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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

PREMII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

Obţinute  de elevii Colegiului în anul şcolar 2013-2014 

 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ - FAZA JUDEŢEANĂ 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 

STOICHIŢOIU MĂDĂLINA, clasa a XII-a F - LOCUL II 

CALOTA  ROXANA NICOLETA, clasa a XII-a  E - LOCUL II 

COSTOIU MARIA GEORGIANA, clasa a XII-a  E - LOCUL III 

 

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI                                                         

SIMIOANA  FLORIN ADRIAN, clasa a XII-a  C - LOCUL III     

MĂLĂESCU  DANIEL VICTORAŞ, clasa a XII-a  C - LOCUL II 

 

 MECANICĂ- MECATRONICĂ 

 RĂSCOL MARIUS, clasa a XI-a  A – LOCUL II 

 DRĂGUŞIN MARIA, clasa a XI-a  A - MENŢIUNE 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE PETRU PONI - FAZA JUDEŢEANĂ 

TUNARU BEATRIX, clasa a IX-a A -  LOCUL II 

STOICHIŢOIU MĂDĂLINA, clasa a XI-a F - LOCUL III 

LEUŞTEAN VALENTIN, clasa a IX-a A  - MENŢIUNE 

TUDOR DIANA, clasa a XI-a  F - MENŢIUNE 

COVRIG DRAGOŞ, clasa a XI-a  F - MENŢIUNE 

 

CONCURSUL NAŢIONAL SSM - ŞTIU ŞI APLIC - FAZA JUDEŢEANĂ 

VÎRŢANU ALEXANDRA, clasa a XI-a  F - LOCUL I 

CÎRŢÎNĂ MĂDĂLIN, clasa a XI-a  E - LOCUL I 

 RUSU MIHAI, clasa a XI-a  F - LOCUL I 

 

CONCURS JUDEŢEAN FAMILIA MEA NU IUBEŞTE VIOLENŢA 

NOVĂCEANU ANCA, clasa a XII-a D, LOCUL II 
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE, EDIŢIA A XIV-A 2013 

BĂLAN BIANCA, clasa a X-a A 

BUDEI ROXANA, clasa a X-a A 

JIANU ANDREEA, clasa a X-a A 

 

CONCURSUL REGIONAL DE REFERATE EUROPA ŞI NOI TÎRGU JIU 

 ISDRUGĂ DENISA: locul II 

 

CONCURS INTERNAŢIONAL, EDIŢIA A V-A, IAŞI - SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII – 

LUMINA SUFLETELOR NOASTRE  

 

 PETCU FLAVIUS:  locul I Secţiunea Fotografie 

 ANDRONESCU CLAUDIU: locul I Secţiunea Fotografie 

 PANĂ OANA MIHAELA: locul I Secţiunea Fotografie 

 ŞCHIOPU MARIANA: locul I Secţiunea Creaţie plastică 

 LUNGU MIRABELA: locul II Secţiunea Creaţie plastică    

 ŞCHIOPU ELENA: locul II Secţiunea Creaţie tehnologică 

 GIOSU FLORIN: locul II Secţiunea Creaţie tehnologică 

 

CONCURSUL VERDE PENTRU VIITOR -  GALAŢI 

 ANDRONESCU CLAUDIU ŞI ŞCHIOPU ELENA: locul II 

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL TERRA - FRUMOASA NOASTRĂ PLANETĂ 

ALBASTRĂ - Sibiu 

 ISDRUGĂ DENISA: menţiune 

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN CARTEA DE LA IDEE LA CONCRETIZARE 

NOVĂCEANU ANCA DANIELA clasa a XII-a D PREMIUL I,  Secţiunea Creaţie Plastică - Desen 

PETCU FLAVIUS, clasa a IX-a B, PREMIUL I, Secţiunea Creaţie Literară 

LUNGU ANDREEA, clasa a X-a A, PREMIUL I,  Secţiunea Creaţie Plastică - Desen 

ŞCHIOPU ELENA MARIA, clasa a XI-a E, PREMIUL I,  Secţiunea Prezentări Power-Point 

