciu Magneziu Zinc şi Vitamina C cu propolis. 
8. Evită tatuajele temporare negre 
Un tatuaj bine ales îţi dă un aer şic, şi dacă mai este şi temporar, atunci chiar nu te opreşte nimic să ţi-l faci. Pigmentul care se foloseşte 
conţine henna şi dă o nuanţă cărămizie desenului. Dacă la henna se adaugă şi parafenilendiamină (PFD), tatuajul devine negru,  cu 
aceleaşi aspect ca al unuia permanent. Tocmai ingredientul PFD este cauza multor manifestări alergice apărute în rândul acelora care au 
ales să îşi facă un tatuaj temporar negru. Nu este de glumă, manifestările alergice cutanate pot atinge forme severe, care necesită 
spitalizare. 
 

Selectate de Simon Edina 
 

 
 

 
Imagini de la târgul şcolar organizat 

la liceul ”O. Ghibu” în 2006. 
 
 

 



Calculatoarele – Pro şi  Contra  
Thomas Edison a fost un mare inventator, dar un 

prezicător mai putin inspirat când a afirmat în 1922 că 
imaginile în mişcare vor înlocui complet textul scris in şcoli. Au 
trecut aproape 100 de ani de atunci si toate încercările 
tehnologiei de a suplini cărţile scrise au eşuat. Calculatoarele 
se găsesc acum peste tot în şcoli, sunt recunoscute ca 
indispensabile, dar capacitatea lor de a prelua rolul de prim 
instrument al educaţiei nu se realizează. Mai mult chiar, într-un 
studiu laborios realizat la Standford s-a demonstrat că 
majoritatea calculatoarelor din şcoli nu sunt folosite la 
capacitatea care a fost gândită instalarea lor. Acest lucru se 
observă cel mai clar la munca academică, unde studenţii care 
folosesc calculatoare în elaborarea tezelor de licentă sau 
doctorat au rezultate mai mici. O componentă a acestei 
deficiente o constituie “originalitatea” lucrărilor care devin un 
exercitiu de copy/paste în marea căutare pe google, iar a 2-a 
constă în exprimarea rigidă si simplistă a ideilor, insoţite de un 
aspect nepersonal. 

Ca să nu dăm satisfacţie acestei tendinţe, încercăm să 
facem ceva util cu cele peste 70 de calculatoare din scoala 
noastră. Cateva din proiectele de curs în care este implicat 
calculatorul se găsesc şi pe pagina şcolii, la adresa : 
http://cobra.rdsor.ro/cursuri/ 

R. Nemeth 
 

 

Alaturi avem cateva din expozitiile tematice organizate de clasa IXB 
sub îndrumarea dirigintei Monica Gale.  

 

 

 

Aspecte din susţinerea examenului de competenţe profesionale din 
anul 2006. 
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