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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU
PROIECTUL ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE
Director, Prof. Mergea Teodor
Director adj., Prof. Bîzocu Codruţa
„ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE” este un proiect educaţional încadrat în Domeniul tehnic,
derulat în perioada noiembrie 2013 - iunie 2014. Unităţile de învăţământ aplicante ale
PROIECTULUI „ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE” sunt COLEGIUL TEHNIC NR. 2, Târgu Jiu,
Colegiul Tehnic Costin Neniţescu, Craiova şi Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Petroşani, iar
partenerii locali sunt APA REGIO Târgu Jiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj.
Coordonatorii proiectului sunt: prof. Mergea Teodor, prof. Bîzocu Codruţa, prof. Ursu
Gabriela, prof. Iovanov Valeria, prof. Antonie Dumitru.
Beneficiarii proiectului sunt elevi, cadre didactice din şcoală şi din colegiile partenere,
reprezentanţi ai agenţilor economici locali.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
O1 Dezvoltarea cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice ale elevilor;
O2 Stimularea potenţialului creativ al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor practice prin participarea
la activităţile proiectului;
O3 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor;
O4Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării între şcoală, familie,
comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt:
A 1. LANSAREA PROIECTULUI
A 2. PAŞI CĂTRE VIITORUL MEU - ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂŢI DIN DOMENIUL
TEHNIC SAU CU REPREZENTANŢI AI AGENŢILOR LOCALI
A 3. HARTA PARTENERIATULUI – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎNTRE ŞCOLILE
PARTENERE
A 4. UNIVERSUL, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA - CONCURS INTERDISCIPLINAR
A 5. ŞCOALA SE PREZINTĂ – EXPOZIŢIE CU PRODUSE FINALE ALE ELEVILOR
Descrierea activităţilor:
ACTIVITATEA A1 - LANSAREA PROIECTULUI a constat în mai multe etape:
-

prezentarea proiectului în cadrul şcolii prin informarea cadrelor didactice şi a elevilor în
cadrul întâlnirilor din comisii metodice, Consiliul Elevilor, postare la avizierul şcolii;
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Aceleaşi etape s-au parcurs şi în şcolile partenere. S-a realizat o permanentă comunicare între
parteneri în vederea stabilirii unui program comun al activităţilor. Comunicarea între parteneri s-a
realizat pe mail, prin curierat şi telefonic.
ACTIVITATEA A2 - PAŞI CĂTRE VIITORUL MEU - ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂŢI
DIN DOMENIUL TEHNIC SAU CU REPREZENTANŢI AI AGENŢILOR LOCALI s-a
desfăşurat în noiembrie 2013 - aprilie 2014 şi a avut ca grup ţintă elevii clasei a XI-a E. Activitatea
a constat în:
1. Vizita de studiu la Staţia de epurare a apei Târgu Jiu
2. Vizita de studiu la Staţia de tratare a apei Târgu Jiu
3. Desfăşurarea de activităţi de tip proiect pe grupe de elevi.
În perioada Martie - Aprilie 2014 proiectul s-a derulat prin desfăşurarea altor activităţi:
1. Studiu de teren în municipiul Târgu Jiu
Elevii clasei XI E au efectuat o activitate practic – aplicativă ce a constat în:
-

studiu comparativ între zonele populate/comerciale/stradale şi zona Parcului central Târgu
Jiu din punctul de vedere al calităţii factorilor de mediu;

-

observare şi culegere de informaţii relevante;

-

întâlnire de lucru la sediul colegiului: organizarea şi sistematizarea datelor culese, stabilirea
concluziilor.

2. Inspector pentru o zi - activitate de învăţare bazată pe metoda proiect.
Elevilor din clasa a XI-a E li s-au propus spre studiu teme din domeniul protecţiei mediului bazate
pe identificarea unor probleme locale de mediu. Au fost constituite echipe de lucru eterogene, în
funcţie de opţiunile elevilor, fiecare echipă primind o temă comună. Elevii au avut multiple sarcini
de lucru:
-

identificarea unei probleme de mediu în judeţul Gorj

-

culegerea de date şi descrierea problemei;

-

identificarea cauzelor;

-

propunerea de soluţii originale pentru rezolvarea problemelor.

Fiecare grupă a realizat un portofoliu şi o prezentare media a proiectului. Echipa şi-a prezentat
în faţa clasei proiectului, având loc discuţii şi dezbateri interactive. Marele câştig al acestei activităţi
a fost interesul pe care elevii l-au prezentat atât în realizarea propriilor proiecte, cât şi în audierea şi
evaluarea proiectelor colegilor.
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3. Paşi către viitorul meu - întâlnire cu reprezentantul APM Gorj
Activitatea a avut ca grup ţintă elevii claselor XI E şi XI F s-a desfăşurat în cabinetul de protecţia
mediului al colegiului sub forma unei dezbateri interactive la care au participat cadre didactice,
elevii celor două clase şi domnul dr. ing. Fometescu Gheorghe din partea Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Gorj. Aspectele abordate:
-

prezentarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj

-

conştientizarea elevilor asupra problematicii protecţiei mediului în judeţul Gorj

-

importanţa păstrării resurselor naturale

-

măsuri de protecţia mediului

-

modalităţi de finanţare a proiectelor prin accesarea Fondului de Mediu

HARTA PARTENERIATULUI – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎNTRE ŞCOLILE PARTENERE
s-a desfăşurat în aprilie - mai 2014 şi a constat în două activităţi:
1. Concurs Şcolar Interjudeţean - APLICAȚII DE BAZĂ ÎN MĂSURĂRI TEHNICE parteneriat Colegiul Tehnic Nr. 2 şi Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida - 08. 04. 2014
2. Vizită la Colegiul Tehnic Costin Neniţescu Craiova - 31 mai 2014
Concursul Şcolar Interjudeţean - APLICAȚII DE BAZĂ ÎN MĂSURĂRI TEHNICE a fost
organizat la Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu şi a reunit 22 de elevi de la clasele IX-XII din cele
două licee, de la domeniile mecanică şi electronică.
Programul a fost următorul:
- Prezentarea şi vizitarea liceului
- Program artistic oferit de trupele de dans folcloric şi dans modern ale Colegiului Tehnic Nr. 2
- Concurs Interjudeţean desfăşurat pe două secţiuni
- Festivitatea de premiere
- Vizitarea operelor lui Constantin Brâncuşi.
2. Vizită la Colegiul Tehnic Costin Neniţescu Craiova
Vizita a avut loc în data de 31 mai 2014 când elevii de la cele două colegii tehnice s-au
întâlnit şi au desfăşurat o activitate complexă, cu tematică tehnico-aplicativă.
Excursia a avut ca obiective:
-

dezvoltarea competenţelor de specialitate ale elevilor în special în domeniul ecologiei şi al
protecţiei mediului

-

dezvoltarea abilităţilor de planificare si exploatare a viitoarei profesii

-

dezvoltarea abilităţilor de comunicare

-

schimb de bune practici şi întărirea relaţiilor de colaborare dintre cele două şcoli.
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ACTIVITATEA A4 - UNIVERSUL, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA - CONCURS
INTERDISCIPLINAR s-a desfăşurat în data de 28 mai 2014 în sala de festivităţi a colegiului. A
participat un număr de 7 echipaje: 3 de la Colegiul Tehnic Nr. 2: clasele IX C, IX B şi X A şi 4 de
la şcolile partenere, fiecare echipaj fiind format din câte 4 elevi. Aceştia au avut de răspuns la 50 de
întrebări cu tematică din domeniul tehnic şi ştiinţific: univers şi materie, fizică, chimie,
telecomunicaţii şi electronică, IT. Concursul a durat aproximativ 3 ore, timp în care elevii şi-au
demonstrat cunoştinţele şi competenţele din domeniul ştiinţei şi tehnicii, dar şi spiritul de echipă,
dorinţa de autodepăşire. Au fost desemnaţi câştigătorii care au fost răsplătiţi din partea
organizatorilor cu diplome şi premii în obiecte.
ACTIVITATEA A5 - ŞCOALA SE PREZINTĂ - EXPOZIŢIE CU PRODUSE FINALE
ALE ELEVILOR s-a desfăşurat în mai-iunie 2014 şi a constat în:
-

realizarea unei expoziţii în cadrul şcolii,

-

prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice,

-

realizarea şi mediatizarea albumului proiectului,

-

postare de articole în revista şcolii şi pe site-ul şcolii

-

promovarea proiectului în cadrul Zilelor Colegiului 2014

-

promovarea proiectului în cadrul ofertei educaţionale a liceului
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CARTEA, MEREU ÎN ACTUALITATE
Prof. Băbeanu Teodora
LUMEA CĂRŢII este un proiect educaţional interjudeţean încadrat în Domeniul culturalartistic, literatură derulat în perioada 1 decembrie 2013 – 30 mai 2014.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 80 elevi de elevi din clasele IX-XII, coordonaţi de 17
cadre didactice, iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi elevi din colegiile participante la proiect,
părinţii elevilor, comunitatea locală şi reprezentanţi ai unităţilor partenere.
Unităţile de învăţământ aplicante ale PROIECTULUI INTERJUDEŢEAN – LUMEA
CĂRŢII sunt COLEGIUL TEHNIC NR. 2, Târgu Jiu şi COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL
MADGEARU”.
Partenerii în proiect sunt:
• Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu Piteşti
• Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, Vulcan
• Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu
• Casa Corpului Didactic Gorj
• Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”
• Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt:
A1. VIZITĂ ÎN CASA CĂRŢII
A2. RAFTUL CU CĂRŢI
A3. CARTEA, DE LA IDEE LA CONCRETIZARE – SIMPOZION ŞI CONCURS
A4. BIBLIOTECI DESCHISE – ZIUA CĂRŢII
A5. CARTEA, MEREU ÎN ACTUALITATE
Scopul proiectului este creşterea accesului la informaţie şi documentare a elevilor prin
intermediul cărţii şi dezvoltarea abilităţilor de creaţie literară şi plastică.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
O1 Stimularea interesului pentru lectură şi studiul individual
O2 Stimularea potenţialului creativ al elevilor.
O3 Îmbogăţirea fondului de carte din bibliotecă.
O4 Dezvoltarea personală a elevilor prin asimilarea de cunoştinţe noi.
O5Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării dintre şcoală familie,
comunitate, în vederea creşterii calităţii educaţiei.

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU
112… NATURA!

