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PPrrooff..  MMiihhaaeellaa  IIoonniiţţooaaeeii

 
 
Dragii noştri cititori, 

 

Iată-ne la al doilea număr al revistei noastre. Am dovedit că împreună putem! Ne 

bucurăm că primul număr a fost apreciat de voi toţi şi ne dorim să continuăm să scoatem la 

lumină, în paginile revistei noastre, tot ceea ce este mai bun, mai frumos şi mai sensibil în 

fiecare dintre noi. Aici povestim întâmplări şi evenimente care trebuie şi merită a fi 

menţionate, aici ne împărtăşim impresiile şi opiniile de viaţă, experienţele şi cunoştinţele, şi 

de ce nu... pasiunile noastre: poezie, desen…. 

Sunt foarte entuziasmată de feed-back-ul pe care l-aţi oferit la primul număr al 

revistei, în consecinţă ...continuăm!!! 

Numai împreună vom reuşi să devenim mai buni! 
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Auguste Rodin  
“Talent înseamnă să 
iubeşti ce faci.” 
 

 

 

 

Desene realizate de eleva Cliuța Mihaela 
Șușu, din  clasa a XI –a B 
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Desene realizate de George Matei, clasa a XI –a C 
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Adolescenți pe mare  

Nichita Stănescu 

 

Această mare e acoperită de adolescenți 

care învață mersul pe valuri, în picioare, 

mai rezemându-se cu brațul, de curenți, 

mai sprijinindu-se de-o rază țeapănă, de soare. 

Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect 

și îi contemplu ca la o debarcare. 

O flotă infinită de yole. Și aștept 

un pas greșit să văd, sau o alunecare 

măcar pân’ la genunchi în valul diafan 

sunând sub lenta lor înaintare. 

Dar ei sunt zvelți și calmi, și simultan 

au și deprins să meargă pe valuri, în picioare.  
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Culmea fizicii: Să paşti un cal putere pe un 

câmp magnetic.  

----------------------------- 

Culmea croitoriei: Să întorci pe dos 

costumul lui Adam.  

-------------------------------------- 

Culmea tehnologiei:  

Să alungi o muscă de pe ecranul 

calculatorului cu cursorul de la mouse! 

-------------------------------------- 

Culmea minciunii : O furnică să afirme că 

are creierul cât o nucă. 

-------------------------------------- 

Culmea electricităţii: Să gâdili un bec şi să 

râdă cei de la RENEL. 

-------------------------------------- 

Culmea ingineriei: Să construieşti un pod pe 

apa Sâmbetei. 

-------------------------------------- 

Culmea ţânţarului: Să-i intre ţânţarului o 

muscă în ochi. 

Culmea cruzimii: Să-ţi omori timpul. 

------------------------------------- 

Culmea răbdării: Să-ţi numeri firele de păr 

cu o mănuşă de box. 

------------------------------------- 

Culmea fotbalului: Să te uiţi în frigider şi să  

strigi: GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! 

------------------------------------- 

Culmea căsatoriei: Să ceri mâna fetei şi să 

primeşti piciorul tatălui! 

------------------------------------- 

Culmea cruzimii: Să baţi un căţel de usturoi, 

iar el să te muşte. 

------------------------------------- 

Culmea politeţii: Să stai în picioare într-un 

autobuz gol! 
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IMPLICAȚII ALE ATITUDINII 
FAȚĂ DE MINORITĂȚI –  

STEREOTIPURI, PREJUDECĂȚI, 
DISCRIMINARE 

Profesor Clara Ianc 
                                   

 
 De obicei, românii nu-i acceptă ca fiind egali cu ei, nu le încredințează instrumentele de 

creștere socială pe care le au și nu le acordă încrederea cuvenită, toate acestea pentru că așa au fost 

îndoctrinați. Ei sunt tinerii și copiii romi, cărora cei mai mulți dintre români le prevăd un viitor 

sumbru. Se cunoaște că romii au profitat de șansele primite, însă nu pentru obiectivele stabilite de cei 

care le-au acordat, ci pentru obiectivele lor personale, acestea fiind de multe ori împotriva legii sau a 

moralei comune. Din aceste motive, dar și din altele, românii și-au pierdut încrederea în copiii de 

etnie romă și astfel fenomenul de discriminare se agravează pe zi ce trece. Stereotipuri de genul: 

„romii fură”, „romii nu muncesc” sau „romii au un miros specific” se întâlnesc în dese cazuri în 

toate colțurile din țara noastră. O măsură pe care autoritățile o aplică pentru a contracara acest cerc 

vicios al discriminării sunt programele sociale. Din această categorie face parte – cofinanțat din 

surse europene – „O generație de specialiști romi în domeniul medical”, care își propune să 

încurajeze performanțele academice ale tinerilor romi care se pregătesc pentru o carieră în domeniul 

medical. Pe lângă acest program, mai există și altele, pe care le vedem zilnic în mass-media, cu 

speranța de a avea efectele scontate în cel mai scurt timp. Majoritatea fac parte din fondurile 

structurale POSDRU (Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane). Dacă nici 

aceste programe nu vor fi de ajutor sau dacă implementarea lor nu vine cât mai repede, implicații de 

genul violenței, al furturilor sau al violurilor vor răsări și mai des decât sunt astăzi. 

 Un aspect important din zilele noastre este faptul că romii se căsătoresc prematur și au copii 

la vârsta de 15 ani, în comparație cu românii, care la această vârstă nu se gândesc nici pe departe la 

căsătorie, iar în nici un caz la conceperea unui copil (căsătoria în rândul baieților este ilegală până la 

data majoratului, respectiv 18 ani, iar la fete până la vârsta de 16 ani). Majoritatea românilor se 

căsătoresc și se gândesc la un copil la vârsta de 30 de ani, când păstrând actualul context, romii se 

pregătesc să fie bunici. Astfel, gradul de natalitate în rândul romilor crește de cel puțin două ori, spre 

deosebire de români. Dacă mai luăm în considerare și faptul că romii au de obicei mai mulți copii, 
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numărul lor va crește într-un ritm mult mai alert și să nu ne mire în viitor de ce vom fi mai puțini 

români și mai mulți etnici romi. 

 O însușire pozitivă a romilor este faptul că numărul avorturilor este net inferior față de 

avorturile înregistrate de români, având în vedere că maximum 5% dintre romi fac avorturi. Acest 

capitol este clar câștigat de romi, de la care putem învăța (iată că există și lucruri bune despre romi). 

Această înmulțire a romilor nu este un fapt rău, doar cu condiția ca acei copilași să aibă o educație 

adecvată, să trăiască într-un mediu decent și curat, pentru a nu intra în contact cu anumite boli și să 

nu aducă implicații negative față de societatea civilă (dacă un nou-născut ajunge în viitor un 

criminal, direct sau indirect, atunci unele persoane îi vor dori moartea sau și-ar fi dorit ca acesta să 

nu se fi născut, fapt care duce la problema cu avortul). Aceste abateri pot fi combătute tot prin 

programe sociale, finanțate din surse europene și aplicate de personal profesionist. 

 O sursă de finanțare poate fi o 

taxă Robin Hood, adică un impozit 

aplicat cântăreților de etnie romă, iar 

acești bani pot fi îndreptați către 

sărmanii romi. De exemplu, un câștig 

de 10.000 euro pe o seară al unui 

lăutar notoriu, impozitat cu cota 

unică (16%), ar aduce 1.600 euro, 

care se îndreaptă spre cei necăjiți și 

solidaritatea dintre aceștia poate fi 

atinsă. Teoretic e ușor, practic însă foarte greu, chiar imposibil, dar speranța moare ultima și cu un 

ajutor din aprtea autorităților competente (care lipsește în majoritatea locurilor) sau a voluntarilor ar 

aduce această teorie în sfera realității practice. 

 Un exemplu al faptului că educația, mediul adecvat, banii sau profesia pot aduce romii pe 

drumul cel bun este vizibil în țara noastră, astfel cântăreața Andra Măruță, prin talentul muzical a 

șters pata etniei rome (deși multe persoane nu știu faptul că este de etnie romă). Marele actor Jean 

Constantin, care era poreclit „Șatra”, a reușit să iasă din mlaștina mediului neprielnic al romilor. 

Fostul fotbalist Ilie Dumitrescu sau mult mai tânărul Bănel Nicoliță sunt alte exemple care au adus 

etnia romă la  un nivel superior. Să nu uităm de politicianul Mădălin Voicu, care nici pe departe nu 

are sau nu arată să aibă trăsăturile unui rom, ci încearcă să ajute această comunitate din România. 

Atitudinea romilor față de aceste vedete mai sus amintite este total schimbată, aceștia și-au câștigat 
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încrederea poporului român care se și mândrește cu astfel de persoane. Ei sunt și promotori ai 

integrării romilor, dar foarte important este faptul că popularitatea lor în rândul romilor este crescută, 

deci ei sunt persoane cheie pentru combaterea implicațiilor negative ale romilor în societate. 

