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Am zărit un chip duios în bătaia 

vântului domol, 

Doi ochi rotunzi de culoarea 

safirului, 

Un zâmbet larg și încrezător.  

O femeie frumoasă ca 

smaraldul. 

Vocea ei era calmă ca marea 
de lângă noi.  
Andrew Winchester—pagina 
adolescentului 

(Continuarea în pagina 8)  

  Emoția, sentimentul de împlinire și 
recunoștința pot contribui pozitiv la 
bunăstarea noastră totală ca per-
soană. Voluntariatul îți oferă un sens, 
îți permite să depășești provocările, 
te ajută să rămâi activ fizic și sănătos 
și îți va aduce distracție și împlinire în 
viața ta. 
Școala voluntarilor—prof. Gina Toader 

(continuarea în pagina 11) 

”Ȋn calitate de profesor de limba romȃnǎ, 

de multe ori am fost ȋntrebatǎ despre viața privatǎ a 
scriitorilor pe care-i prezint la clasǎ. De aceea am 
vrut sa rǎspund provocǎrii lansate și sǎ fac 
cunoscute cititorilor cȃteva curiozitǎți legate de 
scriitorii romȃni...” 

Metafora Cunoașterii - Lucia Ciucă 

(continuare în pagina 12) 
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Soarele sărută pământul  

îmbrățișându-l într-o dulce alina-

re. Razele lui pătrund fiecare fibră 

a acestuia, amăgit de o posibilă 

iarnă. Are grijă să atingă fiecare 

fir de iarbă, fiecare creangă, fie-

care umbră, dându-le putere, căl-

dură și lumină ca-ntr-o îmbrățișa-

re caldă de mamă ce-ți dă putere 

și credință. 

Copacii și-au aruncat la 

lumină florile alb, roz, roșii care-

mi îmbracă privirea; simt mirosul 

florilor proaspete din balcon și-mi 

doresc să ies, să sărut pământul, 

să ating florile și să mă iau la în-

trecere cu iarba, să vedem cine-i 

mai verde...păsările au venit și nu 

am apucat să le primesc cum se 

cuvine, să le salut, să le întreb pe 

unde-au fost, ce-au văzut fără mi-

ne. 

Grădinile...le simt vopsite 

în culori diafane: galben, mov, 

verde...întrecându-se, care mai de 

care, să-și etaleze hainele. Mă 

arde-n nări mirosul pământului 

proaspăt arat, brazdele care se 

pregătesc să-și primească sămânța 

pentru a rodi cât mai cu-

rând...văd , în gândul meu, casele 

sătenilor pregătindu-se de cald, de 

soare, de a întâmpina Nașterea 

Domnului. 

Natura, ea singură-și ur-

mează cursul; nimeni nu o poate 

opri, nu o poate dirija, oricât de 

mult rău i-ar face omul. Ea își ve-

de cuminte de treaba ei, nici mă-

car sfidătoare...Noi, oamenii, 

stăm închiși în coliviile noastre, 

cuști de sticlă. Putem privi frumo-

sul, a-l adulmeca, dar ne este in-

terzis a valsa, a călca cu piciorul 

gol pământul proaspăt, a ne lăsa 

sărutați de lumina soarelui. 

Iubeam acest dans: să stau 

nesfârșit primăvara afară să pri-

vesc copacii, florile, păsările...să 

număr cuiburile berzelor... să văd 

cum apare câte-un cioc nou din 

cuib...să stau sub soare, să mă iu-

bească, să nu gândesc, să nu 

mișc...să mă las cuprinsă de brațe-

le lui, să mă-ncarce, să mă salve-

ze din întunericul vieții... 

Am iubit mereu Soarele, 

natura, viața! Ciclul acesta bine 

definit, legătura indestructibilă 

dintre cer și pământ- o contopire 

perfectă. Pământului nu-i trebuie 

nimic altceva pentru a fi fericit! 

Această primăvara va trăi 

veșnic în inima mea, pentru că nu 

am apucat să mă satur, să o pipăi, 

să o trăiesc, să mă infrupt din ea. 

Picioarele-mi tânjesc după pă-

mânt, fiecare bucățică din mine ar 

săruta fiecare rază de soare; mi-aș 

face rochiță din culorile pomilor 

și beteală din feeria florilor. 

Vreau să învăț de la natură 

să merg mai departe, să-mi fac 

aripi, să zbor lângă păsări, să fiu 

copac să-mi cresc florile, să fiu 

pământ, să mă sărute Soarele, să 

fiu soare, să îmbrățișez Totul! 

 

Primăvara?! 
prof. Marilena David 
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PROF. ANETA CĂLMUC 

    

 

 

  În această perioadă, în timpul negurilor vremii 

pandemice, se întrezăresc, sau chiar te lovesc bru-

tal, angoasele pe care le-au scos oamenii în fața pe-

ricolului existențial. Am fost nevoiți să ne adaptăm 

și să scoatem ce este mai bun din noi pentru a 

schimba ”macazul”, din mers, pentru trenul numit 

EDUCAȚIE. Pentru că fiecare dintre noi am perce-

put informația diferit, și manifestările au fost diferi-

te în ceea ce privește contextul activităților persona-

le. Însă, în ceea ce a însemnat adaptarea pentru a 

procesa un serviciu de calitate ca profesor a fost 

sigur marcată de teamă, frică chiar. Pentru că mulți 

ani de formare a fiecărui profesor, mai tânăr sau 

mai în vârstă, au fost spulberați și am fost nevoiți să 

parcurgem rapid o formare ad-hoc care să ne ajute 

să oferim copiilor aproape tot ceea ce le ofeream 

pană atunci când s-a declanșat ”haosul”, am adău-

gat în bagajul nostru, al experiențelor, multe temeri, 

multe întrebări la care căutam răspunsuri din zori 

până în zori și răscoleam internetul pentru a găsi 

formule, aplicații și orice mic detaliu care să ne aju-

te să ne îndeplinim sarcina de dascăl. Sunt convinsă 

că fiecare profesor are povestea lui de adaptare, de 

partea cealaltă a barierei, pentru că se vrea o barieră 

între cele două părți principale ale educației, copiii 

și părinții lor îu alte povești. Dar cine este dispus să 

asculte poveștile și să aducă reparație acolo unde 

temerile și fricile au lăsat urme în sufletul fiecăru-

ia?  Multe dintre măsurile luate pentru ”protecție” 

au fost pompieristice. Totul s-a măsurat pentru pro-

tecția fizică și mai puțin pentru cea psihică care este 

cu mult mai fragilă și, dacă aceasta este șubrezită, 

fizicul cade mult mai repede. Știrile și informațiile 

contradictorii din diverse medii de informare ne-au 

pus în tabere diverse, pro și contra măsurilor luate, 

dar nu ne-au îndepărtat de copii. Ei au fost printre 

cei care ne-au încurajat, într-un fel, provocându-ne 

să putem. Copiii din clasele primare, în general, și 

cei din clasele pregătitoare, în special, au fost cei 

mai provocați. Din cauza faptului că ei nu știu să 

citească, aici fac strict referire la cei din clasele pre-

gătitoare, și să-și caute singuri anumite informații 

pe internet, dar mai cu seamă nu sunt protejați de 

pericolele internetului, care, după cum știm, nu sunt 

puține, au determinat foarte mulți părinți să ceară să 

stea acasă, cu un salariu de 75%, pentru a reuși să-

și ajute micuții să-și achiziționeze cunoștințele ne-

cesare pentru nivelul de vârstă. La prima vedere, 

această pandemie și măsurile luate pentru protecția 

cetățeanului au creat un dezastru, dar dacă privim 

un pic mai profund, observăm că s-au întâmplat și 

transformări benefice, care, probabil, s-ar fi intâm-

plat peste zeci de ani, sau deloc.      Ce găsesc bun? 

Cu pierderea nopților, dar cu câștigul informațiilor, 

am învățat să folosesc atâtea aplicații, cât nu mi-am 

propus niciodată, nici nu știam de existența lor. Cu 

distanțarea noastră de copii, dar cu apropierea lor 

de părinți, care, de cele mai multe ori, lăsau grija 

mai mult în seama școlii. Cu distanțarea fizică, dar 

cu apropierea socială de părinții copiilor cu care am 

format o comunitate mai strânsă observându-ne unii 

pe alții în mediul nostru de dezvoltare și conlucrând 

în interesul copiilor. Cu temeri profunde, dar cu 

deschideri spre dezvoltarea personală și autoanaliză 

asistată de specialiști. Cu ieșirea de pe drumul bătă-

torit, dar cu provocări cu aspect de progres. Cu 

frustrări și neputințe, dar cu câștig și biruințe. Cu 

confuzie totală, dar cu schimbare de paradigmă. 

          Sunt convinsă că multe cuvinte și înțelesuri 

ale lor se vor perpetua pe foile   publicațiilor, dar 

pentru mine această scurtă analiză mă ajută să-mi 

dau seama că suntem creativi și reușim să scoatem 

la suprafață, dincolo de frici și nesiguranță, ce este 

mai bun pentru a avea alături de noi frumosul. Fru-

mosul din oameni și frumosul ca rezultat al creati-

vității. 
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Pandemia, 

un cuvânt care s-a rostogolit sfidă-

tor asupra noastră, producând 

schimbări inimaginabile. 

     Am trecut de la socializare la 
izolare, de la accesibil la inaccesi-
bil, de la antrenamentele  colective 
desfășurate în aer liber, la cele in-
dividuale în casă. 

      În malaxorul minții, 
gândurile și ideile au 
început să-și facă loc 
pentru a găsi formula 
magică, pentru a ne con-
tinua activitatea sportivă 
practică, monitorul sau 
ecranul telefonului de-
venind astfel puntea de 
legătură dintre profesor-
elev. 

      Cu pași timizi ne-am 
adaptat situației noi cre-
ate, folosindu-ne abilită-
țile și experiențele per-
sonale, pentru a ne atin-
ge obiectivele stabili-
te...unii poate mai puțin, 
alții poate mai mult. 