-8-

Descrierea activităţilor
ACTIVITATEA A1. VIZITĂ ÎN CASA CĂRŢII, s-a desfăşurat la începutul lunii decembrie
şi a vizat informarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi, cu privire la derularea proiectului Elevii
vizaţi ca grup ţintă au participat la o sesiune de informare asupra derulării proiectului ce se
încadrează în domeniul cultural – artistic, literatură. Fiind prima activitate a proiectului, au fost
prezentate materiale informative power-point sub genericul Pagini din istoria cărţii referitoare la
apariţia şi evoluţia scrisului şi a cărţii în lume. Cele două vizite, la Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu” din Târgu Jiu şi la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, le-au dat elevilor
posibilitatea de a vedea cum se tipărea o carte şi de a compara cărţile noi şi cărţile vechi
La Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu din Târgu Jiu elevii au au văzut câteva forme de
scriere realizate pe ceramică în sec. II – III, prima tiparniţă din Gorj a lui Nicolae Miloşescu ce
datează din perioada interbelică, carte veche de la 1885 – Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie,
biblioteca, documente şi obiecte personale ce au aparţinut Generalului Gheorghe Magheru. La
biblioteca judeţeană, elevii au putut admira impresionanta colecţie de carte şi modul de clasificare a
acesteia. Elevii participanţi la activitate au fost însoţiţi de cadre didactice implicate în coordonarea
proiectului.
ACTIVITATEA NUMĂRUL A2. RAFTUL CU CĂRŢI a constat în amenajarea unor
Rafturi cu cărţi în cele două licee partenere în proiect. Elevii implicaţi în proiect şi coordonaţi de
profesorii responsabili ai activităţii au reuşit să strângă peste 260 de cărţi. La Colegiul Economic
Virgil Madgearu cele 140 de cărţi de literatură română şi literatură universală au fost etichetate cu
Proiectul – Lumea Cărţii şi au intrat în patrimoniul bibliotecii şcolare, îmbogăţind fondul
documentar al acesteia. La Colegiul Tehnic Nr. 2 elevii şi profesorii implicaţi în proiect au dăruit
120 de cărţi, 10 reviste şi pliante pentru realizarea activităţii. Mica colecţie cu caracter enciclopedic
nou înfiinţată a fost amenajată în holul bibliotecii de unde elevii cazaţi la internatul colegiului se pot
informa şi documenta în mod curent. Scopul acestei activităţi a fost acela de a atrage utilizatorii
către cartea tipărită şi de a-i învăţa cum să-şi amenajeze propria bibliotecă.
ACTIVITATEA NUMĂRUL A3. CARTEA, DE LA IDEE LA CONCRETIZARE –
SIMPOZION ŞI CONCURS. În data de 18 martie, 2014, la Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu, s-a
desfăşurat cea de a treia activitate din cadrul proiectului LUMEA CĂRŢII, CARTEA, DE LA
IDEE LA CONCRETIZARE - SIMPOZION ŞI CONCURS.
La activitate au participat elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în
proiect. Simpozionul, prin secţiunile adresate profesorilor şi elevilor, a urmărit valorificarea
potenţialului intelectual şi creativ al acestora. De asemenea, acţiunea a reprezentat o oportunitate în
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realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi elevii din judeţele implicate în proiect
şi din ţară. Simpozionul a avut două secţiuni:
I. Secţiunea pentru cadrele didactice
II. Concurs interjudeţean „Cartea, de la idee la concretizare”, adresat elevilor din clasele IXXII. Pentru a acorda şanse egale tuturor elevilor, concursul adresat acestora a fost structurat
în trei secţiuni:
- Creaţii literare originale; Tema: Rânduri pentru carte;
- Creaţii plastice – desen (grafică – pictură); Tema: Cartea cu desene;
- Prezentări power-point; Tema: Lumini ascunse între coperţi.
În urma statisticilor realizate după desfăşurarea activităţii, am constatat prezenţa profesorilor
şi a elevilor din 19 judeţe, ponderea maximă deţinând-o judeţul Gorj, urmat de judeţul Argeş,
municipiul Bucureşti şi judeţul Hunedoara.
A fost redactat un catalog al lucrărilor prezentate la activitate, 89 de lucrări participante la
Secţiunea I şi cu 70 participante la Secţiunea II.
Rezumatele a 82 dintre lucrările cadrelor didactice au apărut într-o publicaţie on-line a
simpozionului, intitulată LUCRĂRILE PREZENTATE LA SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN,
CARTEA, DE LA IDEE LA CONCRETIZARE, cu ISBN 978-973-0-17030-6
Participanţilor la Secţiunea I li s-au acordat diplome şi adeverinţe, iar cele mai bune lucrări
ale elevilor au fost premiate cu Premiul I, II şi III şi Menţiune.
Reuşita activităţii se datorează bunei colaborări între cele două colegii organizatoare:
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu şi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu.
ACTIVITATEA A4. BIBLIOTECI DESCHISE – ZIUA CĂRŢII
BIBLIOTECI DESCHISE – ZIUA CĂRŢII a fost programată în luna aprilie, lună în care
este sărbătorită ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor. Pentru a marca acest eveniment,
cadrele didactice şi elevii implicaţi în proiect au organizat o campanie de donare de carte. În urma
acestei campanii, elevi, cadre didactice, părinţi, bibliotecari au dăruit cărţi din bibliotecile
personale, achiziţionate din librării, colecţii apărute la „Jurnalul Naţional”, „Adevărul”,
„Libertatea”, „Timpul”. Din aceste donaţii s-a constituit un fond de 495 de volume de carte cu
caracter enciclopedic, care a fost donat Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Târgu Jiu. Am
hotărât ca donaţia să fie făcută bibliotecii judeţene deoarece între unităţile noastre şcolare şi
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” există, de câţiva ani, parteneriate educaţionale care au
venit în sprijinul elevilor. Activitatea a avut drept scop îmbogăţirea fondului de carte din biblioteca
judeţeană, pentru asigurarea unui grad ridicat de acces la cultură al tuturor membrilor comunităţii.
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A5. CARTEA, MEREU ÎN ACTUALITATE
Cartea, mereu în actualitate este activitatea finală a Proiectului interjudeţean Lumea cărţii
şi s-a desfăşurat în data de 26 mai 2014, la Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu. La activitate au
participat elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai partenerilor, reprezentanţi ai comunităţii.
Activitatea vizează diseminarea proiectului prin prezentarea unor materiale power-point,
amenajarea unei expoziţii cu lucrări premiate în cadrul concursului şi realizarea unui album de
fotografii cu instantanee din activităţi. Au fost înmânate sau expediate diplomele de participare şi
premiile acordate în cadrul
CONCRETIZARE .

Simpozionului şi concursului CARTEA, DE LA IDEE LA
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II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI
SURSE DE INFORMARE A CONSUMATORILOR
Prof. Duţescu Mirela Lidia
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu Jiu
Teoretic, consumatorul se defineşte ca fiind orice persoană fizică sau grup de persoane fizice
constituite în asociaţii care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau
de producţie, artizanale sau liberale.
Informarea şi educarea consumatorilor este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor, actualizată în 2008, prin care se exprimă dreptul
consumatorilor de a fi informaţi corect, complet şi precis, cu privire la caracteristicile esenţiale ale
produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici. În economia de piaţă, consumatorii au
nevoie de sprijin temeinic, dat fiind faptul că nu se găsesc la egalitate faţă de agenţii economici,
prin prisma mai multor aspecte. Întotdeauna agentul economic va cunoaşte mai multe informaţii
despre produsele sau serviciile pe care le comercializează decât consumatorul sau din punctul de
vedere al reglementărilor în vigoare, un agent economic va fi mereu mai informat. Tocmai de aceea
o bună cunoaştere a propriilor drepturi este necesară. Operatorii economici sunt obligaţi să le
demonstreze cumpărătorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpărării, modul de utilizare a
produselor ce urmează a fi vândute, la lansarea pe piaţă a produselor, aceştia sunt obligaţi să
efectueze demonstraţii de utilizare. Obligativitatea informării şi educării consumatorilor reiese şi
din Legea 296/2004 privind Codul consumului.
Informarea consumatorilor cu privire la produsele şi serviciile comercializate este o sarcină
importantă a statului prin organismele abilitate şi prin organizaţiile ce funcţionează cu scopul de a
apăra interesele consumatorilor. În calitatea lor de consumatori, cetăţenii trebuie informaţi şi educaţi
prin intermediul organismelor de specialitate, având acces la produse şi servicii, apărându-le în
acelaşi timp interesele împotriva practicilor comerciale incorecte. Conceptul referitor la „drepturile
consumatorilor” a luat fiinţă pentru întâia dată în Cartea drepturilor consumatorilor, concepută de
către preşedintele S.U.A., John Kennedy.
Unul dintre drepturile importante ale consumatorilor este dreptul de a fi informaţi complet,
corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia
adoptată să fie în concordanţă cu nevoile lor. O serie de alte drepturi ale consumatorilor sunt:
dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu
ce le-ar putea prejudicia viaţa, sănătatea sau securitatea; dreptul de a avea acces la pieţe care
să le asigure o gamă variată de produse şi servicii de calitate; dreptul de a fi despăgubiţi pentru
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prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest
scop mijloacele prevăzute de lege; dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia
consumatorilor în scopul apărării intereselor proprii.
Informarea corectă, completă şi precisă a consumatorului are scopul de a oferi acestuia
posibilitatea de a alege produse şi servicii, dintr-o gamă variată, în deplină siguranţă, fără a-i fi
aduse prejudicii şi de a se feri de practicile comerciale incorecte. Informarea consumatorilor este
reglementată în ţara noastră prin Ordinul nr. 473 din 03/12/2012, privind unele măsuri de informare
a consumatorilor. Acesta prevede obligaţia agenţilor economici de a afişa numărul de telefon numit
„Telefonul consumatorilor”: INFOCONS – 021/9551, adresele şi numerele de tel/fax şi adresele de
e-mail ale Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, în a cărei rază teritorială se află
agentul economic.
Câteva surse de informare ale consumatorilor privind calitatea produselor şi serviciilor
comercializate sunt prezentate în cele ce urmează.
Eticheta comercială este una dintre cele mai fidele surse de informare pentru consumatori.
De aceea este foarte important ca datele existente pe etichete să prezinte într-un mod cât mai lizibil,
clar şi concret elementele care fac referire la denumirea produsului, lista cu ingredientele conţinute,
cantitatea din anumite ingrediente, cantitatea netă a produsului, data durabilităţii minimale,
condiţiile de depozitare şi de întrebuinţare, denumirea şi sediul producătorului, locul de origine sau
de provenienţă, instrucţiunile de utilizare şi alte menţiuni, în funcţie de sortimentul căruia îi aparţine
produsul în cauză. Rolul etichetei este de a pune la dispoziţia clientului informaţiile necesare pentru
luarea deciziei de cumpărare, iar mai presus de toate acestea de a-l informa cu privire la riscurile la
care se expune prin achiziţionarea produsului. Aceste informaţii trebuie să fie precise şi să nu
inducă în eroare consumatorul cu privire la caracteristicile de calitate ale bunurilor ce urmează a fi
achiziţionate, fiind interzisă promovarea unor calităţi pe care acestea nu le deţin.
Declaraţia de conformitate este un document necesar pentru dovedirea veridicităţii
calităţilor produselor sau serviciilor comercializate, fiind efectuată de către producător care susţine,
pe propria răspundere, că bunurile economice sunt în conformitate cu un act normativ.
Certificatul de garanţie este documentul care îi oferă cumpărătorului siguranţa că în
perioada de la data achiziţionării produsului şi până la o anumită dată stabilită producătorul sau
comerciantul se angajează să ofere servicii pentru remedierea defectelor apărute ulterior şi care nu
sunt imputabile consumatorului.
Publicitatea comercială este o altă tehnică de informare a consumatorului cu privire la
bunurile existente pe piaţă, specifice unui anumit producător.

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU
112… NATURA!

- 13 -

Această formă de publicitate se poate dovedi, la un moment dat, a fi abuzivă. În general,
publicitatea comercială se realizează prin televiziune, presa scrisă, radio, internet, telefonie, cinema,
în zilele noastre fiind de mare notorietate. Cea mai cunoscută formă a publicităţii comerciale este
publicitatea bunurilor economice, prin intermediul căreia se urmăreşte creionarea unei imagini
pozitive a firmei, printr-o varietate de tehnici de persuasiune şi mărturii ale unor consumatori
satisfăcuţi, pentru ca într-un final să stârnească interesul cumpărătorului pentru produsele avute în
vedere.
Cunoaşterea de către consumatori a drepturilor se realizează printr-o informare completă,
corectă şi precisă fiind considerată esenţială pentru o societate cu adevărat educată. Cu cât un
consumator este mai bine informat, cu atât acel consumator este mai protejat.
Bibliografie selectivă:
Patriche, D., coord. Protecţia consumatorilor. Editura Monitorul Oficial, Bucureşti,1998
Petre, Tănţica; Iordache, Gabriela; Simionescu, Gabriela; Stănescu, Tatiana Comerţ. Manual pentru
clasa a X a. Editura CD Press, Bucureşti, 2010
Petre, Tănţica; Iordache, Gabriela Studiul calităţii produselor şi serviciilor. Manual pentru clasa a
IX a. Editura Niculescu, Bucureşti, 2004
*** H. G. nr. 700 din 11 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 491 din
18/07/2012, actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
*** Legea 245/2004 privind securitatea generală a produselor
*** O.U.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare
*** O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
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LA PLACE DE L’ARGUMENTATION DANS LES MANUELS DE FLE
-étudeProf. Bengescu Otilia
Les manuels roumains de français
Les manuels français de FLE
Conclusions
Cette étude va analyser la manière dans laquelle l’argumentation est abordée dans les
manuels de français langue étrangère, concernant les manuels roumains utilisés dans l’apprentissage
du français et les manuels français approuvés par le Ministère Roumain de l’Education. Toutefois,
même s’il y a une grande offre de manuels, l’analyse s’appuiera sur les manuels le plus utilisés par
les enseignants roumains dans les pratiques de classes.
Tout d’abord il faut préciser le grand écart qui se trouve entre ces deux types de manuels, en
ce qui concerne les méthodes et les techniques d’apprentissage d’une langue étrangère. Les manuels
roumains restent fidèles, dans leur majorité, à une approche déductive à l’opposé de manuels
français, définis chacun par une approche méthodologique unique et dans lesquels le parcours
proposé est plutôt intuitif.