MĂLĂESCU DANIEL, clasa a XI-a E, PREMIUL I,  Secţiunea Prezentări Power-Point 
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ISDRUGĂ ROXANA, clasa a XI-a E, PREMIUL II,  Secţiunea Prezentări Power-Point 

LILEA IONUŢ DANIEL, clasa a IX-a D, PREMIUL II,  Secţiunea Creaţie Plastică- Desen 

SÂRBU ALEXANDRA, clasa a IX-a A, PREMIUL III,  Secţiunea Creaţie Plastică- Desen 

BIVOLARU DANIEL, clasa a IX-a A, PREMIUL III,  Secţiunea Creaţie Plastică- Desen 

BĂLAN BIANCA, clasa a X-a A, PREMIUL III,  Secţiunea Creaţie Plastică- Desen 

ANDRONESCU ANDREEA clasa a X-a A, PREMIUL III, Secţiunea Prezentări Power-Point 

ANDRONESCU CLAUDIU clasa a XI-a E, PREMIUL III, Secţiunea Prezentări Power-Point 

PANĂ OANA clasa a XII-a D, PREMIUL III, Secţiunea Prezentări Power-Point 

 

CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ, ARTĂ FOTOGRAFICĂ ŞI DESEN ELEVII AU 

TALENT DIN CADRUL PROGRAMULUI ZILELE COLEGIULUI  

BUDEI ROXANA, clasa a X-a A, LOCUL I, Secţiunea Creaţie literară 

LILEA DANIEL IONUŢ , clasa a IX-a D, LOCUL I, Secţiunea Desen 

LUNGU ANDREEA, Clasa a X-a A, LOCUL II, Secţiunea Desen 

NOVĂCEANU ANCA, Clasa a XII-a D, LOCUL I, Secţiunea Fotografie 
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II. ŞCOALĂ, ELEVI,  PROFESORI 

 

DESFACEREA GUNOAIELOR  SAU  CAPTIVITATEA DEFINITIVĂ 

 

BĂBEANU Teodora Gabriela 

Colegiul Tehnic, Nr. 2, Târgu Jiu 

 

O lume în care a învins „rinocerita”, în care un sistem politic aberant, precum cel totalitar, 

şi-a pus amprenta asupra unei societăţi care-i va rămâne captivă în mod definitiv, căci nicio speranţă 

pentru ieşirea din absurd nu se întrevede, apare în Desfacerea gunoaielor, piesa pe care Marin 

Sorescu o scrie în 1971, dar care va fi publicată integral abia în 1994. Mai mult decât oricare altă 

piesă a lui Marin Sorescu, Desfacerea gunoaielor se apropie de teatrul lui Samuel Beckett prin 

câteva elemente definitorii: peisajul dezolant, încremenirea în timp şi spaţiu, mizeria materială şi 

umilinţa umană, anihilarea personalităţii, aşteptarea pasivă la coadă, devenită modus vivendi, 

mimarea normalităţii şi trăirea anormalităţii ca normalitate.  

Sub forma alegoriei, Desfacerea gunoaielor arată cum într-un sistem totalitar, un fenomen 

traumatizant şi absurd precum statul la coadă, deformează în aşa măsură normalitatea încât i se 

substituie, devenind parte a vieţii cotidiene. Pentru a reda amploarea fenomenului, dramaturgul 

pune mai multe personaje să stea la coadă, de la începutul piesei, până la sfârşit – „toţi actorii care 

nu sunt prinşi cu roluri în alte piese”. Stând la coadă, un personaj povesteşte cum în oraşele 

nemţeşti oamenii stau liniştiţi la coadă pentru a urca în autobuz. Din semn al civilizaţiei, coada se 

transformă în mod de viaţă într-o societate a mizeriei materiale şi a umilinţei umane. Coada este 

inima acestei lumi: în piaţa mare, locul de unde pleacă şi unde se întâlnesc cele două străzi, cea a 

Semicercului nou şi cea a Semicercului vechi, „pulsează coada la gunoaie”. Coada „devine un 

personaj în sine o creatură fantastică şi independentă, ca în povestirile science-fiction, cu viaţă 

proprie, ce domină un topos parcă tocmai ieşit dintr-un dezastru nuclear” (GÂNSCĂ, 2002: 173).  

