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Editorial 
 Biruit-a gândul “să prelungim” PAUZA MARE cu încă un număr.  

Ni-l dorim să fie o oglindă a activității noastre din ultima vreme, 

cu atât mai mult cu cât acțiunile desfășurate n-au fost deloc puține. 

Profesori și elevi deopotrivă ne-am implicat cu responsabilitate în 

activități diverse, pe care vrem să le facem cunoscute în paginile 

revistei. 

Unele dintre ele au fost răsplătite cu premii, altele au avut ca 

scop relaxarea și nu în ultimul rând, ele au contribuit la menirea de 

căpătâi a școlii, aceea de a forma elevi cu caractere frumoase, integre, 

de ale căror succese și împliniri să ne bucurăm cu toții. 

 Referindu-se la educație, redutabilul pedagog francez Michel de 

Montaigne mărturisea : “Decât un cap bine umplut mai bine un cap bine 

făcut“. Ne-am bucura să se creadă că, în bună măsură am reușit acest 

lucru cu elevii noștri. 

 Mulțumiri tuturor!    

                                  Prof.  Maria Nichifor 

Profesorul întreabă: Ce-ți place cel mai mult la școală? 

Elevul răspunde:  Pauza mare. 

  Concluzia:   CITIŢI  PAUZA MARE! 
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ACTUALITATE ŞCOLARĂ 

Balul Bobocilor 

 

După atâtea postări pe Facebook despre cât de nașpa și obositoare este școala, dar și despre cât de 

îngrădiți suntem noi de ea, noi ca tineri revoluționari ai lumii, în sfârșit am văzut acel suflu energic și 
răsunător al generației noastre, suflu ce părea a fi îngropat undeva adânc sub parcarea profilor. 

 După două luni de învățat la foc automat, timpul distracției a sosit, iar liceenii au profitat la 
maximum de acest lucru. Cu toate că balul a fost organizat în sala de sport nu a fost chiar atât de rău, liceenii 

nu erau nicidecum obosiți, ci, mai degrabă 
nerăbdători ca distracția să înceapă. 

Știți și voi rutina balurilor, așa-i? 
Fetele își plimbă puțin toaletele, ne căutăm 

toți colegii, băieții își caută făloși 
partenere, și tot așa. Pe lângă acestea, pe 

fundal avem nelipsitele ritmuri tehno și 
dance, specifice cluburilor. Ei, toată 
această scenă monotonă a fost spartă de 

începerea Concursului de Miss și Mister. 
Lumina s-a aprins ușor, ușor, și dintr-o 
dată țipetele au devenit noul ritm dance al 

serii. Pe scenă au apărut frumușeii, 
boboceii care au spart gheața, fiecare, pas 

cu pas, încercând să se prezinte cât mai 
spectaculos pentru a impresiona juriul. 

Înainte de a-i cunoaște propriu-zis pe boboci, am avut plăcerea de a întâlni alți tineri talentați ai 
liceului. Batinaș Paul, acompaniat la tobe de Alid Avadanii, la pian de Benga Gabriel iar la chitară și chitară 

bass de Avadanii Andrei, Haragay Fabian și Jean Damian, cei ce împreună formează trupa Never Enough, 
care au ridicat sala în aer cu una dintre cele mai bune interpretări ale melodiei „Impossible“ (James Arthur), 
toate blițurile fiind pe ei. 

Defilarea de zi a adus cu sine domnișoare finuțe și drăguțe, dar și domnișori eleganți și determinați să 

câștige. Mai cu indicații de la colegi, mai cu priviri timide și pierdute, cele 6 perechi participante la concurs 
au fost super. 

Batinaș Paul și trupa Never Enough n-a așteptat ca emoțiile să fie simțite și-n cazul lor, și ne-a ridicat 
de pe scaune pe hit-uri ca „Perfect fără tine” (Vama)  „ It's my life “ (Bon Jovi) și „ I need a dolar “ (Aloe 
Blaac) şi multe alte cover-uri bune. 

Boboceii noștri ne-au arătat cât de grațioși sunt prin proba de dans, aducând la viață stiluri cât mai 

diverse, de la populară şi disco până la vals vienez. Cu toate că emoțiile zburdau în micii concurenți, 
fluierăturile și susținătorii din public le-au mai dat ceva curaj. 

Iar acum, ca Miss și Mister Eleganţă îi avem pe Alexandra Macovei și Codleanu Daniel, iar banderola 
de Miss și Mister Originalitate s-a dus la Apetri Andreea și Chiriac Gheorghe, iar Miss și Mister 2013-2014 

sunt Adina Barbu şi Murea Alexandru. Felicitări, guys! 
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Cu alte cuvinte a fost o seară pe cinste. Bobocii și-au primit cu brațele deschise Miss-a și Misterul și, 

împreună cu colegii lor mai mari, au pornit o zbânțuială fără precedent. Trecând de atmosfera încinsă creată 

de liceeni, dar și cu ajutorul DJ-ului, balul a fost organizat ca la carte. 

Apetri Andreea, clasa a IX-a A 

 

Interviu cu câştigătorii Balului Bobocilor 
 

Balul Bobocilor este în fiecare an un prilej de a le ura bun venit în liceu elevilor de clasa a IX-a. 

Organizatorii au depus mult efort pentru ca balul să se ridice la aşteptările tuturor. Spectacolul s-a desfăşurat 

în sala de sport a liceului nostru, sala fiind decorată de organizatori. 

Concurenţii s-au descurcat foarte bine, dar întotdeauna, doar doi dintre ei reuşesc să ia titlurile de 

Miss şi Mister Boboc. Anul acesta cei doi sunt Barbu Adina şi Murea Alexandru, elevi ai clasei a IX-a B şi a 

IX-a A.  

Prezentare Miss Boboc 2013: 

Numele meu este Barbu Adina, sunt în clasa a 9-a B, profil designer vestimentar.  Consider că sunt o 

fire sociabilă, sensibilă şi supărăcioasă. Sunt născută în data de 23.06.1998, în zodia rac. Din punctul meu de 

vedere, competiţia a fost una destul de strânsă deoarece toate fetele au fost frumoase şi aveau şanse egale de 

câştig. 

Faptul că am câştigat titlul de Miss Boboc 2013 este o mare realizare pentru mine, deoarece chiar mi-

am dorit să rămân cu o amintire mai mult decât frumoasă din primul an de liceu. Prin acest articol ţin să vă 

mulţumesc tuturor celor care m-aţi susţinut! 

Prezentare Mister Boboc 2014:  

Mă numesc Murea Alexandru, învăţ la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu, sunt în clasa a 9-a A, profil 

designer vestimentar. Sunt o persoană petrecăreaţă, cu simţul umorului şi care întotdeauna ajută pe cineva la 

nevoie. Experienţa pe care am trait-o a fost fascinantă, deoarece mi-am dat seama că toti colegii mei mă 

sprijină în ce fac şi mă ajută mereu la nevoie. Faptul că am câştigat titlul de Mister Boboc m-a făcut să mă 

simt un om înconjurat de prieteni şi profesori. Vreau să vă mulţumesc pentru că m-aţi susţinut. 

1.  Cum vă simţiţi în postura de Miss şi Mister Boboc? 

Putem spune că, în momentul în care am fost desemnaţi cu titlul de Miss şi Mister Boboc 2013, ne-am 

simţit foarte bine şi nu ne aşteptam, deoarece au fost concurenţi probabil la fel de buni ca noi. 

2. Ce v-a determinat să participaţi, câştigarea titlului de Miss şi Mister sau doar distracţia din concurs? 

În primul rând, considerăm că fiecare dintre noi şi-a dorit măcar puţin să câştige titlul de miss/mister 

boboc, însă ce ne-a determinat într-adevăr a fost distracţia şi amintirea frumoasă pe care speram sa o avem în 

sufletele noastre. 
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3.  Care probă credeţi că v-a pus în dificultate şi de ce? 

Proba care ne-a creat probleme, a fost proba în care aveam de făcut declaraţii de dragoste, aici am 

întâmpinat puţine dificultăţi deoarece într-un timp foarte scurt, aveam de formulat o declaraţie de dragoste cu 

câteva cuvinte, nu tocmai adecvate unei declaraţii de acest gen (bidon, lingură, tigaie etc). Însă, ce vreau să 

vă spun este că, a fost una dintre cele mai amuzante probe din concurs. 

4.  Care credeţi că a fost punctul vostru forte în acest concurs? 

Momentul cu cel mai mare impact asupra publicului a fost dansul! 

5.  Ce părăre aveţi despre organizarea Balului Bobocilor de anul acesta? 

Părerea noastră, şi nu numai, este că organizarea a fost una perfectă. De aceea, cu această ocazie le 

mulţumim tuturor celor care s-au implicat şi ne-au ajutat. 

6.  Aţi mai repeta această experienţă? 

Cu siguranţă am mai repeta această experienţă minunată! 

 

Interviu realizat de către: prof. Anamaria Leonte  
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Dăruire pentru fericire 
 

   

  
 

Fiind în preajma sărbătorilor de Crăciun, ne-am gândit că 

ar fi mai frumos să ne bucurăm pentru că dăruim decât pentru că 

primim, aşa că, preşedintele Colegiului Tehnic ,,Maria 

Baiulescu”, Irofte Delia a propus în cadrul Consiliului Şcolar al 

Elevilor, ca fiecare elev din liceu să doneze fie o jucărie, fie o 

hăinuţă pentru copiii care se află în incinta Spitalului de copii 

Braşov. 

Zis şi făcut. În fiecare clasă s-a pus câte o cutie în care   

s-au adunat jucării, hăinuţe şi chiar şi dulciuri pentru copiii care 

aveau să îşi petreacă poate chiar şi Crăciunul în spital. 

În ziua de joi, 18.12.2013 la Spitalul de copii din Braşov 

au împărţit daruri elevele clasei a XI-a D, Găitan Sabrina, Marcu 

Mădălina şi Bătrânu Ramona, însoţite de   domnul profesor  

Voinea Claudiu. 

Aceasta activitate s-a desfăşurat cu success. Am reusit să 

aducem zâmbetele pe faţa copiilor ceea ce ne-a provocat o mare 

bucurie! 

 

 

Găitan Sabina, clasa a XI-a D 

 „Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă    

dragoste pui în ceea ce dăruiești.”  