Les manuels roumains de français

Après les années 2000, les auteurs de manuels roumains de FLE cherchent à privilégier le
travaille sur des documents authentiques récents, produire des discours compréhensibles et adéquats
aux diverses situations de communication, en essayant de dépasser les cadres trop étroits de la
phrase - modèle. Même si intégrée relativement tard dans les manuels et les méthodes roumains de
français langue étrangère, l’approche globale des textes et des discours représente aujourd’hui une
présence assez majoritaire en marge des divers documents authentiques qui peuplent les méthodes
de français langue étrangère.
L’analyse des discours trouve une voie royale d’entrée dans les livres scolaires roumains,
mais l’argumentation est traitée différemment. En ce qui concerne l’acquisition de la compétence
argumentative, les approches des manuels ont comme points communs: les exercices de repérage
des marques de l’énonciateur, des paradigmes lexicaux de désignation, des divers champs lexicaux,
enfin des articulateurs logiques, des mots de liaison, des arguments contenus dans chacun des
paragraphes d’un discours argumentatif.
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Un exemple est celui des manuels des Éditions Humanitas Educational, pour le cycle
supérieur du lycée Limba Franceză L1/ Limba Franceză L2 (niveaux XI et XII).
Dans le manuel Limba Franceză L1, clasa a XI-a, dès la première unité didactique, La
jeunesse, cadres et modes de vie, après avoir parcouru le module 1 (à rôle de découverte
thématique) propose aux élèves la méthode de lecture analytique dans le deuxième module, À la
découverte du texte, rubrique Approfondissez votre lecture. Suite au texte La vie au lycée, les
apprenants doivent étudier le contenu et l’organisation du texte en suivant des questions, telles:
Comment le texte est-il organisé?
Quel est le thème traité? Sur quelle opposition repose-t-il?
Quel est le champ lexical dominant du texte?
Quelle idée (thèse) l’auteur veut-il partager au lecteur?
Comment défend-il l’opinion exprimée? Y-apporte-il des arguments des exemples à l’appui?
Quelles sont les mots de liaison qui relient les articulations logiques du texte?
Après cette partie qui assure la compréhension du texte, l’apprentissage se prolonge avec
deux types d’activités, la première de médiatisation (Résumez ce texte au quart de sa longueur/en
une phrase) suivie d’un exercice créatif d’expression personnelle (Avez-vous l’impression d’être
un usager passif dans votre établissement ou êtes-vous un partenaire actif? Illustrer par des
exemples précis l’attitude qui vous définit. / Partagez-vous les idées exprimées dans le dernier
paragraphe du texte? Justifiez votre réponse).
On constate que ce manuel dans son organisation modulaire privilégie la communication et
forme de manière progressive la compétence argumentative. Il assure progressivement les outils
nécessaires (linguistiques, sémantiques et grammaticaux), chaque unité suivant la même démarche
de lecture pour assurer la compréhension globale et détaillée et aussi le développement de
l’expression orale par des exercices de production orale et écrite qui mettent les élèves en situation
d’exprimer un point de vue en le justifiant, de débattre sur un thème ou de développer une
argumentation à partir d’un texte, une idée/citation.
Ce qui manque à ce manuel est la cohérence dans la progression de l’apprentissage de
l’argumentation. Même si l’on assure les moyens linguistiques pour la compréhension d’un texte
argumentatif, les éléments de construction sont fournis selon les besoins communicatifs ce qui se
traduit dans un manque de logique qui sollicite la construction d’une argumentation avant d’étudier
complètement son organisation, fonctionnement et problèmes de grammaire.
Un autre exemple de méthode roumaine de FLE est celle des manuels des Éditions Corint, dont j’ai
choisi comme objet d’analyse Limba franceză L2, Manual pentru clasa a XI-a, et
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Manual pentru clasa a XII-a (manuels utilisés en classe). Ces manuels s’appuie sur des
méthodes déductives, la grammaire étant abordée d’une manière traditionnelle, explicite, et accorde
un place importante aux exercices de simulation.
Chaque unité est introduite par une page de présentation qui définit un horizon d’attente et
qui invite les élèves à la communication et à l’échange (Prendre contact et Communiquer) Les deux
pages suivantes contiennent le texte principal de l’unité, les exercices communicatifs pour
l’exploitation, le vocabulaire, les notions de grammaire et les activités d’apprentissage (Lire,
Découvrir, S’exprimer, Mieux connaître). Les pages intitulées En savoir plus et Évaluer qui se
trouvent à la fin de chaque unité, ouvrent une fenêtre vers des informations utiles pour les jeunes
adolescents qui étudient le français, en leur offrant, pour la lecture des textes authentiques, extraits
des journaux, œuvres des écrivains contemporains, témoignages , articles sur le vécu scolaire ,
extraits des revues telles, Entrées libres, , Le Français dans le monde, Label France, La Lettre, Le
Point, Phosphore, L’Étudiant,

Le Nouvel

observateur

ou

des

sites

(www.stuya.com

www.animac.fr).
À la fin des textes de la page Prendre contact et Évaluer, les auteurs ont conçu une
invitation à la créativité des apprenants à partir de la compréhension à l’imagination; les élèves
doivent être capables de répondre à des questions, d’exprimer des opinions, d’argumenter sur un
thème à partir des textes.
Exemples d’exercices d’argumentation
XI L2, Corint
Progression dans l’argumentation/la compétence argumentative
Unité 1
Adolescence, amitié, amour
Prendre contact- compréhension – témoignages des ados sur l’amitié
On dit que les amis sont une deuxième famille. Commentez cette affirmation
Évaluation à la fin de l’unité
Quelle importance a l’amitié pour vous? Argumentez. (15-20 lignes)
Unité 3
Adultes et enfants: respect et confiance
Exprimez votre point de vue
Que pensez-vous de l’idée de la narratrice de faire l’éducation des parents? Quelles seraient,
selon vous, les principales leçons à enseigner?
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Unité 4
En ville ou à la campagne?
Support déclencheur –témoignages exprimant les préférences des Français sur le thème de l’unité
Activités
Dégagez les arguments pour ou contre
Quel est l’argument le plus cité en faveur de la vie à la campagne?
Entre ville et campagne y a-t-il un compromis? Lequel? Exprimez votre point de vue.
Unité 5
Espace télécommunications
Prendre contact - situation de communication
Bientôt ce sera l’anniversaire de votre ami français. Quel moyen choisissez-vous pour lui souhaiter
joyeux anniversaire. Expliquez votre choix
Évaluation à la fin de l’unité
Argumentation
Rédiger un article de journal intitulé: Avoir un portable - une mode ou une necéssité?
Unité 7
Pensez à l’avenir
Lisez l’avis du spécialiste Patrice Huerre, psychiatre et psychanalyste et exprimez votre point de
vue.
Etes-vous du même avis? Argumentez votre opinion en vous appuyant sur des exemples précis.
Unité 8
L’Europe sans frontières
Compréhension –témoignages autour du thème Les jeunes face à d’autres cultures
Exprimer une opinion personnelle
Dégager des expressions d’opinion
Réagir à des affirmations. Donner des réponses argumentées.
Unité 9
Des spectacles pour tous
Les passions-témoignages des jeunes
L’oral
Les passions changent-elles au fil du temps? Qu’en pensez-vous? Répondez en vous appuyant sur
votre expérience personnelle
Évaluation à la fin de l’unité
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Quelles formes d’expression artistique préférez-vous: peinture, sculpture, musique, danse? Justifiez
votre réponse.
En analysant les exercices d’argumentation proposés et la direction envisagée pour la
formation de la compétence argumentative, on constate que la méthode d’apprentissage brule des
étapes essentielles et sollicite un transfert de compétences supposées avoir été acquises dans la
langue maternelle. La méthode proposée par les auteurs entraîne plutôt

des compétences

argumentatives de production, sans avoir étudié, analysé et compris la logique et le fonctionnement
d’un texte argumentatif. Les savoir-faire sollicités s’appuient sur: rédaction d’essais argumentatif,
argumentation orale dans le cadre des débats, structuration et l’articulation du discours.
En ce qui concerne les manuels roumains, on peut conclure que les genres argumentatif
abordés sont l’essai et la lettre et les supports préférés pour déclencher l’apprentissage de
l’argumentation sont l’article de presse et la lettre de candidature, les témoignages. Les méthodes
roumaines n’étant pas accompagnées de CD pour former des compétences de compréhension orale
privilégient surtout la compréhension écrite.
Du côté des techniques réceptives, l’analyse du discours a favorisé le développement de l’approche
globale des textes et des discours, perspective très productive en langue étrangère. L’approche
globale sur des bases discursives s’avère très utile pour embrasser la multiplicité des documents
authentiques qui envahissent les nouveaux manuels de langue étrangère afin de coller au plus près
au contexte réel de communication.
Du côté des techniques productives, la présence très majoritaire des exercices de simulation
et de production «sur des modèles discursifs», à l’intérieur de «matrices discursives», avec
explicitation des paramètres de la situation de communication, est un élément de nouveauté
redevable aux théorisations de l’analyse du discours. En réalité, peu de choses préparent encore les
apprenants à ces productions qui doivent prendre en compte des facteurs très complexes qui
dépassent le code linguistique.
L’apparition dans les nouveaux textes officiels et dans les manuels de notions appartenant au
métalangage de l’analyse du discours paraît apporter une aide à l’approche de la discursivité des
productions textuelles.