Pământul este sterp, hrana lipseşte, singura sursă o constituie gunoaiele dar şi acestea sunt 

destul de sărace. „Am răscolit peste tot, nu găseşti o rădăcină... Ce să le dau eu să mănânce că s-au 

făcut mărişori...” spune Evdochia scuturând „din poală nişte coji de cartofi”. Din maşina cu gunoi 

cad „Şomoioage de paie, câlţi, coji de cartofi” şi Bruneta îndeamnă: „dă-i înainte că încă  n-a picat 

ce-mi trebuie mie...” Pretenţiile oamenilor la o viaţă normală devin absurde: „Te rog frumos două 

kg. de icre de Manciuria, un pachet de vată, două sticle de lampă, trei fitile, o şurubelniţă, o uşă de 

sobă de teracotă... aşa... Să văd ce mi-a scris soţia... Bun... dopuri de plută. Aveţi şi o ceaşcă de 

cafea amară?” (SORESCU, 1994: 40) 
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Cei care aşteaptă gunoaiele alcătuiesc o colectivitate bine ierarhizată, Copilul este autoritatea 

cea mai înaltă care vorbeşte la şedinţe, este dur, neiertător faţă de părinţii reacţionari şi un „luptător 

împotriva trecutului”. În prezidiu îl are pe „ilustrul Sugaciul” căruia îi dă cuvântul. Universul uman 

este dezolant, realitatea vieţii este răstălmăcită pentru a corespunde anormalităţii, comunicarea 

înseamnă absenţa oricărei comunicări. După scâncetele sugaciului Copilul „aplaudă”: „Iată cât de 

concret s-a exprimat antevorbitorul meu, exact ceea ce îmi notasem şi eu şi tocmai aveam de gând 

să...” (SORESCU, 1994: 49) 

Caţa este şi ea un reprezentant al autorităţii, este energică, volubilă, severă, plină de 

iniţiativă. Perpelea spune despre ea că este „de la centru. O cheamă Caţa. Toţi îi zic Ţaţa Caţa, că e 

bună de gură. De altfel e o bună organizatoare. Pe unde trece ea, se simte un vânt proaspăt ...”
 

(SORESCU, 1994: 21) 

Sistemul este atât de bine organizat încât există o ierarhie şi la nivelul gunoiului: Gunoierul 

şef şi gunoierul adjunct. Reprezentanţii autorităţii nu stau niciodată la coadă, ei vin doar în control, 

instruiesc, organizează ori sancţionează pe cei care pun întrebări incomode. Trapele care înghiţeau 

Inşi „vinovaţi” din Pluta Meduzei devin aici gropi în care se plantează eucalipţi. Într-o astfel de 

groapă „dispare ca prin farmec” Tipul, un personaj care dă mereu sentinţe judecătoreşti, se revoltă, 

pune întrebări pentru că nu înţelege „chestiunea sub aspect politic”. 

Ordinele de la centru se execută maşinal pentru împlinirea unor idealuri pe cât de bizare pe 

atât de absurde. Cât stau la coadă oamenii trebuie să planteze eucalipţi pentru schimbarea climei. 

„Puieţii viitorului”, cum îi numeşte Caţa,  sunt „eucalipţi americani, aclimatizaţi de Miciurin în 

Siberia” care „în vreo cinzeci de ani reuşesc, prin vigoarea extraordinară, să schimbe clima” 

(SORESCU, 1994: 51). Plantarea eucalipţilor se dovedeşte a fi fost o mare eroare şi aceeaşi Caţa îi 

mobilizează pe oameni pentru scoaterea lor.   

Efectul statului la coadă este uniformizarea atât în plan social – la coadă stau laolaltă femei 

casnice, intelectuali, foşti deţinuţi, pensionari – cât şi în planul individului. În piesă nu apar 

personaje principale. Fiecare vine în prim-plan, prin rotire, pentru a-şi rosti replica, unele dintre ele 

au nume generice, care nu le mai reprezintă ci le aruncă în anonimat – Pensionarul, Femeia înaltă, 

Femeia cu copil în braţe, Tipul. 