      Singurul lucru con-
stant a rămas motivația, 
voința, acolo unde a 
existat  interes pentru 
autodepășire indiferent 
de condițiile de pregăti-
re. 

      Perioada martie – iulie 2020 , 
am transformat-o în perioadă de 
pregătire fizică generală, au dispă-
rut mijloacele specifice probelor, 
nu ne-au mai dat bătăi de cap vo-
lumul și intensitatea sau exercițiile 
tehnice, am cochetat cu programe-
le de aerobic și  fitnes, am făcut 
tot ceea ce nu ne-am fi imaginat că 
am putea face, totul pentru a com-
pensa lipsa pregătirii, fizic, în sta-
dion. 

     Nu știu care a fost cea mai ma-

re teamă odată cu reînceperea an-
trenamentelor, teama de virus, tea-
ma de  nu ne accidenta sau pur și 
simplu teama că nu avem timp de 
pregătire pentru a ne prezenta la 
concurs, la o finală de Campionat 
Național pentru categoria copii 1. 

     Surprinzător, luna pe care am 
avut-o la dispoziție a fost îndea-
juns pentru a ne pune la punct lip-
surile și a lucra tehnică pentru pro-

bele de viteză, lungime și arunca-
rea mingii de oină.  

      La plecarea spre București nu 
am mai verificat dacă am crono-
metrul la mine, am verificat dacă 
avem termometrul, substanțele 
dezinfectante, mănușile! 

      La intrarea în stadion de obicei 
porțile erau larg deschise, acum 
nu, am intrat în incinta stadionului 
doar după ce am trecut de verifica-
rea legitimațiilor și am completat 
declarațiile. 

      Sportivii în grupe formate pe 
probe de concurs, au fost preluați 
de către arbitri și instruiți unde vor 
efectua încălzirea, cu distanțare, 
fără îmbrățișări sau strângeri de 
mână. 

      Triatlonul, este proba  la care 
sau prezentat la start trei dintre 
sportivii liceului: Lungeanu Mi-
hai, Mogoș Denisa și Rădeanu 
Andreea. 

      Diferența în ceea ce 
privește rezultatele au 
făcut-o  puterea de con-
centrare a fiecăruia și 
mai ales intensitatea 
emoțională cu care au 
abordat fiecare probă în 
parte. 

     Lungeanu Mihai la 
toate cele trei probe de 
concurs a reușit să se 
autodepășească, reali-
zând recorduri persona-
le, depășind sportivul al 
II-lea clasat, cu 104 
puncte. 

     Bilanțul rezultatelor: 
titlul de Campion Națio-
nal la categoria copii 1, 
proba de triatlon, băieți, 
iar la fete Mogoș Denisa 
locul 7 și Rădeanu An-
dreea locul 11.  

     „ Am găsit formula 
magică?”, răspunsul la 

propria-mi întrebare cu siguranță 
este nu, această formulă există și 
este universal valabilă:  

 

„SUCCES = DISCIPLINĂ + 

MUNCĂ + AMBIȚIE + CURAJ” 

Performanță în pandemie 
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Aprilie 2019… Lumea 

întreagă trece printr-o 

serie de mari emoții și 

schimbări, în fața pan-

demiei provocată de 

acest virus, COVID-19. 

De două săptămâni toți 

stăm în casă, căci, așa 

cum spun cei mici, “un 

virus puternic a invadat 

lumea întreagă”. Peste 

tot, pe străzi, în mass-media sunt mesaje de în-

curajare pentru întreaga populație. Ce au înțeles 

cei mici? Pentru a preîntâmpina răspândirea 

virusului, au înțeles că izolarea este una dintre 

soluții, deși prezența la școală face învățarea 

mult mai ușoară, reprezintă socializare, colegi-

alitate, prietenie,  muncă în echipă. Elevii cla-

sei a doua au ales 

ca variantă potri-

vită împotriva 

luptei cu virusul, 

realizarea unui 

desen curcubeu, 

însoțit de un me-

saj sugestiv, ală-

turându-se astfel 

campaniei 

“TOTUL VA FI BINE!”.   

Aceasta este o inițiativă prin care copiii, 

rămânând astfel sub semnul curajului, aduc o 

raza de soare în sufletele oamenilor prin reali-

zarea unui desen curcubeu, vesel, din orice ma-

terial sau pe orice suport, cu mesaje de încura-

jare pentru toată lumea!  

TOTUL VA FI BINE ?! 

Prof. Nicoleta Tudose 
Clasa a II-a A 
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 Două numere care prezintă particu-
laritatea că fiecare dintre ele este egal 
cu suma divizorilor celuilalt se nu-
mesc numere amiabile.  
          Primele trei perechi de numere 
amiabile sunt : 284 și 220, 17296 și 
18416, respectiv 9.363584 și 
9.437.056. 
          Uneori, numerele perfecte sunt 
considerate un caz special de numere 
prietenoase: fiecare număr perfect 
este prietenos cu el însuși. Nicoma-
chus Gerassky, celebrul filozof și 
matematician, a scris: "Numerele per-
fecte sunt frumoase. Dar se știe că 
lucrurile sunt rare și puține, cele urâte 
se găsesc din abundență. Aproape 
toate numerele sunt redundante și 
insuficiente, în timp ce există puține 
numere perfecte." Dar câte sunt, Ni-
komachus, care a trăit în secolul I 
d.Hr., nu știa. 
          Nu se știe, cu siguranță, când 
au fost observate pentru prima dată 
numerele corespunzătoare idealului. 
Cu toate acestea, se crede că, chiar și 
în Egiptul antic și Babilonul, acestea 
au fost descrise pe un număr de dege-
te. Și nu este greu de ghicit ce număr 
perfect au reprezentat: era 6.  Până în 
secolul al V-lea d.Hr., numărarea cu 
degetele a fost menținută. Pentru a 
arăta numărul 6, degetul inelar a fost 
îndoit pe mână, iar restul au fost în-
dreptate. 
          În Egiptul antic măsura lungi-
mii era cotul. Acest lucru era echiva-
lent cu douăzeci și opt de degete. Și, 
de exemplu, în Roma antică exista un 
obicei interesant - de a atribui locul al 
șaselea la sărbători oaspeților onora-
bili și nobili. 
          Un număr egal cu suma propri-
ilor săi divizori (primi sau neprimi, 
incluzând 1, dar excluzând numărul 
însuși) se numește număr perfect. 
          Primul număr perfect pe care l-
au cunoscut matematicienii în Grecia 
antică, a fost numărul „6”. Legendele 
biblice afirmă că lumea a fost creată 
în șase zile, deoarece nu există un 
număr mai perfect între numerele 
perfecte decât „6”, deoarece este pri-

mul dintre ele. În eseul „Orașul lui 
Dumnezeu” Sf. Augustin și-a expri-
mat ideea că, deși Dumnezeu ar putea 
crea lumea într-o clipă, El a ales să o 
creeze în 6 zile pentru a reflecta asu-
pra perfecțiunii lumii. Potrivit Sfântu-
lui Augustin, numărul 6 nu este deloc 
pentru că Dumnezeu l-a ales, ci pen-
tru că perfecțiunea este inerentă natu-
rii acestui număr. „Numărul 6 este 
perfect în sine și nu pentru că Dom-
nul a creat totul în 6 zile; mai degra-
bă, dimpotrivă, Dumnezeu a creat 
totul în 6 zile, deoarece acest număr 
este perfect. Și ar fi rămas perfect, 
chiar dacă nu ar fi existat creație în 6 
zile. " 
          Următorul număr perfect cu-
noscut de antici a fost „28”. 
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 
          Martin Gardner a văzut o sem-
nificație specială în acest număr. În 
opinia sa, Luna este reînnoită în 28 
de zile, deoarece numărul „28” este 
perfect. La Roma în 1917, la lucrări 
subterane, a fost descoperită o struc-
tură ciudată: douăzeci și opt de celule 
sunt situate în jurul unei săli centrale 
mari. Era clădirea Academiei de Ști-
ințe Neopythagorean. Avea douăzeci 
și opt de membri.  
          Lev Nikolaevich Tolstoi de mai 
multe ori în glumă s-a „lăudat” că 
data  
nașterii sale este pe 28 august 
(conform calendarului de atunci), un 
număr perfect. 
 Anul nașterii L.N. Tolstoi (1828) 
este, de asemenea, un număr intere-
sant: ultimele două cifre (28) formea-
ză un număr perfect; dacă schimbați 
primele cifre, obțineți 8128 - al patru-
lea număr perfect. 
          Euclid a enunțat că orice număr 

de forma • (  – 1) este un 

număr perfect dacă factorul  – 1 

este un număr prim (demonstrată abia 

în secolul XVIII de către Leonard 

Euler). 

          În antichitate se cunoșteau pa-

tru numere perfecte: 6, 28, 496, 8126.  
6 = 1 + 2 + 3 = 21(22-1) (singurul nu-
măr pentru care suma divizorilor este 
egală cu produsul lor) 
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 22(23-1) 
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 
124 + 248 = 24(25-1) 
8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 
+ 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 
4064 = 26(27-1) 
          Abia în secolul al XV-lea s-a 
găsit al cincilea număr perfect, adică 
33.550.336, iar în secolul al XVI-lea 
încă trei: 8.589.869.056, 
137.438.691.328,( descoperite în 
1588 de către matematicianul italian 
Pietro Cataldi), 
2.305.843.008.139.952.128. 
33 550 336 = 212(213-1) 
8 589 869 056 = 216(217-1) 
137 438 691 328 = 218(219-1) 
          La sfârșitul secolului al XIX-
lea s-a mai găsit un al 9-lea număr 
perfect:  
2.658.455.991.569.831.744.654.692.
615.953.842.176 
          Desigur, dacă a fost nevoie de 
un mileniu și jumătate pentru a des-
coperi numărul perfect, care era deja 
al cincilea, astăzi, datorită compute-
relor, acestea sunt calculate mult mai 
repede. De exemplu, cel de-al 39-lea 
număr ideal a fost descoperit în 2001. 
Are 4 milioane de caractere.     
          În februarie 2008, a fost desco-
perit numărul 44 perfect. În 2010 - 
cel de-al 47-lea ideal, iar până în 
2018, după cum sa menționat mai 
sus, al 50-lea a fost deschis cu statu-
tul de excelență. 
          Toate numerele perfecte sunt 
triunghiulare. Aceasta înseamnă că, 
luând numărul perfect de bile, putem 
adăuga oricând un triunghi echilateral 
din ele. 
Studiind ce sunt numerele perfecte, 
matematicienii au făcut o descoperire 
- toți sunt egali. 
 