Les manuels français de FLE
Ceux-ci se situent plus proche de la perspective actionnelle du CECR, en offrant des méthodes
apprentissages bien définies et appuyées sur des moyens très divers tels, guide pédagogique ou
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guide de maître, supports audio (cassette, CD), visuel (cartes, images), audiovisuel (cassette vidéo,
CD, DVD) ou informatique (cédérom). De plus, le livre de l´élève peut être accompagné d´un ou
plusieurs cahiers d´exercices ou de Portfolio, le guide de maître peut être accompagné d´un livre de
tests. Les supports déclencheurs varient en fonction de la méthode abordée et du niveau de son
public cible.
La méthode Connexions, Niveau 3 s’adresse à un public de grands adolescents et couvre
plus de 100 heures d’apprentissage par niveau.
L’objectif de la méthode est de rendre les apprenants capables d’accomplir des tâches dans
les domaines variés de la vie scolaire, grâce à l’acquisition de savoir et savoir-faire communicatif,
linguistique et culturel.
Cette méthode est présentée par les auteurs comme facile à utiliser et très réaliste, à la fois,
par ses contenus, sa progression et la mise en œuvre du travail proposé. L’organisation, claire et
régulière et les contenus parfaitement balisés.
Le manuel est structure en cinq modules de deux unités, chaque module présentant un
objectif général: interagir à propos d’informations/opinions/émotions/sentiments/activités ou
actions.
En analysant le manuel, on constate que les outils linguistiques sont introduits en fonction
de leur fréquence d’emploi dans la communication. Ce sont donc les besoins de la communication
qui dictent les besoins de la progression grammaticale proposée. Cette approche permet de
sensibiliser les élèves aux nouveaux instruments linguistiques et de mettre en évidence les valeurs
d’emplois plus que les valeurs structurelles. L’emploi de métalangage s’en trouve ainsi diminué.
Les tableaux grammaticaux ne sont d’ailleurs pas censés faire l’objet d’une leçon de grammaire
mais de fournir des boîtes à outils aux étudiants.
La méthode présente également un avantage qui est celui de proposer des activités orientées
vers la résolution de tâches spécifiques. Au cours des diverses activités de compréhension orale ou
écrite, les apprenants doivent résoudre des tâches qui les amènent à développer différentes stratégies
de lecture ou d’écoute.
En ce qui concerne l’argumentation, son approche correspond à structurer son discours,
renforcer la capacité de comprendre l’articulation d’un texte, rédiger un texte argumente, donner
des arguments pour convaincre.
Compétences argumentatives suivies
Unité 7, Débat
Comprendre un texte argumenté / débattre de problème de société
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COMMUNICATION ET SAVOIR FAIRE
Participer à un échange: prendre la parole, organiser son discours, empêcher quelqu’un de parler
Articuler son discours
Leçon 2
Comprendre une émission - débat sur l’Union européenne
Exercices argumentatif
Quel est le sujet principal du débat?
Les problèmes sociaux en France
Les conditions de travail en Italie
Le projet de Constitution de l’Union européenne
Unité 9, Le travail rédiger un texte argumenté
COMMUNICATION ET SAVOIR FAIRE
Annoncer un plan, un développement
Interagir en situation professionnelle
Exercices:
Écrivez une lettre de motivation
Choisissez un des sujets suivants
- Vous avez vu une offre d’emploi comme volontaire international dans un pays francophone
-Vous voulez poser votre candidature pour une stage dans une entreprise française
Cherchez les informations
- Qui écrit: quels sont les renseignements que vous devez donner sur vous-même?
Classer les informations selon ce plan :
L’établissement
- vos connaissances et compétences
Ce que vous pouvez faire dans l’entreprise
Unite 10, Humour
Savoir argumenter à l’oral
COMMUNICATION ET SAVOIR FAIRE
Comprendre une critique de bande dessinée
Comprendre l’intention d’un dessin humoristique
Échanger à partir d’une citation
Documents authentiques: extrait d’un ouvrage sur le rire („Et ça vous fait rire!”, d’Alan Woodrow),
sketch comique („la lettre” de Muriel Robin), dessin humoristique (Quino)
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Évaluations à la fin des unités
Exemples d’exercices
Dégager le thème et puis donnez votre opinion
Vous écrivez à un journal pour faire part de votre
déception à la suite de la suite de la publication d’un
article ou d’une critique littéraire.
Préparez vos arguments
Organisez vos idées
Conclusions
La notion d’argumentation est introduite dans les manuels de FLE à partir du niveau B1
(niveau intermédiaire) et, au cas des manuels français de FLE, dans les derniers dossiers ou les
dernières unités des manuels de ce niveau, c’est-à-dire au moment où l’apprenant a déjà acquis une
certaine connaissance de la langue. Une situation plus particulière est celle des manuels roumains
de FLE qui soit introduisent brutalement les activités argumentatives dès le début des manuels du
niveau intermédiaire, classe septième/ huitième année d’étude de la langue, soit font appel aux
connaissances argumentatives acquises dans l’étude de la langue maternelle pour résoudre des
activités qui sollicite les compétences argumentatives.
Généralement, les savoir-faire suivis dans les séquences d’apprentissage de l’argumentation
sont: comprendre et rédiger un texte argumenté, savoir argumenter à l’oral et débattre de problème
de société. Dans les manuels français de FLE, l’argumentation est exploitée selon le principe qui va
du facile au difficile, du simple au complexe. Cette progression concerne non seulement le niveau
de la langue mais aussi le thème traité, le genre des documents écrits et oraux et le type des tâches
recommandés.
Au début, on tend à introduire des textes courts et simples, écrits dans un français simple,
facile à comprendre. Plus tard, l’apprenant doit travailler avec des articles de presse: éditoriaux,
reportages longs et complexes. Sur le plan de l’expression orale, il passe des jeux de rôle, où il
s’agit d’exprimer son point de vue sur un problème de la vie quotidienne et de le justifier, aux
débats lors desquels il doit prendre position sur un problème de société et l’argumenter.
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I. Introduction
Pour bien identifier un texte, il faudra alors avoir recours à un certain nombre d’éléments
caractérisant toute communication humaine. De ce point de vue, la variété des textes est infinie.
Pour mieux les lire et les composer, il est essentiel de les différencier en faisant appel à des certains
éléments d’identification textuelle. Chaque texte ou chaque séquence de texte a un objectif principal
que l'on appelle sa fonction. C'est l'intention de l'auteur qui détermine le type de texte.
Un type est une catégorie de classement de textes fondée sur des critères linguistiques
observables dans le texte même. On utilise aussi les termes types de discours ou formes de discours.
Les types de textes renvoient à différents actes de communication: raconter, renseigner, convaincre,
expliquer, ordonner, faire agir. À l'intérieur d'un même récit, l'auteur peut passer d'un type à un
autre.
Le classement de textes distinguera donc entre 5 types de textes. Nous allons donner une
définition des différents types de textes, en indiquant, d’un côté, leurs fonctions et leurs
caractéristiques d’organisation et, de l’autre côté leurs caractéristiques lexicales, grammaticales et
énonciatives générales.
II. Éléments d’identification textuelle
1. Le texte narratif
Dans un texte narratif un narrateur raconte une action qui progresse dans le temps et
dans l'espace; il en retrace les étapes et en fixe la durée ; il cite des faits, décrit des personnages,
rapporte leurs propos, commente leur comportement.
Le narrateur peut participer à l'action, (narrateur - personnage); le plus souvent il n'en est
que le témoin (narrateur effacé), et surtout il ne faut pas le confondre avec l’auteur (dans un récit –
sauf autobiographique et encore - si le «je» est utilisé, c’est celui d’un narrateur (personnage
fictif) et non celui de l’auteur (qui lui est réel contrairement aux personnages qui ont été inventés
ou au moins déformés).
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Le texte narratif est souvent entrecoupé de passages descriptifs, explicatifs ou argumentatifs.
Fonctions
1. informative/documentaire: rapporter des faits réels.
2. fictive: raconter des événements imaginaires.
3. symbolique: communiquer un message dont le sens doit être interprété (fable, mythe etc.)
4. poétique: importance des images poétiques (faits stylistiques)/musicalité.
5. argumentative: le récit peut servir d'exemple, de preuve pour convaincre.
1. 1. Caractéristiques d’organisation
- disposition chronologique: normalement, les événements suivent le fil du temps (un changement
de la chronologie, avec une mise en perspective, est bien sûr toujours possible).
- progression à thème constant: le thème de l’action reste normalement le même au long de la
narration.
Le schéma narratif suppose:
a. Situation initiale: situation de départ de l'histoire.
La situation initiale répond habituellement aux questions: Qui? Quoi? Où? Quand ? et les réponses
viennent préciser le contenu du texte.
b. Élément perturbateur (déclencheur): évènement qui va déclencher l'action (soudain, tout
à coup, brusquement, un jour...)
c. Actions (péripéties): déroulement des actions; on décrit le Quoi? et le Comment?
Les péripéties son souvent introduites par: mais, alors, puis, ensuite et les procédés utilisés pour
créer l’effet de suspense, de peur alternent avec ceux qui rendent l’atmosphère de calme et de
sérénité.
d. Élément équilibrant: événement qui résout une situation, met fin aux actions.
e. Situation finale: nouvel état de stabilité.
1. 2. Caractéristiques lexicales
- abondance de termes et d’expressions faisant référence au temps: les indicateurs temporels (puis,
soudain, la veille, plus tard...) et spatiaux: (là, à cet endroit...)
1. 3. Caractéristiques grammaticales
- abondance de verbes: ceux-ci servent à décrire les actions, très fréquentes dans ce type de textes
- utilisation des temps du passé (notamment le passé simple, l'imparfait, mais aussi le présent de
narration).
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1. 4. Caractéristiques énonciatives:
- étude du point de vue ou la focalisation:


La focalisation externe: le narrateur ne joue aucun rôle dans les évènements. II a seulement

une connaissance extérieure des actions, des paroles des personnages.


La focalisation interne: le narrateur est un personnage de l'histoire. Le lecteur voit et

connaît à travers le personnage (il peut ainsi connaître les pensées du narrateur personnage).


La focalisation zéro (regard omniscient): le narrateur, sans participer à l'histoire, sait

tout des personnages (actions, pensées) à tout moment et partout. Le lecteur connaît donc
tout.
- présence du narrateur: pronoms, modalisateurs.
- le discours rapporté: discours direct, discours indirect, discours indirect libre.
2. Le texte descriptif
Le texte descriptif dépeint les caractéristiques d’un personnage, d’un objet, d’u lieu, d’un
animal, d’une scène situées dans l’espace. On rencontre ce type de texte dans les romans, les
nouvelles, les contes, les fables, guides touristiques et annonces etc.
Par les points de vue externe ou interne la description peut être objective et subjective:
- le point de vue externe où la description est faite par quelqu’un qui n’existe pas dans le récit et
effectivement n’est pas un personnage du récit. La description est alors objective.
- le point de vue omniscient (ou focalisation zéro) la description est faite par quelqu’un qui sait tout
sur les personnages leur passé, leur présent et leur futur, leur évolution dans le temps et dans
l’espace, il peut aussi transmettre leur pensées, leurs pressentiments, leurs secrets non révélés par
les personnages eux-mêmes.
Le texte descriptif est caractérisé par des indices textuels, ordre et mouvement, par
l’implication ou nom du narrateur enfin par ses fonctions.
Fonctions
1. décorative, purement ornementale
2. réaliste: détails qui donnent un effet de réel.
3. explicative: informations utiles pour la compréhension de l'action.
4. poétique: la beauté du texte tient davantage au mode d'écriture qu'au sujet décrit.
5. symbolique (ou métaphorique): révélateur du personnage; évoque une autre réalité.
6. expressive: états d'âme de l'auteur (ex.: description romantique).
7. narrative (ou diégétique): annonce la suite ou retarde le dénouement.
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2. 1. Caractéristiques d’organisation
- organisation selon un point de vue: le texte est structuré en fonction de celui qui voit en une
succession spatiale (de droite à gauche etc.) ou temporelle (d’avant à après)
- organisation thématique: le thème de la description est subdivisé en sous - thèmes, traités
successivement.
2. 2. Caractéristiques lexicales
- des qualifications du nom: adjectifs, des adverbes qui servent à caractériser.
- la présence d’indices spatiaux qui fixent le cadre de la description
- un vocabulaire précis, pittoresque, technique, poétique
- un emploi fréquent de comparaisons, métaphores etc.
2. 3. Caractéristiques grammaticales
- les temps verbaux les plus utilisés sont en général l’imparfait et le présent
- absence quasi totale de pronoms personnels «je», «tu», «nous», «vous». Ces pronoms, s’ils sont
utilisés, ne doivent pas exprimer ses propres sentiments. Prédominance des pronoms
de la 3e personne, «il», «ils», «on».
-