Ordinea acestui topos în care „pulsează coada la gunoaie” – orăşelul de provincie, cele două 

Semicercuri, unul unde se strâng gunoaiele, celălalt unde se formează coada în aşteptarea 

gunoaielor, este iluzorie, înşelătoare. Cercul nu mai apare ca simbol al perfecţiunii, ci ca simbol al 

prizonieratului, al încercuirii şi închiderii omului într-un sistem periculos, rod al unei născociri 

ideologice umane, ce a dus în mod fatal la încremenirea în istorie. 
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Bătrâna Evdochia este personajul fără vârstă, personajul martor al îndelungatei înjosiri a 

oamenilor, captivi ai sistemelor autoritare. Ea intuieşte pericolul ca oamenii să fie „aliniaţi mintal”, 

de aceea a căpătat „junghiuri morale” şi tot încearcă, generaţii la rând, să convingă pe cineva să-i 

aducă spirt.  

Evdochia reprezintă, precum bătrânii corului din Luptător pe două fronturi memoria lucidă 

a acestui topos, martorul nedreptăţilor ce s-au abătut asupra oamenilor, de la ciuma lui Caragea. 

Bătrâna face parte din categoria personajelor soresciene care nu pot să moară, ea li se alătură 

credincioşilor lui Ţepeş, lui Minică, lui Voicea, chiar şi lui Shakespeare. Păstrarea memoriei şi a 

lucidităţii e singura posibilitate de salvare ce se întrevede pentru „umanitatea condamnată la 

umilinţă”. De această dată autorul nu mai oferă nicio soluţie pentru ieşirea din absurd, piesa se 

încheie în  delirul general al numărătorii colective pentru aflarea unui număr despre care nimeni nu 

ştie ce înseamnă.  La numărătoare nu participă activişti, doar cei care stau la coadă cărora li se 

alătură şi Vocea pensionarului, cel care a murit dar a venit să dea „o gură de ajutor”. Din morţi se 

întoarce şi Evdochia pentru a-şi primi aşteptatul spirt şi a comenta evenimentele.  

Finalul este sceptic nu numai prin sugestia reluării numărătorii la infinit pentru că oamenii 

pierd şirul, ci şi pentru că găsirea numărului ar putea însemna unirea celor două străzi, Semicercul 

Vechi şi Semicercul Nou. Atunci „totul va fi la fel, numai că se va numi altfel: Strada Semicercului 

pur şi simplu. Dar nu apucăm noi zilele alea! Poate copiii noştri.” (SORESCU, 1994: 113) 

  

 Bibliografie: 

Gânscă, C., Opera lui Marin Sorescu, Editura Paralela 45, 2001 

Ionesco, E., Note şi contranote, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992 

Sorescu, M., Desfacerea gunoaielor, Editura Expansion – Armonia, Bucureşti, 1994 
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LECTURA ÎN VIAŢA NOASTRĂ 

Prof.  Deaconescu Ramona-Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

 O lume fără cărţi ar fi pustie, o carte citită înseamnă capacitatea  unor noi experienţe: „o 

carte citită înseamnă încă o viaţă trăită”, după cum spunea Andrei Pleşu, iar marele scriitor 

Octavian Paler, spunea cu amărăciune: „Cititorii de cărţi sunt pe cale de dispariţie”, lucru din păcate 

confirmat din ce în ce mai des. 

Şi eu am fost cândva la acest început de drum, dar, cu efort şi perseverenţă, am reuşit să gust 

din această hrană spirituală. Coborând în timp mă regăsesc sub ipostaza copilului care era la început 

de drum, copil însetat de cunoaştere crezând că viaţa ce mă aşteaptă e prea roză şi plină de surprize 

numai şi numai plăcute. Îmi amintesc cu plăcere de primele povestioare citite de mama, de modul în 

care am primit prima mea carte, de bucuria pe care am trăit-o când mama m-a întrebat ce jucărie 

doresc şi eu am cerut o carte cu poveşti. Cât de fericită eram când am descoperit universul fascinant 

al lui Nică al lui Ştefan a Petrei, al Smărăndiţei, al lui Niculae Moromete, când mi-am dat seama că 

o bună prietenă care  nu mă dezamăgeşte niciodată este cartea. Sunt tristă când realizez că nu pot 

citi tot ce are mai valoros omenirea.  Lectura  ne ajută să „trăim” într-o lume perfectă, ne modelează 

sufletul, dar şi mintea. Cartea, este un  cuvânt atât de simplu în esenţa lui, dar ascunde atâta mister 

cât nici nu ne putem imagina. Poate fi asemănată cu o licoare  magică, după ce ai băut-o te simţi ca 

aparţinând unei alte lumi, mai bune. 