(Maica Tereza) 
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Creativity & Innovation Challenge 

Sâmbătă, 16 noiembrie, între orele 09:30 și 16:30, la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, a avut 
loc evenimentul național Creativity & Innovation Challenge, organizat de Junior Achievement România. 

Creativity & Innovation Challenge – competiţie - eveniment a avut ca scop să contribuie la dezvoltarea 
culturii antreprenoriale în rândul tinerilor şi creşterea spiritului inovator, prin încurajarea gândirii orientate 
spre business şi soluţii concrete, precum și dezvoltarea abilităţilor relevante pentru viață și carieră 

(comunicare, muncă în echipă, creativitate). 

Sarcina de lucru a fiecărei echipe de elevi participanţi a fost să propună soluţii inovatoare pentru 
rezolvarea unei probleme reale din mediul de afaceri.  

Tema surpriză a competiţiei a beneficiat de asistența unor consultanți voluntari din mediul de afaceri, 

angajaţi ai Reiffeisen Bank. 

Consultanţii voluntari au oferit suport și informații suplimentare în probleme de finanţare, 
dezvoltare a produsului, marketing, vânzări, etc. 

În prima parte a perioadei de lucru, tinerii şi-au ales ideea şi au schiţat un plan de bază –  pe cont 

propriu  la început – apoi cu ajutor din partea voluntarilor pentru depăşirea unor obstacole tehnologice sau de 
cunoştinţe. Voluntarii au fost prezenţi pentru a ajuta echipele pe durata întregii perioade în care au lucrat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Deşi destinată elevilor care studiază la profil de matematică-informatică, echipa 

Junior Achievement România a invitat să participe și elevii de la COLEGIUL 

TEHNIC MARIA BAIULESCU  

Echipa liceului nostru, îndrumată de d-na profesoară Roşu Camelia a fost 

reprezentată de elevii: Batrînu Ramona, Darie Paul, Pogyna Adriana (clasa a XI-a D) şi 
Apostu Ionela, Stoica Andrei (clasa a X-a C)  
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IMPRESII 

„Mă bucur că am participat la acest concurs şi sunt mândră că am reprezentat Colegiul Tehnic „Maria 

Baiulescu”.          (Pogyna Adriana clasa a XI-a D) 

„Părerea mea despre acest concurs este una foarte bună, deoarece ne-a ajutat să ne dezvoltăm 

creativitatea, ne-a învăţat să lucrăm în echipă, să avem răbdare şi să respectăm părerile celorlalţi pentru 

îndeplinirea sarcinii.”         (Apostu Ionela, clasa a X-a C) 

 „Chiar dacă nu am fost printre câştigători, concursul ne-a îmbogăţit experienţa şi am dobândit noi 

cunoştinţe. In concluzie, aceste competiţii sunt foarte utile pentru tinerii care doresc să-şi iniţieze o afacere.” 

(Stoica Andrei, clasa a X-a C) 

 

Prof. Camelia Roşu 

Sarcina acestora a fost să creeze o aplicaţie care să ajute familia să-şi calculeze bugetul 
şi să-şi utilizeze resursele disponibile cât mai raţional.  

Echipa “CTM  Baiulescu” şi-a numit aplicaţia APIRA (iniţialele membrilor), cu 

sloganul: „Vezi cum cheltuieşti, ca să te îmbogăţeşti!” 

Această aplicaţie permitea 

identificarea celui mai mic preţ al 

unui produs de pe piaţă şi locaţia 

acestuia.  

Chiar dacă nu am reuşit să 

ne clasificăm în primele trei 

locuri, experienţa trăită a fost 

deosebită şi a meritat tot efortul.  

La finalul competiţiei am fost 

răsplătiţi cu diplome de 

participare. 
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Proiectul “Adevărul despre droguri” 

An școlar 2012-2013  

 

În faza incipientă a proiectului “Adevărul despre droguri” s-a aplicat un chestionar unui număr de 208 

elevi de la Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu”, în urma căruia s-a constatat că fenomenul consumului de 

droguri în rândul tinerilor are o amploare îngrijorătoare. 

Chestionarul a conținut 6 întrebări cu variante de răspuns da/nu: 

1. Cunoști persoane care se droghează? 

2. Te-ai drogat vreodată? 

3. Crezi că drogurile sunt o amenințare pentru tinerii de vârsta ta? 

4. Ai discutat cu părinții despre pericolul consumului de droguri? 

5. Ți-ar folosi să știi mai multe despre riscurile la care se expun consumatorii de droguri? 

6. Crezi că dacă te droghezi rar poți deveni dependent? 

În urma analizei răspunsurilor a reieșit că:  

 75% au prieteni care se droghează ; 

 18.4% dintre elevi au consumat droguri ; 

 89.3% dintre ei consideră că drogurile sunt o amenințare pentru tinerii de vârsta lor ; 

  49.5% au discutat cu părinții lor despre pericolul consumului de droguri ; 

 73.3% le-ar folosi să știe mai multe despre riscul la care se expun consumatorii de droguri ; 

 71.4% cred că dacă te droghezi rar poți deveni dependent. 

Rezultatele arată că elevii sunt destul de informați în ceea ce privește riscurile consumului de droguri, 

însă ar vrea să primească mai multe informații. Îngrijorător este procentul de repondenți care au avut discuții 

cu părinții despre acest fenomen, acesta fiind de 49.5%, ceea ce arată necesitatea informării elevilor în cadrul 

școlii, în încercarea de a compensa lipsa informațiilor provenite din mediul familial. Proiectul “Adevărul 

despre droguri” s-a derulat la Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” pe parcursul anului școlar 2012-2013, însă 

rezultatele arată că este necesară continuarea campaniei antidrog în școală, în primul rând ca metodă de 

prevenție, dar și ca acțiune de combatere a fenomenului. Astfel, în luna decembrie 2013, toți profesorii 

diriginți au ținut ore cu tematică antidrog, folosind materiale didactice din mapa dirigintelui, care a fost 

concepută ca produs al proiectului. Ca obiectiv pentru viitor intenționăm să menținem blogul rezultat din 

proiect, unde elevii să poată posta  materiale, să pună întrebări și să propună noi acțiuni antidrog.  

 

Prof. Lungu Laura 
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Proiectul JOBS un alt mod de orientare profesională   

            

 

 

 

 

 

 

       

            

   

Proiectul face parte din PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN şi este 

dezvoltat de :Ministerul Educaţiei Naţionale–București, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic –București, Universitatea Bucureşti şi Centrul  pentru Proiecte Internaționale în 
domeniul Educației al Universității Pedagogice –Zurich Elveţia. 

Obiectivul proiectului este  de a pregăti elevi din România, aflați în ultimii ani ai  învățământului 
obligatoriu, pentru alegerea viitoarei profesii. 

Proiectul JOBS îşi propune să integreze cerinţele de pe piaţa muncii sub forma unei teme transversal 
în programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu şi să intre în contact direct cu realităţile de pe piaţa 
muncii, consolidând astfel legătura dintre sistemul educaţional şi mediul economic. 

  Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” este în al doilea an de participare ca şcoală de aplicaţii, grupul 

ţintă fiind elevi din clasa a IX-a, care-prin activităţi individuale,  în echipă sau colective,  sub  supravegherea 
, îndrumarea și controlul cadrelor didactice implicate în proiect, vor dobândi competenţe pentru căutarea unui 
loc de muncă în acord cu aptitudinile, cunoștințele, abilitățile și atitudinile personale.  

Cum se derulează JOBS ?  

Prin sarcini de lucru grupate tematic în module care se vor parcurge într-un an școlar, ELEVII realizează: 

 investighează diferite biografii personale ale unor oameni din mediul de muncă; 

 îşi analizează propriile talente, abilităţi sau interese; 

 discută împreună cu părinţii despre posibilităţi, şanse şi riscuri; 

 pregătesc singuri, cu multă seriozitate, vizita de explorare la un agent economic; 

 fac cercetări şi contactează singuri agentul economic; 

 prelucrează  şi prezintă rezultatele vizitei de explorare în cadrul expoziţiei din şcoală. 
Elevii sunt sprijiniţi în demersurile lor de un set de instrucţiuni, fişe de lucru, instrumente şi liste de 

verificare şi îndrumaţi de profesori special instruiţi. Prin experienţa directă, elevii  au ocazia să-şi dea seama 

dacă pot îndeplini cerinţele profesiei de care sunt interesaţi, îşi pot descoperi punctele forte şi pe cele slabe, 

învaţă să se adapteze la muncă şi să-şi asume responsabilităţi. Prin contactul direct cu elevul,  angajatorii au 

posibilitatea de a-şi asuma un rol activ in procesul de alegere a profesiei în cunoştinţă de cauză. 

Echipa JOBS de la COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU -2012-2013 este formată din elevii 

clasei a IX-a B și profesorii: Director Butnariu Lavinia Nicoleta, Veres Florentina (coordonator proiect și 

diriginte la clasă), Constantinescu Codruța (psihologul școlii), Leluțiu Cristina și Prelipceanu Monica 

J=JOB 

O=Orientation 

B=for Businesses 

S=and Schools 
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În anul şcolar 2013-2014 în echipa de proiect au fost antrenaţi elevii clasei a IX-a C, diriginte prof Mănilă Elena. 

Pentru mai multe informaţii despre proiect  şi activitatea elevilor şcolii implicaţi în proiect accesaţi  

www.jobsproject.ro şi www.colegiulbaiulescu.ro

 

Elevii despre proiect 

După parcurgerea fiecărui modul elevii au fost solicitați să răspundă la un chestionar pe baza căruia 

echipa de profesori JOBS, alături de propriile opinii, alcătuiau feedback-ul pentru echipa de autori ai 

întregului concept. 

La ultima întâlnire JOBS din anul şcolar 2012-2013, profesorii JOBS din CT”Maria Baiulescu” au selectat 

întrebările de mai jos prin care și-au propus să aprecieze impactul întregului proiect(ce s-a derulat până la 

acest moment) asupra elevilor. 

Întrebări la care au răspuns elevii: 

1. Ce ai învățat despre tine 
însăți/însuți ? 

2. Ce ai învățat despre metodele de 
lucru JOBS ? 

3. Ce a devenit important pentru 
tine ? 

4. Ce te-a surprins ?  

5. Care sunt lucrurile care te-au 
făcut să fii mulțumit ? 

6. Comentariul meu 

 

 

Grupaj informativ realizat de coordonator proiect, prof Florentina Vereș 

http://www.jobsproject.ro/
http://www.colegiulbaiulescu.ro/
http://www.colegiulbaiulescu.ro/
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Serbarea de Crăciun 
. 