abondance

des

éléments

suivants:adjectifs

qualificatifs,

groupes

nominaux,

groupes

prépositionnels, subordonnées relative sou circonstancielles (de cause, manière, comparaison...).
2. 4. Caractéristiques énonciatives:
- arrêt ou ralentissement du récit: la succession des faits s'interrompt pour porter un regard
approfondi sur un objet/un personnage.
- le point de vue (focalisation): l'objet est décrit au travers du regard du narrateur. Point de vue
interne, externe ou omniscient.
3. Le texte argumentatif
Le texte argumentatif fait s'affronter deux thèses en tentant de démontrer la validité de
celle qu'il défend - celle qu'il rejette n'étant pas toujours exprimée. Il cherche à convaincre (c'est-àdire qu'il fait appel à l'intelligence du destinataire) pour lui démontrer la supériorité de la thèse
défendue sur les autres, par des arguments abstraits et des exemples illustratifs, ou pour le persuader
en s'attachant davantage à l'émouvoir ou en influençant son affectivité.
3. 1. Caractéristiques d’organisation
- des arguments en faveur ou contre une thèse
- la relation entre théorie et exemple: on alterne les arguments théoriques avec des exemples
concrets qui peuvent constituer une illustration des arguments déjà développés ou être des
précédent); un raisonnement concessif (on accorde quelque crédit aux arguments de l’adversaire
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pour mieux l’attaquer ensuite: le «oui, certes, mais...»); un raisonnement par analogie(on met la
réalité dont on parle en parallèle avec une autre réalité plus concrète ou plus connue).
- la réponse au point de vue adverse: on peut organiser son argumentation comme une suite
ponctuelle de contre - arguments faisant écho à ceux de l’adversaire, et plaidant, évidemment une
conclusion opposée.
- le recours aux citations qui donnent plus de force à l’argumentation.
3. 2. Caractéristiques lexicales
- emploi de mots à connotations positives ou négatives et d’axiologiques (adjectifs de valeur), car il
s’agit d’exprimer un jugement de valeur.
- indicateurs du degré de certitude, suivant la stratégie adoptée: affirmation catégorique (sans aucun
doute, il est certain que...), qui chasse toute objection et tout doute; hésitation, qui donne
l’impression de ne pas forcer le lecteur, mais qui introduit tout de même les arguments destinés à le
persuader (peut-être, il est possible que...); l'hypothèse ( si, à condition...), cause (parce que, car, en
effet...), conséquence (ainsi, de ce fait, donc), but (afin de...).
3.3. Caractéristiques grammaticales
- présence des pronoms locutifs (je/tu, nous/vous), car le lecteur est pris à partie par l’auteur le
temps le plus utilisé est généralement
- le présent intemporel, puisque les arguments sont toujours valables, accompagné parfois du passé
composé et du futur. Le conditionnel, le subjonctif et l'impératif s'ajoutent à l'indicatif pour
exprimer les nuances de la pensée supposition, ordre...)
3. 4. Caractéristiques énonciatives
- le locuteur adopte une position dès le début et la maintient tout au long de son discours en
s’impliquant totalement.
- répondre à deux questions essentielles Qui parle? auteur, locuteur; A qui? destinataire- partisan de
la thèse adverse/ sans opinion; De quoi? thème, thèse; Où? déictiques spatiaux; Quand? déictiques
temporels; Comment? - genre, type, tonalité du texte, figures de style, fonction dominante de la
communication; Pourquoi? - dans quel but (convaincre, persuader, délibérer).
4. Le texte informatif/explicatif sont tous les deux construits à partir, principalement, des
séquences déscriptives et explicatives.
L’objectif est de renseigner, de communiquer des connaissances sur un sujet donné, il
s’appuie sur des faits réels. On trouve ce type dans les ouvrages scientifiques, encyclopédies,
manuels scolaires, guide touristique, articles de presse.
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Le texte informatif est divisé en paragraphes qui se présentent dans un ordre spéciﬁque selon
la fonction du texte.
Fonctions:
1. informative: transmission immédiate d’informations (ex. liste, catalogue, brèves de quotidiens,
cours de la bourse). Ce type de fonction suppose que le lecteur est en mesure de décoder
l’information elle-même.
2. didactique: adaptation de l’information pour la rendre compréhensible, dans le but de constituer
des connaissances C’est la fonction, entre autres, des textes ou articles de vulgarisation.
3. explicative: le texte de fiction peut avoir recours à un développement explicatif pour «faire vrai»:
ces passages renforcent l’illusion que les personnages de la fiction sont réels. Cela fait retarder
l’action, et crée un temps de repos ou de suspense, ajoute des détails aidant à comprendre l’intrigue,
établit un lien entre un personnage et un milieu social déterminé.
4. 1. Caractéristiques d’organisation
- progression à thème constant: le thème reste toujours le même, et on ajoute des informations
nouvelles sur celui-ci progression à thème éclaté: les informations qu’on donne concernent chacune
une partie du thème progression à thème linéaire: le propos d’une information devient à son tour le
thème de l’information suivante, et ainsi de suite.
4. 2. Caractéristiques lexicales
- emploi de vocabulaire spécialisé du domaine dont on parle vocabulaire analogique et emploi de
synonymes appartenant au vocabulaire général, pour rendre le texte accessible aux non-spécialistes
- emploi de périphrases, dans ce même but d’expliquer un mot technique par sa définition en langue
générale.
- emploi des comparaisons: on compare un objet non connu du lecteur au fonctionnement d’un objet
plus proche de son expérience, ce qui en favorise la compréhension de la part de celui-ci.
- emploi des énumérations.
4. 3. Caractéristiques grammaticales
- le temps verbal le plus utilisé est le présent, car l’explication du fonctionnement d’un objet doit
toujours rester valable (cf. recettes de cuisine).
- la fréquence des présentatifs (c’est...qui/que, voici, il y a ...) qui insistent sur des points importants
dans la transmission de l’information.
- la présence de liens logiques (adverbes, conjonctions: donc, ainsi, c’est-à-dire, par conséquent,
c’est pourquoi..., d’abord, ensuite,...) marquant le passage de l’information à l’explication.
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4. 4. Caractéristiques énonciatives
- l’absence d'indices de la personne.
- l'objectivité de l’auteur ne cherchant pas à influencer le lecteur. Il présente toutes les facettes d'un
débat sans exprimer ce que lui en pense personnellement.
La cohésion du texte est assurée par les éléments suivants:
- la disposition graphique (les marges, les alignements, les espaces, les alinéas);
- les procédés typographiques (italique, gras, souligné, polices de caractères, majuscules,
subdivisions du texte);
- la mise en page (dessins, photos, illustrations, graphiques, schémas, etc.);
- les intitulés (titres et intertitres);
-la structure du texte (son organisation et ses caractéristiques.

5. Le texte injonctif
Il pousse à l'action, à faire appliquer des consignes. Il implique parfois l'ordre ou
l'interdiction. On le trouve surtout dans les modes d'emploi, dans les recettes de cuisine...
Fonctions
Les fonctions dépendent du rapport de force entre l’émetteur et le destinataire:
1. impressive: l’action sur le destinataire dépend de la situation d’énonciation, ordre, conseils,
prières
2. instructive: l’injonction porte sur un objet à faire
3. prédictive:porte sur un état futur
Types de textes: lois, règlements, textes transmettant des consignes: mode d’emploi, notice
de montage, recette de cuisine, textes d’engagement: moral, politique, social, sermons religieux;
prédictions, horoscopes; slogans publicitaires.
5. 1. Caractéristiques d’organisation
- organisation chronologique: lorsque l’action à exécuter est divisée en phases successives, chaque
phrase ou paragraphe en décrit une constance de ton employé: il est modulé suivant le rapport de
force existant entre les locuteurs, mais, étant donné que ce rapport ne varie pas d’un bout à l’autre
du texte, le ton général non plus ne varie pas.
5. 2. Caractéristiques lexicales
- fréquence de verbes indiquant l’action et le mouvement (indication des actions à accomplir)
- abondance de formes allocutives d’interpellation: pour s’adresser directement au destinataire, on
utilise des termes qui le désignent.
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5. 3. Caractéristiques grammaticales
- abondance de verbes, à cause de l’insistance sur les actions à accomplir.
Les verbes sont conjuguées aux modes et temps qui véhiculent les diverses nuances de l’ordre et du
conseil: l’impératif, bien évidemment, mais aussi l’infinitif (dans les recettes et modes d’emploi), le
conditionnel (ordre atténué, utilisé aussi dans la prière), le futur (projection dans le temps à venir).
Il y a aussi des périphrases telles que «il faut que», «on doit», etc.
- phrases courtes, juxtaposées, avec peu de subordonnées, car on présente les actes à accomplir les
uns après les autres de façon essentielle.

5. 4. Caractéristiques énonciatives
- c’est le „discours de consigne” qui incite le destinataire directement à l’action
- organisateurs textuels chronologiques, ça dépend du type du texte
- l’exigence de densité, perception globale, précision, rapidité, clarté
- l’émetteur n’intervient pas.
III. Conclusions
Ces types de textes exigent des stratégies et des compétences diversifiées. Le classement
par types permet un déchiffrement plus aisé du texte concret, à des fins pédagogiques, ayant en vue
que, en fait, tout discours est un entrelacs de séquences textuelles. Parfois les types de textes
peuvent se combiner au point qu’il s’avère difficile de les distiguer, de les identifier d’une façon
certaine.
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INFORMAREA COMPLETĂ, CORECTĂ ŞI PRECISĂ A CONSUMATORILOR

Vîrţanu Alexandra, clasa a XI-a F,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Consumatorii sunt persoane fizice sau grupuri de persoane fizice constituie în asociaţii care
acţionează în scopuri din afara activităţii comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori
liberale.
Informarea cetăţenilor despre produsele şi serviciile oferite se face în mod obligatoriu prin
elementele de identificare prezente pe etichete, ambalajul de vânzare, în cartea tehnică sau
instrucţiuni de folosire ale produsului. Însă în zilele noastre, etichetele nu sunt inscripţionate corect
şi precis, iar aditivii şi e-urile au denumiri ştiinţifice pe care omul de rând nu le cunoaşte.
După părerea mea, în magazine ar trebui să existe anumite materiale informative privind
riscurile consumului unor substanţe necunoscute, dar prezente în alimente, la care consumatorii să
aibă acces pentru a se putea informa complet şi corect despre produsul achiziţionat deoarece de cele
mai multe ori, pe etichetele produselor, informaţiile nutriţionale sunt scrise incorect sau foarte mic
pentru ca cetăţenii să nu le poată observa cu uşurinţă.
Aditivii alimentari nu sunt ingredient de bază ai unui produs alimentar, dar de cele mai
multe ori se găsesc în cantitate mult mai mare decât acesta. Aditivii sunt cunoscuţi în limbaj uzual
ca E-URI şi reprezintă orice substanţă naturală sau chimică care nu este consumată ca aliment în
sine şi care nu ar trebui să fie folosită ca ingredient constituent al unui aliment, iar care de obicei nu
are valoare nutritivă şi care este adăugat intenţionat cu un scop tehnologic în timpul procesului de
producţie până la ambalare, iar frecvent aceşti aditivi afectează caracteristicile de bază ale
alimentelor.
Printre aceşti aditivi cel mai des întâlnim coloranţii. Aceştia sunt substanţe care adaugă sau
redau culoare produselor alimentare şi includ componente naturale ale alimentelor sau alte substanţe
naturale care nu sunt de regulă consumate ca aliment de sine stătător şi care nu sunt de obicei
utilizate ca ingredient caracteristic în alimentaţie.
Consumul unor produse alimentare în care se utilizează anumiţi coloranţi artificiali precum
E102; E104; E110; E122; E124; E129 împreună cu conservantul benzoat de sodiu E211, poate avea
efecte negative (hiperactivitate) asupra comportamentului copiilor.

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU
112… NATURA!

- 31 -

Acest lucru este foarte puţin cunoscut de consumatori, ei achiziţionând produse care conţin
aceşti aditivi fără să ştie ce efecte poate avea asupra organismului lor.
Ca urmare a acestor efecte, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au impus
producătorilor din industria alimentară să includă pe etichetele produselor ce conţin oricare dintre
cei şase coloranţi informaţii suplimentare sub forma unui avertisment de forma: „poate afecta
negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora”.
Chiar şi după ce Uniunea Europeana a impus acest lucru, anumiţi producători nu au
modificat etichetele produselor, deci poate chiar unii dintre noi au consumat produse care conţin
una dintre cele şase substanţe.
Unul dintre cei mai periculoşi coloranţi este E102 numit tartrazină. Acesta este un colorant
galben care se găseşte în dulciuri, băuturi, muştar, supe instant sau chiar în cereale. S-a dovedit că
are un efect cancerigen provocând tumori tiroidiene, mutaţii cromozomiale şi determină deficienţe
în vitamina B6 şi Zinc.