 

 

Prof. Cristian Lixandru 
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 Prof. Cristian Lixandru 
 

    Palma este o unitate de 

măsură arhaică a lungimii 
folosită în toate cele trei țări 
românești ca submultiplu și 
etalon al stânjenului.  Palma 
este aproximată la români cu 
distanța dintre degetul mare 

și a celui mic, când palma era deschisă la maxim.   
          În Europa palma, ca unitate de măsură, a avut ca model 
comun palma antică greacă și romană, care, în fapt, erau stabilite 
după latul palmei. Palma a variat în timp, de la o țară la alta, între 
regiuni, orașe, profesii, în funcție de dimensiunea palmei folosite 
și a modului de a o stabili. 

 
1: palmă, 2: șchioapă, 3: lat de palmă, 4: deget sau parmac 
Palma ca unitate de măsură la români 

 Palma a fost o măsură mică de lungime, egală cu „cât să poate 
întinde [palma] din vârful degetului celui mic până în vârful de-
getului celui mare”. Expresia „o palmă de loc” s-a păstrat în 
limba română cu sensul de distanță mică. Cu palma se măsurau,  
îndeosebi,  distanțele mici, ca de exemplu, adâncimea gropilor, 
mărimea scândurilor sau elemente de construcție.  
 Palma era submultiplu al stânjenului și pasului, calculate ade-
sea pe baza palmei, primul având opt respectiv șase palme. Când 
mărimea palmei nu era stabilită prin lege aceasta varia de la om 
la om, de aceea se însemna pe documentele de hotărnicii.  
 Palma apare în documentele de cancelarie din secolul 16, când 
li se cere sătenilor „nici o palmă de pământ să nu treceți peste 
hotare”. Palma fiind submultiplu al stânjenului, acesta din urmă 
era la nevoie confecționat pe loc din opt palme: „cum iaste obi-
ceaiul moșiilor”.[3]  
 De la sfârșitul secolului 17, în Țara Românească sunt cunoscu-
te două palme etalon, palma lui Șerban Vodă și palma lui Con-
stantin Vodă.[4] Introducerea a două palme etalon diferite a creat 
multe probleme la efectuarea măsurătorilor. De aceea, pentru a 
evita neînțelegerile, se cerea folosirea palmei cu care se făcuse 
anterior măsurătoarea unei moșii .[3] În 1855 s-au unificat cele 
două etaloane vechi într-unul mediu, adaptat sistemului metric, 
cunoscut sub numele de palma lui Știrbei Vodă.[5]  
Palma lui Șerban Vodă 
          Palma lui Șerban Vodă a fost stabilită în timpul domniei 
lui Șerban Cantacuzino (1678-1688). În măsură modernă palma 
lui Șerban Vodă păstrată pe o șipcă de lemn de la sfârșitul secolu-
lui 18 cu textul: „palma domnească a lui Șerban vodă; opt palme 

de acestea iaste un stânjen al mării sale”. Palma lui Șerban Vodă 
avea 24,5 cm.[6] Palma lui Șerban Vodă a fost cel mai adesea 
folosită, până la introducerea sistemului metric.  
Palma lui Constantin Vodă 
           Palma lui Constantin Vodă a fost stabilită în timpul dom-
niei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), având 25,25 cm, 
fiind ceva mai mare decât cea anterioară, a lui Șerban Vodă.[6] 
Palma lui Constantin Vodă a fost folosită mai rar decât cea al lui 
Șerban Vodă, fiind întâlnită îndeosebi în Oltenia.[7]  
Palma lui Știrbei Vodă 
          Palma lui Știrbei Vodă a fost stabilită în timpul domniei lui 
Barbu Știrbei (1849-1853 și 1854-1856). În septembrie 1855 
Vornicia din Lăuntru a propus și domnul Barbu Știrbei a aprobat 
ca stânjenul folosit în țară „să se determineze după sistemul me-
tric, hotărându-se a fi pe viitor de o lungime de 2000 de milime-
tre sau de 2 metre și aceasta să serve de bază de acum înainte la 
toate măsurătorile în general.”[8] Acest stânjen era așadar dublul 
metrului, notat și „metru 2”, fiind împărțit după sitemul zecimal 
în zece palme.[5]  
 În Moldova stânjenul era de 8 palme, ca și în Țara Româneas-
că. Spre deosebire de Țara Românească, în Moldova nu s-a im-
pus o palmă etalon și din această cauză stânjenul a variat după 
mărimea palmei.[9] Grigore II Ghica, care a domnit în Moldova 
cu întreruperi între anii 1726-1748, a încercat fixarea unei palme 
domnești drept etalon al stânjenului.[10] „Palma domnească” a 
variat semnificativ în timp, în funcție de palma folosită, măsu-
rând 29,7 cm în 1790, 28,3 cm în 1842 și 27,875 cm în 1864.[11]  
 În practica țării stânjenul se făcea pe loc din opt palme, primind 
numele celui a cărui palmă se folosea.[12] În Moldova se folosea 
palma „domnească” sau „gospod” la confecționarea „stânjenului 
domnesc”, iar când palma cu care se măsura era „proastă” sau 
„de om de mijloc”, stânjenul purta numele de stânjen „prost”, 
respectiv „de mijloc”. În general „palma domnească” era mai 
mare decât celelalte iar cea proastă mai mică. În 1842 „palma 
domnească” măsura 28,3 cm, cea „de mijloc” 25,7 cm iar cea 
„proastă” numai 21,3 cm.[13] Folosirea acestor palme de mărimi 
variabile la măsurătoarea pământului crea numeroase conflicte. 
Pentru evitarea lor, în foarte multe cazuri se însemna pe docu-
mentele de hotărnicie mărimea palmei folosite la confecționarea 
stânjenului.[14]  
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Prima și ultima iubire 
Astăzi am simțit ceva deosebit, 
Am simțit  ceva ce nu a mai fost văzut. 
Ca și când soarele s-ar întâlni cu luna, 
Am zărit un chip duios în bătaia vântului domol, 
Doi ochi rotunzi de culoarea safirului, 
Un zâmbet larg și încrezător.  
O femeie frumoasă ca smaraldul. 
Vocea ei era calmă ca marea de lângă noi.  
Am stat apropiați, singuri pe o bancă  
În lumina lunii argintii. 
Timpul trecea, iar noi vorbeam cu mare admirație. 
Doar că luna avea să-i facă loc soarelui în scurt timp. 
Moment când femeia se ridică și pleacă grăbită.      
A doua zi m-am îndreptat spre port, 
La banca dragostei, unde am realizat că iubirea 
Există cu adevărat.    
Ea avea obiceiul de a veni  după amiază, după toată 
hărmălaia din port . 
Dar azi nu a venit  și nici mâine nu avea de gând. 
Am așteptat-o acolo în fiecare zi, timp de o lună. Și nimic. 
Tocmai ce era să aflu că ea, 

Întunericul  
 

Undeva, în întuneric, se află cea mai mare frică a noastră, 

Dar acolo se mai ascunde și ceva misterios. 

Poate fi acel lucru de care te vei atașa toată viața sau o altă frică. 

Merită sau nu riscul de a cerceta partea nedescoperită din noi 

Sau să ne lăsăm pe mâna altora să ne controleze? 

Melodioasa iubire ... 
Dacă, acestea sunt ultimele mele cuvinte, 
Vreau să le asculți  cu zâmbetul pe buze. 
Știu că am trecut prin multe, 
Dar acum e prea târziu. 
Strânge-mă în brațe tare  
Și nu-mi da drumul la greu. 
Iubește-mă cum te iubesc și eu  
Și fi-mi aproape, pentru că  
Inima mi se topește  
Sufletul mi-e altul  
Tremur de fericire, 
Când tu ești lângă mine. 

Clipele ce au 
rămas  

 

Într-un glas pierdut de lună, 

Mi-a amintit, iubita floare, 
Cu o rază de lumină, 
Să mă duc pe cal, călare 
 
Într-o lume călătoare  
Am ales ca să trăiesc 
Căutând iubita floare, 
A inimii ce n-o găsesc, 
 
Iar în clipele rămase, 
Voi uita de tot ce-a fost 
Chiar și cele mai frumoase  
Amintiri făcute-n doi.   

Doar TU! 
La marginea satului , 
În lumina soarelui, 
Într-o casă mai săracă , 
S-a dus să mai găsească  
 
Puțina fericire 
Lăsată de mult în urma 
Iubitelor camere  
Acum lăsate în ruina 
 
Iubirii care a plecat  
Pe ascuns, în viteza  
Păsărilor ce au terminat  
Vestirea iubirii noastre. 
 
Și în toate ce-au rămas  
Îmi înec amaru-n vis 
În fiecare seară pe ceas 
Adorm, cu gândul, doar                          
La tine! 
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Profesoara mea de dans, doamna Petre Ana, 
m-a învățat mult mai multe, nu doar să dansez. 
Doamna profesoară mi-a fost ca o mamă pentru mi-
ne, mi-a dat sfaturi, m-a sprijinit și m-a ajutat la ne-
voie, m-a pregătit pentru viață și îi mulțumesc pen-
tru tot ce a făcut pentru mine. 