 

 

 

 

 

 

 

  

În aşteptarea lui Moş 

Crăciun, elevii şcolii noastre au 

pregătit momente speciale, din 

dragoste pentru datinile 

românilor în prag de sărbătoare, 

pentru Moşul bun, pentru 

părinţii noştri şi s-au străduit să 

aducă pe scenă o frântură din 

folclorul, datinile şi obiceiurile 

cu care ne mândrim de sute de 

ani şi vor duce mai departe 

tradiţia neamului românesc. 

 

Nu ne-am limitat însă la tradiţiile şi obiceiurile româneşti, serbarea de Crăciun a fost o 

călătorie multiculturală în jurul lumii cu ajutorul elevilor care ne-au adus în lumea culturală franceză, 

engleză şi germană, iar atmosfera a fost înviorată de iureşul dansurilor populare româneşti. Prestaţia 

deosebită şi entuziasmul celor care îşi şlefuiesc arta cunoaşterii la şcoala noastră a fost răsplătit din 

plin de ropotele de aplauze ale publicului prezent. 

Prof. Iustin Mihail Mitrea 

 

 

În vremea colindelor, 

vremea bucuriei, când minunea 

naşterii Mântuitorului cuprinde 

sufletele şi le înnobilează am 

călătorit împreună, elevi şi 

profesori,  pe drumul colindelor, 

apropiindu-ne cu mare bucurie de 

această minune ce aduce cu ea 

împlinire, lumină, speranţă şi 

nemărginita iubire de oameni a 

Mântuitorului Iisus Hristos. 



15 
 

Târgul de Crăciun 
“Ajută-ţi aproapele” 

 

  

În perioada 16 – 19 decembrie 2013 

s-au derulat două acţiuni cu tradiţie în 

şcoală noastră: Târgul de Crăciun şi 

"Ajută-ţi aproapele!". La târg au fost 

amenajate mai multe standuri cu 

produse realizate de elevi în atelierele 

şcolii. Elevii au lucrat sub îndrumarea  

doamnelor profesoare Prelipcianu 

Monica şi Bendei Mariana precum şi 

a doamnelor maistre instructor 

Molnar Margareta, Ciobâcă 

Lăcrămioara, Jarcău Lia, Sabău 

Aneta, Secui Doina şi Rotovei Maria. 

Realizarea produselor a fost posibilă 

datorită sponsorizării venite din 

partea Asociaţiei Maria Baiulescu. 

Acţiunea umanitară "Ajută-ţi aproapele" a 

demarat în urmă cu 15 ani, la iniţiativa d-lor 

profesori Iorga Dan Alexei şi Nichifor Maria şi a 

două clase de elevi inimoşi, prima generaţie a 

subspecializarii la decizia şcolii – designer 

vestimentar.  

Primii paşi au fost timizi dar de la an la an, 

asemeni bulgărului de zăpadă, dorinţa de a ne ajuta 

semenii s-a extins. 

Datorită sponsorilor şi a bunăvoinţei celor 

din şcoală s-au bucurat de ajutorul nostru elevi cu 

nevoi materiale, copii de la Centrul de plasament din 

Codlea, Cantina de ajutor social şi Căminul 

persoanelor fără adăpost din Braşov. Ne-am bucurat 

că le-am adus un zâmbet, o mulţumire, fie ea şi 

efemeră. 

În ultima vreme ni s-a alăturat Asociaţia 

"Maria Baiulescu" care, prin "sufletul" ei – d-na 

prof. Pribeanu Ligia – a contribuit la ajutorarea celor 

aflaţi în nevoi. De asemenea multe dintre articolele 

de vestimentaţie create în atelierul şcolii şi 

prezentate la Târgul de Crăciun au fost oferite celor 

aflaţi în nevoi.  

Prof. Maria Nichifor 
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Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

2011-2014 

 

ANUL 

ŞCOLAR  

CLASA  DOMENIUL/CALIFICARE NUMELE SI 

PRNUMELE 

ELEVULUI 

REZULTATUL OBTINUT 

2011-2012 X TEHNICIAN IN TURISM MOLDOVAN 

BOGDAN 

LOCUL I-CAMPIONATUL NATIONAL DE 

SKANDENBERG 

2011-2012 IX TEHNICIAN IN TURISM BRUDASCA 

VLAD 

MENTIUNE-CONCURSUL DE 

INFORMATICA APLICATA FAZA 

JUDETEANA 

2011-2012 IX TEHNICIAN IN TURISM IROFTE DELIA 

IULIANA 

MENTIUNE-CONCURSUL NATIONAL DE 

CHIMIE ’’PETRU PONI’’ FAZA 

JUDETEANA 

2011-2012 XII TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

CIRSTEA 

ANDREI 

PREMIUL I-OLIMPIADA LA DISCIPLINELE 

DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, 

FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XIII-

RUTA 

P. 

TEHNICIAN IN 

INDUSTRIA TEXTILA 

OANCEA 

MARIANA 

PREMIUL I-OLIMPIADA LA DISCIPLINELE 

DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, 

FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XIII-

RUTA 

P. 

TEHNICIAN IN 

INDUSTRIA TEXTILA 

MITITELU 

GEORGIANA 

PREMIUL II-OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

DOBOSERU 

MARIUS 

PREMIUL I-OLIMPIADA LA DISCIPLINELE 

DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

,FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

CHIRAZI 

ANDRADA 

PREMIUL II-OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

TODOR DENISA PREMIUL III-OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

ABABEI 

BOGDAN 

GEORGE 

PREMIUL III-OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2011-2012 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

TARALUNGA 

ANDREEA 

PREMIUL III-OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2011-2012 X TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

BRANZĂ IOANA 

ROXANA 

PREMIUL II-CONCURSUL NATIONAL DE 

CREATIE TEXTILA-JUNIOR DESIGNER 

2012 

2012-2013 XI  TEHNICIAN IN TURISM CENGHER 

ALIN,ION 

RADU,CIOBANU 

ANDREEA,RUSU 

ANA MARIA 

PREMIUL I-CONCURSUL NATIONAL 

SECTIUNEA MACHETE FUNCTIONALE 

FAZA NATIONALA 
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2012-2013 X TEHNICIAN IN TURISM GAITAN 

SABRINA 

PREMIUL I - EXPOZITIA 

INTERNATIONALA “INVINGATOR PRIN 

ARTA” FAZA NATIONALA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

ONEA TEODORA PREMIUL I - OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA  TEHNOLOGII, 

FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

URS COSMINA PREMIUL II -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

TRINCU 

CRISTIAN 

PREMIUL III -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGI,FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

CRIȘAN 

ALEXANDRU 

CRISTINEL 

MENTIUNE -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGI,FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

CÎȘLARIU 

BIANCA 

PETRUȚA 

MENTIUNE -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

TAMAȘ MONICA MENTIUNE -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XII TEHNICIAN DESIGNER 

VESTIMENTAR 

DOBOȘERU 

MARIUS 

PREMIUL I -OLIMPIADA LA DISCIPLINELE 

DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, 

FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

MATEI DENISA PREMIUL I -OLIMPIADA LA DISCIPLINELE 

DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, 

FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

PAMPU IOANA PREMIUL II -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

PERIANU RADU PREMIUL III -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

MIRICĂ 

DANIELA 

MENTIUNE -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

2012-2013 XI ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

GAVRILESCU 

ANDREEA 

MENTIUNE -OLIMPIADA LA 

DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII, FAZA JUDETEANA 

 

 

  



18 
 

DE LA ELEVI PENTRU ELEVI 

Interviu cu Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

Am reuşit să aflu câteva curiozităţi legate de Irofte Delia, eleva care ne 

reprezintă liceul. Iată ce am descoperit … 
     Mădălina : Bună Delia. Cu ajutorul revistei şcolii ne-am gândit să satisfacem 
curiozităţile elevilor. Mulţumesc că ai acceptat acest interviu. Ce te-a motivat să 

concurezi pentru această funcţie? 
      Delia : Bună Mădălina. Trebuie să recunosc, mi-a plăcut ideea de a da un 

interviu. Am candidat şi anul trecut, dar am fost vicepreşedinte. Înainte de terminarea anului şcolar, 
preşedintele a demisionat, iar eu am ocupat noua lui funcţie. Mi s-a părut interesant şi am decis să candidez şi 
anul acesta. Uite că am reuşit să ajung unde mi-am dorit! 

        M : Care este calitatea care te reprezintă pentru această funcţie? 
         D : Cred că cea mai importantă calitate este ambiţia. Am invăţat că, dacă începi ceva, trebuie să-l duci 

până la capăt. Mi-am propus să devin preşedinte CSE şi am devenit.  
        M : Ai avut o persoană care te-a susţinut şi  te-a îndrumat pentru această funcţie? 
          D : Da, sora mea, Ana. Ea a fost, este şi va fi “mâna mea dreaptă”. Unii ştiu că a terminat acest liceu şi 

acum este la Facultatea de Medicină. Mereu îmi demonstrează că se poate, că în viaţă vei reuşi doar dacă 
munceşti pentru ceea ce-ţi doreşti. E un exemplu pentru mine. 

         M : Te-a schimbat în vreun fel noua funcţie pe care o deţii? 
          D : Sincer, da. De când deţin această funcţie, am dobândit multă încredere în mine. Este exact ceea ce 
îmi lipsea. Mi-am demonstrat mie însumi că îmi pot depăşi limitele. În plus, încep să mă simt apreciată  

pentru ceea ce sunt şi fac. Asta mă bucură. 
         M : “Preşedenţia” îţi ocupă o perioadă  lungă din timpul tău liber? 

          D: Nu chiar. Mai mult îmi ocupă timpul liber, Consiliul Judeţean al Elevilor, ocupând funcţia de 
secretar. E o mare realizare, poate chiar apogeul vârstei mele. E destul de greu, dar ştii cum se zice: dacă ai 
intrat în horă, trebuie să joci până la capăt. Îmi face plăcere să ştiu că pot reprezenta elevii liceului nostru la 

nivel judeţean.  
         M : Uneori te simti forţată de cadrele didactice să înveţi? 

          D : Hmmm…nici vorbă. Îţi dai seama că trebuie să fiu un exemplu pentru ceilalţi. Să învăţ nu mă 
forţează nimeni, nici părinţii. Aşa m-am învăţat de mică. De mulţi ani mi-am dat seama că pot deveni cineva 
în viaţă doar dacă învăţ şi fac ceea ce îmi place. 