Alte e-uri folosite des în alimente sunt antioxidanţii şi corectorii de aciditate.
Antioxidanţii reprezintă substanţe care prelungesc viaţa produselor alimentare prin
protejarea acestora împotriva deteriorării, precum râncezirea grăsimii.
Corectorii de aciditate reprezintă substanţe
care modifică sau controlează aciditatea sau
alcalinitatea unui produs alimentar.
Chiar dacă antioxidanţii sunt folosiţi în
cantităţi foarte mari, iar produsele au un termen de
valabilitate imens, de pe etichetele produselor
lipseşte uneori data expirării sau este inscripţionată
strategic, pentru ca oamenii să nu o poată observa
cu uşurinţă.
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Cel mai toxic antioxidant sintetic este E320 sau butilhidroxianisolul. Acesta este folosit
pentru a preveni râncezirea în grăsimi şi produse grase. Este interzis în Austria şi California
deoarece consumul alimentelor care conţin această substanţă poate să provoace cancer.
Chiar dacă acest antioxidant este inscripţionat pe lista de ingrediente ale unui aliment,
consumatorii nu vor şti la ce pericole se expun atunci când îl consumă, deoarece nu are o descriere
accesibilă tuturor persoanelor, de cele mai multe ori este denumit chimic, iar această denumire ne
este total necunoscută nouă, oamenilor de rând.
Alt produs chimic introdus în alimente este glutamatul monosodic care este o sare sodică şi
este folosită ca şi potenţiator de gust. Este obţinut din fermentaţie de carbohidraţi bacterieni şi de
obicei provoacă grave probleme de sănătate.
În concluzie, orice consumator are dreptul de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona
un produs care îi poate prejudicia viaţa şi sănătatea. Are dreptul de a fi informat corect şi complet
asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor. Este interzisă comercializarea unor produse
falsificate sau substituite, cu termen de valabilitate expirat sau cu informaţii greşite sau incomplete
privind compoziţia acelui produs.
Dar în zilele noastre, consumatorii nu sunt informaţi corect şi complet asupra produselor şi
serviciilor pe care le consumă, deoarece procesatorii nu respectă în totalitate drepturile cetăţenilor şi
regulile, legile impuse de autorităţi.
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
TRATATUL DE LA MAASTRICHT PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
ACS Nicolaie Mănescu
Institutul de Cercetare a Dezvoltării
Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) a marcat o nouă etapă în procesul de integrare
europeană şi a demarat procesul de integrare politică. Tratatul este actul juridic fondator al Uniunii
Europene, în termeni uzuali, „certificatul ei de naştere˝.
Tratatul de constituire a Uniunii Europene (TUE) a fost semnat la Maastricht, în data de 7
februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Încheierea tratatului a fost posibilă ca
urmare a unor evenimente politice interne şi externe din care amintim: la nivel intern,
angajamentele statelor membre de a continua progresele înregistrate prin Actul Unic European iar
în plan extern prăbuşirea comunismului în Europa de Est şi perspectiva politică a reunificării
Germaniei care au permis consolidarea poziţiei internaţionale a Comunităţii.
Cu ocazia Consiliului European de la Roma, din 14 şi 15 decembrie 1990, au fost lansate
două Conferinţe interguvernamentale. Lucrările s-au încheiat după un an cu reuniunea la nivel înalt
de la Maastricht, din 9 şi 10 decembrie 1991 în care s-a decis asupra TUE, evenimente care au
precedat semnarea tratatului.
Structură - Tratatul este alcătuit din şapte titluri: Titlul I cuprinde dispoziţiile comune
privind Comunităţile, Politica externă şi de securitate comună şi cooperarea judiciară. Titlul II
include dispoziţiile de modificare a Tratatului CEE, iar Titlurile III şi IV modifică tratatele CECO şi
CEEA. Titlul V introduce dispoziţii cu privire la Politica externă şi de securitate comună (PESC).
Titlul VI cuprinde dispoziţiile privind cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (JAI).
Titlul VII- Dispoziţiile finale.
Obiective - Prin Tratatul de la Maastricht, obiectivul economic iniţial al Comunităţii
privind realizarea unei pieţe comune a fost îndeplinit şi au fost demarate demersurile de unificare
politică.
Tratatul de la Maastricht răspunde la cinci obiective esenţiale:


consolidarea legitimităţii democratice a instituţiilor;



creşterea eficienţei instituţiilor;
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instituirea unei politici externe şi de securitate comune.
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Piloni - Tratatul instituie o Uniune Europeană fondată pe trei piloni:
 P I Comunităţile Europene;
 P II Politica externă şi de securitate comună (PESC);
 P III Cooperarea în domeniul poliţienesc şi judiciar în materie penală (JAI).
Tratatul instituie o cetăţenie europeană, consolidează puterile Parlamentului European şi
lansează Uniunea Economică şi Monetară (UEM). Pe de altă parte, trebuie remarcat, Comunitatea
Economică European (CEE) devine Comunitatea Europeană (CE).
Primul pilon, corespunzător Comunităţii Europeană formată din Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM), se
referă la domeniile în care statele membre îşi exercită împreună suveranitatea prin intermediul
instituţiilor comunitare. În cadrul acestui pilon se aplică procedura supranumită „metoda
comunitară˝: Comisia Europeană face propunerea legislativă, Consiliul şi Parlamentul European o
adoptă/legiferează, iar Curtea de Justiţie asigură controlul respectării dreptului comunitar.
Cel de-al doilea pilon instaurează Politica externă şi de securitate comună (PESC),
prevăzută în Titlul V al Tratatului privind Uniunea Europeană. Aceasta înlocuieşte dispoziţiile din
Actul Unic European şi permite statelor membre să întreprindă acţiuni comune în domeniul politicii
externe. Acest pilon este supus unui proces decizional interguvernamental care recurge în primul
rând la unanimitate. Rolul Comisiei şi al Parlamentului este modest, iar jurisdicţia Curţii de Justiţie
nu se aplică acestui domeniu.
Al treilea pilon este consacrat cooperării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (JAI)
prevăzute în Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. Uniunea este îndreptăţită să
întreprindă acţiuni comune pentru a oferi cetăţenilor un grad ridicat de protecţie în interiorul unui
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Procesul decizional este, de asemenea, interguvernamental.
Instituţii - Tratatul de la Maastricht consolidează rolul Parlamentului European iar
domeniul de aplicare a procedurii de cooperare şi a procedurii de aviz conform este extins. În plus,
tratatul introduce o procedură nouă, codecizia, care îi permite Parlamentului să adopte acte
împreună cu Consiliul. Această procedură presupune contacte strânse între Parlament şi Consiliu
pentru a se ajunge la un acord. Mai mult decât atât, tratatul asociază Parlamentul la procedura de
învestitură a Comisiei. Este recunoscut rolul partidelor politice în integrarea europeană. Acestea
contribuie la formarea unei conştiinţe europene şi la exprimarea voinţei politice a europenilor.
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În ceea ce priveşte Comisia, durata mandatului este extinsă la cinci ani, pentru a corespunde
cu cea a mandatului Parlamentului European. Ca şi Actul Unic, acest tratat extinde votul cu
majoritate calificată în cadrul Consiliului pentru majoritatea deciziilor supuse procedurii de
codecizie şi pentru toate deciziile adoptate prin procedura de cooperare.
Pentru a recunoaşte importanţa dimensiunii regionale, tratatul instituie un Comitet al Regiunilor.
Format din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale, acest Comitet are un caracter consultativ.
Politici - Tratatul introduce politici comunitare în şase domenii noi:


reţelele transeuropene;



politica industrială;



protecţia consumatorilor;



educaţia şi formarea profesională;



tineretul;



cultura.

Uniunea Economică şi Monetară - Piaţa unică este realizată prin introducerea UEM.
Politica economică şi monetară europeană se realizează în etape. Statele membre trebuie să asigure
coordonarea politicilor lor economice, să instituie un control multilateral al acestei coordonări şi să
respecte anumite reguli de disciplină financiară şi bugetară. Obiectivul politicii monetare este
introducerea monedei unice europene (euro) şi garantarea stabilităţii acestei monede prin
stabilitatea preţurilor şi respectarea regulilor economiei de piaţă.
Tratatul prevede introducerea unei monede unice în trei etape succesive:


prima etapă, de liberalizare a circulaţiei capitalurilor, a început la 1 iulie 1990;



a doua etapă a început la 1 ianuarie 1994 şi permite convergenţa politicilor economice ale
statelor membre;



a treia etapă a fost prevăzută să înceapă cel mai târziu la 1 ianuarie 1999 prin crearea unei
monede unice şi fondarea unei Bănci Centrale Europene (BCE).
Politica monetară are la bază Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), compus din

BCE şi băncile centrale naţionale. Aceste instituţii sunt independente de autorităţile politice
naţionale şi comunitare.
Notă: Există dispoziţii specifice pentru două state membre. Regatul Unit nu s-a angajat să
treacă la cea de-a treia etapă a UEM. Danemarca a obţinut un Protocol care prevede că decizia
trecerii sale la cea de-a treia etapă va fi luată în urma unui referendum.
Protocolul privind politica socială - Prin Protocolul privind politica socială anexat la tratat,
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competenţele comunitare în domeniul social sunt extinse. Regatul Unit nu participă la acest
Protocol. Obiectivele Protocolului sunt:


promovarea ocupării forţei de muncă;



ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă;



protecţie socială corespunzătoare;



un dialog social;



dezvoltarea resurselor umane care permit un nivel ridicat şi durabil de ocupare a forţei de
muncă;



integrarea persoanelor excluse de pe piaţa forţei de muncă.
Cetăţenie - Una din marile inovaţii introduse de tratat este introducerea unei cetăţenii

europene, care se adaugă cetăţeniei naţionale. Orice cetăţean care are naţionalitatea unui stat
membru este şi cetăţean al Uniunii Europene. Această cetăţenie conferă noi drepturi cetăţenilor
europeni, şi anume:


dreptul de liberă circulaţie şi de şedere în interiorul Uniunii;



dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile europene şi locale în statul în care îşi are reşedinţa;



dreptul la protecţie diplomatică şi consulară din partea unui stat membru, altul decât statul de
origine, pe teritoriul unei ţări terţe unde statul de origine nu este reprezentat;



dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi de a se adresa direct sau în scris
Ombudsmanului.

Surse de informare online:
http://europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
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PROIECTUL COMENIUS „THE EUROPEAN TEENAGERS BETWEEN CULINARY
TRADITION AND FAST FOOD” LA FINAL