Cât de plăcută este amintirea bunicilor citindu-mi o poveste! Ce stare de bine îţi poate da 

timpul petrecut într-o bibliotecă înconjurat de atâţia prieteni! 

Omagii cărţilor au adus mulţi poeţi şi scriitori, acum îmi răsună în minte câteva  versuri din 

Ex Libris de Tudor Arghezi: ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! (…) floare anume înflorită/ 

Mâinilor mele care te-au deschis”, aceste versuri sugerează bogăţia inestimabilă a unei cărţi, căci, 

acela care citeşte mult în viaţă se poate considera îmbogăţit sufleteşte. Din păcate sunt foarte puţini 

tineri care se  mai bucură de o carte primită în dar, majoritatea îşi permite să navigheze pe internet 

renunţând la povestioarele din copilărie şi la poeziile tinereţii. Ei nu realizează că internetul le oferă 

doar ce vrea el, nu ceea ce au ei nevoie să descopere, să-şi imagineze, să creeze. 

 Fiecare rânduleţ citit  înseamnă un pas bun în viaţa noastră, un pas spre cultură, îndepărtarea 

de incultură; citind cunoaştem lumea, adevărul, valoarea. 

Văzând importanţa deosebită a lecturii în viaţa noastră să  urmăm îndemnul eminescian:      

,, Citeşte!... Citind mereu, creierul tău va deveni laborator de idei şi imagini din care vei întocmi 

înţelesul şi filosofia vieţii”.        
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SĂ NE CUNOAŞTEM TRECUTUL 

Zestroiu Simona,  

Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

Activităţile extracurriculare au o componentă intelectuală, ce antrenează curiozitatea 

elevilor, capacitatea de creaţie, dorinţa de autoafirmare, şi o componentă distractivă, menită să 

creeze o atmosferă destinsă, relaxantă.  O astfel de activitate, realizată la începutul anului şcolar, a 

fost CASE MEMORIALE DIN TÂRGU JIU, o activitate interesantă, care a reuşit să antreneze un 

grup de 25 de elevi din clasa a IX-a.  

O personalitate a Gorjului şi un erou al neamului este Ecaterina Teodoroiu. Născută la 16 

ianuarie 1894 în satul Vădeni, Cătălina, cum era alintată de cei dragi, a început şcoala primară în 

satul natal şi a terminat-o la Şcoala germano-română din Târgu Jiu. Etapa finală a studiilor urmate 

de Ecaterina a fost la Bucureşti, unde a devenit prima cercetaşă în cohorta „Păstorul Bucur”, 

condusă de prof. Arethia Piteşteanu, devenită, prin căsătorie, Tătărăscu. Tânăra cercetaşă a învăţat 

să acorde ajutor răniţilor şi bolnavilor, să transporte corespondenţa secretă, să mânuiască armele. La 

15 august 1916, când războiul pentru întregire izbucnise, Cătălina era infirmieră la Spitalul din 

Târgu Jiu pentru a îngriji răniţii veniţi de pe front. La 14 octombrie 1916 în Bătălia de la Podul 

Jiului Ecaterina a luptat alături de soldaţi, populaţia civilă şi cercetaşi reuşind să învingă divizia 

bavareză. Meritele i-au fost recunoscute de către familia regală, fiind felicitată pentru eroismul şi 

vitejia cu care a luptat. După ce s-a înrolat voluntară în Regimentul 18 Gorj, a fost decorată de 