          M : Apropo de asta. Te-ai gândit ce facultate vrei să urmezi? Medicina cumva? 
           D : În niciun caz! Întâmplător am aruncat o privire peste un filmuleţ al surorii mele, cu disecţii şi mi s-
a făcut rău. Nu aş putea să fac asta, medicina nu este pentru mine. Îmi doresc să urmez cursurile la Facultatea 

de Drept. Chiar am participat la câteva şedinţe în cadrul Tribunalului Braşov, lucru care m-a convins.  
“Caută numai dreptatea, adevărul, iubirea, ca să mori împăcat.” 

          M : Cu ce i-ai sfătui pe viitori candidaţi? 
           D : Mi-aş dori să candideze elevii care vor să aducă mândrie şi laude liceului din care fac parte, să fie 
un exemplu pentru toţi şi să înveţe să-i asculte pe ceilalţi. Eu o să le fiu aproape, chiar dacă o sa fiu clasa a 

XII-a. Chiar o să-i ajut, bineînteles...dacă vor. 
           M  : Un sfat pentru elevii liceului? 

            D : Încercaţi să vă implicaţi în proiecte / activităţi. Acest lucru vă va ajuta mult pe viitor, credeţi-mă. 
Arăta-ţi de ce sunte-ţi în stare, fi-ţi un model pentru generaţiile care urmează. Aaa…şi vă reamintesc: sunt 
deschisă să ascult propuneri ce ar putea îmbunătăţi activităţile elevilor din cadrul acestui liceu. 

  Reporter :                                                                                                      Preşedinte CSE : 

Marcu Mădălina                                                                                                    Irofte Delia Clasa a XI-a D                                                                                                     

Clasa a XI-a D  



19 
 

Meine Erfahrung als Schülerin in Deutschland 
 

Schule in Deutschland war eine neue Erfahrung für mich, die ich nicht wiederholen will. Die 
Deutschen benehmen sich sehr kalt gegenüber den Ausländern. 

Die Schule beginnt um 7:35 Uhr und endet um 13:00. Wir hatten nicht für jeden Fach einen Lehrer, 

sondern für fast alle Fächer einen einzigen, der auch unser Klassenlehrer war. Wir hatten mehrere Fächer in 
einer einzigen Stunde, zum Beispiel  G.S.E., dass heisst : Geschichte, Sozial und Erdkunde. 

In den Pausen mussten wir draussen gehen und die Klassenzimmer wurden zugesperrt. Die Pause 
dauerte zehn Minuten , es gab im Schulgebäude auch einen Kiosk, wo wir einiges zu Essen und Trinken 
kaufen konnten. 

Ich  persönlich wollte das Gymnasium (bei uns heisst das Lyzeum) besuchen, aber leider wollte mich 

der Rektor nicht akzeptieren, weil ich aus Rumänien komme und er glaubte, dass ich nicht genügend 
Kenntnisse habe, um das Gymnasium zu besuchen. Deshalb musste ich in die Berufsschule gehen. 

Deutschland hat mir gut gefallen, aber das Schulsystem hat mich verwirrt. Jedenfalls, will ich diese 
Erfahrung nicht wiederholen. 

Tohănean Andreea, clasa a X-a A 

Vous saviez que …?                

    

• Une girafe peut lécher ses propres oreilles. 

• D’après la World Toilet Organisation, nous passons en moyenne 3 ans de notre 
vie aux toilettes. 
• A Hongkong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l’y autorise, mais 

elle peut le faire seulement à mains nues. 
• L’empereur Shah Khan Jahan fut enterré avec une main à l’exterieur de sa tombe pour que ses visiteurs 

puissent la lui serrer. 
• Dormir permet au cerveau de se nettoyer des toxins 
• Bartholdi, le concepteur de la statue de la liberté se serait inspiré du visage de sa mère pour créer la statue. 

•  Si un requin s’arrête de nager, il ne pourra plus respirer car l’eau ne passera plus dans ses branchies. De ce 
fait, un requin nage toute sa vie… même en dormant ! 

• Le Ketchup a été vendu dans les années 1830 en tant que médicament.  
• En additionnant tous les chiffres de la roulette, on obtient 666. 
• Les blattes peuvent vivre entre 7 et 9 jours sans leur tête. 

• Nos yeux ont toujours la même taille, de la naissance à la mort; par contre notre nez et nos oreilles ne 
cessent de croître. 

• Jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca cola. 
• Les dauphins peuvent nager et dormir en meme temps. 
• Si un mois commence par un Dimanche, alors il contiendra un Vendredi 13. 

• Depuis sa création, le site de Facebook a toujours été bleu et blanc. La raison n’est pas ésthétique ou 
arbitraire: son créateur Mark Zuckeberg souffre de daltonisme et le bleu est la couleur qu’il voit le mieux.  

                                                                                                  

 Găitan Sabrina, clasa a XI-a D 
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ARTĂ ŞI MESERIE 

 

 

 

 

 

Fructe, legume, nu foarte multe grăsimi şi puţin zahăr… Dar cu ce 

frecvenţa şi în ce proporţii? Iată care sunt ultimele recomandări ale studiilor făcute de cele mai 

importante universităţi americane. 

Asaltaţi de un flux de informaţii, uneori contradictorii, nu mai ştim ce e bine să mâncăm. Ce ar trebui 
să se afle în farfuria noastră? Această întrebare a devenit o adevărată dilemă. Un lucru este însă cert. Pentru a 

ne alimenta sănătos şi pentru a evita bolile cronice, există câteva recomandări de necontestat: consumul 
sporit de fructe şi legume, diminuarea consumului de zaharuri simple.  

Nu uita să bei cât mai multă apă, dar, în egală măsură, ceaiuri şi infuzii, să consumi un pahar cu vin la 

masă, în cazul în care apreciezi această băutură, şi să iei zilnic vitamine şi minerale care să conţină într-o 
proporţie de 100% aporturile zilnice recomandate. Şi mai ales mănâncă atunci când eşti calm, într-o stare de 

linişte, pentru a te bucura mai mult de gustul alimentelor, dar şi pentru a ajută procesul de digestie.  
 

Baza: cât mai multe legume şi fructe  

Baza alimentaţiei noastre ar trebui să fie constituită din legume, 

tuberculi, legume uscate şi plante leguminoase (precum soia), fructe 
proaspete şi uscate.  

Fructele şi legumele ajută la prevenirea apariţiei cancerului şi 

oferă o protecţie reală faţă de bolile cardiovasculare. Ar trebui să 
mâncăm între 5 şi 12 porţii pe zi (două 
treimi legume şi o treime fructe). 

Misiune imposibilă? Deloc! Dacă revenim la tradiţie şi consumăm crudităţi 
la aperitiv, două tipuri de legume la felul principal, plus o salată verde, ţelul 

este aproape atins. Dacă mai adăugăm două tipuri de fructe pe zi şi un suc 
proaspăt de legume, putem spune că am respectat 100% recomandările. 
Evident, este mai uşor de spus decât de pus zilnic în practică. 

Primul etaj: cereale (în special cele  integrale) 

Cerealele dau senzaţia de saţietate, oferă organismului glucidele 
indispensabile pentru buna funcţionare a muşchilor şi a creierului, dar cele 
mai multe dintre ele cresc aciditatea şi limitează absorbţia de minerale. Cercetătorii de la Harvard sfătuiesc, 

prin urmare, că proporţia cerealelor, în totalul alimentelor pe care le consumăm zilnic, să fie una mică. 

Ce trebuie să mâncăm ca să ne păstrăm 

sănătatea? 
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Ei recomandă, de asemenea, cerealele integrale, al căror index glicemic este redus (zaharurile pe care 
le conţin trec încet în sânge, iar riscul hipoglicemiei este astfel redus). În viaţa cotidiană, asta înseamnă: două 

sau trei felii de pâine integrală sau semi-integrală (de preferat, dimineaţă), orez integral, semi-integral sau 
basmati (orezul alb este cel mai potrivit pentru organismul nostru), paste sau câţiva biscuiţi – fără a abuza de 
grâu sau de cerealele care conţin gluten, mai greu de asimilat de organism, dar şi porumb… Dacă mănânci 

cereale la micul dejun, alege-le pe cele integrale sau poţi încerca fulgii 
de ovăz. Fulgii de porumb, de grâu sau de orez au indexul glicemic mult 

prea mare. Doza zilnică optimă: între 5 şi 8 porţii pe zi (vezi în caseta 
din pagina următoare ce înseamnă o porţie). 

Al doilea etaj: grăsimi de calitate  

Iată care sunt grăsimile pe care le poţi adăuga mâncărurilor, ele 
respectând echilibrul optim al acizilor graşi: uleiul de rapiţă şi de 

măsline, margarină de rapiţă, pentru a da gust, uleiul de masline, pentru 
a prăji uleiul de palmier, grăsime de gâscă, dacă îţi place, puţin unt la micul dejun. Oleaginoasele se 

încadrează la acest nivel. Doza optimă: de la 2 la 4 porţii pe zila 4 portii pe zi. 

Al treilea etaj: proteinele (fără excese!) 

Carnea, puiul, peştele, fructele de mare, ouăle ar trebui să reprezinte de la 
0 la 2 porţii pe zi; iată de ce această piramidă este foarte accesibilă vegetarienilor. 

Carnea roşie (de o calitate excelentă) este mai degrabă recomandată copiilor şi 
femeilor cu vârste între 15 şi 50 de ani, pentru că aceştia au nevoie de fier. Poate fi 
consumat atât peşte gras, cât şi slab, cel gras – de exemplu crustaceele  este bogat 

în Omega 3.  E bine să alegi ouă bio sau îmbogăţite cu Omega 3, al căror gălbenus 
este bogat în elemente nutritive, având, în plus, luteină, benefică pentru ochi, şi 

fosfolipide, pentru creier. Pe acest etaj, se găseşte şi ciocolată neagră, maxim 2 porţii pe zi. 
 

Al patrulea etaj: lactatele, dacă îţi plac în mod deosebit 

Prea grase, uneori conţinând prea mult zahăr, 

de cele mai multe ori greu de digerat. Din toate aceste 
motive, cercetătorii sfătuiesc să se reducă lactatele 

din alimentaţia zilnică: maxim 2 porţii pe zi. Conform 
specialiştilor, nu s-a demonstrat clar că lactatele 

previn osteoporoza.  