Coordonator proiect,
prof. Anca Peptan
După doi ani în care, cu entuziasm, profesori şi elevi am luat parte la toate activităţile
proiectului, cu regret, iată-ne ajunşi la finalul acestuia, ce va avea loc din punct de vedere oficial la
31 iulie 2014. Suntem deja puţin nostalgici, după întâlnirile marii echipe Comenius a acestui
proiect, după locurile minunate vizitate în cadrul mobilităţilor şi după atmosfera deosebită din
cadrul activităţilor locale. A fost frumos şi interesant în egală măsură.
La scrierea proiectului şi la debutul său în August 2012 ne-am propus ca prin acest proiect
internaţional, elevii şcolii noastre să poată veni în contact cu colegi din alte state europene, să
constate dacă stilul lor de viaţă în care hrana de tip fast-food este mereu prezentă, este sau nu, unul
sănătos şi împărtăşit de asemenea de adolescenţii din alte ţări.
Am sperat de asemenea, în implicarea lor în activităţi utile şi plăcute, prin care să îşi poată
îmbunătăţi cunoştinţele legate de nutriţie, de un stil de viaţă sănătos, care să ii conducă firesc la
redescoperirea tradiţiei culinare a bucătăriei româneşti, dar şi la dorinţa de a cunoaşte şi aprecia
tradiţia altor popoare.
Acum, la final de proiect, credem că acesta a însemnat mult mai mult.
Am realizat asta în mare măsură în cadrul Seminarului de diseminare desfăşurat în data de
16.06.2014, unde, în faţa mai multor invitaţi din instituţii şcolare gorjene, a unor reprezentanţi ai ISJ
şi CCD Gorj, o parte dintre cei 12 elevi care au desfăşurat mobilităţi în cadrul proiectului au dorit să
spună ce a însemnat pentru ei participarea în cadrul acestuia.
Pentru majoritatea dintre ei a însemnat prima ieşire în străinătate, primul drum cu avionul,
poate chiar prima plimbare cu trenul în unele cazuri, dar cu siguranţă, pentru toţi, o minunată
experienţă de viaţă în care s-au putut întâlni cu tineri din alte state, au putut compara tradiţii şi
culturi, s-au putut raporta la alte repere, de data aceasta Europene.
Au realizat pentru prima dată „pe viu”, cât de utilă şi importantă este cunoaşterea unei limbi
străine cu care să poată comunica oriunde in lume, cât de bine se simt dacă în toţi anii de şcoală au
acumulat cunoştinţe solide de geografie, istorie sau literatură pe care să le poată valorifica atunci
când viaţa le oferă prilejul.
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Au văzut că, în mod oarecum neaşteptat, tinerii din toate şcolile vizitate nu iubesc fastfoodurile decât ca loc de întâlnire cu prietenii, eventual la sfârşit de săptămână, pentru că ei zilnic
mănâncă la cantina şcolii sau acasă, cu membrii familiei şi preferă pachetul făcut de mama acasă, în
locul unui hamburger mâncat în viteză la fast-foodul de lângă şcoală.
Au mai învăţat elevii noştri, că munca nu este o ruşine pentru tinerii din alte ţări europene,
că în mod paradoxal, un tânăr italian, cu o freză atipică, poate prefera să îşi ajute părinţii la munca
din cadrul fermei proprii, decât să petreacă ore în şir cu amicii pe Facebook sau Twitter.
Au învăţat că e important să cunoască şi să fie mândri de cultura şi tradiţia ţării lor, dar în
egală măsură să cunoască şi să respecte cultura şi tradiţia altor popoare.
Au învăţat o lecţie folositoare de viaţă şi în mod firesc, una pe care doresc să o repete în
cadrul altor proiecte alături de colegii lor.
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PROIECTUL DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI
LLP-LDV/IVT/2013/RO/372
„COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE ÎN DOMENIUL ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI LA STANDARDE EUROPENE”
Prof. Mănescu Camelia
Prof. Şofei Carmen, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
În urma câştigării Proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci LLP- LdV/IVT/2013/RO/372
„Competenţe şi abilităţi practice în domeniul electronică şi automatizări la standarde europene”,
Colegiul Tehnic Nr. 2, din Tg-Jiu şi-a desemnat, prin concurs, un grup de 15 elevi care au participat
în Marea Britanie la un stagiu de pregătire în perioada 18 mai - 07 iunie 2014. Grupul a fost
coordonat şi însoţit de profesorii: ing. Şofei Carmen, Mănescu Camelia şi Mergea Teodor.
Partenerul intermediar din Marea Britanie a fost TELLUS GROPUP LTD. WORK
EXPERIENCE UK care este compus din două firme principale: Tellus English Centre Work
Experience UK (WEUK) şi Tellus Training. Partenerul este implicat într-un domeniu larg de
activităţi în Europa, vizând desfăşurarea unor proiecte precum Leonardo da Vinci, Erasmus şi altele.
Work Experience UK derulează programe de pregătire vocaţional - profesională cu activităţi
sociale în parteneriat cu companii din sectoare precum cel hotelier, catering, restaurant, tehnologia
informaţiei (IT) şi dezvoltări web, administrare şi marketing, contabilitate şi finanţe, resurse umane,
media şi comunicaţii, inginerie mecanică, electrică şi electronică, producţie alimentară, predare,
construcţii. De asemenea Work Experience UK are experienţă în plasarea elevilor şi profesorilor în
majoritatea acestor sectoare de activitate.
Activităţile s-au desfăşurat în oraşul Plymouth, situat în provincia Devon din sud-estul Marii
Britanii.
Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice au avut ca scop dezvoltarea abilităţilor cheie şi
dobândirea de către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului loc de muncă. Implicarea
angajatorilor în acest fel în parteneriate educaţionale urmăreşte creşterea calităţii procesului de
formare, influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să corespundă
schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi.
PLYMOUTH ENGLISH CENTRE (PEC), a pus la dispoziţie cursuri de engleză adaptate la
nevoile participanţilor. Toţi profesorii centrului sunt calificaţi T.E.F.L. şi au experienţă în domeniu.
De-a lungul timpului, Tellus şi-a dezvoltat şi perfecţionat propriile proceduri în asigurarea unor
servicii de înaltă calitate, în plasarea elevilor şi profesorilor din domeniul tehnic.
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Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele
esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională.
Activităţile de instruire practică a elevilor s-au desfăşurat în spaţii moderne, dotate corespunzător şi
în condiţii asemănătoare viitorului loc de muncă conform domeniului de pregătire profesională. Pe
perioada mobilităţii, elevii au acumulat cunoştinţe noi, specifice domeniului electronică şi
automatizări. De asemenea, şi-au perfecţionat comunicarea în limba engleză.
Prin vizitarea diferitelor obiective turistice din Plymouth şi împrejurimi elevii au reuşit să
cunoască tradiţiile şi cultura poporului englez. Turul oraşului Plymouth a avut ca obiectiv
prezentarea principalelor atracţii turistice: centrul comercial, universitatea, muzeul, centrul civic,
cetatea regală, Hoe Park, Barbican şi Acvariul Maritim Naţional. Au fost organizate două excursii,
prima, la St. Michael Mountain şi St. Ives, iar a doua la Tintagel Castle şi Boscastle. St. Ives este
situată în sud-vestul provinciei Cornwall şi este considerată una dintre cele mai frumoase staţiuni
din Marea Britanie. Tintagel Castle este un loc încărcat de istorie, amintind de Regele Arthur şi
Cavalerii Mesei Rotunde. Boscastle este un orăşel specific englezesc, cu mult farmec şi care atrage
mulţi turişti.
Stagiul de formare le-a oferit grupului de elevi posibilitatea lărgirii orizontului de cunoaştere
şi de dezvoltare a abilităţilor tehnice. Datorită sprijinului acordat prin finanţarea proiectului de către
Uniunea Europeană, elevii din Târgu-Jiu au beneficiat de condiţii deosebite de pregătire, fapt ce a
contribuit şi la dezvoltarea lor personală prin intermediul legăturilor interumane pe care aceştia leau stabilit. Întreaga activitate desfăşurată a fost deosebit de benefică, fiind de un real folos în
procesul instructiv-educativ al elevilor.
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TRATATE CONSTITUTIVE
ALE COMUNITĂŢILOR ŞI UNIUNII EUROPENE
ACS Nicolaie Mănescu
Institutul de Cercetare a Dezvoltării
Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Articolul de faţă este redactat în scop didactic şi urmăreşte realizarea cu succes a
caracterului formativ-educativ al procesului de învăţare, constituindu-se într-un document folositor
ce poate veni în sprijinul celor care predau teme legate de constituirea, unificarea, integrarea şi
politica instituţională a Uniunii Europene. De asemenea, facilitează accesul direct al elevilor la
informaţia privind Comunităţile Europene şi Uniunea Europeană. Dat fiind spaţiul limitat vom
concentra materialul informativ, încercând să transmitem esenţialul în date precise.
Procesul de integrare europeană cunoaşte mai multe etape care sunt legate implicit de
tratatele constitutive ale Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene. Se disting tradiţional cinci
niveluri de integrare:


Zona de liber schimb, în interiorul căreia taxele vamale au fost înlăturate;



Uniunea Vamală reprezintă al doilea stadiu al integrării prin eliminarea restricţiilor vamale,
crearea unui trafic exterior comun şi o politică a statelor, comună din punct de vedere comercial;



Piaţa Comună, atunci când mărfurile, persoanele, capitalurile şi serviciile circulă libere pe piaţa
respectivă;



Uniunea Economică şi Monetară se realizează prin aplicarea unei politici monetare unice girată
de Banca Comercială Europeană;



Uniunea politică este ultimul stadiu al integrării şi presupune constituirea unei federaţii de state
sau a unui stat federal, aşa după cum va stabili Tratatul care instituie Constituţia Europeană
(TCE).
Anul 1950 a fost unul crucial din perspectiva construcţiei şi unificării europene, întrucât el a

marcat elaborarea şi începutul punerii în aplicare a aşa-numitului „Plan Schuman” (de la numele
ministrului de externe al Franţei, Robert Schuman). Planul a fost acceptat de către omologii săi din
R.F.G., Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg, care au semnat Tratatul de la Paris. Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) a fost semnat la 18 aprilie 1951
şi a intrat în vigoare la 23 iulie 1952. El şi-a produs efectele timp de mai bine de o jumătate de secol
şi a expirat la data de 23 iulie 2002. Scopul instituirii a fost să creeze o relaţie de interdependenţă
între industriile cărbunelui şi oţelului din Germania şi Franţa pentru ca nicio ţară să nu îşi mai
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poată alimenta industria de război şi mobiliza astfel forţele armate fără controlul celorlalte. Această
decizie a dus la eliminarea neîncrederii şi a tensiunilor acumulate pe durata celui de - Al Doilea
Război Mondial. La 20 iunie 1950, a avut loc o conferinţă prezidată de Jean Monnet, la care au luat
parte delegaţii numite de cele şase guverne. Scopul dezbaterilor era edificarea unei construcţii
supranaţionale, în care să se armonizeze interesele naţionale, prin înlăturarea progresivă a barierelor
de tot felul şi instituirea libertăţii de circulaţie a persoanelor, bunurilor şi capitalurilor.
 Tratatele de la Roma (Tratatul de constituire a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi
Tratatul Energiei Atomice (EURATOM) au fost semnate la 25 martie 1957. Data intrării în vigoare
a fost 1 ianuarie 1958. Statele semnatare au fost R.F.G., Franţa, Belgia, Italia, Olanda şi
Luxemburg. Scopul încheierii tratatului a fost înfiinţarea Comunităţii Economice Europene (CEE)
şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM), iar extinderea noţiunii de integrare
europeană va include şi cooperarea economică.
Principiile fundamentale ale Comunităţii Economice Europene se regăsesc în capitolul III al
Tratatului de la Roma:
a) eliminarea între statele membre a taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi la
ieşirea mărfurilor;
b) stabilirea unui tarif vamal comun şi a unei politici comerciale comune faţă de statele terţe;
c) abolirea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor;
serviciilor şi capitalurilor;
d) instituirea unei politici comune în domeniul agriculturii;
e) instituirea unei politici comune în domeniul transporturilor;
f) stabilirea unui regim care să garanteze veritabila concurenţă pe piaţă, apropierea
legislaţiilor naţionale, fapt care să asigure funcţionarea pieţei comune.
 Tratatul de fuziune (Tratatul de la Bruxelles) a fost semnat la 8 aprilie 1965 şi a intrat în
vigoare la 1 iulie 1967. Scopul tratatului a fost să simplifice cadrul instituţional european.
Schimbările esenţiale înregistrate au fost crearea unei singure Comisii şi a unui singur Consiliu
pentru toate cele trei Comunităţi Europene (CECO, CEE, EURATOM). Tratatul de fuziune a fost
abrogat de Tratatul de la Amsterdam.
 Actul Unic European - Semnarea a avut loc la 17 februarie 1986 (Luxemburg) şi 28
februarie 1986 (Haga). Data intrării în vigoare a fost 1 iulie 1987. Scopul propus era să reformeze
instituţiile în vederea aderării de noi membrii (Portugalia şi Spania) şi să accelereze procesul de
luare a deciziilor în contextul pregătirilor pentru crearea Pieţei Unice, constituită cinci ani mai
târziu.
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Schimbările esenţiale intervenite au fost: extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul
Consiliului (din acest motiv este foarte greu ca o singură ţară să aibă drept de veto cu privire la
legislaţia propusă), crearea procedurilor de cooperare şi aviz conform, care sporesc influenţa
Parlamentului European.
 Tratatul privind Uniunea Europeană - Tratatul de la Maastricht a fost semnat la 7 februarie
1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Scopul a fost să pregătească realizarea uniunii
monetare europene şi să introducă elemente noi ale uniunii politice. Schimbări esenţiale produse:
crearea Uniunii Europene şi introducerea procedurii de codecizie care îi conferă Parlamentului un
rol mai important în procesul decizional. Noi forme de cooperare între guvernele statelor membre în
domeniul apărării, justiţiei şi afacerilor interne.
 Tratatul de la Amsterdam este semnat la 2 octombrie 1997 şi a intrat în vigoare la 1 mai
1999. Scopul propus a fost să reformeze instituţiile UE pentru pregătirea extinderii şi primirii de
noi state membre. Schimbările esenţiale intervenite sunt: modificarea, renumerotarea şi
consolidarea Tratatelor UE şi CEE şi stabilirea unui proces decizional mai transparent prin folosirea
extinsă a procedurii de codecizie. Tratatul de la Amsterdam s-a concentrate pe patru obiective:
ocuparea forţei de muncă şi drepturile cetăţenilor, înlăturarea ultimelor bariere din calea circulaţiei
libere a persoanelor, în şi aparţinând Uniunii Europene, consolidarea securităţii şi a poziţiei UE pe
plan mondial şi eficientizarea structurii instituţionale a Uniunii Europene în vederea extinderii.
 Tratatul de la Nisa a fost semnat la 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 1 februarie
2003. Scopul tratatului a fost să reformeze instituţiile pentru ca UE să poată funcţiona eficient şi
după extinderea până la un număr de 25 de state membre. Schimbări esenţiale: metode pentru
modificarea componenţei Comisiei şi redefinirea sistemului de vot în cadrul Consiliului.
 Tratatul de la Lisabona

a fost semnat la13 decembrie 2007 şi a intrat în vigoare la

1 decembrie 2009. Scopul acestuia a fost să transforme UE într-o entitate mai democratică, mai
eficientă şi mai aptă să abordeze, la unison, probleme globale, cum ar fi, de pildă, schimbările
climatice. Schimbările esenţiale intervenite au fost: putere sporită conferită Parlamentului
European, schimbarea procedurii de vot în cadrul Consiliului, iniţiativa cetăţenească, funcţia de
Preşedinte permanent al Consiliului European, funcţia de Înalt Reprezentant pentru politica externă,
un nou serviciu diplomatic al UE. Tratatul de la Lisabona precizează ce atribuţii revin UE, statelor
membre, şi ce atribuţii comune revin UE şi statelor membre.
 Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004), cu obiective similare celor
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, a întâmpinat unele neacceptări din partea unor state membre,
fapt pentru care nu a fost semnat şi nici ratificat până în prezent.
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 Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004), cu obiective similare celor
prevăzute de Tratatul de la Lisabona, a întâmpinat unele neacceptări din partea unor state membre,
fapt pentru care nu a fost semnat şi nici ratificat până în prezent.
 Tratatele fondatoare au fost modificate pe măsură ce noi ţări au aderat la Uniune:
a) 1973 (Danemarca, Irlanda, Regatul Unit)
b) 1981 (Grecia)
c) 1986 (Spania, Portugalia)
d) 1995 (Austria, Finlanda, Suedia)
e) 2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Ungaria)
f) 2007 (Bulgaria, România)
g) 2013 (Croaţia).