Regele Ferdinand cu ordinul „Virtutea cercetăşească în aur de război”, „Virtutea militară de război 

clasa a II-a şi i-a fost acordat gradul de sublocotenent. În noaptea de 22 spre 23 august, în timpul 

luptelor de pe Dealul Secului (în zona Muncelului), Ecaterina îi determina pe soldaţii români să 

lupte neîncetat cu îndemnul „Înainte băieţi, nu vă lăsaţi”, când pieptul i-a fost deodată străpuns de 

două gloanţe de mitralieră venite dinspre Regimentul german. A doua zi a fost înmormântată cu 

paradă militară într-o poiană din Zăbrăuţi, satul Poieni din judeţul Vrancea, iar la patru ani de la 

moartea sa, după încheierea războiului pentru întregirea neamului s-a decis realizarea unei statui în 

cinstea eroinei. La 9 iunie 1921, au fost aduse la Târgu Jiu osemintele Cătălinei. Cortegiul funerar a 

fost însoţit de la gară până la primărie de poetul şi omul politic Octavian Goga, care a rostit un 

emoţionant discurs. Un monument dedicat Ecaterinei Teodoroiu a fost ridicat la Târgu Jiu în    

1935-1936, sub forma unui sarcofag din piatră albă sculptat în basorelief de către Miliţa Petraşcu. 

Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu este realizat din travertin italian şi prezintă scene din viaţa şi 

activitatea militară a Eroinei de la Jii. Fiind amplasat în centrul oraşului Târgu Jiu, chiar în piaţa 

Victoriei, monumentul poate fi admirat de toţi cei care poartă respect eroilor neamului.  
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Lângă acest monument personalul didactic coordonator al activităţii le-a transmise elevilor 

primele informaţii ce aveau să le descopere despre Ecaterina Teodoroiu. Pe bulevardul ce poartă 

numele eroinei, la numărul 270, am ajuns la Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu. Aici am fost 

întâmpinaţi cu prietenie de către ghid, care este o femeie din familia Teodoroiu, nepoata Sabinei, 

sora cea mică a Ecaterinei. Cu multă pasiune începe să ne vorbească despre  părinţii Ecaterinei, 

Vasile şi Elena Toderoiu, care în anul 1884 au construit  casa ţărănească ce adăposteşte două 

camere: una care ţinea loc de bucătărie cu vatră, unde mama Ecaterinei pregătea bucatele pentru cei 

zece membrii ai familiei şi le aşeza pe masa rotundă de lemn cu picioare scurte, care este prezentă şi 

astăzi în odaie alături de câteva oale şi străchini vechi din lut, iar cealaltă era camera în care îşi 

găseau cu toţii locul de odihnă în patul de tablă pictat la capete cu o vechime de peste 125 de ani, 

care se păstrează şi astăzi alături de lada de zestre. În faţa camerelor şi pe latura de vest a casei se 

află tinda, iar pe şase stâlpi ciopliţi din lemn se sprijină acoperişul făcut din şiţă. Din dorinţa de a 

dăinui în timp actele de eroism şi vitejie ale Ecaterinei, în anul 1959, casa unde s-a născut şi a 

crescut eroina devine după renovare casa memorială Ecaterina Teodoroiu. Câteva obiecte 

personale de-ale Cătălinei: haine, părul pe care fata l-a tăiat când a plecat pe front, cărţi, medalia 

primită de la rege pentru actele de eroism şi fotografii întâlnite în casă, reconstituie atmosfera în 

care a trăit cea care a fost numită Eroina de la Jii. 
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ACASĂ LA SCRIITORI ROMÂNI 

(I) 

Diaconescu Mirela, Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

 Într-un loc pitoresc, la 12 km de oraşul Năsăud, în satul Hordou, astăzi  comuna Coşbuc, s-a 

născut la 20 septembrie 1866 poetul George Coşbuc, al optulea din cei nouă copii ai preotului 

Sebastian Coşbuc. Aici a văzut lumina zilei cel care  avea să fie „suflet în sufletul neamului meu”. 

           Casa în care a locuit George Coşbuc este poziţionată în centrul comunei, la mică distanţă de 

Podul grăniceresc, acoperit, peste râului Sălăuţa. Este printre cele mai vechi construcţii ale Ţării 

Năsăudului, fiind  ridicată în 1840 şi locuită, pe rând, de bunicul, de părinţii şi fraţii poetului. Casa 

este construită din piatră şi are cinci camere şi o tindă. După moartea poetului  în 1918, cărturarii 

ardeleni de la „Luceafărul ” convin cu fratele mai mic al poetului, Aurel Coşbuc, înfiinţarea unui 

muzeu în primele două încăperi ale casei, în celelalte locuind el cu familia.  