Amintitul politician a intrat în sfera politică și cu scopul de a-și ajuta semenii. Alți etnici romi au 

avut și au în continuare mandate politice, precum Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 al 

capitalei sau cântărețul Adrian Minune, care a ocupat poziția de consilier local al unei comune în 

trecut. 

 Politicienii din străinătate, mai ales in Europa de Vest, au în proiectele lor anumite măsuri de 

a scăpa de romii veniți din est, din România sau Bulgaria. Se spune că romii fură de peste tot, 

violează femei, mai mult omoară persoane pentru a le obţine bunurile și acestea au dus la ideile 

acelor politicieni de a trimite acasă persoanele intruse, mai ales romii. Au fost acuzați de xenofobie, 

însă nu sunt mulți care au primit și pedepse în acest caz. 

 Mai există și alte probleme cu soluții care pot fi dezbătute, cum ar fi căsătoria dintre o 

persoană de etnie română și alta de etnie romă, educarea persoanelor mature din rândul romilor, 

austeritate față de această minoritate etc. În concluzie, putem spune că există soluții pentru 

combaterea conflictelor mai sus amintite, însă trebuie căutate și aplicate de profesioniști. 
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Top 10 “de ce?” 
 

1) De ce bărbatul trebuie să meargă, alături de femeie, pe 

partea exterioară a drumului? 

Originile acestui obicei de bună purtare, dar şi de precauţie, 

nu au o încadrare foarte precisă în istorie, dar fac referire la 

prevenirea expunerii femeii în faţa eventualelor pericole 

ce ar putea veni dinspre exteriorul drumului. Unii consideră că astfel, dacă un vehicul ar trece în 

viteză pe drum, foarte aproape de trotuar, bărbatul şi nu femeia ar fi cel stropit de eventualele 

bălţi şi noroaie. De asemenea, din acea poziţie, bărbatului i-ar fi mai uşor să îşi apere compania 

feminină, trimiţând-o mai lesne la adăpost şi, încă o dată, ferind-o de expunerea în calea 

primejdiei. 

2) De ce dau bărbaţii "noroc" cu mâna dreaptă atunci când se întâlnesc? 

Trebuie menţionat că în trecut, gestul de a da mâna diferea un pic de forma sa de astăzi. Bărbaţii 

îşi prindeau reciproc braţele drepte din zona antebraţelor, pentru a pipăi atât palma cât şi 

mâneca, căutând existenţa unei eventuale arme. Mai mult, în diverse societăţi medievale, 

înainte de apariţia hârtiei igienice, exista obiceiul ca oamenii să îşi foloseasca mâna stângă. 

De aceea, aceasta era considerată murdară şi, în consecinţă, niciodată întrebuinţată pentru salut. 

3) De ce ridică bărbaţii pălăria atunci când salută? 

Descoperirea capului denotă în sine un gest de smerenie şi respect, înfăţişându-l pe omul 

dinainte aşa cum este el, la statura cu care a fost înzestrat. Totuşi, manifestarea pare să aibă 

rădăcini foarte clare în trecutul nu foarte îndepărtat al civilizaţiei umane, reiterând obiceiul de 

ridicare a coifului prin care cavalerii, la sfarşitul unui turnir, îşi descopereau chipul, spre a fi 

recunoscuţi şi adulaţi de public. 

4) De ce bărbatul intră primul în restaurant? 

Este unul dintre puţinele locuri unde "lipsa de politeţe" este o virtute. Explicaţia este simplă. De 

regulă, când se deschide uşa restaurantului, oamenii din local îşi vor îndrepta privirile spre 

intrare. Bărbatul intră primul, tocmai pentru a feri femeia care îl insoţeşte, de privirile 

indiscrete. La masă, gentlemanul îi va oferi partenerei scaunul cu spatele spre sală. Astfel, va 

putea mânca liniştită, nederanjată fiind de privirile curioşilor. 
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5) De ce spunem "Noroc" sau "Sănătate" atunci când cineva strănută? 

Prezenţa acestui gest este discutabilă în "topul" de faţă, deoarece, conform normelor de bună 

purtare, dacă cineva strănută în imediata noastră vecinatate, comportamentul corect este 

ignorarea momentului şi evitarea oricărei remarci, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totuşi, în 

accepţiunea generală, este considerat un gest de bună credinţă să faci această "urare" persoanei 

ce dă semne de guturai. Originile? Oarecum multiple. În anul 77 d.Hr., oamenii credeau că 

strănutul cauzează pierderea sufletului sau încetarea bătăilor inimii, aşa că "Fii 

binecuvantat!" ("Noroc, sănătate" la romani) era folosită ca o formulă menită să prevină 

aceste nenorociri. În plus, în vremurile de demult, medicina era rudimentară şi făcută după 

ureche, oamenii mureau adesea din simple gripe sau răceli şi o astfel de urare avea o însemnătate 

mult mai mare decât astăzi, fiind înzestrată, în conştiinţa oamenilor, cu puteri oarecum 

vindecătoare.  

6) De ce bărbaţii le oferă flori femeilor? 

Explicaţia este mai degrabă 

respingătoare, dar se pare că acest obicei 

este originar din Evul Mediu. Atunci, 

igiena corporală era neglijată pentru 

că baia era considerată ceva murdar 

(creştinii disociindu-se de bunele 

obiceiuri ale romanilor), fiind un eveniment care se întâmpla aproximativ o dată pe an, iar florile 

aveau menirea de a îndepărta izurile neplăcute ale doamnelor. Avem de a face, aici, mai 

mult cu o forma de politeţe interesată, barbaţii făcându-şi, mai degrabă, lor înşişi un serviciu, 

prin oferirea de flori parfumate femeilor cu mirosuri... tari. 

7) De ce nu trebuie să ne descălţăm atunci când mergem în vizită şi de ce trebuie să le cerem 

oaspeţilor noştri acest lucru? 

Precum în cazul oferirii de flori, şi evitarea descălţării provine tot din Evul Mediu şi este un 

obicei care ţine tot de cauza îndepărtării eventualelor mirosuri neplăcute care ar putea emana 

din picioarele goale. În plus, invitatul poate avea parte de un accident nefericit, cum ar fi o şoseta 

ruptă şi degete la vedere, o situaţie jenantă pentru toţi cei prezenţi. 

8) De ce bărbatul trebuie să intre primul în taxi? 

Poate părea o pornire paranoidă, dar răspunsul este: de teamă ca nu cumva taximetristul să 

pornească în trombă cu domniţa! Perspectiva nu este foarte hilară nici astăzi, având premise 
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plauzibile, însă această precauţie îşi găseşte o justificare solidă în vremurile medievale ale 

curtezanelor şi amorezilor de tip Cassanova. Nu de puţine ori, aceşti amanţi perfecţi s-au 

substituit rolului de birjari ai unor caleşti sau trăsuri, pentru a le fura aristocraţilor, chiar de sub 

nas, preţuitele "achiziţii" feminine. Ca să evite asemenea surprize neplăcute, domnii s-au gândit 

să îşi dea lor înşişi întâietatea la "îmbarcări", tendinţa păstrată până în zilele noastre. 

9) De ce punem mâna la gură atunci când căscăm? 

În afara faptului că multă lume nu mai are acest bun obicei şi că explicaţia sa evidentă este 

neexpunerea interiorului cavităţii bucale spre văzul tuturor, această grijă de a ne acoperi gura 

atunci când căscăm are la baze o superstiţie destul de veche. Ca şi în cazul strănutului, şi în cel al 

căscatului oamenii de odinioară vedeau pericolul eliberării sufletului din corpul uman sau 

pătrunderea necuratului în acesta. De aceea, printr-o metodă pe cât de simplă, pe atât de 

eficientă, astuparea gurii cu mâna înlătură eficient aceste îngrijorări. 

10) De ce era un mare sacrilegiu ca glezna unei femei să fie văzută de un bărbat, altul decât 

soţul său? 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în anumite ţări din Europa, se năşteau chiar dueluri pe viaţă şi 

pe moarte pentru un astfel de eveniment, care astăzi pare de-a dreptul ridicol. Cu atât mai 

caraghioasă pare situaţia, cu cât decolteul generos al femeilor, nu doar "avea voie", dar era musai 

să fie arborat fără nici o grijă, în toată plenitudinea lui, în văzul lumii... de dragul expunerii 

bijuteriilor. Piciorul, în schimb, era acoperit întotdeauna cu ciorap, fiind considerat, pe 

atunci, un fel de organ intim al femeilor, motiv suficient ca surprinderea sa cu privirile să 

nască tragedii. 

Secretul unui comportament agreabil şi civilizat în societate se poate obţine prin 

decantarea bunelor obiceiuri filtrate şi adaptate de la o generaţie la alta. Familia, şcoala, anturajul 

au un rol capital în formarea unei existenţe normale a oricărui individ. Un adevăr cunoscut, dar 

neasimilat suficient, spune că drumul libertăţii trece prin cultură. 