Dumneaei a fost elevă la Liceul cu Program 
Sportiv, a fost și încă este o atletă excelentă, care, 
deși nu mai participă la concursuri, a rămas la fel de 
energică și plină de viață. De când am cunoscut-o, 
nu am văzut-o niciodată fără zâmbet pe buze. Ori 
era cu noi în sala de dans, ori era pe faleză la aler-
gat. Este o persoană pe care o respect enorm și îi 
mulțumesc că m-a făcut pe mine și pe restul copiilor 
cu care a lucrat să urmeze o viață sănătoasă. Este un 
exemplu de urmat. 

Încă de la 7 ani, profesoara de educație fizică 
din școala mea făcea cursuri de dans. După ore am 
mers și eu să văd cum e, pentru că atunci când eram 
mic eram foarte timid, iar părinții au considerat că 
voi deveni mai sociabil dacă voi merge într-un co-
lectiv cu persoane de vârsta mea. Odată ce am înce-
put, nu am mai lipsit de la niciun antrenament. Au 
trecut aproape 10 ani de când am început "viața 
sportivă". 

Doamna profesoară m-a învățat tot ce știu, 
fiind o sportivă desăvârșită.  M-a învățat de ce este 
bine să fac sport și să trăiesc sănătos. Datorită dum-
neaei sunt astăzi cine sunt. Participând la numeroase 
concursuri  și spectacole de dans, am văzut locuri, 
am cunoscut persoane noi și mi-am căpătat încrede-
rea în mine. 

     Încă din clasele mici știam că voi alege 
Liceul Sportiv, căci acesta era singurul drum pe care 
îl vedeam în față. Sportul pentru mine nu înseamnă 
doar o activitate pentru alungarea plictiselii. Pentru 
mine sportul este un mod de viață, este cel mai bun 
mod prin care te poți cunoaște pe tine însuți. Sportul 
te dezvoltă fizic, 
dar îți oferă și o 
minte mai ageră 
și mai antrenată, 
te ajută  să rămâi 
calm în situații 
critice, și te face 
să vrei să-ți de-
pășești limitele. 
Sportul înseamnă 
o viață  mult mai 
lungă, sănătoasă, 
fericită și prospe-
ră.  Încurajez pe 
oricine să aleagă 
această cale și să  
trăiască ordonat 
și sănătos! 

 

Text & desene - elev Paul Diaconu, clasa a IX-a 

Elev, Paul Diaconu Profesoara mea de dans adolescentului 
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Bibliotecar, Mihaela Mereuță 

Proiectul Educațional ,, Căutăm, ne docu-

mentăm, recomandăm. Împreună mai informați!”, s-a 
vrut a fi o alternativă exclusiv online la proiectele edu-
caționale de care s-au bucurat un număr consistent de 
utilizatori. 

Proiectul și-a dorit să atragă cât mai mulți elevi-
utilizatori ai bibliotecii școlare, în mediul online pentru a 
învăța cum să descopere informația utilă și cum să se 
folosească de aceasta la momentul necesar. 

Elevi, profesorii, personalul didactic auxiliar, ai școli-
lor din proiect, au făcut postări cu diferite informații, pe 
facebook-ul bibliotecilor din toate domeniile de interes, cu 
atașarea resurselor și paginilor de unde au fost preluate 
și recomandarea lor pentru colegii și prietenii de aceeași 
vârstă și nu numai. S-au prezentat și au recomandat in-
formația găsită și importanța acesteia. 

Scopul proiectului a fost implicarea bibliotecii școlare 
în dezvoltarea competențelor și abilităților de documenta-
re și informare a utilizatorilor, pe domenii de interes, în 
mediul online. 
După data de 15 mai 2020, toate informațiile din școlile 
implicate în proiect, au fost  ordonate și clasificate pe 
domenii.  

Lista astfel formată a fost denumită, ,,Ghid de docu-
mentare și informare cu resurse educaționale pe do-
menii de interes,, și se va regăsi pe pagina de Facebo-
ok a fiecarei școli, iar în format letric, va putea fi consulta-
tă în bibliotecile școlare colaboratoare, fiind necesară în 
procesul educațional  

Colaboratorii Liceului cu Program Sportiv Galați: 
Director, prof. Popescu Maria 
Director adj. Prof. Oprea Adrian 
Prof. Chițu Marlena 
Prof.Gherasim Alina 
Prof. Miron Andrada 
Secretar Chirvase Viorica 
Secretar șef. Chiosa Camelia 
Elevii claselor: a V-a ; a VI-a B; a X-a C ; a XI-a B ;  a 

XI-a C ; a XII-a A,  
Părinți 
Bibliotecar, Mereuță Mihaela 

 

 

 

 

Biblioteci școlare/ CDI-uri  colaboratoare: 

1.Biblioteca Liceului cu Program Sportiv Galați 
2.Biblioteca Colegiului Național ,,Al.I.Cuza,, Galați 
3.Biblioteca Liceului Teoretic ,,Dunărea,, Galați 
4.Centrul de Documentare și Informare al Tehnolo-
gic ,,C.Conachi,, Pechea 
5.Biblioteca Liceului Teoretic ,,Sf. Maria,, Galați 
6.Biblioteca Liceului Teoretic ,,Emil Racoviță,, Galați 
7.Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Eco-
nomic ,,V. Madgearu,, Galați 
8.Biblioteca Colegiului Național ,,M.Kogălniceanu,, Galați 
9.Biblioteca Colegiului Național ,,V.Alecsandri,, Galați 
10.Biblioteca Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul,, Galați 
11.Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 9 Galați 
12.Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teh-
nologic ,,Paul Bujor,, Berești 
13.Biblioteca Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare,,Galați 
14.Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teh-
nologic,,Tudor  Vladimirescu,,com Tudor  Vladimirescu                           
15.Biblioteca Liceului Tehnologic de Marină Galați                                                                     
16.Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr.25 Galați 
17.Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr.16 Galati 
18.Biblioteca Colegiului de Industrie Alimentară ,,Elena 
Doamna,, Galați 
19.Biblioteca Colegiului Tehnic ,,Armand Călinescu,, Pi-
tești 
20.Centrul de Documentare și Informare al Liceului de 
Turism și Alimentație ,,Dumitru Moțoc,, Galați 

Desfășurarea Proiectului a demonstrat că biblio-
tecile școlare își țin utilizatorii aproape, interacționea-
ză cu aceștia și în condiții deosebite, iar biblioteca 
există acolo unde un bibliotecar își face simțită pre-
zența. 
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ŞCOALA 

VOLUNTARILOR -  ÎNTRE ATITUDINI ŞI APTITUDINI 

Voluntariatul întărește legăturile cu comu-
nitatea și lărgește rețeaua de asistență. În această 
eră, în care mulți tineri sunt distrași de tendințele 
care se schimbă rapid, voluntariatul poate fi un mod 
de a-i implica în serviciul comunitar. La rândul său, 
acest lucru îi face să-și direcționeze energia către 
un curs bun. 

Emoția, sentimentul de împlinire și recu-
noștința pot contribui pozitiv la bunăstarea noastră 
totală ca persoană. Voluntariatul îți oferă un scop în 
viață, îți permite să depășești provocările, te ajută 
să rămâi activ fizic și sănătos și îți va aduce dis-
tracție și împlinire în viața ta. 

Pentru a face elevii să simtă  emoții 
pozitive, am dat curs participării la Concursul 
Național de film și fotografie „ŞCOALA VOLUN-
TARILOR -  ÎNTRE ATITUDINI ŞI APTITU-
DINI”, organizat de Palatul Copiilor, Sibiu, filiala 
Mediaș, organizat în perioada 02.03.2020 - 
31.07.2020, la secțiunea film. Filmele înscrise în 
concurs erau minighiduri turistice ale localităţii/
judeţului de provenienţă a participanților. 

 Deși eram într-o perioada neagră a anului 
2020, în care luasem vacanță forțat din cauza pan-
demiei, elevele, Veronica Hulea și Claudia Borșan, 
clasa a-IX a C, au răspuns propunerii mele și au 
realizat un minighid despre orașul Galați, premiat 
cu Locul II. 

Am reușit să implic elevele într-o activitate 
extracurriculară ce a implicat atingerea unor obiec-
tive concrete și munca în echipă care ajută la cons-
truirea respectului de sine, la cre,șterea responsabi-
lității și a încrederii generale a copilului. 
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Științescu a însemnat 
pentru mine, la fel ca și pentru 
colegii mei din clubul de robotică, 
bucuria de a lucra, programa și 
construi fel de fel de mașinării și 
jucării robotizate și automatizate.  

Ceea ce am învățat  în 
această perioadă aici, la clubul de 
robotică,  îmi va fi de real folos pe 
viitor, atât în activitățile de la liceu 
și facultate cât în alegerea viitoa-
rei profesii care sigur va avea le-
gătură cu informatica și robotiza-
rea 

Nu a fost ușor deloc pen-
tru că am luat-o de la zero, ca ni-
vel de cunoștințe,iar pandemia 
Covid 19 ne-a îngreunat și mai 
mult activitățile din cadrul Ştiinţes-
cu, dar, cu ajutorul profesorilor 
care ne-au coordonat ,am reușit 
să progresăm în atingerea obiecti-
velor, îmbinând activitățile de aca-
să și cele din online cu activitățile 
față în față de la club. 

Activitățile din cadrul pro-

iectului Ştiinţescu le-am înce-
put cu o perioadă dedicată pro-
cesului de învățare în care am 
învățat ce înseamnă și ce pu-
tem face cu componentele 
electronice de tip arduino, mi-
crocontrolere, senzori, fel de 
fel de plăci de dezvoltare și 
programare, motoare și multe 
altele 

A urmat apoi o bună 
perioadă în care ne-am întâlnit 
si organizat în grupe de lucru, 
perioadă în care am construit 
mai multe mașinuțe multifuncți-
onale și am folosit și consolidat 
cunoștințele dobândite în peri-
oada de învățare, mașinuțe 
dotate cu senzori de proximita-
te, și senzori infraroșu, cu mo-
toare în curent continuu, controle-
re arduino R1, nano sau no-
deMCU, comandate prin WIFI, 
Bluetooth sau cu telecomanda 
radio. Ulterior am adăugat acestor 
mașinuțe si cate un braț robotic 

printat la imprimanta 3D și coman-
dat cu ajutorul telefonului și prin 
WIFI  

 
Elev, Mario Postu,  
clasa a VII-a A, 

AVEM ȘI CLUB DE ROBOTICĂ 
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METAFORA CUNOAȘTERII 

Curiozități culese, documentate și selectate de prof. Lucia Ciucǎ 

 Ȋn calitate de profesor de romȃnǎ, de multe ori am fost ȋntre-

batǎ despre viața privatǎ a scriitorilor pe care-i prezint la clasǎ. 