A devenit muzeu şi casă memorială în 1905, la iniţiativa lui Iuliu Moisil şi este considerat 

primul muzeu de literatura romană în spaţiul românesc. În 14 mai 1922 este dezvelită prima placă 

comemorativă pe zidul casei la iniţiativa unui grup de profesori şi studenţi medicinişti clujeni. În 

timpul celui de-al doilea război mondial muzeul se închide, casa fiind transformată în crâşmă. Aurel 

Coşbuc lasă moştenire casa fiului mai mare, Sebastian. După moartea acestuia, soţia lui Maria o 

vinde statului român în 1954. În 4 iulie, muzeul este redeschis, după ce timp de doi ani s-au făcut 

reparaţii majore. În prezenţa autorităţilor Regiunii Cluj şi a multor intelectuali şi scriitori ai vremii, 

a fost dezvelită o a doua placă comemorativă şi o altă variantă a bustului poetului. 

 Mai târziu, în 1986, s-au făcut din nou lucrări la muzeu şi nu numai. S-au refăcut ferestrele 

după modelul original, a fost construit un şopron pentru expoziţia de obiecte gospodăreşti, 

amfiteatrul în aer liber din curtea casei, clădirea administrativă cu două nivele, s-a  refăcut din 

temelii moara coşbucenilor, a fost asfaltată strada morii şi pietruită poteca de la moară. 

 În mai 1998, cu ocazia omagierii poetului la 80 de ani de la moarte, au fost schimbate 

pietrele funerare ale străbunicului şi părinţilor poetului cu altele din marmură şi dezvelite trei plăci 

comemorative, la şcoala nouă, pe locul vechii şcoli şi la Centrul cultural „Iuliu Bugnariu 

Sălăuţeanu, dascăl şi folclorist”.  

Intrarea în muzeul George Coşbuc se face prin tindă, iar aici sunt expuse obiectele personale 

ale poetului şi multe cărţi.  În a doua încăpere, camera de oaspeţi, stau aşezate băncuţa şcolarului, 

etajera cu operele poetului, pelerina şi pălăria lui. Următoarele trei săli expoziţionale (chilia, 

camera, cămara) găzduiesc expoziţii care scot în evidenţă viaţa şi opera poetului: mobilă, cărţi din  
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biblioteca poetului, tablouri de familie, obiecte decorative (ştergare, farfurii). Tot aici există un 

fragment foarte valoros din cele peste 30.000 volume din biblioteca lui George Coşbuc. 

George Coşbuc a fost poet şi traducător, membru titular al Academiei Române din anul 

1916. Poezia sa aparţine patrimoniului cultural naţional, iar creaţia  sa  îl recomandă drept  un autor 

clasic al literaturii române, un om cu un gust desăvârşit şi un autor canonic. A introdus specii ale 

poeziei orientale, cum ar fi gazelul, în poezia românească. 

Lumea satului românesc a fost un izvor bogat şi o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru 

Coşbuc, acesta redând în versurile sale diverse aspecte din vieţile oamenilor simpli de la ţară, 

imagini din acest minunat univers, tablouri din natură. Satul trăieşte parcă doar prin strânsa legătură 

cu natura şi legile acesteia. Satul marelui poet este descris prin prisma trăirilor oamenilor de acolo, 

chipurile acestora, frumuseţea împrejurimilor, glasul pădurii, simplitatea întregului univers sunt 

frumos zugrăvite în întreaga sa creaţie. 

Nu departe de comuna Coşbuc, la 15 kilometri, în localitatea Prislop, se află Casa 

Memorială Liviu Rebreanu.  

 La 27 noiembrie 1885 în comuna Târlişua un sat mic „care pe nici o hartă nu l-a descoperit, 

dar care totuşi există”, se naşte Liviu Rebreanu. S-a mutat mai târziu în satul Prislop (azi Liviu 

Rebreanu), unde a avut ocazia să cunoască visurile şi suferinţele ţăranului român, a trăit cu aceştia 

şi a rămas profund impresionat.  