Prof. MIHAELA IONIŢOAEI 

Sursa http://www.descopera.ro 
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* Cueva de Nereja este peștera cu cea mai lungă stalactită: o coloană  
calcaroasă lungă de 59 m, fixată prin baza sa de plafonul Peșterii Cueva 
de Nereja, situată în sudul Spaniei, în apropiere de orașul Malaga, în una 
din prelungirile sistemului muntos Cordilieras Beticas ce domină țărmul 

mediteranean. 
*Holloch este cea mai lungă peșteră din lume (104 km), situată în Alpii Calcaroși din partea 
centrală a Elveției lângă localitatea Moutathal. 
*Pierre Saint-Martin este peștera cea mai adâncă ( 1332 m între nivelul de bază și plafon) și cu 
cel mai adânc aven (700 m), situată în sud-vestul Franței, la granița cu Spania în Pirineii 
Occidentali. 
*Optimisticeskaia este cea mai lungă peșteră formată în gips (183 km) se află în Ucraina în 
Podișul Volîno-Podolic, bazinul fluviului Nicilava (afluent de stînga al fluviului Nistru). 

*Pe pereții unei grote din Almeria ( Spania) s-au descoperit enorme cristale de ghips transparent, 

unele atingând chiar la 2 m lungime. Se pare că acestea sunt cele mai mari din lume. 

*Altamira este peștera cu cele mai renumite picturi rupestre paleolitice. Este situată pe teritoriul 

Spaniei la granița nordică la contactul Munților Cantabrici cu Golful  Biscaya. 

*Moscova cu peste 10,5 milioane locuitori (2009) este cea mai mare aglomerație urbană din 

Europa, este orașul cu ieșire la cinci mări prin intermediul canalelor (Marea Caspică, Marea 
Azov, Marea Albă, Marea Barents și Marea Baltică). 

*Murmansk este cel mai mare oraș situat dincolo de Cercul Polar Arctic (468000 locuitori în 

1998). Ultimele ramificații ale Curentului Cald al Atlanticului de Nord favorizează continuarea 
de-a lungul întregului an a traficului maritim (portul nu este blocat de ghețuri). 

*Reykjavik este capitala situată la cea mai mare latitudine nordică. 

*Veneția este orașul situat pe cele mai multe insule (118, după alte surse peste 300), în Laguna 

cu același nume din nord-estul Italiei, separată de Marea Adriatică printr-un perisip (Lido), 
străpuns în trei locuri (porți). 

*Londra este orașul cu primul metrou din lume (10 ianuarie 1863) și cea mai extinsă rețea de 

metrou (435 km). 

*Sankt Petersburg este cel mai nordic oraș milionar, situat la peste 59 grade latitudine nordică, 

este renumit pentru nopțile sale albe, nopți în care nu se produce întunecarea completă din cauză 
că Soarele nu coboară suficient sub orizont, fenomen specific latitudinilor mari, în apropierea și 
dincolo de Cercul Polar (în perioada 11iunie – 2 august). 
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*Roma este cel mai mare muzeu în aer liber, având cele mai multe monumente istorice și de artă 

din lume. 

*Duisburg este cel mai mare port fluvial, cu un trafic de mărfuri de peste 50 mil.tone. situat la 

confluența Ruhrului cu Rhinul, este un vechi oraș hanseatic cu peste 510 000 locuitori. 
                                                                                   Prof. Liliana ALB  

 

 

Limba noastră-i o comoară 
 

Prepoziţia PE la acuzativul pronumelui relativ CARE cu rol de 
complement direct este obligatorie. 

Am întâlnit următoarea exprimare: 

Scaunul care s-a suit pisica pe el este 
rupt.  

Corect ar fi fost: 

Scaunul pe care s-a suit pisica este 
rupt.  

Aceeaşi greşeală se întâlneşte şi în enunţurile de mai jos: 

Băiatul care îl cheamă Ionel locuieşte la etajul al doilea.  

Care este stilul de muzică care-l promovezi? 

Ajutorul care i l-a dat el acestei familii este nepreţuit. 

Acesta este primul articol care l-am realizat. 

Ar fi trebuit să se spună: 

Băiatul pe care îl cheamă Ionel locuieşte la etajul al 
doilea.  

Care este stilul de muzică pe care-l promovezi? 
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Ajutorul pe care i l-a dat el acestei familii este nepreţuit. 

Acesta este primul articol pe care l-am realizat. 

 

Dezacordul pronumelui CARE 

Pronumele CARE are următoarele forme: 

 

Cazul 

singular plural 

masculin feminin masc. şi fem. 

N-Ac. CARE CARE CARE 

G-D CĂRUIA CĂREIA CĂRORA 

 

!! Necunoaşterea acestor forme va da naştere unor dezacorduri de genul: 

A venit studentul cel nou, a cărei carte va fi publicată luna viitoare.  

Mama Anei, omul căreiaîi datorează totul... 

Va fi o locuinţă accesibilă, al cărui preţ nu va depăşi... 

 Corect ar fi fost:  
A venit studentul cel nou, a cărui carte va fi publicată luna viitoare. (acordul 

se face cu studentul). 

Mama Anei, omul căruia îi datorează totul... (acordul se face cu omul). 

Va fi o locuinţă accesibilă, al cărei preţ nu va depăşi... (acordul se face cu 
locuinţă). 

          Prof. Alina Tănasie 

 

 
 

Problema 1        Prof. Gabriela Dumitrașcu 

Un om spune prietenului: „Eu am prins mulţi peşti mari, dar cei mici de două ori mai 

puţin. În total am avut 16 peşti”. Este oare adevărat? 
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Problema 2 

Opt numere 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 trebuie de aranjate în pătrăţele astfel, încât fiecare din 

patru sume (în pătratul exterior, cel interior şi pe diagonale) să fie egală cu 20. 

Problema 3 

Mutaţi unul din beţişoare astfel încât egalitatea să fie adevărată: 

 
 

 
 Prof. Cristian Munteanu 

0.(9) = 1 
 Este adevărată sau nu relația 0.(9) = 1 ? După cum ştim, 1 este mai mare ca orice număr 

de forma , ceea ce este adevărat, deci . În acest caz, ne punem întrebarea 

cu cât este mai mare 1 decât 0.(9) (un număr foarte mic şi anume ) şi această diferenţă 

ce reprezintă? Demonstrația faptului că 0,(9) este 1 se poate realiza în mai multe modalități: 

a) Transformarea facțiilor zecimale periodice în fracții ordinare . 

 b) Dacă notăm și înmulțim relația cu 10 obținem dar  

 și ecuația devine  de unde rezultă . 

c) Problema noastră  poate fi tratată și ca limita unui șir:  

 

În paranteză avem suma unei progresii geometrice cu n termeni şi raţie  
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În prezent, când ne referim la 

inteligenţă, înţelegem cel puţin două lucruri: 

intelectul (IQ) şi inteligenţa emoţională 

(EQ). 

„În mod tradiţional, puterea creierului 

este dată de IQ, însă cu cât lumea devine 

mai complexă, inteligenţa emoţională trece 

pe primul plan”. (Daniel Goleman). 

O persoană inteligentă emoţional este 

abilitată în patru domenii: identificarea 

emoţiilor, înţelegerea emoţiilor, reglarea 

emoţiilor şi folosirea emoţiilor.  

În viziunea lui Daniel Goleman (1998), 

inteligenţa emoţională este formată din cinci 

factori: cunoaşterea propriilor emoţii, 

managementul emoţiilor, motivare, 

recunoaşterea emoţiilor la alţii (empatie) şi 

relaţiile interpersonale.  

Iată o comparaţie între IQ şi EQ.  

Intelectul - IQ (capul) 

- ne ajută să facem socoteli; 

- ne ajută să procesăm informaţii; 

- se bazează pe logică; 

- ne ajută să rezolvăm probleme; 

- ne ajută să reuşim la şcoală; 

-în decursul vieţii IQ-ul este relativ constant. 

Inteligenţa emoţională - EQ (inima) 

- ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi să 

ne motivăm; 

- ne ajută să luăm decizii (fără emoţii nu 

poate fi luată nici o decizie); 

- ne ajută să comunicăm şi să ne înţelegem 

mai bine cu alţi oameni şi să construim 

relaţii puternice, care durează; 

- ne ajută să ne transformăm; 

- ne ajută să învăţăm din experienţă; 

- ne ajută să fim creativi; 

- ne ajută să reuşim la locul de muncă şi în 

viaţă. 