Pe de altă parte, sunt suspectate că ar provoca multiple boli 

(intoleranţă la lactoză, alergie la proteinele din lapte, scleroză…). Puteţi 
înlocui lactatele animale cu cele din soia, mai puţin grase. Pe acest etaj se 

găsesc şi mezelurile, pâinea albă, fulgii de porumb, orezul alb, cartoful, care 
au un conţinut glicemic ridicat şi conţin puţine elemente nutritive, necesare corpului. 
Ultimul etaj: micile plăceri necesare Este etajul alimentelor ocazionale, consumate de plăcere: cartofi 

prăjiti, dulciuri, foitaje, băuturi acidulate, preparate industriale, floricele, îngheţată, clătite, plăcintele 

de orez, snacks-uri, prăjituri aperitiv… Se recomandă maxim 3 porţii pe săptămână. E inutil să te 

privezi de aceste alimente, însa este foarte rău sa le consumi în fiecare zi. 
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Tendinţele anului 2014 

 

La începutul fiecărui an ne gândim: "Oare ce se va purta?" 

Coafuri: 

Încă de anul trecut, hair-stylistii ne-au pregătit pentru 2014, trasând câteva linii clare, în acest an va defila 
frumos: coada de cal. Cea mai simplă şi totodată elegantă coafură, coada de cal, este fără îndoială vedeta 

anului pentru că îmbină stilul practic cu un look bine definit. În 2014, însă, coada de cal coboară spre ceafă 
pentru un aspect mai stilat. Amplasată chiar deasupra gâtului, ea prelungeşte forma capului şi îi dă o notă 

de eleganţă. Împletiturile şi buclele continuă să fie în vogă, ca în 2013. 

  

Culoarea părului: 

Hair-stylistii de la un cunoscut salon din Statele Unite, şi-au dat verdictul pentru trendul de anul acesta. Se 
poartă blondul cât mai deschis la culoare, chiar platinat. Părul va fi colorat într-o singură nuanţă, dar nu 

suvitat, iar trendul deja a început să prindă contur. 

  

Cum să porţi blondul platinat: 

Pe lângă faptul că se va purta blondul foarte deschis, culoarea trebuie să fie monocromă, fără umbre, fără 
lumini, fără alte nuanţe. În plus, chiar dacă este vorba de decolorarea podoabei capilare, părul tot trebuie să 

aibă un aspect sănătos. 

Ce nu se mai poartă anul acesta: 

Dacă anul trecut s-au purtat vârfurile colorate, albastre, roz, roşii şi aşa mai departe, anul acesta  nu ar mai 
trebui văzute. Nu se mai poartă nici ombre-ul agresiv, vârfurile blonde clar definite de restul părului închis la 

culoare, ci trecerea între nuanţe trebuie să fie foarte lină. 

P.S 

Tendinţa generală a acestui an este naturaleţea. Produsele de styling alese trebuie să lucreze doar în 
completarea atu-urilor noastre personale. Imaginaţi-vă că peste 20 de ani, cineva găseşte o fotografie de-a 
voastră. Cum aţi vrea să li se pară stilul ales? Găsirea acelui element special şi personal care merită pus în 

valoare trebuie să fie rezoluţia pentru 2014.  
 Vargau Maria Cătălina, Clasa a-X-a D 
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Denim în culori fuorescente 

O provocare  în ţinuta tinerilor 

 
„De unde a început totul !” 

 

Cu o istorie de mai bine de un secol, BLUGII au devenit o piesă clasică de îmbrăcăminte. Reinventati 
de-a lungul timpului, au ramas contemporani şi, după 

cum arată tendinţele, va trece mult până când epoca lor de 
glorie va apune.  

Istoria lor începe însă acum mai bine de 500 de 
ani în Italia, la Genova. Termenul de „blue-jeans” vine 
din sintagma franceză „bleu de Genes”, în traducere 

„albastru de Genova”, care este în fapt o ţesătură din lână 
şi bumbac. Deşi numişi generic „blue-jeans”, pantalonii 

erau realizaţi, încă de pe-atunci, din denim, o stofă a cărei 
compoziţie s-a schimbat de-a lungul secolelor. Termenul 
denim apare în Franţa la sfârşitului de secol XVI, şi este 

asociat cu o ţesătură denumită „serge de Nîmes”, adică 
„stofă din oraşul Nîmes”. Aceasta era însă un amestec de 

mătase şi lână, compoziţie care îi face pe unii istorici să 
se îndoiască de legătura cu actualul denim care este, azi, o 
ţesătură doar din bumbac. Astfel, originea cuvântului denim este în continuare un subiect controversat, mai 

cu seamă că la acea vreme în Franţa se mai fabrica o ţesătură cu desen diagonal denumită nim. Pe parcursul 
timpului, două tipuri de material, jean şi denim, au devenit populare, ultimul fiind totuşi cel mai costisitor. 

Cea mai importantă diferenţă dintre ele este că denimul era ţesut cu un fir colorat (urzeală) şi altul alb 
(bătătura), în vreme ce jean era ţesut cu două fire colorate. 
 

Jeansul: un produs ecologic! 

 

Popularitatea denimului a crescut odată cu evoluţia sa; de la denimul clasic indigo la noi generaţii de 
contexturi cu proprietăţi îmbunătăţite fabricate din: bumbac organic, bumbac de tranziţie, bumbac natural 
vopsit, fibre reciclabile, fibre regenerate, „stone-free” denim, produse netratate cu agenţi de albire, produse 

nevopsite sau vopsite cu coloranţi naturali, ce sunt dezvoltate într-o multitudine de tonuri de albastru-indigo. 
Produsele denim jeans reprezintă îmbrăcămintea casual preferată de tinerii de 

pe întreg globul, căpătând de-a lungul timpului o popularitate tot mai mare şi în rândul 
adulţilor de toate vârstele.  

Astăzi, de actualitate este tendinţa generală a consumatorilor pentru 
conservarea calităţii mediului înconjurător. Astfel, fibra reciclabilă PET (folosită încă 

din 1992) este utilizată pentru fabricarea unei game variate de produse de 
îmbrăcăminte, printre care un loc important îl ocupă articolele denim-jeans. Fibrele 

reciclabile PET pe bază de poliester prezintă un proces de producţie simplu, ce 
presupune curăţarea recipienţilor de plastic, îndepărtarea capacelor şi a etichetelor, 
apoi sfâşierea sub formă de fulgi, care sunt spălaţi şi uscaţi pentru eliminarea oricărei 

urme reziduale. Fulgii sunt topiţi, purificaţi şi transformaşi în granule ce sunt 
extrudate prin filiere, duze de filare în noi fibre poliester, şi care mai apoi sunt 

pregătite pentru încreţire, ondulare, creponare, elasticizare, tăiere şi îmbalotare. 
Fibrele obţinute sunt filate, iar apoi se ţes în diferite tipuri de ţesături denim. 

http://www.historia.ro/sites/default/files/imagecache/galerie-foto-large/_Alessio_Italia_1922.jpg
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Preocuparea consumatorilor faţă de mediul înconjurător a determinat producătorii să înceapă să 
folosească fibre cu proprietăţi îmbunătăţite, dar şi finisări ecologice în procesul de fabricaţie a denimului, 

realizând ţesături moderne. 
 
 

Efectele speciale prin culori fluorescente - sursă de inspiraţie pentru creatorii de modă 

 

Dezvoltarea tehnicilor de vopsire şi imprimare folosind pigmenţi luminiscenţi a completat paleta 
ţesăturilor denim cu materiale cu efecte speciale bazate pe culori fluorescente, materiale ce constituie o sursă 
importantă de inspiraţie pentru creatorii de modă. 

Pigmenţii luminiscenţi (fluorescenţi şi fosforescenţi) absorb energia radiaţiilor electromagnetice sau a 
emisiilor radio-active şi emit o parte din acea energie sub formă luminoasă. Efectul de fluorescenţă încetează 

odată cu întreruperea acţiunii luminii, iar efectul de fosforescenţă continuă şi după stoparea acţiuni 
luminoase. 

Toţi pigmenţii reflectă o parte din lumina vizibilă şi absorb restul de energie luminoasă primită. 

Pigmenţii non-fluorescenţi disipă energia absorbită sub formă de căldură, iar pigmenţii fluorescenţi 
transformă energia absorbită sub formă de emisie luminoasă. Lumina reflectată este astfel mai puternică prin 

lumina emisă, luminozitatea pigmentului fiind mărită, iar suprafaţa fluorescentă apare mai strălucitoare în 
lumina zilei. 

Pigmenţii fluorescenţi folosiţi pentru vopsirea şi imprimarea 

denimului pot fi de tipul: produşilor minerali sau a coloranţilor 
organici.  

Produşii minerali sunt activaţi de razele luminoase ultraviolete 

sau de întuneric pentru a deveni fluorescenţi. Compuşii organici pot fi 
activaţi de razele luminoase violete sau albastre, cât şi de cele 

albastre-verzui. Aceştia au proprietatea de a reflecta lumina galbenă şi 
roşie, prezentând o luminozitate foarte bună. 

Astfel, cu ajutorul pigmenţilor fluorescenţi şi fosforescenţi 

imprimarea materialelor denim prezintă o serie de avantaje practice 

(rezistenţă a culorii la lumină, lipsa formolului), dar şi o provocare în 

ceea ce priveşte paleta de culori şi modele obţinute. 

 

Tendinţe în moda Jeans - denim 

 

Pornind de la tema noilor culori fluorescente şi fosforescente pentru pantalonii jeans-denim, dar şi 

prin creativitate, talent, curaj şi abilitatea de a găsi asocieri interesante de influenţe, forme şi accesorii, 

designerii propun tinerilor, şi nu numai, un look specific pentru fiecare piesă vestimentară. Astfel, sunt 

propuse haine armonioase care se potrivesc cu personalitatea şi stilul celor care le poartă. 

Blugii reprezintă una dintre cele mai cunoscute şi folosite piese vestimentare, dar consumatorii au 

tendinţa de a-i considera comuni, neinteresanţi, buni de luat doar la şcoală sau la o ieşire cu prietenii. 
Cu puţină imaginaţie însă, îi poţi accesoriza astfel încât să meargă în orice ocazie şi să poţi purta şi 

anumite modele la care nu te-ai gândit că i s-ar potrivi. 