Surse de informare on line:
http://europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU
112… NATURA!

- 45 -

IV. TAINE ALE NATURII
DEPENDENŢA U. E. DE COMBUSTIBILII FOSILI
Prof. Romeo Bibirigea
Accesul la resursele energetice, îndeosebi la petrol şi gaze naturale, devine în ultimul timp
un motiv de cooperare, dar şi de confruntare între statele lumii. Asigurarea securităţii energetice a
devenit astăzi un imperativ al tuturor actorilor sistemului geopolitic. O societate modernă,
postindustrială nu poate fi concepută fără o strategie care să îi asigure independenţa energetică sau
accesul necondiţionat la resurse energetice. În consecinţă putem spune că securitatea energetică a
unei entităţi geopolitice depinde de capacitatea acesteia de a se aproviziona cu resurse energetice,
de poziţia pe care o ocupă în circuitul mondial al resurselor.
Uniunea Europeană, ansamblu politico-economic de prim rang la nivel mondial, are pe piaţa
globală energetică o poziţie vulnerabilă. Dependenţa de resursele energetice din afara spaţiului
unional şi accentuarea riscului energetic în condiţiile dezvoltării economice reprezintă o preocupare
constantă a oficialilor europeni.
Combustibilii fosili (petrolul, gazele naturale şi cărbunii) sunt cele mai utilizate surse de
energie în UE, reprezentând 75% din energia primară consumată anual (1698 mil. tep la nivelul
anului 2011). În contextul politicilor energetice actuale, combustibilii fosili vor continua să deţină şi
în următoarele decenii cea mai mare pondere în mixul energetic al UE. Chiar şi în eventualitatea
îmbunătăţirii politicilor energetice unionale în direcţia orientării mixului energetic către o
intensitate redusă a carbonului, combustibilii fosili vor continua să reprezinte peste 50 % din
consumul de energie primară în anul 2030.
Figura Nr.1

Sursa: Eurostat, aprilie 2013
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În cadrul UE, ponderea cea mai mare în totalul producţiei de energie primară o deţine Marea
Britanie cu 17,8% fiind urmată de Franţa (16,2%), Germania (15,8%), Olanda (8,4%), Polonia
(8,1%). De remarcat că Marea Britanie şi-a redus cota faţă de anul 2000, producţia de energie
primară a acestui stat scăzând cu 122,2 mil. tep. Cele mai mari creşteri în perioada 2000-2010 le-au
înregistrat Olanda (12,4 mil. tep), Franţa (5,0mil. tep) şi Suedia (3,1 mil. tep).
În Europa, investiţiile în capacitatea de producţie a energiei electrice s-au modificat de-a
lungul timpului, trecând de la energia hidroelectrică utilizată în perioada de început a electrificării la
centralele pe cărbune, centralele nucleare şi centralele pe gaz din a doua jumătate a secolului al
XX-lea, pentru a se întoarce în ultimul deceniu la energia regenerabilă (eoliană şi solară).

Figura Nr. 2
UE 27 - evoluția consumului de resurse energetice în perioada 1995 – 2011 (mil. tep)

Sursa: Eurostat, aprilie 2013
Mai mult de jumătate din consumul de resurse energetice consumate în statele UE provin din
importuri din afara spaţiului unional.
Importurile de combustibili fosili în UE (mil. tep)
1995

2000

2005

2009

2010

2011

Petrol

800,5

869,7

955,9

905,6

917,8

898,6

Gaze naturale

179,90

241,46

317,45

341,07

360,21

351,82

Cărbune

116,1

131,2

152,6

132,2

135,0

144,0

Sursa: Eurostat, aprilie 2013
Cărbunele este combustibilul care are un rol major în asigurarea securităţii energetice a UE
datorită rezervelor mari de care dispun multe dintre statelor unionale. Aproximativ ¾ din consumul
de cărbune al UE este asigurat din producția internă şi este destinat producerii de energie electrică.
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Şi totuşi statele UE importă anual peste 130 mil. tone de cărbune superior din state de pe
toate continentele.
Deşi cota deţinută de cărbune în producția de energie electrică a UE a scăzut lent până în
2010, din anul respectiv a început să crească din nou. Principalii consumatori de cărbune din UE
sunt şi cei mai mari producători de cărbune ai UE: Germania, Polonia, Marea Britanie şi Cehia. În
ceea ce privește mixul energetic există diferențe majore între state. În timp ce Polonia (88%),
Grecia (56%), Republica Cehă (56%) Danemarca (49%), Bulgaria (49%), Germania (42%) îşi
bazează industria energiei electrice pe cărbune, în alte state (Suedia, Franţa, Spania, Italia) ponderea
cărbunelui în mixul energetic reprezintă sub 20%.
Importuri de cărbune pe ţări de origine (kton)
1995

2000

2005

2009

2010

2011

Rusia

8 794

14 953

48 452

54 939

47 639

52 013

Columbia

11161

22586

24236

32059

35568

47617

SUA

41058

20599

15736

24878

30432

36064

Australia

19533

28608

27119

13865

19251

17714

Africa de Sud

32091

41573

51631

29144

17553

15902

Sursa: Eurostat, aprilie 2013
Uniunea Europeană a fost un consumator şi importator de gaze naturale în creştere în
ultimele decenii. Pe măsură ce producţia de gaze naturale din Europa a scăzut în ultimii ani
dependenţa de gazele naturale importate a crescut. Gazele naturale au reprezentat 24 % din energia
primară a UE consumată în 2011 şi este de aşteptat să crească la aproape 30 % în 2030.
Rusia a fost mult timp, şi este de aşteptat să fie în continuare un furnizor-cheie de gaze
naturale în Europa. Dar Rusia foloseşte gazele naturale şi dependenţa unor state de aceste gaze ca
instrument politic. Până în prezent, majoritatea exporturilor de gaze naturale ruseşti către Europa
s-au derulat prin Ucraina şi Belarus. Relaţiile tensionate dintre cele trei state au dus la întreruperi în
fluxul de gaze naturale în unele părţi ale Europei în 2006 şi 2009. Unele ţări din Europa de Est, care
sunt, în unele cazuri, aproape exclusiv dependente de gazul rusesc, au fost deosebit de sensibile la
aceste fluctuaţii. Ca răspuns la aceste sincope de aprovizionare din trecut şi potenţiale viitoare
întreruperi de aprovizionare cu energie a aprovizionării, UE caută să crească securitatea energetică
prin identificarea unor opţiuni de diversificare a aprovizionării. De remarcat că în 2012 deşi Rusia a
reprezentat 34% din importurile europene de gaze naturale, a fost depăşită de Norvegia. Algeria este
al treilea cel mai mare furnizor de UE.
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Rusia şi companiile europene au dezvoltat o reţea extinsă de infrastructură pentru transportul
de gaze naturale din Rusia. Observatorii se aşteaptă ca gazele naturale să joace un rol important în
relaţiile Europa-Rusia de zeci de ani de acum încolo.
Unii analişti susţin că în ciuda acestei dependenţe, UE este bine poziţionată din punct de
vedere geografic pentru a beneficia de recentele schimbări survenite la nivel mondial în domeniul
exploatării gazelor naturale.
Figura Nr. 3

Principalii exportatori de gaze naturale în UE în
2012
0%

17%

35%

14%

Norvegia
Rusia

34%

Algeria
Altele

Sursa:BP Statistical Review of World Energy 2013.
Un studiu comandat de Energy Information Administration din SUA (EIA) în 2011, a arătat
că resursele de gaze de şist recuperabile din punct de vedere tehnic la nivel mondial ar putea depăşi
producţia de gaze naturale la nivel actual. Unele state europene dispun de mari rezerve de gaze de
şist (Polonia, România).
Alte posibile alternative la gazele naturale ruseşti ar putea fi:
 Africa de Nord ar putea constitui o alternativă credibilă la livrările de gaze naturale ruseşti.
Schimbările de regim în Libia şi în Egipt reprezintă o oportunitate de creştere a producţiei de gaze
naturale şi a exporturilor acestora. Cele două state dispun de mari rezerve de gaze naturale, dar
producţia şi exporturile au fost afectate de politicile interne. Algeria, cel mai mare exportator de
gaze naturale din Africa de Nord şi al treilea cel mai mare furnizor pentru Europa după Rusia şi
Norvegia îşi poate creşte producţia şi exportul prin exploatarea gazelor de şist. Atacul terorist din
2013 a evidenţiat însă problemele de securitate din acest stat.
 Regiunea Mării Caspice poate juca un rol mult mai important în aprovizionarea cu gaze
naturale a statelor UE. Este nevoie însă de un nou traseu care să evite Rusia.
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 Importurile de gazele naturale lichefiate (GNL), reprezintă o alternativă suplimentară la
gazele naturale ruseşti. În 2011, GNL au reprezentat aproape 20% din importurile de gaze naturale
ale UE şi 19% din consumul său. UE are capacitatea de a importa GNL pentru a satisface cererea în
perioada de vârf din timpul iernii. În plus UE ar putea beneficia de pe urma posibilităţii de stocare a
acestora.
Perspectiva exporturilor semnificative din SUA de GNL poate reprezenta o oportunitate
pentru Statele Unite să joace un rol mai important în securitatea energetică europeană şi la nivel
mondial
Petrolul deţine o pondere de circa 35% din consumul de energie brut al UE, fiind cea mai
importantă sursă de energie primară. În producţia de energie electrică petrolul este utilizat într-o
măsură limitată, în aplicații de nişă, cum ar fi sistemele izolate de alimentare cu energie electrică,
care au o pondere de numai 2,6 % în UE, iar tendinţa este descrescătoare.
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V. MĂRUNTELE CONDEIE
TRECĂTOR
Trece vremea omului, ca şi frunza pomului
De când cu ursitoarele la capul patului
Să-i spună-n şoaptă viaţa băiatului,
Iar de copilul Domnu’ o da şi-o fi fetiţă,
Prima baie cu busuioc şi romaniţă.
Hai, săriţi peste covată
S-aveţi şi voi câte-o fată,
Dar săriţi mai ’năltişor
S-aveţi şi câte-un fecior.
Şi cum ne-om teme, prinde-ar vinul vremea
Şi-i timpul peţitului, e vremea iubitului,
Peţitorul începe a-i spune fecioarei
De vânătorul în căutarea căprioarei
Şi-o nuntă de trei zile şi trei nopţi
Să se bucure şi cei ce-s morţi
Trece viaţa omului ca şi frunza pomului!
Şi mai am un singur dor,
nu tăiaţi ’cel brad când mor,
că-mi moare doar sufletul,
dar rămâne-n loc nepotul
să-mi ducă-n lume dorul.
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