Dezavantajele intelectului 

- funcţionează bine doar când suntem calmi; 

- funcţionează încet, sau în orice caz mai 

încet decât inteligenţa emoţională; din 

această cauză nu ne putem baza pe IQ atunci 

când ne aflăm în situaţii critice sau când 

trebuie să luam rapid decizii; 
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- este un predictor slab al succesului nostru 

în viaţă; (însă un bun predictor al succesului 

nostru în şcoala tradiţională); 

- rămâne relativ constant toata viaţa. 

Avantajele inimii 

- funcţionează bine în orice situaţie; 

- funcţionează rapid sau în orice caz mai 

repede decât IQ-ul; din această cauză ne 

putem baza pe EQ când ne aflăm în situaţii 

critice sau când trebuie să luăm rapid 

decizii; 

- este un predictor puternic al succesului 

nostru în viaţă; 

- poate creşte, chiar foarte mult. 

Iată un exemplu dat de Robert 

Stenberg, care ilustrează diferenţa dintre 

intelect şi inteligenţa emoţională: Doi copii 

se plimbau printr-o pădure. Unul din ei era 

foarte bun la învăţătură, premiant, foarte 

apreciat de adulţi (IQ). Celălalt era un 

şmecheraş, slab la învăţătură, dar foarte 

descurcăreţ în viaţa de zi cu zi (una din 

caracteristicile persoanelor inteligente 

emoţional). Celor doi copii le iese un urs în 

faţă. Primul face repede nişte calcule şi 

ajunge dezamăgit la concluzia că nu poate 

scăpa cu fuga din faţa ursului. Celălalt, 

foarte calm, se apleacă, îşi verifică pantofii 

şi îşi strânge mai bine şireturile. Primul, 

foarte trist, îi spune că a făcut calcule şi nu 

au nici o şansă să scape de urs dacă o iau la 

fugă. Cel de-al doilea îi răspunde, cu acelaşi 

calm: „Te-nşeli! Tot ce trebuie să fac este să 

fiu cu un pas înaintea ta.” (păstrarea 

calmului şi mintea limpede în situaţii critice, 

sunt alte două caracteristici ale persoanelor 

inteligente emoţional). 

Cercetările au arătat că succesul 

nostru la locul de muncă sau în viaţă 

depinde 80% de inteligenţa emoţională şi 

doar 20% de intelect. În cazul liderilor, 

inteligenţa emoţională contribuie cu până la 

90% la succes. Asta nu înseamnă că rolul 

IQ-ului trebuie neglijat. IQ-ul continuă să fie 

important, dar nu cel mai important. Creierul 

omului, înainte de toate, este făcut ca să 

iubească.  

            De altfel, viaţa şi experienţa fiecărui 

individ arată că, spre deosebire de IQ, care 

nu se schimbă mai deloc după adolescenţă, 

inteligenţa emoţională este, în mare parte, 

învăţată, şi continuă să se dezvolte pe 

măsură ce înaintăm în vârstă şi învăţăm să 

cunoaştem emoţiile şi sentimentele şi să le 

utilizam pozitiv. Poate că nu întâmplător se 

vorbeşte în popor de maturizare, care, în 

fond, este potenţialul pe care-l dobândim de 

a învăţa abilităţile practice bazate pe 

componentele EQ.  

Viitorul aparţine pe deplin E.Q.-ului. 

Prelucrare de pe Internet 

Prof. ec. Charlotte Maria Irimie 
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EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ 
 

prof. Florentina Petrescu  

 

S-a demonstrat că tehnologia on-line are un efect pozitiv semnificativ în ceea ce 

priveşte participarea elevilor, interacțiunea și învățarea atunci când este utilizată împreună cu 

predarea tradițională. Instrumentele on-line oferă oportunități unice pentru instructori în a 

angrena elevii în diferite activități și oferă o nouă dimensiune în interacțiune. 

Learning Management Systems (LMS) sunt clase digitale eficace, folosite de 

profesori pentru a stoca materialele de curs on-line, a atribui sarcini, teste și examene, a 

monitoriza scadențe, a vizualiza rezultatele elevilor, a monitoriza progresele lor și a le oferi 

feedback, toate într-un singur loc. Din păcate, nu toate școlile și universitățile îşi permit un 

sistem LMS. Cu toate acestea, prin 

introducerea de LMS web-

based Easyclass.com, profesorii și 

elevii pot avea acces acum la toate 

instrumentele digitale de care au 

nevoie pentru învățare, gratuit.

 Folosind instrumente 

tehnologice, se individualizează 

experiența de învățare deoarece permite elevilor să învețe în ritmul lor propriu și în funcție de 

interes, cunoștințele şi stilul lor anterior. De exemplu, elevii pot viziona filme educative 

împărtăşite de instructori de câte ori este nevoie până când înțeleg pe deplin subiectul. 

  Diferit de furnizorii de LMS tradiționale, Easyclass conţine şi forumuri de discuții on-

line, ca parte a caracteristicilor lor de bază, care sunt esențiale în experiența de învățare. 

Interacțiunile din forumurile on-line permit elevilor să posteze mesaje în cadrul discuțiilor, să 

interacționeze și să primească feedback de la alți elevi sau instructori și, prin urmare, 

favorizează o înțelegere mai profundă față de subiect. Discuțiile on-line promovează, de 

asemenea, un sentiment de comunitate, care duce la explorare colaborativă și la o gândire 

critică. 

Cu ajutorul caracteristicilor rețelelor sociale, Easyclass oferă profesorilor posibilitatea 

de a forma grupuri cu colegii lor prin care pot discuta despre noile tendințe educaționale. 

 

 

http://easyclass.com/
http://www.easyclass.com/
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Utilizarea LMS 

precum Easyclass permite 

comunității de învățare să 

interacționeze cu ceilalți on-

line. În plus, permite accesul 

la materialele de curs, oricând 

și de oriunde. Studiile de 

cercetare au arătat că 

instrumentele on-line oferă 

oportunități semnificative pentru ca elevii să se implice în procesul de învățare prin 

participarea lor activă. 

Ceea ce profesorii din Easyclass fac foarte bine e să combine cele mai bune 

metode pedagogige din clasă, testate și reale,  cu aplicații și tehnologii digitale noi, care 

apar on-line. Este vorba de a ne asigura că mediile on-line și off-line se contopesc astfel 

încât să putem crea cea mai personalizată experiență de învățare pentru elevi. 

În ziua de azi, toți elevii trebuie să demonstreze calități și cunoștințe tehnologice și 

de învățare în pas cu secolul XXI care îi vor pregăti pentru succesul în școală, muncă și 

viață într-o societate globală. Easyclass este o platformă  neprețuită pentru promovarea 

cetățeniei digitale pentru elevi și pentru conștientizarea unei participări on-line oportună, 

dar incitantă. 
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Leadership-ul global 
Prof. Magda Szas 

Leadership-ul a fost întotdeauna un domeniu 

global de studiu, împrumutând din învăţăturile clasice 

ale Occidentului şi Orientului, începând din vechime (de la Aristotel, Confucius sau Budha) şi  

continuând în zilele noastre (de la Machiavelli şi Hobes până la Burke şi Marx). Bazându-se  pe  

această  tendinţă  actuală  de  extindere  a  studierii  leadership-ului  la nivel  mondial,  profesorul  

James  MacGregor  Burns  (recunoscut  ca  unul  din  primii  leaderi  ai studiului de leadership) 

priveşte cu optimism viitorul domeniului. 

Leadership-ul, în ultimul deceniu, a devenit o componentă majoră a managementului, 

cu o specificitate şi o autonomie aparte, cu o influenţă majoră asupra performanţelor 

organizaţiei. Importanţa leadership-ului în cadrul organizaţiei a  crescut pe măsură ce mediul 

a devenit mai volatil şi competitiv, iar oamenii mai bine pregătiţi şi informaţi pot deschide 

drumul  spre succes  pentru  a fi un bun leader.  

Globalizarea politicilor economice şi sociale impune cunoașterea oportunităţilor prin 

dezvoltarea rapidă a informaţiilor şi tehnologiei. Sunt necesare noi abordări ale leadership-

ului, mai potrivite cu sarcinile de reformulare sau reinventare a organizaţiilor existente pentru 

a corespunde schimbărilor economice globale. Interesul teoretic şi practic faţă de leadership 

este în continuă creştere şi leaderii vor crea un mediu care încurajează dezvoltarea  abilităţilor,  

învăţarea  şi deschiderea  la  nou  astfel  încât  cei  din echipă  să  participe  la  procesul  de 

transformare a resurselor. 

Unii  teoreticieni  definesc leadership-ul  prin  prisma  acţiunilor  pe  care leaderii  

numiţi  le întreprind,  ceea  ce  orientează  analiza  spre  personalitatea  şi comportamentul  

acestora. Alţii  spun  că  leadership-ul  include toate eforturile pentru a influenţa 

comportamentul altora, ceea ce  înseamnă  că  leadership-ul  este  o  funcţie  exercitată  în  

grup. Leadership  înseamnă  „a  aduce  viziunea  oamenilor  la  un nivel superior, a creşte 

performanţa lor la un standard mai înalt,  a  construi  personalitatea  lor  peste  limitele  

normale” (P. Drucker 1986). Pentru  a  rezuma,  leadershipul  este  o  abilitate  pe  care  unii  

oameni  au.                  