Revoluţia s-a produs când designerul Vivienne Westwood, pioniera punk-ului şi barocului modern, a 
semnat un contract de colaborare şi a creat blugi pentru Lee, pentru sezonul de toamnă – iarnă 2013. Astfel, 

s-a realizat o mini colecţie compusă din patru modele de blugi pentru bărbaţi şi cinci modele pentru femei, 
disponibile în showroom-ul lui Westwood începând cu luna ianuarie 2014. 

Linia a fost inspirată din creaţiile mai vechi ale designerului cu referire la colecţiile cunoscute ca 

Punk şi Pirate din ani '70 şi '80. Modelele pentru femei includ blugi super skinny, cu buzunare şi trei sferturi.  

http://www.ziare.com/shopping/blugi/
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În materie de stil, în primăvara şi vara lui 2012, denimul este un adevărat 
must have. Ce culori, ce croieli şi mai ales ce piese nu trebuie să lipsească din 

garderoba ta? Cu siguranţă vestimentaţia denim în culori fluorescente. 
La fel ca şi little black dress, denimul pare să nu se demodeze niciodată, 

indiferent că vorbim de veteranul jeans sau de alte piese realizate din acest material 

practic. Cu toate astea, atunci când vine vorba de modă, tendinţele sunt cele care fac 
regulile şi chiar şi cele mai clasice piese trebuie adaptate momentului, iar în 2012 

acest lucru se simte mai mult ca niciodată.  
După luni întregi în care popularii skinny jeans în nuanţe obscure au făcut 

regulile în materie de stil, denimul revine în mod revoluţionar, sub variate forme şi 

într-o paletă cromatică ofertantă de tonuri fluorescente şi fosforescente. 
Ultimul, dar nu cel din urmă ... vedetă în sezoanele următoare, denimul în nuanţe 

bleu deschis până la alb, poate fi purtat sub orice formă - jeanşi, pantaloni şi fuste 
scurte, veste sau geci şi în aproape orice combinaţie, cu alte texture sau chiar cu alte 
piese confecţionate din denim. Nuanţele de bleu pastel, propuse de Balmain, sunt 

stilizate cu accente aurii glam.  

 

Sezonul estival 2014 va readuce în tendinţe jeansii cu imprimeu lateral, 
intrati intr-un con de umbra pe catwalk-urile prezentarilor de moda anterioare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest gen de print este specific primăverii şi 
conferă jeansilor o notă de eleganţă.  

Se recomandă imprimeul aplicat lateral, care 
acţionează ca un artificiu de creaţie şi subţiază silueta.  

Succesul costumelor actuale din denim constă în 

cromatica aleasă, evitându-se tonurile şterse, prespălate, 
în favoarea indigoului sau bleumarinului, şi modernelor 

nuanţe fluorescente. 
Şi ca totul să fie cool, alege denimul cu aplicaţii; 

acestea pot fi ştrasuri, flori sau orice alt model 

geometric. Îndrăzneşte să-şi creezi chiar tu propriile 

aplicaţii decorative cu materiale creative din magazinele 

de specialitate.  

Cu siguranţă, vei fi unică! 

 

 

În loc de încheiere 

 

Denimul „face parte din ADN-ul 
uman”. Fie că vorbim despre pantaloni sau 

clasica geacă de blugi, acestea merg cu 
aproape orice şi sunt potrivite la orice vârstă. 
După atât de mult glam-rock, negru şi bej, 
tendinţele în modă se anunţă a fi perfecte şi 
foarte optimiste pentru cei ce adoră culorile 
fluorescente şi fosforescente. 

Prof. Monica Alexandrina PRELIPCIANU 
 

 

http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/tendinte-cromatice-primavara-vara-2010-3574.html
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PROIECTE ŞCOLARE 

 

Elevii școlii noastre au obținut Premiul I la proiectul regional ”Tradiții în contemporaneitate” cu tema 

”Leacuri și descântece de leac în satul tradițional românesc”, Ediția a III-a , Cluj-Napoca, aprilie 2012. 

Am participat la acest proiect cu două materiale: unul scris despre ”Leacuri și descântece de leac din 

Țara Bârsei” și un film realizat cu descântece practicate de câteva eleve ale școlii noastre la Muzeul de 

Etnografie din oraș. 

Din echipaj au făcut parte: 

 prof. Nichifor Maria - 

prof. coordonator 

 prof. Câmpean Gabriela 

 prof. Dumașca Gabriela 

 Stancu Marian 

 Sângeorzan Valer 

 Elevii: Iuga Alin,  

 Nistor Laurențiu,  

 Gavrilescu Andreea,  

 Băluță Ramona,  

 Mirescu Raluca 

 

 

 

 

  

 La ediţia a IV-a a aceluiași 

proiect scolar am obţinut din nou 

PREMIUL I cu materialul "Satul 

românesc în perioada interbelică". 

Echipajul: 

Nichifor Maria – prof. coordonator 
Stancu Marian 
Sângeorzan Valer 
Elevii: 
Toma Cristina, clasa a XI-a D 

Dobre Alexandra, clasa a X-a E 
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PARTENERIAT PENTRU CALITATE 

 

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov face parte din rețeaua partenerială 

națională a unităților școlare din domeniul industriei textile și pielăriei înființată în 2010 

al cărui scop este: îmbunătățirea calității educației și formării profesionale. Fiecare 

instituție, din cele 8 unități selectate printr-o competiție națională, a derulat până în 

prezent o activitate ce a  vizat schimbul de experiență și diseminarea experiențelor de bună 

practică.  

Seminarul organizat și găzduit de școala noastră, pe parcursul a 3 zile, a avut ca temă: Industria textilă în Țara 

Bârsei – tradiție și actualitate. Obiectivele vizate au fost: 

 Identificarea influenţei elementelor culturale tradiţionale din Ţara Bârsei în evoluţia designului 
vestimentar 

 Promovarea, în rândul tinerilor, a obiceiurilor si valorilor etno-culturale ale regiunilor 
 Stimularea participării personalului la activităţi de cooperare cu partenerii externi şi de abordare, cu 

elevii, a temelor cross-curriculare   
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare si rezolvare de probleme în parteneriatul reţelei 

 

o Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici  
 

Moda și designul vestimentar,  sunt supuse influentelor culturale si 

sociale de-a lungul timpurilor. 

Imbrăcămintea tradiţională a diferitelor popoare precum bijuteriile, 

accesoriile aferente, inspiră şi influenţează din ce în ce mai mult lucrările creatorilor de modă din zilele noastre şi pe 

bună dreptate se spune că lipsa de inspiraţie în creaţia vestimentară se poate înlocui cu un ansamblu de elemente 

etnice specifice costumului tradiţional. Azi, stilul etno domină o parte importantă a creaţiilor vestimentare.  

Marii creatori de moda se simt atrași, în prezent, de costumele tradiționale, creațiile lor având evidente 

inspiraţii etnice. Pe de altă parte, produselor vestimentare cu accente etno li  se impune ca și condiție esențială 

realizarea din materiale naturale. Aceasta ar putea fi considerată principala soluție de protejare a sănătății noastre, 

dar și a mediului în care trăim.  

Să nu uităm, însă, că munca designerului vestimentar se bazează pe  

creativitate; această activitate presupunând frecvente interacţiuni 

interpersonale (cu clienţii, situaţii de muncă în echipă cu furnizori).  

Pentru ca pregătirea profesională a elevilor să răspundă şi acestor 

noi provocări ce apar pe piaţa forţei de muncă, am considerat că abordarea 

cross-curriculară a temei  Industria textilă în Tara Bârsei – tradiție și actualitate va permite elevilor să analizeze, 

înţeleagă acest subiect  dar va conduce şi la dezvoltarea competenţelor de comunicare, lucru în echipă, rezo lvare de 

probleme.  
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o Descriere 
 

Calificările de nivel 3 din domeniul  Industriei textile şi pielăriei prevăd, prin curriculum, dobândirea şi a 

competenţelor de:  

 Analiză a produselor vestimentare  
 Caracterizare a principalelor costume din epocile istorice,   
 Realizarea de  modele pentru stiluri vestimentare contemporane,   
 Crearea schiţelor de costum / geantă / accesorii.          
 Acţionarea pentru protecţia mediului  
 Susţinerea unor prezentări pe teme profesionale. 

In vederea atragerii elevilor pentru dobândirea acestor competenţe, echipele de profesori au aplicat 

metode moderne de învăţare şi anume metoda proiect, problematizarea, desoperirea. Tema abordată, Industria 

textilă în Tara Bârsei – tradiție și actualitate fiind o temă crosscurriculară, cadre didactice de diverse specialităţi: 

istorie, geografie, artă plastică, textile, confecţii îmbrăcăminte, tehnologia informaţiei si comunicaţiilor au definit 

teme de proiecte pentru echipe de elevi din clasle a XI, a XIIa. Elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice au avut la 

dispoziţie o bibliografie specifică, dar au realizat şi vizite documentare la muzee (muzeu de etnografie şi folclor, 

muzeul de istorie, muzeul civilizaţiei urbane braşovene) şi au participat la sărbătoarea tradiţionala din Braşov – Junii 

Braşovului. In urma acestor activităţi şi după prezentarea lucrărilor elevilor, au fost selectate, ca reprezentative, 

prezentările: 

 Istoricul Țării Bârsei  
 Meștesuguri și bresle medievale în spațiul brașovean 
 Portul popular și ornamentica specifică în Țara Bârsei  
 Istoria românilor din Șcheii Brașovului  
 Junii din Scheii Brașovului  
 Industria textilă brașoveană între tradiție și modernitate  

 

Punctele tari ale acestei activităţi constau în faptul că elev ii au beneficiat 

de o îmbinare reală a cunoştinţelor din domenii diferite: geografie, 

istorie, cultură, civilizaţie, artă. Concluziile, sintetizate în urma 

dezbaterilor au arătat că: 

 Îmbrăcămintea respectă originalitatea culturii naţionale, 
cu elemente specifice regiunii, dar reflect şi simţul estetic, tradiţia, nivelul 

de trai al comunităţilor. 
 Condiţiile geografice ale regiunii Tării Bârsei au fost prielnice creşterii animalelor şi păstoritului, ceea 

ce a favorizat prelucrarea firelor de lână 
 Activitatea casnica importanta a fost prelucrarea fibrelor textile   si confectionarea celor doua 

sortimente de produse: textilele de casa si tesaturi pentru imbracaminte  
 Stilul etno, un stil inspirat din piesele costumelor traditionale, se caracterizeaza prin functionalitate si 

confort. Croielile depind de cele ale pieselor traditionale, de regula sunt forme simple, 
dreptunghiulare sau trapezoidale.  