De aceea am vrut sa rǎspund provocǎrii lansate și sǎ fac cu-

noscute cititorilor cȃteva curiozitǎți legate de scriitorii romȃni. 

 MARIN PREDA  

Nu scria niciodatǎ cu pixul sau 

creionul. Scria cu un stilou de aur, ca-
re dupǎ moartea lui nu a mai funcțio-
nat niciodatǎ. Penița era tocitǎ mai 
mult ȋntr-o parte și pentru a scrie cu el 
trebuia sǎ știi cum sa ȋl ții și ȋn ce pozi-
ție sǎ ȋl apleci, dar nimeni nu a reușit 
sǎ ȋl facǎ sǎ scrie.  

Pe 16 mai 1980, la Mogoșoaia, 
scriitorul este găsit decedat. Majoritatea cunoscuţilor sus-
pectează o crimă. Dosarul său este făcut public mai târ-
ziu, iar din acesta reiese că moartea a fost cauzată de 
asfixiere prin acoperirea căilor respiratorii. 

.MIHAI EMINESCU  

Era considerat nebun. 

Atunci cȃnd a murit, fiind inter-
nat ȋn sanatoriul doctorului 
Şuțu. 

A fost ales membru al 
Academiei Române, dar asta 
abia după ce s-a stins din 
viaţă. 

 Un asteroid, denumit 
iniţial doar „9495”, a fost redenumit în 2000 „9495 Eminescu”. 

Se știe că a compus poezii de dragoste sau dedicate iubitei 
sale, Veronica Micle, dar acest lucru pare să ţină ascuns faptul 
că Veronica nu a fost singura femeie pe care a iubit-o. 

Poetul a avut o relaţie chiar cu verișoara lui Caragiale, Cle-
opatra Leca Poenaru – și pentru ea a fost scrisǎ poezia „Pe 
lȃngǎ plopii fǎrǎ soț”.  

Era internat într-un sanatoriu atunci când a murit, fiind 
„tratat” cu cocaină și morfină pentru „nebunia” de care era acu-
zat.Totuși, ȋn noaptea morții lui i s-a gǎsit ȋn buzunarele halatu-
lui dovada cǎ nu era și ȋnca mai lucra. Eminescu scrisese 2 
poezii: "Viața" și "Stele la cer". Ȋn afarǎ de cele douǎa poezii din 
halat se spune cǎ ar mai fi fost foarte multe aruncate la gunoi 
de cǎtre femeile de serviciu. 

În copilăria sa, Mihai Eminescu (pe atunci Eminovici) 
obişnuia să îşi sperie tatăl într-un mod bizar. Mergea în pădure 
să prindă serpi şi-i punea de vii în apropierea casei sale. Apoi 
îşi chema tatăl să vadă “ce pasăre a prins" şi stătea deoparte 
râzând când bărbatul dădea cu ochii de reptile. 

Mihai Eminescu nu a suportat niciodată matematica, fiind o 
materie cu care nu se împăca deloc. “N-ajunsesem nici la vâr-
sta de douăzeci de ani să ştiu tabla pitagoreică, tocmai pentru 
că nu se pusese în joc judecata, ci memoria! Şi, deşi aveam o 
memorie fenomenală, numere nu puteam învăţa deloc pe de 
rost, întrucât îmi intrase în cap ideea că matematicile sunt ştiin-
tele cele mai grele de pe faţa pamantului”, se enţionează în 
“Viaţa lui Mihai Eminescu”, de George Calinescu. 

Pe 23 iunie Eminescu a cerut lui Maiorescu să intre la o 
mănăstire din Bucureşti şi să fie acceptat în rândurile călugări-
lor. ” Pe 23 iunie 1883, când poetul era „stricat cu toată lumea”, 
ştiind că nu mai e cale de salvare pentru el şi când Maiorescu 
proiecta o viitoare „internare” la sanatoriu, Eminescu a dat sem-
nalul călugăririi. Dar ce notează Maiorescu? „Foarte excitat, 

sentiment al personalităţii exagerat, vrea să se călugărească, 
dar să rămână în Bucureşti”, scria eminescologul Theodor Co-
dreanu în lucrarea sa ”Eminescu şi mistica nebuniei”. La ce 
mănăstire şi-ar fi dorit Eminescu să se călugărească, nu ştie 
însă nimeni. 

Din ceea ce spun contemporanii săi, Mihai Eminescu avea 
doar un singur viciu major, fumatul. Fostul coleg de clasă la 
şcoala din Cernăuţi şi, mai apoi, la Universitatea din Viena, 
Teodor Ştefanelli, în cartea sa „Amintiri despre Eminescu”, spu-
nea despre Luceafărul poeziei românești: „Eminescu nu bea 
mult. La un sfert de litru de vin sau la o halbă de bere era în 
stare să petreacă o noapte întreagă, dar, în schimb, lua mai 
multe cafele negre şi fuma mult”. 

Mare cuceritor, Eminescu a trăit iubirea vieții lui alături de 
Veronica Micle. Pasiunea dintre cei doi s-ar fi putut lăsa cu un 
urmaș, însă copilul pe care Veronica Miclea îl avea în pântece 
de la Mihai s-a născut mort în 1879.  

Cea mai cunoscută fotografie a lui Mihai Eminescu a fost 
realizată în 1869, în Praga, în Piața Sf. Wenceslas. Pe atunci 
poetul avea 19 ani.  

Fire erudită, Mihai Eminescu a fost profesor de germană 
între 1874-1875 la Institutul Academic din Iași. Pe lângă ger-
mană, Eminescu știa limbile: latină, greacă, italiană, franceză, 
turcă, spaniolă, albaneză și sârbă.  

Printre lucrurile mai puţin cunoscute despre Eminescu se 
numără şi formula sa originală de salut, dar şi modul cum ştia 
să le răspundă prietenilor. Cu oricine se întâlnea, Eminescu îl 
saluta cu „Trăiască naţia!”. „Poetul era cunoscut ca fiind un 
patriot adevărat. Acest salut al său stârnea, de obicei, simpa-
tia. Prietenii, când îl zăreau, obişnuiau să i-o ia înainte şi îi 
spuneau ei «Trăiască naţia!». El răspundea atunci răspicat: 
«Sus cu dânsa!»”. 

TITU MAIORESCU  

Noteazǎ ȋn ȋnsemnările sale zilnice 

din 1885, cǎ a fost anesteziat cu 
"injecțiuni subcutanate locale cu cocai-
nǎ" pentru niște simple dureri de dinți. 
Anestezierea durerilor de mǎsele cu 
morfina sau cocaină nu era o practicǎ 
des ȋntalnitǎ ȋn epocǎ. 

Dincolo de aventurile amoroase care 
au declanşat scandaluri colosale sau de 
faptul că a avut o relaţie bizară atât cu 
sora lui, Emilia, cât şi cu cei doi copii, Liviu şi Livia, Maiorescu 
s-a dovedit şi una dintre cele mai misogine personalităţi impor-
tante din istoria românilor. Titu Maiorescu a declarat într-o 
conferință de la Ateneul Român din 1882, susținând că femeile 
își merită locul de la marginea societății din cauza creierului lor 
prea mic [nefuncțională] 

 „Cum am putea într-adevăr să încredințăm soarta popoarelor 
pe mâna unor ființe a căror capacitate craniană este cu zece la 
sută mai mică? Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltați pen-
tru a putea conduce o națiune pe calea progresului și prosperi-
tății materiale... Din 1.000 de căpățâni măsurate a rezultat 
1.410 grame greutate mijlocie la bărbat și numai 1.250 la fe-
mei“. 

La vȃrsta de 11 ani se mutǎ cu familia la Viena și ȋncepe 
sǎ scrie un jurnal zilnic pe care ȋl continuǎ pȃnǎ la sfȃrșitul 
vieții, jurnal ce adunǎ 42 de volume ȋn 60 de ani. 
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BOGDAN PETRICEICU HASDEU a fost atȃt de ȋndurerat de 
moarte fiicei lui ȋncȃt, la fel ca și Victor Hugo, s-a ȋndreptat spre 
spritism. Uite ce scria Hașdeu despre sentimentele sale după 
moartea copilului sǎu: 

"Ȋn ziua morții Juliei Hașdeu a murit si tatǎl sǎu. El nu putea sǎ 
mai trǎiascǎ. Din moși, el moștenea trei iubiri: patria, științta, 
femeia. Tot ceea ce era mai pur ȋn aceste trei iubiri, chintesența 
lor, o concentrase ȋn fiie-sa, mare patrioatǎ, mare geniu, mare 
femeie, ea devenise pentru el prisma tuturor iubirilor sale. Când 
ea muri, patria- știința- femeia, totul murise pentru el".  

IULIA HAŞDEU, fiica 
lui Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, a fost un copil
-minune care la 11 ani 
a absolvit Colegiul 
Național "Sfantul Sava" 
și, ȋn paralel, Conser-
vatorul de muzicǎ din 
București, iar apoi a 
studiat la Sorbona. La 
17 ani a reușit sǎ publi-
ce un volum de poezii ȋn francezǎ, dar din nefericire, un an mai 
tǎrziu moare de tuberculozǎ. Ȋn memoria ei, tatal ei va construi 
un castel la Cȃmpina, Castelul Iulia Hașdeu. 