Astfel, etimologic, leader (engl. leader) și leadership vin de la verbul englezesc to 

lead, care are mai multe sensuri: a conduce; a îndrepta; a determina; a îndruma; a dirija; a 

arăta drumul; a însoți.  Forma de gerunziu „ leading” este metaforică, dar literalmente 
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„umplută” cu noţiuni de mişcare, de progres, de tranziţie de la un  loc  la  altul  sau  de  la  o  

stare  la  alta. În opinia lui John Adair1 leadership-ul este „abilitatea ancestrală referitoare la 

stabilirea direcției”.2  

              În acest sens, leadership-ul global necesită: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Prin urmare, un  leadership  bun  din  partea managementului  unei  organizaţii  ajută  

la dezvoltarea  muncii  în  echipă  şi  la integrarea  obiectivelor  individuale  cu  cele ale 

grupului. De asemenea, ajută motivaţia intrinsecă  prin  accentuarea  importanţei muncii  pe  

care  oamenii  o  realizează. 

                                       
1 John Adair, născut în 1934 în Marea Britanie, a dezvoltat modelul leadership-ului orientat spre acţiune la 
nivelul anilor ‘60 şi ‘70, în timp ce preda la Academia Militară Regală din Sandhurst şi activa în acelaşi timp în 
cadrul Societăţii Industriale – înfiinţată cu aproximativ 75 de ani în urmă; aceasta este o organizaţie 
independentă, nonprofit, care îşi propune să ajute organizaţiile să devină mai eficiente, productive şi orientate 
către client, prin intermediul unei forţe de muncă motivate, prin organizarea unor cursuri, conferinţe şi fiind șef 
al departamentului de leadership, aşa că se poate considera că acesta aduce o contribuţie relativ recentă în 
domeniul teoriilor de management. Adair reuşeşte să demonstreze că leadership-ul se poate învăţa, transfera, 
nefiind o trăsătură preponderent înnăscută. Acesta a contribuit la schimbarea percepţiei despre management, 
pentru a include leadershipul şi abilitătile conexe precum luarea deciziilor. 
2 Adair, John - http://www.johnadair.co.uk 
 

Perspectivă globală Cunoașterea globală 

Competențe de leader 
global 

Experiență la nivel global 

Leaderii la nivel global au 
obiective clare, posedă 
sensibilitate culturală și 
respect și demonstrează 
perspective anticipate. 

Leaderii la nivel global au o 
cunoaștere largă și profundă  pentru 

diverse probleme și sunt capabili să se 
confrunte cu probleme legate de 

societate și cultură, politică, relații 
internaționale, economie, drept și de 

afaceri. 

Leaderii  la nivel global 
trebuie să aibă abilități de a 

comunica eficient, să 
rezolve probleme 

contemporane, de a fi 
flexibili, pasionaţi și să 
interacționeze bine și cu 

respect pentru alții. 

Leaderii  la nivel global  au 
experiență în confruntarea cu 

diverse informații și în 
comunicare, prin participarea 
la programele de dezvoltare a 
conducerii, cum ar fi stagiile 

și conferințele studențești 
academice. 

 

Leadership-ul 
global 

http://www.johnadair.co.uk/
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ERASMUS+, EUTOURS 

O MINUNATĂ EXPERIENȚĂ  
ÎN MALAGA 

 
Programul ERASMUS+ - EUTOURS a fost o experiență minunată. Când am aflat 

rezultatele selecţiei pentru stagiul de practică în Malaga, Spania, nu mi-a venit să cred că am 

fost admisă.  

Perioda de desfășurare a fost 12 februarie – 4 martie 2017 și cei 10 elevi participanți 

au fost din clasa a XI –a C: Biro Izabela, Botu Lucian, Chiriac Alexandru, Curelar Andreea, 

Duma Radu, Ioja Andreea, Lungu Cosmina, Molnar Ionuț, Nastai Roxana și Tabacariu 

Mădălina, coordonați de dna profesoară Mihaela Tetileanu. 

Ajunsă acolo împreună cu colegii şi cu doamna profesoară Mihaela Tetileanu, am 

făcut fiecare cunoștință cu gazdele noastre cu care ne-am înțeles 

de minune. A doua zi a trebuit 

să mergem să vedem unde urma 

să efectuăm practica fiecare 

dintre noi și să cunoaștem 

angajații de acolo. La agenții, 

am încercat să comunicăm în 

limba spaniolă cu care deja 

eram familiarizați, deoarece 

înainte de plecare am avut 

cursuri de pregătire lingvistică şi să înțelegem cum se lucrează cu adevărat într-o agenție de 

turism. Acolo am învățat cum să aranjăm actele importante şi să creăm un produs turistic. 

Pe lângă practică, adică ore petrecute efectiv în agențiile de turism de acolo, în 

weekend eram liberi, deci aveam sâmbăta și duminica la dispoziție, dar şi după-amiaza când 

ne terminam activitatea. Am vizitat foarte multe locuri interesante! 

Muzeul Picasso    Stațiunea Torremolinos 
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Muzeul Marin       Muzeul de Maşini de Epocă 

 
Cea mai mare roată din Europa și plaja 

 

 A fost o experiență interesantă, plină de momente minunate, am învățat, am întâlnit o 

cultură nouă şi am vizitat locuri de neuitat. Participarea la un astfel de proiect poate reprezenta o 

șansă unică în viață!                 Roxana Nastai, clasa a XI-a C 
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CREAŢII LITERARE 

 

 

Chirilă Cristi din clasa a X-a A este câştigătorul PREMIULUI II la concursul „Cea mai 

frumoasă scrisoare de dragoste” desfăşurat în luna februarie 2017, la biblioteca Liceului 

Tehnologic „Retezat” Uricani, în cadrul proiectului de parteneriat „De Dragobete”. 

Prof. Alina Tănasie 

 

          24 februarie 2017 

Draga mea, 

Mă gândesc de mult timp să-ţi scriu, însă doar astăzi mi-am făcut curaj. Îmi 

dau frâu liber sentimentelor mele pentru tine, de altfel atât de intense şi 

învolburate. De fiecare dată când te văd, bătăile inimii mele aproape sparg toba ce 

răsună în interiorul meu, toate gândurile mi se încâlcesc în minte şi-mi pierd glasul. 

Eşti permanentă în mintea mea zi şi noapte, răscolindu-mi sentimentele, 

controlându-mi visele. Mă faci fericit doar prin simplul tău zâmbet, prin simpla ta 

amintire. Mă faci să mă simt un alt om, unul care trăieşte cu adevărat şi care se 

bucură cu un motiv – acela că exişti. Îmi doresc să fii a mea, să te protejez, să te 

tratez aşa cu meriţi, să te răsfăţ şi să respect fiecare părticică a fiinţei tale. Vreau 

să mă laşi să te iubesc aşa cum ştiu eu mai bine şi cum nimeni altcineva n-ar putea 

să o facă, să te strâng în braţe când sufletul meu caută alinare pentru dorul care 

mă macină mereu când nu eşti lângă mine... 

Te iubesc şi îmi doresc să mă porţi şi tu cum o fac eu, mereu, în inimă. 

 

         Cu drag, 

           Cristi 
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„Săptămâna 
meseriilor” 

În perioada 20 – 24 martie 2017, la Colegiul 

Economic „Hermes” Petroșani s-a desfășurat 

Săptămâna meseriilor, obiectivele activităților 

desfășurate fiind promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de 

organizare și funcționare a învățământului profesional, precum şi consilierea elevilor din clasa a 

VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul 

profesional.  

Printre activitățile desfășurate enumerăm: 

întâlnirea de lucru a cadrelor didactice pentru 

organizarea acțiunii Săptămâna meseriilor dedicate 

activităților de consiliere și orientare profesională a 

elevilor; Zilele porţilor deschise – vizitarea unităţii 

şcolare de către elevii claselor a VIII-a – Zona Valea 

Jiului -  Suntem ceea ce mâncăm! - demonstrație 

practică în laboratorul de gastronomie; Zilele porţilor deschise – vizitarea unităţii şcolare de 

către elevii claselor a VIII-a – Zona Valea Jiului - Ospitalitatea românescă - demonstrație 

pratică; prezentarea ofertei educaționale la școlile gimnaziale din Valea Jiului și zonele limitrofe; 

difuzarea pliantelor de promovare a ofertei de formare profesională; informare privind 

oportunităţile oferite de învăţământul profesional. 