 Produselor vestimentare cu accente etno li se impune ca si conditie esentiala, realizarea din materiale 
naturale. Aceasta ar putea fi considerata principala solutie de protejare a sanatatii noastre, dar si a 
mediului in care traim, prin revenirea la tradiţia populară.  
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o Dovezi ale succesului 
Metoda de abordare crosscurriculară, prin miniproiecte a diferitelor teme în vederea dobândirii competenţelor 

specificate prin standardele de pregătire profesională este des aplicată în şcoala noastră. Aceasta deoarece interesul 

şi implicarea elevilor sunt mai profunde, conducând la realizarea unor produse finale – eseuri, prezentări power- 

point, produse materiale, afişe – care sunt prezentate apoi şi altor colegi. 

Acest mod de lucru cu elevii a contribuit şi la accesarea şi implementarea cu succes a unor proiecte internaţionale 

Comenius, Leonardo, Minerva, dintre care:  

  Intercuturalitate- interetnicim, având ca obiectiv determinarea influenţei 
interculturalităţii şi a interetnicismului asupra modului de viaţă al omului 
modern. 

 Yesterday-Today-Tomorrow , prin care elevii au identificat elemente 
definitorii ale stilului de viaţă, de civilizaţie în diferite perioade de timp ale 
comunităţilor europene partenere  

 Travelcom – imbunătăţirea competenţelor de comunicare, negociere, 
marketing ale tinerilor şi adulţilor 

 i.e.Us.- Ce ne uneşte, ce ne desparte?-  elevi din tări diferite, prin acţiuni on-
line analizează asemănările şi deosebirile specifice celor două regiuni care le reprezintă (mod de trai, 
geografía, istoria zonei, vestimentaţia, gastronomía, etc.)   

 Participarea cadrelor didactice şi a elevilor la toate aceste activităţi ale şcolii noastre permite tinerilor  
dezvoltarea atât a competenţelor profesionale, cât şi a celor : 

 de lucru în echipă 
 comunicare 
 negociere 
 documentare 
 protejare a mediului, a capacităţilor de sinteză, de preţuire a valorilor şi tradiţiilor fiecărei zone, regiuni, 

tări. 
Să nu uităm că toate aceste activităţi au la bază resurse financiare, materiale, umane, de timp dar şi de o strategie 

de implementare corespunzătoare. 

o Observaţii privind implementarea 
Activităţile descrise mai sus pot fi implementate cu succes şi în alte şcoli dacă se constituie echipe de lucru foarte 

bine structurate, în a căror componenţă să existe cadre didactice responsabile, cu competenţe profesionale în 

domeniul asigurări calităţii în educaţie, şi cu dorinţa de a îi mobiliza şi îndruma pe elevi atît prin activităţi la clasă dar 

şi în afara ei..  

O altă recomandare ar fi identificarea celor mai potrivite metode pentru implicarea în activitatea şcolii a agenţilor 

economici, a părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale , precum şi valorificarea creativităţii elevilor. 
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Parteneri implicati : 

 Muzeul de Etnografie Braşov 
 S.C. Rouleau Guichard  SA. 
 Direcţia Judeţeană de Cultură Braşov 
 Asociaţia Junii Braşovului 
 S.C. Inex Style srl Braşov 
 Casa Corpului Didactic Braşov 
 S.C.Mathilde Brasov 

 

Materiale prezentate 

- Expoziţie de costume populare din zona Tării Bârsei  
- Lucrări realizate de elevi  

o Tipuri de costume tradiţionale 
o Modele specifice de broderii 

- Prezentări power-point ale elevilor şi profesorilor 
   

 

 

 

Prof. Simona Talabă 

 

 

SIMPOZIOANE 
 

Este cea de-a treia participare în calitate de profesor coordonator la Expoziţia Internaţională - Concurs 

“Învingător prin ARTĂ”, la care am luat parte impreuna cu 10 elevi din clasa a XI-a D. 

Elevii noştri au obţinut premiul I cu o lucrare tridimensională pe tema istoriei oraşului Braşov. 

 La ediţiile precedente (la care au participat elevi din clasa a XII-a A, promoţia 2012-2013E, respectiv 

Elena Brânză Ioana, din actuala clasă a XII-a A) am obţinut premiile I şi II.  

Concursul este organizat la Iaşi de către Facultatea de Arte vizuale şi Design, Facultatea de 

Interpretare, Compoziţie, Studii Muzicale Teoretice şi Facultatea de Teatru de la Universitatea de Arte 

“George Enescu” din Iaşi şi Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor”.  
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FESTIVALURI 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a XI-a 

C, profilul Turism si 

servicii de la Colegiul 

Tehnic "Maria Baiulescu" 

din Brasov au participat la 

acest festival cu o macheta 

statica ce reprezinta un 

Club Subacvatic.  

Ideea realizarii 

acestui produs s-a conturat 

dupa ce elevii au invatat 

despre serviciile oferite de 

hotelurile din Dubai. 

 S-a pus intrebarea: 

Oare noi n-am putea avea 

asemenea obiective pe 

litoralul nostru? Cu 

siguranta ele ar atrage un 

mare numar de turisti 

romani si straini tocmai 

pentru ca ar fi 

ALTCEVA, ALTFEL si 

– se stie ineditul atrage 

intotdeauna.  

Produsul nostru a 

fost foarte apreciat si 

rasplatit cu Premiul I.  

Elevii au fost 

coordonati de d-na 

profesor Maria Bendei. 

Prof. Mariana Bendei 
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CREAŢII LITERARE 

 

Valentine’s Day   
I have nothing to give you on Valentine’s  day…… 

I wanted to get you a star but it is too far 
I wanted to dedicate you a mountain but it is too high 
So I give my heart to you 

To enjoy it 
Love real, as you have never had….. 

 

 Madalina Cojocariu, clasa a IX-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love  

 
Love is beauty 
Love is magic 

Love is once in a lifetime 
Love is passion 

Love is oblivion 
Love is infinite 
Love is peace 

Love is romance 
Love may be obsession 

Love is desire 
Love is a dream 
Love is necessary 

Love is EVERYTHING 
But………. Have you ever asked yourself what love truly is? 

I guess we will never know. 
 

Iulia Pintilie, clasa a IX-a A 
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Modelul meu în viață 

 

 Modelul meu în viață este reprezentat de un ansamblu de lucruri mărunte, pe care le considerăm 

demne de urmat, pentru ca în final să ajungem la liniștea sufletească de care poate cu toții avem nevoie, iar 

când lipsește simțim un gol ori un zbucium interior cum ne macină. 

 Admir... zborul solemn al fluturilor care plutesc o singura zi pe pământ. Prețuiesc fiecare secundă, 

defilând plini de grație, pe o fâșie de vânt învăluiți într-o frumusețe de nedescris și au doar o zi, nimic mai 

mult. 

 Văd... băiețelul acela cu ochii în care te pierzi, o mare de gânduri dar și întrebări ce așteaptă răspuns. 

Îl văd și acum dăruindu-și jucăria altui copil sărman. Privindu-se împart un sentiment nebun de bucurie, 

uimire, iubire, sentiment ce s-a consumat într-o secundă, poate, dar acea fracțiune de timp va dăinui o vreme 

în inimile celor doi. 

 Tresar.. când văd o pereche de oameni cu părul alb, amprenta timpului care a trecut, ținându-se de 

mână, pășind timid, ca-n prima zi, cu un surâs pe buze și tremur în suflet. Se așează pe o bancă, se privesc 

duios, rememorează. 

 Mă liniștesc privindu- i „ Ce frumos !”, îmi spun. Îmi luminează imaginea despre viață. 

 Noaptea privesc luna. Ce mâdră e! Și când mă gândesc că toți o văd, îmi deschid inima înaintea ei: 

zâmbesc, plâng. E un model, poate. E răbdătoare, statornică, mereu acolo. 

 Luna, iar eu mă las purtată de val. Un zâmbet, o vibrație, un cântec de bucurie, o faptă bună. 

 Nu trebuie neapărat să ne ghidăm comportamentul și personalitate după un anumit model, să 

admirăm un om deosebit și să credem și noi în aceeași cauză ca el, poate dorim să fim mai buni observând la 

alții o mulțime de calități.  

Dar prin ceea ce facem, chiar și lucruri mărunte, am putea deveni un exemplu pentru ceilalți. 

Luca Loredana - Georgiana, clasa a IX-a D 

 

Timpul 

Praf din nori, pulbere din iubire, bucăţi din soare, părţi din galaxie, fărâme 

din cer, frunze pierdu-te în vânt, sentimente aruncate-n aerul rece al anotimpurilor. 

Aburi de căldură, picături de durere, milioane de gânduri, mii de rânduri, sute de 

cuvinte, zeci de minute pierdute şi doar câteva secunde să-mi dau seama că nu-i un 

vis. 

Trezeşte-mă din realitatea aceasta monotonă, plictisitoare, dezgustătoare. Nu vreau să dorm pe veci 

înecată-n iubirea ta, sugrumată-n falsul păcat ce nu-mi curma mintea nici pentru o fracţiune de secundă. Mă 

trezesc în vis – un real paradis. Fac un compromis şi-mi dau seama că visul e o realitate, cea reală, cea 

încurcată-n dimensiunea tuturor posibilităţilor, dimensiunea în care mă pierd în fiecare noapte întunecată, în 

fiecare seară înstelată şi din care mă întorc spre nicăieri în fiecare dimineaţă, îngâmfată. Filozofic, incredibil, 

minunat. Colorat dar totuşi întunecat. Înfiorat, cald dar atât de rece, frumos dar atât de hidos. Nici măcar un 

sfert din realitatea-n care m-am pierdut, nici măcar o părticică din visul în care am trăit, nici măcar o fărâmă 

din mine.  

Iulia Pintilie, clasa a IX-a A  
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Circle  love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCIU ANDREEA , clasa a XI-a B 
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SĂRBĂTORILE IUBIRII 

Sfântul Valentin şi Valentine’s Day  
 

Două sărbători în aceeaşi zi, cu acelaşi scop dar cu tradiţii diferite. 
Aceste două sărbători dau tinerilor şi adulţilor posibilitatea să-şi manifeste şi să-şi expună sentimentele 
pentru persoana iubită în faţa lumii, fără ca  lumea să critice.  