LIVIU REBREANU  

A creat personajul lui 
Apostol Bologa din "Padurea 
Spȃnzuraților" inspirȃndu-se 
din viața familiei sale. Perso-
najul principal este, de fapt, 
o copie destul de fidelǎ a 
fratelui sǎu, Emil, spȃnzurat 
la Ghimeș ȋn 1917. Existǎ și 
un monument ȋn acel loc pe 
care scrie: "Aici odihnește Apostol Bologa – Emil Rebreanu, 
eroul romanului Pǎdurea Spȃnzuraților de Liviu Rebreanu." 

“A fost primul deţinător de maşină din România care nu era 
politician sau om de afaceri” declarǎ Adrian David, muzeograful 
casei memoriale Liviu Rebreanu. 

După moartea marelui romancier, ţăranii de la Valea Mare 
au luat «suvenire» din cula acestuia, inclusiv biroul la care şi-a 
scris toată opera – obiect recuperat de către soţia geniului din 
chiar casa preotului satului. 

El singur spunea într-un interviu că bea și 2-3 litri de cafea, 
doar ca să-și creeze starea și să se așeze la birou, să se apuce 
de scris. 

 
CAMIL PETRESCU  

Se oferǎ voluntar sǎ plece pe front și 
este respins ȋn repetate rȃnduri din cauza 
constituției sale slabe. Ȋn cele din urmǎ ȋn 
1916 ajunge la infanterie ȋn timpul ofensivei 
germano-austro-ungare, dar este rǎnit grav 
și apoi luat prizonier și dus ȋn lagǎrul de la 
Sopronyek. Ȋn țara toatǎ lumea credea cǎ a 
murit, datoritǎ unei scrisori a prietenului sǎu, 
Octavian Parna. Deși Petrescu era cȃt se 
poate de viu, el nu va fi eliberat decȃt ȋn 
1918. 

A rămas orfan încă de la naștere. 

” Copilăria mi-a fost umbrită de dispariția părinților. Tatăl 
meu a dispărut înainte de a mă naște eu, iar mama s-a dus 
curând după el. M-am văzut copilul fără rude, fără familie, 
crescând de capul meu.” 

În timpul războiului, a explodat o bombă lângă el și a surzit. 
A purtat un aparat auditiv. 

Fiul cel mare al acestuia, Camil Aurelian Petrescu, poves-
tește într-un interviu că tatăl lui a fost un bărbat șarmant cu 
tinerele doamne din jurul lui, dar un tată sever cu copiii lui. A 

adorat șahul și matematica. A fost 
pasionat de fotbal. 

MIRCEA ELIADE 

Proclamat și autoproclamat "șef" 
al generației sale, a fost acuzat ǎ e 
legionar. Cȃnd i s-a cerut sǎ dea un 
raspuns acuzațților, Eliade a ras-
puns in dodii, spunȃnd ca nu a co-
laborat la ziarul legionar "Buna 
Vestire" și cǎ a fost eliberat din 
lagarul de la Miercurea Ciuc pentru 
ca autoritǎțile și-au dat seama ca a 
fost o greșealǎ. 

Momentul ideal pentru a scrie: „Nu mă sfiesc să o spun că 
de câte ori mă simt surmenat,deprimat, obosit — încep să 
scriu un roman. Povestea pe care o ascult eu cel dintâi, jocul 
pe care îl încep înainte de a-i cunoaşte regulile şi limitele, şi 
mai ales partea esenţială, confesiunea, retrăirea experi-
enţelor de atunci —  toate acestea sunt mai reconfortante 
decât o lună de zile la mare sau la munte”, povesteşte scriito-
rul în revista România literară. 

O zi obişnuită pentru Mircea Eliade în Chicago: „Cât a locu-
it în capus, Eliade mergea la birou în fiecare zi la ora zece 
dimineaţa. Dacă nu avea cursuri, lucra până la aproximativ 
două, apoi se întorcea acasă pentru prânz. De la trei la patru 
răspundea la telefon (aceia «care ştiau» îl sunau în decursul 
acelei ore, pentru că în alte ocazii lăsa telefonul să sune). De 
asemenea, prefera să vadă studenţii în acest interval. După 
ora patru, lucra din nou până la ora opt sau chiar mai târziu, 
iar apoi se întorcea acasă pentru o cină târzie, «în stil euro-
pean»”. 

Și-a scris toate operele literare în limba română, inclusiv 
după stabilirea definitivă în străinătate; era modul lui de a se 
simți aproape de România; 

A fost căsătorit de două ori: cu Nina Mareș – prima soție, 
care a murit de cancer în timp ce acesta era reprezentantul 
României la legația din Portugalia; și cu Christinel Cotescu – 
pe care a cunoscut-o în Paris și alături de care a fost până la 
sfârșitul vieții; 

Și-a pierdut de două ori biblioteca. Prima dată când s-a 
mutat în Anglia, lăsând totul unui prieten din România 
(inclusiv jurnale) și a doua oară la Chicago, în urma unui in-
cendiu. 

În clasa a VII-a începuse să scrie Memoriile unui soldat de 
plumb, carte în care voia să reconstruiască întreaga istorie a 
omenirii. Cele trei caiete cu manuscrisul acestui proiect i-au 
fost încredințate lui Radu Capriel în 1928; 

Elev fiind, își scurta orele de somn cu câteva minute în 
fiecare noapte, ajungând să doarmă doar 4 ore (la un mo-
ment dat a leșinat, fiind nevoit să oprească pentru un timp 
experimentele de acest tip), scopul fiind acela de a-și forța 
corpul să se subordoneze ambițiilor intelectuale; 

Încă din timpul studiilor, când încă nu se afirmase pe plan 
internațional, le scria marilor personalități ale lumii (mai ales 
numelor de referință din domeniul filosofiei și istoriei religiilor) 
pentru a le cere cărți pe care le dona bibliotecii facultății; 

O perioadă a călătoriei sale în India a rămas nedocumenta-
tă, considerându-se că și-ar fi petrecut-o în Himalaya alături 
de călugări, experimentând tehnici șamanice; 

Pentru a putea să reziste ritmului de lucru pe care și-l im-
pusese la maturitate, apela adeseori la „substanțe ajutătoa-
re” (ex.: Pervitin, având rolul de a reduce senzația de teamă 
și de a crește capacitatea de concentrare – folosit mai ales 
de soldați în timpului celui de-al Doilea Război Mondial sau în 
Războiul din Vietnam); 
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Prozator, dramaturg, poet, eseist, filosof. 

• Fiul lui Camil Petrescu (mort, înainte de moartea scriito-
rului) și al Anei Cheler. 

• A fost crescut de familia subcomisarului de poliție Tudor 
Popescu, din mahalaua Obor. 

• Urmează cele patru clase primare 
la o școală din Gura Oborului Vechi 
(1905). 

• Continuă studiile la Colegiul Sf. 
Sava și la Liceul Gh. Lazăr (secția 
reală) din București. 

• Urmează, din 1913, Facultatea de 
Filosofie și Litere din București, 
unde-l are ca profesor pe P.P Ne-
gulescu. 

• Debutează la Facla (1914), sub 
pseudonimul Raul D., cu artico-
lul ,,Femeile și fetele de azi’’ 

• În timpul Primului Război Mondial 
își întrerupe studiile și ia parte la 
câteva campanii importante (1916-
1918), experiența trăită atunci folo-
sindu-I drept material pentru roma-
nul ,,Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război’’ (1919) 

• Tot atunci concepe și redactează 
dramele ,,Jocul ielelor’’(1916-1919) 
și ,,Act venețian’’(1919) 

• După război (luându-și licența în filosofie-1919), se mu-
tă pentru o vreme (1919-1921) la Timișoara, unde lucrea-
ză ca profesor și gazetar. 

• Acolo își definitivează volumul de Versuri (1923) și dra-
ma ,,Suflete tari’’ (1925). 

• 1920 colaborează la Sburătorul, alăturându-se pentru 
scurtă vreme grupului de scriitori din jurul acestei reviste. 

• Întemeiază și conduce Săptămâna muncii intelectuale 
și artistice (11 numere, în 1924) și Cetatea literară (1925-
1926) 

• În 1926, piesa ,,Mioara’’ cunoaște o cădere răsunătoa-
re, fapt ce-l îndepărtează pentru o vreme de teatru. 

• ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de răz-
boi’’ (1930) și ,,Patul lui Procust’’ (1933) îi vor aduce o 
largă reputație. 

• Vreme de 10 ani (1933-1943), Camil Petrescu abando-
nează preocupările literare, dedicându-se unor studii filo-
sofice). 

• După război, scrie (fara a-l termina) romanul ,,Un om 
intre oameni’’ (I-III) și piesele Bălcescu și Caragiale și 
vremea lui (1957). 

 În 1948, este ales membru 
al Academiei Române. 

 

,,Am fost făcut prizonier în ziua de 26 iulie 1917. Făceam 

parte din Regimentul Suceava Nr.16 și eram comandantul 

secției I de mitraliere.’’ 

Experienţa pe front a lui Camil Petres-
cu s-a transformat într-un roman cele-
bru! 

 Romanul este construit pornind de la o 
sursă autobiografică: jurnalul de campa-
nie al autorului din timpul Primului  Razboi 
Mondial. În vara anului 1916, conform 
autobiografiei scriitorului, tânărul Camil 
Petrescu, în vârstă de 22 de ani, este 
chemat la oaste, atunci când România a 
intrat în război împreună cu Antanta. În 
1917, în timpul unui bombardament își 
pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl 
va marca întreaga viață. Cade prizonier în 
mâna nemților și ajunge într-un lagăr un-
guresc de la Sopronyek. Un an mai târziu 
este eliberat din prizonieratul maghiar și 
fiind socotit mort, întâmpină mari dificul-
tăți, la București, în anularea actului de 
deces. 