Prof. Margareta Trif 

   
 



 27   

 

 

Sǎptǎmâna Francofoniei  
Prof. Andra Ichim 

     Prof. Irina Boboc 
 

Sǎptǎmâna Francofoniei s-a desfǎşurat în perioda 

20 – 24 martie. Sub îndrumarea doamnelor profesoare de limba francezǎ Ichim Andra şi Boboc 

Irina, elevii Colegiului Economic „Hermes” au pregatit diverse activitǎţi. 

Elevii Tulbure Carina şi Eduard Sahaidac din clasa a XII-a B au început programul prin 

prezentarea expoziţiei de desene dedicate acestei sărbatori. Elevii noștri și-au exprimat prin 

desen ideile și sentimentele privind această sărbătoare internațională celebrată de țările 

francofone ale lumii. La sfârșitul programului, juriul a desemnat caștigătorul celui mai expresiv 

și original desen : „Turnul Eiffel” – Ristea Larisa, clasa a X-a B. 

Elevii fiecărei clase au prezentat elemente de culturǎ şi civilizaţie francezǎ, fiind premiate cele 

mai bune prezentări: 

• „Obiective turistice din Franţa” – Nastai Roxana, Lung Cosmina, Biro Izabela, Tabacariu 

Mǎdǎlina - clasa a XI-a C; 

• „Atracţiile turistice ale Parisului” – Luchian Diana, Ignat Andreea, Simion Roxana - clasa 

a X-a B; 

• „Panteonul – templul naţional al francezilor” – Obveger Briana, Muntean Denisa - clasa a 

X-a B; 

• „Bucǎtǎria francezǎ” – Iloiu Daiana, Victoria Dariana - clasa a IX-a A; 

• „Simbolurile Franţei” – Grason Emanuel, Creţu Denis - clasa a IX-a C; 

• „Ţǎri francofone” – Scarlat Valentina, Marcela Hapliuc - clasa a XI-a D; 

Despre limba iubirii scrisă de pana poeților, limba justiției, a libertății-egalității-fraternității 

au recitat elevii: Nastai Roxana – clasa a XI-a C, Stoica Andrei – clasa a X-a C, Bordeuş Carina 

– clasa a IX-a C, Matei Mihai, Nagy Nicolae, Boszoki Razvan – clasa a IX-a A.  Bordeuş Carina 

din clasa a IX-a C a obţinut locul I recitând poezia „L’Esclave” de Théophile Gautier. 
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Elevii clasei a  IX-a A şi a IX-a C au 

pregǎtit o adaptare după câteva din 

fabulele lui Jean de la Fontaine „Corbul 

şi vulpea” (Iloiu Daiana, Juravlea 

Radu, Budileanu Ionuţ – clasa a IX-a 

A)  şi „Greierele şi furnica” (Bordeuş 

Carina, Muntean Alexandra, Bokor 

Szilard), „Broasca şi boul” (Berindei 

Onisim, Dumitru Rareş, Mureşan Şerban „Lupul şi câinele” (Trif Renato, Panţiru Florin, Dragotǎ 

Cǎtǎlin).  Premiul pentru cel mai bun rol a fost acordat elevilor clasei a IX-a A: Iloiu Daiana, 

Juravlea Radu şi Budileanu Ionuţ.  

În final, a avut loc concursul „Franconcurs” unde 2 echipe formate din elevii clasei a IX-a C au 

vizionat o emisiune radio despre istoria Francofoniei. La sfârşitul audiţiei, ajutându-se de 

paletele ADEVARAT – FALS, aceştia au stabilit veridicitatea afirmațiilor propuse. Elevii clasei 

a XII-a B au realizat materialele audio şi video  după cum urmează: montaj video şi audio – 

Berindei Joshua, crainic radio – Vezure Alexandru,  invitaţi – Pantiloi Denisa, Gherghe Diana, 

Tomniuc Ionuţ, reporteri – Stanciu Simona, Strufanga Andra, Cacovean Alexandra, Marişca 

Sanda, Cîşlariu Daniela, Cǎiţatu Denis şi Cic Maria. 

Mulţumim domnului profesor de religie, Dumitraşcu George, pentru implicare!  
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Profesorii noștri... Cât de mândră sunt să pot să-mi 

împărtășesc ideile și planurile de viitor, să îmi pot exprima opiniile și 

principiile fără a fi judecată, ci din contră, încurajată de profesorii 

mei! Ne plac profesorii – acei profesori care au puterea de a-ți 

pătrunde în inimă, nu doar… în cap. Iubim profesorii – acei profesori care vin la școală și îşi 

predau lecția cu multă dragoste, care își iubesc meseria și nu simt niciodată că muncesc, ci fac 

ceea ce le place: creează caractere, șlefuiesc personalități, adoră să fie înconjurați de copii.  

Respect pentru profesorii noștri care încearcă să-și înțeleagă elevii, care observă că azi e 

ceva schimbat la tine din cauza unei probleme care poate te-a împiedicat să te pregătești așa cum 

ar fi trebuit pentru ziua respectivă. Îmi plac profesorii mei, care mă fac să simt că se dedică 

meseriei, care mă fac să simt sufletul pe care l-au pus în fiecare lecție pe care ne-o predau și care 

nu au uitat cum este să fii elev ... 

Stimă pentru toți profesorii care își încurajează elevii să participe atât la activitățile 

școlare cât și extrașcolare, stimă pentru profesorii liceului care știu că înainte de a fi cadru 

didactic sau elev, suntem oameni. Pentru a fi înțeles trebuie să înțelegi la rândul tău!  

Într-adevăr, atunci când faci ceea ce îți place, vei avea întodeauna succes! 

Melania Lăutaru, clasa a X-a A 
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„Şcoala Altfel” își dorește a fi un pas spre întărirea relaţiei profesor – elev, în absenţa 

presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului ce merge prea 

alert între momentul „Bună ziua, luaţi loc!” şi „Sunteţi liberi, bună ziua!”. 

Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori 

dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, dar inovator, destins, prielnic 

pentru cunoaşterea şi fixarea unor relaţii mai puțin formale decât se pot stabili în cadrul unei ore 

de curs. 

„Şcoala Altfel” scoate elevii şi profesorii din rutina zilnică, putând fi dovada că atât 

profesorii, cât şi elevii sunt în căutarea unei relaţii umane, prietenoase, relaxate, în care chiar şi 

cele mai grele lecţii pot deveni simple. 

 Iată câteva dintre multele activități desfășurate la Colegiul nostru în perioada 27 – 31 

martie 2017:  

 ATELIERE  PRACTICE: 

 ORIGAMI – prof. Magda Szas și prof. Ciocoi Rodica; clasa a IX-a B 

Origami este o artă creativă pentru orice vârstă: la orice etapă de dezvoltare a  

adolescentului, tânărului, omului matur. O simplă bucată de hârtie care poate fi transformată  

într- o floare, un animal sau un obiect util produce încântare, plăcere și motivație de a lucra. 

Plierea hârtiei pe lângă lucrul  manual necesită și un aport considerabil „din partea creierului”, 

ceea ce dezvoltă o serie de calități morale: harnicie, imaginație creatoare, dragoste față de natură, 

tenacitate, răbdare și contribuie la dezvoltarea unor aptitudini și capacități intelectuale, precum: 

îndemânare, ingeniozitate, capacitate de abstractizare, vedere bi și tridimensională. 

           



 31   

 

 

 QUILING – prof. Dumitrașcu Gabriela și Huszar Otilia; clasa a IX –a A 

Quilling-ul  este o formă de artă care implică utilizarea de benzi de hârtie care sunt rulate, 

în forme diferite, şi lipite împreună pentru a crea modele decorative. Lucrarea este înfăşurata în 

jurul unui ac pentru a crea o forma de bobina de bază. Lucrarea este lipită la vârf  şi aranjată în 

formă de bobine pentru a forma flori, frunze şi diferite modele ornamentale. 

 În timpul Renaşterii, maici şi călugări din Franţa şi Italia foloseau quilling-ul  pentru a 

decora coperţi de carte şi obiecte de cult.  

Astăzi, quilling-ul vede o revenire în popularitate cu quillers (persoane care practică arta 

de quilling) pe fiecare continent. 

Quilling-ul este folosit pentru a decora invitaţii de nuntă, anunţuri de naştere, felicitări, 

pagini de album, 

cutii, dar şi pentru 

diverse tablouri şi 

alte obiecte. Clasa 

a IX-a A a 

realizat felicitări 

dedicate sărbătorii 

Pascale.  

Scopul acestor 

activități este de a 

stimula și 

valorifica potențialul creativ al elevilor. Prin utilizarea acestor tehnici se dezvoltă abilitățile de 

motricitate fină, imaginația și simțul artistic, atenția, acuratețea și memoria, inițiativa și 

improvizația, crește capacitatea de concentrare, se formează priceperile și deprinderile multiple 

de pliere, simțul practic și estetic, se consolidează cunoștințele de geometrie, se dezvoltă 

capacităţile de cooperare și de lucru în echipă. 