Sărbătoarea Sfântului Valentin este una a fertilităţii şi îşi are originea, de fapt, într-o tradiţie a Romei 
antice, respectiv serbările numite Lupercalia, care se organizau pe 15 februarie, în onoarea zeităţilor Juno şi 

Pan. Ziua Sfântului Valentin se mai numea, cu mult timp în urmă, Ziua Nunţii Păsărilor, asta pentru că 
oamenii îşi imaginau că păsările îşi aleg perechea exact în ziua de 14 februarie. În cinstea Sfântului Valentin 
care şi-a dat viaţa pentru ca tinerii ce se iubesc cu adevărat să se căsătorească, sărbătoarea a fost declarată ca 

fiind creştină.  
Valentine’s Day este sărbătoarea dragostei la americani, aceasta este serbată acum de tinerii din toată 

lumea datorită publicităţii excesive. Adolescenţii din ziua de azi văd această zi ca un motiv de a primi şi oferi 
cadouri, vorbe drăguţe şi declaraţii de dragoste. Noi adaptăm mai mult surprizele, de obicei băieţii cumpără 
trandafiri pe care îi dăruiesc fetelor, pentru că trandafirii simbolizează dragostea. Mulţi tineri aleg să petreacă 

această zi acasă, uitându-se la un film romantic împreună cu persoana dragă.  
Aceste mici atenţii pot fi făcute în fiecare zi, deoarece nu iubeşti pe cineva doar pe data de 14 

februarie. Dacă ai sentimente pentru o persoană anume spune-i, nu trebuie să aştepţi această zi pentru a îi 
transmite sentimentele tale pentru ea. 

Acatrinei Diana – Ioana, clasa a IX-a A 

 

Dragostea 
 

 Dragoste  - ceva ce ne trece tuturor prin vene în fiecare zi, ceva ce ne umple sufletele goale, ceva ce 
nu putem uita. Cu siguranţă, cu toţii iubim exact aşa cum trăim. Suntem oameni, nişte fiinţe neînţelese, nişte 
fiinţe complicate. Fiinţe „bolnave” ce pot fi tratate doar cu iubire. Dar totuşi, de ce nu admitem asta în fiecare 

clipă a vieţii? De ce o facem doar de ziua îndrăgostiţilor, oferind persoanei iubite un trandafir şi o cină 
romantică? Toţi cei ce fac asta nu înţeleg că ar trebui să arate jumătăţii lor iubirea în fiecare minut, să ia o zi 

ca oricare alta şi să o transforme în cea mai frumoasă zi, pe neaşteptate! Când iubeşti simţi alinare, căldură, 
simţi ca şi cum acel cineva ce ţi-e alături este omul perfect pentru a-ţi petrece restul vieţii alături de el! Simţi 
fericire! Cel mai frumos sentiment din întreagă lume! 

 Iubirea e ca un viciu. Poţi avea tot ce îţi doreşti: case, maşini, haine, mulţi bani... Dar fără dragoste 
toate lucrurile materiale nu înseamnă nimic. Aceasta nu trebuie preţuită doar o zi pe an, ci trebuie preţuită în 

fiecare secundă, până la sfârşitul timpului. A trăi înseamnă a iubi. A muri înseamnă a iubi dincolo de viaţa pe 
Pământ. 
 Eu aleg să preţuiesc  fiecare clipă iubind. Tu ce alegi ? 

 

Pintilie Iulia, clasa a IX-a A 
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Dragobetele este o sărbătoare specifică 
poporului român, care celebrează iubirea, şi în unele 

părţi ale ţării renaşterea naturii. Ion Ghinoiu, în 
„Obiceiuri populare de peste an – Dicţionar” (1997), 
vorbeşte despre Dragobete ca despre un personaj al 

mitologiei româneşti: „zeu tânăr al Panteonului 
autohton cu dată fixă de celebrare în acelaşi sat, dar 

variabilă de la zonă la zonă (...), patron al dragostei şi 
bunei dispoziţii pe plaiurile româneşti”, asemănător 
cu „Cupidon, zeul dragostei în mitologia romană, şi 

cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă”. Ghinoiu 
scrie despre Dragobete că este „fiu al Babei Dochia şi 

cumnat cu eroul vegetaţional Lăzărică”. Cert este că 
în memoria poporului Dragobete este un bărbat 
chipeş şi puternic care aduce iubirea în casele şi în 

inimile oamenilor. Dragobetele nu ne este prezentat 
ca un personaj blând asemeni Sf. Valentin, ci 

năvalnic, se presupune că odată cu venirea 
primăverii, zeul năşea toate vieţuitoarele, de aceea 
mai este numit şi „Logodnicul păsărilor”. 

Oamenii de cultură din ţara noastră au scris 
despre această sărbătoare:  ,,DRAGOBETELE – 

sărbătorit pe aceste meleaguri de milenii începând cu 
24 februarie şi până la mijlocul lunii martie - reflectă 

pe tânărul surprins în taina purpurie a purităţii, în 
sfielnică chemare pentru o lume cu bucuriile şi 
durerile ei. El vibrează la aceste bucurii şi dureri 

aducând cu el legătură tainică cu Neamul şi 
Universul.  DRAGOBETELE este un tânăr – mire 

împodobit cu o mantie de raze ţesută din 
străfulgerarea de bucurie divină.”(Gh. Nistoroiu, 
Frumuseţea românului) 

Romulus Vulcănescu în „Mitologie română” 

(din 1985) îl descrie ca pe o „făptură mitică”, fiind 

„tânăr, voinic, frumos şi bun”. Este cunoscută în 

popor zicala pe care tinerii şi vârstnicii deopotrivă o 

rosteau „Dragobetele sărută fetele”. Unele tradiţii 

specifice acestei zile încă se mai păstrează în anumite 

părţi ale ţării noastre. Astfel se spunea că toţi cei care 

luau parte la această sărbătoare erau feriţi de boli pe 

tot timpul anului, şi că Dragobetele le favorizează 

culturile şi recoltele oferind belşug şi prosperitate 

gospodărilor. Tinerii satului se primeneau, se adunau 

în faţa bisericii şi mergeau în căutarea florilor de 

primăvară. 

 

 

 

În sudul României (Mehedinţi), 
fetele obişnuiau să se întoarcă în sat fugind, 

obiceiul fiind numit „zburătorit”, urmărite 
de câte un băiat. Dacă băiatul prindea fata, 

iar aceasta îl indrăgea, se sărutau în văzul 
tuturor. Sărutul semnifica logodna celor doi 
pentru un an, sau pentru o perioadă mai 

lungă de timp, sarbatoarea oferind 
posibilitatea tinerilor de a-şi anunţa 

viitoarele nunţi.  
Tot în această zi, bătrânii aveau grijă 

de păsările din curte şi puneau mâncare în 

vase chiar şi pentru păsările cerului. Tradiţia 
ne spune că de Dragobete este interzisă 

sacrificarea animalelor pentru a nu 
împiedica împerecherile. Tinerele femei care 
doreau să fie drăgăstoase se puteau atinge de 

câte un bărbat din altă localitate pentru a fi 
iubite tot anul. Fetele de măritat adunau 

zăpada pe care o mai găseau pe dealuri, 
aceasta mai era numită „zăpada zânelor”, iar 
apa topită din omăt era utilizată pe parcursul 

anului pentru înfrumuseţare şi pentru 
descântecele de dragoste. Bărbaţii trebuiau 

să evite să supere partea femeiască pentru că 
aşa erau feriţi de ghinion pentru tot restul 
anului.  

Prof. Anamaria Leonte 
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CURIOZITĂŢI GEOGRAFICE 
 

 O rază de lumină de la Soare, ajunge la planeta Mercur în 3 minute şi 13 secunde; la Venus în 6 

minute şi 10 secunde; la Terra în 8 minute şi 19 secunde; la Marte în 12 minute şi 40 de secunde; la Jupiter 

în 43 de minute şi 16 secunde, iar la Pluto în 9 ore, 27 minute şi 36 secunde. 

• Marea Pată Roşie de pe Jupiter este un uragan enorm de amoniac de cca.30.000km lungime şi 13700 

km lăţime. Are 300 de ani vechime de când a fost observată şi studiată cu instrumentele optice. 

• Vulcanul OL  DOINYO LENGAI din Tanzania, este celebru deoarece lava sa este cea mai fluidă şi 

cea mai rece din lume (560 ⁰ C). Este neagră ziua şi străluceşte roşu închis noaptea, iar la contactul cu apa se 

face albă. 

• Cel mai distrugător cutremur a avut loc în China în anul 1556. Au pierit cca.1000000 de persoane. 

• Cea mai lungă peştera din lume este peştera Mamut (Mammoth Cave-Flint Ridge System) de 471 km 

lungime din statul Kentucky-SUA; în România, peştera Vântului din munţii Pădurea Craiului are 35 km 

lungime. 

• Cel mai puternic uragan s-a înregistrat în Bangladesh, sudul Asiei în noiembrie 1970. Au pierit 

cca.300000 de persoane. 

• Cel mai mare ,,fluviu ,, submarin din lume se află în Oceanul Pacific (Curentul Cromwell) care curge 

de la est la vest, pe sub curentul de suprafaţă, la cca.400 de metri adâncime, de-a lungul ecuatorului. Are 

5650 km lungime şi o lăţime de 300 km. A fost descoperit în anul 1952. 

• Orice punct de pe glob are un punct corespondent opus. Dacă executăm un foraj de 12700 km din 

curtea şcolii noastre, vom poposi pe fundul Oceanului Pacific la est de I-la Nouă Zeelandă şi la sud de I-la 

Maria Tereza.  
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MULŢUMIRI: D-nei director Nicoleta  Lavinia Butnariu  

D-nei director adjunct Florentina Dutcă 

Cadrelor didactice care au sprijinit editarea revistei  –  

Simona Talaba, Maria Bendei, Ileana Cîmpian, Ştefania Custură, 

Claudia Goja, Ioan Ştefan Hăşmăşan, Laura Lungu, Elena Mănilă, 

Iustin Mitrea, Roxana Nan, Mariana Pandelea, Monica Prelipcianu,  

Camelia Roşu, Doina Secui, Marian Stancu, Florentina Vereș, Claudiu Voinea 

 

   Elevei Mares Sorana Petra, clasa a X-a C 

 

 

 

 