 Experiența războiului  a avut o mare 
influență pentru romancierul de mai târziu, 
deoarece scriitorul adaugă încă o valență 
în formula personalității sale. Ștefan Ghe-

orghidiu, eroul romanului ‘’Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război’’ definea această stare de lucruri  

       ,, Mă întorsesem din război cu un sentiment aproape 
metafizic al camaraderiei, solidarizat cu tot ce e suferință 
și dor de mai bine în lume. Destinul comun al liniilor de 
tranșee, egalitatea în fața morții păreau semnul unui des-
tin legat cu toată omenirea, pentru tot restul vieții’’. 
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Aș fi fost doar ,,fosta nevasta a lui Camil Petrescu’’ 

 În 1927, Cella Serghi apare în viața lui Camil Petrescu. 
Povestea de dragoste dintre cei doi scriitori este una din-
tre cele mai iubite din literatura română. Ea, tânără, fru-
moasă, blondă și mândră, el, scund, puțin surd, cu ochii 
albaștri. 

Cella Serghi mărturisea: 

       ,,În care anume clipă m-am îndrăgostit de el nu 
voi ști niciodată. Dragostea mea pentru el s-a născut, 
poate, din nevoia mea de a iubi’’. 

 Din 1928 ea a fost căsătorită cu inginerul Alifino Seni. 
Cei doi barbați, soțul Cellei și Camil Petrescu devin prie-
teni, ajungând chiar să joace table împreună, spre dispe-
rarea Cellei: 

     Aș fi vrut ca acest bărbat(…) să închidă deodată 
cutia de table cu un zgomot care să dărâme zidurile 
și să-i spună: ,,Așa nu se mai poate! 
Vreau sa fie a mea, nevasta mea!’’. Da-
că nu e în stare de un gest definitiv, 
hotărât, înseamnă ca nu mă iubește! 

 Tânăra a visat să fie soția lui Camil Pe-
trescu, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 
Pentru scriitor, Cella era prea inteligentă 
și nu corespundea portretului de nevastă 
ideală pentru un om de litere care credea 
că: 

            ,,Pentru un scriitor nimic nu-I 
mai periculos decât să te însori cu o 
femeie inteligentă’’ 

 Chiar dacă relația de iubire dintre cei 
doi nu s-a împlinit niciodată, prietenia a 
durat. Scriitorul a continuat să fie pentru 
Cella un sfetnic în ceea ce privește tainele 
scrierii, iar la rândul ei, Cella l-a ajutat să descrie toalete-
le personajelor feminine din ,,Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război’’, fiind totodată sursa inspiraționa-
lă pentru tânăra Ela. Atunci când ea îi solicita informații 
suplimentare despre personajul Ela pentru a putea să îi 
realizeze ținutele potrivite, Camil îi răspunde: 

           ,,Când avea 18 ani semăna cu dumneata. Pe 
urmă s-a schimbat. Să rămâi cum ești acum!’’ 

Liviu Rebreanu, scrisoare trimisă lui Camil Petrescu, 1927  

Viața de familist 

 Viața de familist, cu soție și copii începe pentru Camil 
Petrescu spre finalul carierei literare. 
 În 1947, la 53 de ani se căsătorește din obligație cu 
actrița Eugenia Marian, care rămăsese însărcinată. 
Ghighi, după cum era aceasta cunoscută, nu și-a luat 
niciodată numele Petrescu. Primul copil, Camil Aurelian 
Petrescu, este transmis din generație în generație nepo-
tului. Octavia Egeniu, cel de-al doilea fiu al lui Camil Pe-
trescu s-a născut în 1950. Au locuit toți patru într-un 
apartament de bloc pe strada Brezoianu. În 1955, își 
cumpără prima casă cu sumele încasate după apariția 
volumelor I și II din romanul ,,Un om între oameni’’ la in-
sistențele soției. 
      ,,El nu era un om așezat, avea oroare să cumpere 
ceva, să aibă posesiuni’’- fiul cel mare Camil Aurelian 
Petrescu. 
 Conform spuselor unui apropiat, pentru el, soția era un 
personaj infernal, iar căsnicia nu era un menaj, era o ca-
tastrofă, un chin îngrozitor. Au continuat să locuiască 
împreună doar de dragul celor doi copii. 

 Deși îi iubea 
foarte mult, 
Camil Petres-
cu nu a putut 
fi un tată ade-
vărat pentru 
copiii lui, pen-
tru că nici el 
nu a simțit 
dragostea 
paternă. Ca-
mil Aurelian 
Petrescu măr-
turisea într-un 
articol din 
2012 ca tatăl 
său era un om 
extrem de 
riguros și nu-

și amintește de jocuri, îmbrațișări sau sărutări. În relațiile 
cu copiii era strict, încerca să-i transforme pe ei ceea ce 
destinul nu l-a ajutat pe el, ocupându-se de viitoarea lor 
pregătire intelectuală. 
 Deși s-a căsătorit abia la finalul vieții, din obligație, criti-
cul Florica Ichim susține că singura femeie pe care Camil 
Petrescu ar fi dorit-o de soție este Cecilia Constantines-
cu. Din păcate, aceasta a murit foarte tânără, la numai 
29 de ani, în 1939, de tuberculoză. În scrisoarea de con-
doleanțe adresată părinților logodnicei sale, pe un ton 
sobru, Camil Petrescu scrie: 

        ,,Vreau să vă spun că pentru mine însumi e o 

mare și dureroasă pierdere moartea Ceciliei. Ea 

spulberă nădejdi nutrite îndelungă vreme și mă lip-

sește de tovarășa pe care mi-o doream...’’     

 

 

 

 

Elev, Andreea Lupu, clasa a 11-a B 
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Proiect     ”CASA  INTELIGENTĂ” 

Inf. Valeriu Apostol 

Sunt fericitul coordonator al Clubului de robotică din 

cadrul Liceului cu Program Sportiv din Galaţi, iar în aceste 
vremuri de pandemie ne-am confruntat cu foarte multe provo-
cări legate de desfăşurarea activităţilor. 

În cadrul clubului nostru, am demarat încă de anul trecut 
un proiect finanțat prin fondul Științescu cu peste 7.000 de lei, 
intitulat sugestiv ’’Fabrica”, unde elevii construiesc fel de fel 
de roboţei automatizaţi, maşini inteligente, case smart, sere 
automatizate iar lista poate continua cu multe proiecte şi idei 
pe care elevii le-au îmbrăţişat cu multă pasiune. 

Casa inteligentă este un proiect foarte complex, prin 
care elevii au construit o machetă a unei locuinţe dotată cu fel 
de fel de senzori (de temperatură, de mişcare, ultrasunet, de 
lumină, de umiditate etc) ce vor acţiona diferite sisteme auto-
mate de siguranţa şi confort din dotarea casei. În plus, casa 
are automatizată intrarea în curte, în casă şi în garaj, ilumina-
tul exterior şi interior pe fiecare nivel şi sistem de suprave-
ghere video.  

Din punct de vedere al componentei software am folosit 
un program de comandă pentru iluminatul interior și exterior 
dar şi pentru dispozitive electrice din casă, program ce l-am 
încărcat pe microcontrollerul NodeMCU cu cipset ESP8266 
cu comanda wifi si pentru care s-a folosit mediul de progra-
mare Arduino IDE, și o aplicaţie de tip android pentru coman-
da wifi a iluminatului interior al casei şi a dispozitivelor elec-
trice, dezvoltată pe platforma MIT APP Inventor 2. 

Din păcate, activităţile în grupuri mari au fost sistate iar 
prezenţa elevilor la şcoală a fost restricţionată chiar şi cu res-
pectarea tuturor condiţiilor de distanţare fizică şi de igienă, 
aşa că am fost nevoiţi să apelăm la şcoala de acasă şi pentru 
clubul de robotică, să diminuăm grupele de elevi iar parte din 
activităţile de programare şi construcţie să le realizeze indivi-
dual, urmând ca la întâlnirile fizice să rezolvăm toate proble-
mele apărute în online şi să punem cap la cap părţile din pro-
iect create acasă de fiecare elev în parte. În cadrul proiectului 
elevii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de robotică, construind şi 

programând sisteme şi echipamente noi, cele mai multe dintre 
ele cu strânsă legătură cu lumea reală . 
Materiale componente în dezvoltarea proiectului Com-
ponente hardware:  
* Non electric: 
- Carton 
- Carton colorat 
- Polistiren 
- Lipici 
- Hârtie 
- Scotch 

* Electrice: 
- Placă de dezvoltare arduino UNO - 2 bucăţi 
- Placă de dezvoltare arduino NodeMCU cu modul wifi 
ESP8266 
- Modul ESP32 cu cameră 
- Releu 8 canale 
- Releu 2 canale 
- Display LCD 2x16 I2C 
- Servomotor 
- Senzor PIR 
- Senzor lumină 
- Senzor ultrasunet 
- Buzzer 
- Led-uri 
Componente software 
 Program comandă senzori, iluminat, usa intrare, afisaj, 
program încărcat într-unul din cele două controlere Arduino 
Uno, pentru care s-a folosit mediul de programare Arduino 
IDE 

Program comandă modul ESP32 CAM încărcat în celălalt 
controller Arduino UNO cu menţiunea ca el comunică prin 
intermediul protocolului http (port 80) cu orice dispozitiv pe 
care se pot urmări imaginile, pentru care s-a folosit mediul de 
programare Arduino IDE. 
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– Suzanne Lenglen, a fost de sase ori campioa-
na a Wimbledonului la simplu. Jucatoarea de te-
nis frantuzoaica a castigat 31 de titluri de campi-
oana intre anii 1914 si 1926. Asadar, a fost si pri-
ma celebritate feminina din lumea tenisului, pre-
cum si una dintre primele vedete internationale 
din lumea sportului feminin. Era atat de buna, in-
cat presa franceza a supranumit-o ,,La Divine”, 
care se traduce prin ,,Divina”. Desi britanicii au 
fost impresionati cu cele 241 de titluri ale sale, cu 
recordul de 341 – 7 meciuri si 181 de meciuri 
castigate, au fost mai putin impresionati de atrac-
tia ei pentru brandy dintre seturi. A mai fost in 
centrul atentiei si atunci cand a purtat o rochie ce 
ii dezvaluia antebratele si ii ajungea doar pana la 
gamba. Scandalos! 