 

 EXCURSII  

- 27.03 – 28.03.2017 - Salina Turda, Cluj-Napoca, Alba Iulia - au participat clasele a X-a A şi a 

X-a E, organizator prof. Sandu Mihaela 
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- Lecție de istorie, geologie și minerit : vizita la Salina Turda 

ne-a deschis ferestre spre cunoaștere și prețuire a bogățiilor 

țării noastre. 

Salina Turda constituie astăzi un adevarat muzeu de istorie a 

mineritului în sare. Starea excelentă de conservare a lucrărilor 

miniere şi a utilajelor utilizate la transportul sării, alături de 

grija cu care s-au efectuat lucrările de pregătire a salinei pentru 

a deveni obiectiv turistic, au făcut ca istoria şi legenda să se 

împletească armonios aici. Numărul tot mai mare de turişti, 

sosiţi din cele mai îndepărtate arii geografice pentru a vizita salina, sunt o confirmare a valorii 

turistice şi istorice. 

 Cetatea Alba Carolina este un monument istoric care oferă 

o fascinantă incursiune în timp, remarcându-se prin 

particularități cu mare valoare arhitectonică. 

Cu siguranță merită vizitată, deoarece este un obiectiv turistic 

istoric de o mare valoare pentru țara noastră și una dintre cele 

mai frumoase cetăți. 

      

 

Cluj-Napoca, al doilea oraș al României ca populație, cu una din cele mai dinamice economii, 

spirit cosmopolit datorat diversității religioase și etnice. Municipiul Cluj-Napoca se află în partea 

centrală a Transilvaniei. Se întinde pe o suprafaţă de 179,5 kmp. Înconjurat pe trei părţi de 

dealuri şi coline cu înălţimi între 500 şi 700 m, aspectul lui îmbracă forma unei adevărate cetăţi. 

Municipiul este situat în centrul judeţului Cluj, fiind reşedinţa acestuia. 

http://www.infoghidromania.com/harta_judet_cluj.html
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FEMEI CARE AU FĂCUT ISTORIE 
Prof. LILIANA GĂICEA 

Uităm uneori că nu doar frumuseţea caracterizează o femeie. Şi sunt femei care au reuşit să se 

impună şi chiar să schimbe lumea într-o mai mare măsură decât mulţi dintre bărbaţi. Încercăm să 

descoperim alături de elevii noștri, în fiecare an de Ziua Femeii, câte ceva din viața și 

contribuțiile aduse la dezvoltarea umanității de către femei care au schimbat lumea. Anul acesta 

au fost dezbătute femei care au făcut istorie în diferite domenii: Marie Curie (XI A), Indira 

Gandhi (IX B), Maria Antoaneta (XI D), Clara Burton(XC), Ecaterina Teodoroiu (X A),  

Prințesa Diana (IX C) și Coco Chanel (IX A).  

 

 

 

 

 

 

 

În urma prezentărilor și a dezbaterilor au fost acordate următoarele premii: Crasuc Sebastian și 

Marusan Mădălina (IX A), Petrovan Titiana și Kadacs Daniela (XI A) – Premiul I, Gruianu 

Diana (IX B), Iordache Patricia cu Jitaru Adelina (XI D) și Pociovălișteanu Andreea  cu Gillig 

Francisc (X C) – Premiul II, Oprișanu Alexandru cu Cic Sidonia (X A) – Premiul III, iar Ciopei 

Melisa cu Bordeuș Carina (IX C) – Mențiune. 

Femei din România  
într-un top 60 al femeilor care au schimbat lumea 

 
Smaranda Brăescu este prima femeie parașutist cu brevet din România, campionă 

europeană la parașutism (1931) și campionă mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la 

Sacramento, SUA). Între anii 1924-1928 a absolvit cursurile Academiei de Belle Arte din 

București, secția de Artă Decorativă și Ceramică, iar la 5 iulie 1928 a executat primul salt cu 

parașuta, de la înălțimea de 600 de metri, scrie banatulazi.ro. La 2 octombrie 1931 câștigă titlul 

european la parașutism, în urma unui salt de la înălțimea de 6000 de metri, depășind și recordul 
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american de 5384 metri. În urma acestui succes a fost decorată cu Ordinul Virtutea Aeronautică 

– clasa Crucea de Aur. Proprietară a două avioane, un biplan de tip Pevuez și un bimotor de tip 

Milles Hawk, cu cel de-al doilea, în 1932 a stabilit primul record de traversare a Mării 

Mediterane în 6 ore și 10 minute, străbătând distanța de 1100 km, între Roma și Tripoli. În 

acealași an 1932, la 19 mai devine campiona mondială la parașutism, în urma unui salt realizat 

cu o parașută de construcție românească, de la înălțimea de 7400 de metri, cu durata de 25 de 

minute, acest record fiind depășit cu doar câțiva metri, abia peste 20 de ani. Recordul său a fost 

omologat de aeroclubul din Washington. Recordul precedent, deținut de un american, fusese de 

7233 de metri. A fost una dintre puținii instructori de parașutiști militari. A activat ca 

instructoare la Batalionul 1 de parașutiști de la Băneasa. În timpul războiului a fost activă ca pilot 

în celebra „Escadrilă 

Albă” de avioane 

sanitare, pe frontul de 

Răsărit. Semnatară, 

alături de alte 11 

personalități, a unui 

memoriu prin care se 

condamna falsificarea 

alegerilor din 

noiembrie 1946, 

document înaintat 

Comisiei Aliate de 

Control, de fapt 

delegatului american, care l-a predat celui sovietic, a fost condamnată de comuniști la închisoare 

în contumacie (în lipsă). Ascunsă de oameni de suflet, nu a mai fost găsită niciodată. O versiune 

acceptată în general este că a decedat pe data de 2 februarie 1948, la Cluj. 

Ana Aslan  a fost medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director 

al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958–1988). A evidențiat importanța 

procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în 

clinica de geriatrie, sub numele de Gerovital. Numeroase personalități internaționale au urmat 

tratament cu Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda 

Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana 

Aslan a inventat (în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu) produsul geriatric Aslavital, 
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brevetat și introdus în producție industrială în 1980. Printre numerose premii și titluri acordate de 

universități și institute de cercetare, în 1952 este recompensată cu Premiul internațional și 

medalia „Leon Bernard”, prestigiosa distincție acordată de Organizația Mondială a Sănătății, 

pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei. 

Eliza Leonida Zamfirescu ingineră și inventatoare, șefă a laboratoarelor Institutului 

Geologic al României, a fost membră a Asociației Generale a Inginerilor din România și membră 

a Asociației Internaționale a Femeilor Universitare, unanim recunoscută drept prima femeie 

inginer din lume. După terminarea liceului, s-a înscris la Școala de Poduri și Șosele din București 

(Politehnica de astăzi), dar a fost respinsă din cauza prejudecăților vremii, care refuzau dreptul 

femeilor de a urma o astfel de facultate. Aceste prejudecăți nu au oprit-o însă din opțiunea de a 

urma o facultate de inginerie. Astfel, în anul 1909, pleacă la Berlin și se înscrie la Academia 

Regală Tehnică din Berlin, devenind prima femeie studentă a acestei universități. Deși i s-a oferit 

un post de inginer la firma BASF din Germania, Elisa 

s-a întors în țară, așa cum făceau cei mai mulți dintre 

tinerii români care studiau în străinătate. A reușit, cu 

greu, să obțină un post de inginer la laboratorul 

Institutului Geologic din București. 

Nadia Comăneci a fost prima gimnastă din 

lume care a reușit să obțină nota 10. Este câștigătoare a 

cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale 

secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, „Zeița de la 

Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Este primul sportiv român 

inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame. La vârsta de 13 ani, primul succes 

major al Nadiei Comăneci a fost câștigarea a trei medalii de aur și una de argint la Campionatele 

Europene din 1975, de la Skien, Norvegia. În același an, agenția de știri Associated Press a 

numit-o „Atleta anului”. 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu - supranumită „doamna neurochirurgiei românești”, a devenit 

prima femeie neurochirurg din lume după o operație făcută în al doilea război mondial, 

recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg din 2005. La 

17 septembrie 2005, la Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a fost 

atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima femeie neurochirurg din lume. În anul 

V de facultate, în 1944, a făcut prima sa operație pe creier unui copil care fusese victima unui 

bombardament, intervenția sa fiind recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al 
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Femeilor Neurochirurg din 2005. Reușita a îndemnat-o să facă o carieră în neurochirurgie. A 

făcut parte din prima echipă neuro-chirurgicală, considerată echipa de aur, alături de Prof. Dr. 