– Steffi Graf – care este singurul jucator de tenis 
din lume, barbat sau femeie, ce a reusit sa casti-
ge toate cele patru Grand Slams intr-un singur 
an. In anul 1988, Steffi Graf a castigat la Wimble-
don la dublu si aurul olimpic in simplu. 

– Atunci cand cineva aude cuvantul dieta se 
gandeste imediat la slabit. Nu acelasi lucru se 
intampla si cu luptatorii de sumo, care au ca scop 
al dietei ingrasarea. Spre deosebire de alte spor-
turi de lupta, in sumo, participantii nu sunt impar-
titi pe categorii de greutate, astfel incat greutatea 
poate determina rezultatul unui meci. Trebuie 
mentionat ca luptatorii isi monitorizeaza foarte 
atent incercarea lor de a lua in greutate. Acestia 
isi incep ziua fara a lua micul dejun pentru ca ei 
considera ca acest lucru le incetineste metabolis-
mul si ii ajuta sa nu arda multe calorii. La pranz, 
ei mananca o masa bogata in carne, legume, 
orez si diferite garnituri. Desi pare un festin, ei 
bine, nu e nici pe departe asa, acestia fiind fortati 
sa manance pana li se face greata. La cina, lup-
tatorii mai au parte de o masa la fel de copioasa 
inainte de a merge la culcare. 

– Tiger Woods, cel mai cunoscut jucator de golf 
din lume, a adunat peste 100 de milioane de do-
lari din premiile castigate. Acest lucru il face sa fie 
cel mai bogat jucator de golf din lume, cu o valoa-
re de aproape 700 de milioane de dolari. 

– Golful ramane unul dintre cele doua sporturi 
care au fost jucate pe luna. In anul 1967, Alan 
Bartlett a lovit o minge de golf cu o crosa, trimi-
tand-o in atmosfera de gravitate joasa. Aruncarea 
cu sulita este celalalt. 

– Doi serpasi, Apa Sherpa si Phurba Tashi, 

detin recordul de catarari pe Everest. Perechea a 
reusit sa ajunga in varf de cate 21 de ori fiecare, 
un numar cu adevarat impresionant. Phurba a 
reusit sa faca asta de trei ori doar in anul 2007, in 
timp ce Apa a ajuns in varf in fiecare an intre 
1990 si 2011. Acesta din urma spune ca a vazut 
schimbari clare pe munte, cauza de incalzire glo-
bala. Zapada si ghetarii se topesc, ceea ce expu-
ne roca si catararea devine astfel mai dificila. De 
asemenea, el este ingrijorat si de binele serpasi-
lor, care isi pierd casele din cauza inundatiilor ca-
uzate de topirea ghetarilor. Tocmai de aceea, 
Apa a dedicat cateva catarari cresterii interesului 
legat de schimbarile climatice. 

– Isao Machii, a surprins audienta cu indemana-
rea deosebita a sabiei de samurai. El a reusit sa 
taie un proiectil lansat cu un pistol, proiectil ce se 
indreapta spre el cu o viteza de peste 300 kilo-
metri pe ora. Pentru a taia proiectilul, samurai-ul 
are o capacitate supraomeneasca de a anticipa 
pozitia obiectului ce urmeaza a fi lovit. El se folo-
seste simultan de simturile auditive si vizuale, du-
pa care reactioneaza cu o viteza care nu intra in 
topologia umana. Asta ne face sa il consideram 
pe Machii un supraom. 

- Înainte de a deveni sport, schiul a fost o formă 
de transport prin munți. De fapt, schiul este o acti-
vitate preistorică, iar cele mai vechi informații 
despre această activitate datează de acum mai 
bine 5000 de ani, unde picturi rupestre înfățișea-
ză schiori care se propulsează de-a lungul zăpe-
zii. Totuși, schiul a devenit o activitate recreativă 
abia la mijlocul anilor 1800. 

- În timpul fiecărui joc de fotbal jucătorii aleargă, 
în medie, 9,65 km. Mai mult, fotbalul este un 
sport care a fost inventat în China, în anii 476 
î.Hr. Doar canadienii și americanii numesc acest 
sport soccer. 

- Cel mai lung meci de tenis din istorie a durat 
11 ore și 5 minute. S-a jucat la Turneul de tenis 
de la Wimbledon în 2010, între John Isner și Ni-
colas Mahut. Câștigătorul meciului a fost ameri-
canul John Isner. 

- Baschetul a fost inventat în 1891 de către Ja-
mes Naismith, un profesor de educație fizică din 
Massachusetts. Acesta a inventat baschetul cău-
tând o modalitate de a-și ține clasa de educație 
fizică în interior pe timpul iernii, pentru ca elevii să 
nu răcească din cauza frigului de afară.    

- Prima competiție oficială de biciclete s-a desfă-
șurat pe o distanță de 1.200 de metri și a avut loc 
pe 31 mai 1868 la Paris. Cursa a fost câștigată 
de englezul James Moore, care a condus o bici-
cletă din lemn cu roți de metal. 
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Cifrele au, de multe ori, darul de a lovi și o 

fac acolo unde doare cel mai tare. De data aceasta, 

însă, cifrele au fost amăgitoare în tot ce a însemnat 

învățământul românesc în pandemie. 

Până să ajungem la analiza rezultatelor de 

la BAC, vă propun să analizăm, în ansamblu, ce s-

a petrecut la clasă pe parcursul anului școlar 2019-

2020: pe de o parte, bucuria zilelor, săptămânilor 

de vacanță forțată, coroborată cu experimentul 

nereușit al învățământului în sistem mixt sau cu 

moțăiala din sistemul online, au deconectat 

aproape complet de la procesul educațional elevii 

care și așa erau agățati cu 

un fir subțire de școală. 

 Pe de altă parte, 

multitudinea de timp liber 

apărut dintr-o dată  a dat 

posibilitatea elevilor 

conștiincioși și responsabili 

să folosească o parte din el 

pentru aprofundare și 

învățare, rezultând  o 

prăpastie între unii și altii, 

cum România nu a mai 

cunoscut-o din perioada interbelică. 

Astfel pandemia a venit la pachet cu o 

pseudo-evaluare la clasă, plină de paradoxuri, în 

care elevi, care probabil nu au deschis o carte în 

viața lor, au putut să ia note foarte mari foarte ușor, 

la fel ca cei care au continuat să învețe în același 

ritm ca înainte de pandemie. Efectul a fost unul 

extrem de pervers, nivelând în jos tot ce ține de 

motivația elevilor de a depune un efort suplimentar 

pentru a învăța. 

În acest context, derularea examenelor de 

balaureat în aceleași condiții și cu subiecte cu 

același grad de dificultate ca înainte de pandemie, 

ar fi însemnat doar o cronică a unui dezastru 

iminent. Soluția aleasă de cei aflați la conducere a 

fost ca gradul de dificultate al examenelor să fie 

mult diminuat, iar parte din materie să fie scoasă 

din programa de bac. 

Chiar și așa, spre finalul anului 2020, elevii 

din clasele terminale au devenit din ce în ce mai 

conștienți de faptul că  în tot anul școlar nu au 

reușit să acumuleze destule cunoștințe cât să facă 

din participarea la examenul de BAC un eveniment 

reușit, și deși cauzele pot fi multiple, toate au ca 

numitor comun Pandemia Covid19! În consecință, 

prezența la orele remediale din programul ROSE a 

început să fie din ce în ce mai mare, iar orele din ce 

în ce mai multe, crescând progresiv efortul elevilor 

și al profesorilor de a salva ceea ce se mai putea 

salva dintr-un an dezastruos. 

Din aceste motive, 
procentul de 75% 

promovabilitate la bac, cu 
aproape 10% mai mare 
decât cel din anul 

anterior, poate părea, la 
prima vedere, un rezultat 

excelent și surprinzător, 
dar el trebuie tratat cu 
îngăduință și rezerve din 

cauza  anului greu prin 
care a trecut tot 
învățământul românesc. 

În anii ce urmează, pe lângă activitatea normală de 
la clasă, profesorii vor trebui să remonteze elevii pe 

liniile educaționale de dinainte de pandemie și să îi 
pregătească psihologic pentru exemene mult mai 
grele decât cele ce s-au desfășurat în pandemie, 

încercând totodată să recupereze, din mers, tot 
ceea ce au pierdut la clasă elevii din anii anteriori.  

Inf. Valeriu APOSTOL, coordonator proiect ROSE 
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    “’Îmi plac foarte mult activitățile extrașcolare des-

fășurate prin proiectul ROSE și mi-aș dori foarte mult 

să fie mai multe și mai diversificate.” 

Strungăreanu Andreea Violeta 

  „Îmi doresc ,ca pe viitor, să avem parte de mai mul-
te activități extrașcolare.” 

Focșa Giorgio 

  „Aș dori o ora de Rose și la disciplina istorie.” 

Doana Prodan Adriano 
 

  „Îmi doresc ca elevii participanți în proiectul ROSE 

să se întâlnească și în afara orele școlare pentru pre-

gătirea examenului de bacalaureat” 

Buhociu Denissa 
 

  „Aș dori ca acest proiect să fie mai activ în așa fel 
încât să putem participa mai mult și mai intens la aces-
te activități, în special la excursii, teambuildinguri, clu-
bul de robotică dar și la activitățile remediale de la ma-
tematică, limba română și biologie. “ 
                      Eiler Viorel 

 

  „Mi-aș dori ca în acest proiect să fie implicați mai 
mulți  elevi, atât în activitățile remediale, cât și în cele 
extrașcolare.” 

Hulea Veronica Andreea 

  „Propun schimburi de experiență cu alți elevi de la 

alte școli din județ și  poate și din țară.” 

Novac Gabriel Laurentiu 

  „Legat de activităție din proiectul ROSE, din punc-

tul meu de vedere cred că , profesorii au avut idei foar-

te bune și nu aș mai avea ceva de adăugat .’ 

Moțoc Cosmin  
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