Dimitrie Bagdasar, întemeietorul neurochirurgiei românești și doctorii Constantin Arseni și Ionel 

Ionescu (care i-a devenit ulterior soț). A făcut echipă cu Constantin Arseni și Ion Ionescu, soțul 

ei, la Spitalul Nr. 9 din Capitală, unde a activat până în 1990. A avut pacienți celebri, soțul 

Mariei-Tănase, soția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, una dintre soțiile șeicului Zaed-Bin sultan al 

Nohaian din Abu-Dhabi, artiști, prinți, poeți. 

Sarmiza Bilcescu – prima româncă avocat – a fost prima femeie din Europa care a 

obținut licența în drept la Universitatea din Paris și prima femeie din lume cu un doctorat în 

drept. S-a născut la București la data de 27 aprilie 1867, în familia lui Dumitru Bilcescu (din 

Bilcești-Muscel), fost șef al Controlului Finanțelor în vremea domnitorului Barbu Știrbey. A 

obținut licența în științe juridice în 1887. În 1890, în vremea când 71% dintre studentele din 

universitățile franceze proveneau din alte țări, Sarmiza Bilcescu a fost prima femeie din Europa 

care a obținut un doctorat în drept. Teza sa s-a intitulat „De la condition légale de la mère” 

(„Condiția juridică a mamei”). În 1891, ca urmare a unei campanii derulate în favoarea sa de 

renumitul jurist român Constantin Dissescu, Sarmiza Bilcescu a fost admisă în Baroul Ilfov 

(care, la acea vreme, includea și Bucureștiul și era prezidat de renumitul avocat și om politic 

Take Ionescu). S-a numărat printre fondatoarele Societății Domnișoarelor Române care își 

propunea să lupte pentru creșterea gradului de educație în rândul femeilor. 

 

 

Lansare de carte de Ziua Mondială a Sănătății la 

 Colegiul Economic „Hermes” Petroșani 
Prof. Liliana Găicea  

 Ziua Mondială a Sănătății a fost ziua în care elevi și profesori ai  

Colegiului Economic „Hermes” Petroșani au împărtășit alături de dna 

Pasternak Margareta, profesor de limba română peste 30 de ani la liceul 

nostru, actualmente pensionară, tainele dizarmoniilor noastre umane 

generate de invazia „zodiei racului” și a puținelor cunoștințe legate de 

nutriție, autoreflexie sau de tratamentele prin fitoterapie. 



 37   

 

„Drumul iubirii” – este o 

antologie de înțelepciune a 

medicinei străvechi – de la 

înțelepți străbuni, medici străvechi 

și contemporani, tăreni, din 

studiile medicinei holistice de la 

lume adunate și lumii redate – 

spune autoarea Dora Mija 

Pasternak, alias Margareta 

Pasternak.  Motto-ul autoarei este 

– „Am crezut întotdeauna în legea 

armoniei universale. Cum suntem o țandără divină trebuie să ne așezăm sub semnul iubirii, 

credinței, smereniei și rugăciunii ca integrare a totului”. 

În capitolele cărții sale, autoarea ne propune însănătoșirea prin prețuirea și continua 

integrare, descindere în lumea și spațiul energo-informaţional și material din preajma noastră. 

Parcurgând paginile cărții, descoperim date despre nutrienți, rețete crudifore, tratamente cu 

remedii naturiste pentru diferite 

dizarmonii, și nu boli, așa cum le 

numește autoarea și o invitație la 

autoreflexie. 

Întâlnirea a culminat cu o 

sesiune de întrebări și răspunsuri 

și, bineînțeles, cu o degustare de 

produse naturale și sănătoase, 

realizate de echipa doamnei 

Pasternak. 

Mulțumim pentru felul în 

care ne-ați împărtășit din 

gândurile dumneavoastră și  vă așteptăm oricând cu o altă lecție de nutriție!  
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prof. Mihaela Ioniţoaei  

 

Publicată pentru prima dată în 2006, Hoţul de cărţi – scrisă de autorul australian Markus 
Zusak – a primit numeroase premii şi a fost în topul New York Time Bestseller List timp de 
230 de săptămâni. 
Este anul 1939, Germania nazistă. Ţara îşi ţine răsuflarea. 
Moartea nu a avut niciodată mai mult de lucru şi va deveni chiar mai ocupată. Liesel 

Meminger şi fratele ei mai mic sunt duşi de către mama lor 
să locuiască cu o familie socială în afara oraşului München. 
Tatăl lui Liesel a fost dus departe, sub şoapta unui singur 
cuvânt nefamiliar – Kommunist –, iar Liesel vede în ochii 
mamei sale teama unui destin similar. Pe parcursul 
călătoriei, Moartea îi face o vizită băieţelului şi o observă pe 
Liesel. Va fi prima dintre multele întâlniri apropiate. Lângă 
mormântul fratelui ei, viaţa lui Liesel se schimbă atunci 
când ea ridică un singur obiect, ascuns parţial în zăpadă. 
Este Manualul Groparului, lăsat acolo din greşeală şi este 
prima ei carte furată. Astfel, începe o poveste despre 
dragostea de cărţi şi de cuvinte, pe măsură ce Liesel învaţă 
să citească cu ajutorul tatălui ei adoptiv, care cânta la 
acordeon. În curând, ea va fura cărţi de la incendierile de 

cărţi organizate de nazişti, din biblioteca soţiei primarului şi de oriunde le mai putea găsi.  
Hoţul de cărţi este o poveste despre puterea cuvintelor de a crea lumi. Cu o scriitură superb 
măiestrită şi arzând cu intensitate, premiatul autor Marcus Zusak ne-a dăruit una dintre cele 
mai durabile poveşti ale timpurilor noastre. 
Australian de origine, Markus Zusak a crescut ascultând poveşti despre Germania nazistă, 
despre bombardarea oraşului München şi despre evreii care erau mânaţi spre lagăre prin 
micul oraş natal al mamei lui. 
A ştiut dintotdeauna ce poveste voia să aştearnă pe hârtie. 
„Am în minte aceste imagini cu băieţi mărşăluind impecabil şi salutând cu Heil Hitler şi 
ideea că toată lumea în Germania gândea la fel. Dar mai existau copii rebeli care nu 
respectau regulile şi oameni care îi ascundeau pe evrei şi pe alţi oameni în casele lor. 
Aşadar, Germania nazistă avea şi o altă latură” declară Zusak într-un interviu publicat în 
The Sydney Morning Herald. 
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A walk to remember 
Landon Carter și prietenii săi sunt cei mai cool puști dintr-un 

liceu din Beaufort. Poartă hainele adecvate, conduc mașinile potrivite 

și intră în bucluc atât cât să-și asigure o reputație de rebeli. Jamie 

Sullivan e opusul lor – nimic nu pare cool la ea. E fiica predicatorului 

și poartă haine care-i ascund formele și același pulover în fiecare zi. 

Îndură zeflemeaua lui Landon și a prietenilor săi cu un zâmbet, 

întotdeauna văzând numai lucrurile bune din oameni. Atunci când o farsă a lui Landon și a 

găștii sale se termină cât se poate de prost, directorul îl condamnă pe băiat să aibă grijă în 

weekend-uri de un elev necăjit și să lucreze la piesa școlii, activități în care e și Jamie 

implicată. E timpul să mai întâlnești și altfel de oameni spune directorul. Și puține 

persoane sunt mai diferite de cinicul și necredinciosul Brandon decât Jamie. Fata cântă în 

corul bisericii, poartă întotdeauna o Biblie la ea, iar ambiția ei este să asiste la un miracol. 

Cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună, Landon devine intrigat de candoarea fetei 

care vede frumosul în toate și are o încredere nelimitată în oameni și în lume. Curând, băiatul 

descoperă că s-a îndrăgostit de fermecătoarea marginalizată pe care el și prietenii săi 

obișnuiau s-o ostracizeze zilnic. Atunci când circumstanțe potrivinice le amenință dragostea, 

Landon rămâne de partea ei și încearcă s-o ajute să-și îndeplinească visele. 

 A Walk to Remember, un film bazat pe romanul lui Nicholas Sparks, reușește să fie 

admirabil. Fidel sursei literare fără a fi forțat, melancolic fără a fi deprimant, A Walk to 

Remember izbutește să te cucerească prin sinceritate. Filmul descrie expresiv acea 

experiență culturală singulară care e liceul, în special segregarea studenților în grupuri sociale 

rigid definite. În liceu ești fie in fie out, deși a fi in pentru unii reprezintă SINGURUL 

moment de glorie din viața lor. Producătorul Di Novi spune că romanul lui Nicholas Sparks e 

popular nu numai printre adolescenți, dar și printre copiii mai tineri sau printre adulți pentru 

că îți amintește de lucrurile cu adevărat importante în viață: dragostea necondiționată, 

speranță și încredere. 

Prof. Mihaela Ionițoaei  

http://www.cinemagia.ro
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Soluţia Problemei 1 
 

Nu este adevărat, deoarece 16 nu se împarte fără rest prin 3.  
 

Soluţia Problemei 2 

 

Soluţia Problemei 3 
 

     sau      
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