Imediat ce intri  în curte te întâmpină ghidul, care ne conduce pe o mică alee pietruită până 

la casa scriitorului. Este o plăcere să-l asculţi pe ghidul care povesteşte cu pasiune şi  îţi oferă o 

mulţime de informaţii. Casa este specifică zonei, o casă ţărănească cu pridvor îngust, aflată într-un 

cadru natural superb. Tatăl său a fost învăţător, iar casa i-a aparţinut acestuia. A fost reconstruită  şi 

organizată ca muzeu prin efortul profesorului Sever Ursa cu sprijinul localnicilor, ajutaţi de soţia şi 

unica fiică a scriitorului. Casa are trei odăi ce adăpostesc o colecţie impresionantă de lucruri 

aparţinând scriitorului şi familiei sale. Liviu Rebreanu a locuit aici doar un an de zile, dar a 

cunoscut multe persoane care  l-au inspirat în romanul scris ulterior, „Ion”. Este  casa în care a 

locuit între eroii săi din roman. De un singur lucru mă feresc: să nu fiu banal, spunea Rebreanu 

despre el. Şi a reuşit. Cunoscând îndeaproape problemele ţăranului roman legate de pământ, punând 

suflet în rândurile scrise, a reuşit să transmită ceea ce simţea.  

  Din  „Mărturisiri” aflăm că personajul Ion a fost inspirat dintr-o scenă văzută de autor: un 

ţăran pe care l-a văzut sărutând pământul. L-a sărutat ca pe o ibovnică, spunea el, iar scena i s-a 

întipărit în minte. A întruchipat acest personaj în Ion Pop al Glanetaşului, cu gândul la acest ţăran. 

„Răscoala” este continuarea romanului „Ion”, iar „Pădurea spânzuraţilor” are la bază o fotografie 
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văzută de autor, o fotografie „plină de cehi spânzuraţi în dosul frontului austriac dinspre Italia”. La 

ideea abia ivită se adaugă tragedia avută de fratele său, executat pentru că a încercat să dezerteze 

din armata austro-ungară. 

Revenind la casa memorială, într-o încăpere sunt expuse costumele vechi şi îngălbenite 

purtate de ţăranii autentici care i-au inspirat personajele fictive: Ion Pop al Glanetaşului şi Ana, 

nevasta lui Ion. Ţăranul Ion a murit în 1935, dar Ana a trăit până în 1973, ajungând la  vârsta de 84 

de ani. Mormintele celor doi se găsesc în cimitirul din apropierea bisericii. În apropiere, în centrul 

satului, se găseşte casa parohială, tot o clădire monument, unde a locuit preotul Ion Belciug, o altă 

figură a satului românesc ce trece în lumea romanului. Casa e greu să treacă neobservată deoarece 

este viu colorată, placată cu mozaic galben şi albastru.  

 Într-o altă încăpere a casei memoriale sunt expuse obiecte şi piese de mobilier care au 

aparţinut învăţătorului Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului: dulap, oglindă, biroul de lucru, o canapea 

cu perne ornamentale, o masă cu patru scaune şi pe masă nelipsita scrumieră a scriitorului, pereţii 

au multe tablouri de familie. Liviu Rebreanu s-a stins din viaţă la vârsta de 59 de ani, răpus de o 

boală necruţătoare ce i-a afectat plămânii. După spusele ghidului fuma cinci pachete de ţigări pe zi 

şi bea câte 15 cafele. 

Complexul muzeal cuprinde încă o clădire unde este un amfiteatru care poartă numele 

poetului George Coşbuc pentru că tatăl  scriitorului a fost coleg de liceu, de clasă şi de bancă cu 

marele poet. Au fost prieteni buni, ca doi fraţi, spunea Rebreanu.   La etaj găsim o expoziţie de carte 

unde sunt expuse operele lui Liviu Rebreanu. Cele trei mari opere care sunt prezentate în casa 

memorială au fost transpuse pe pelicula 

cinematografică, iar cărţile sale au fost traduse 

în 37 de limbi. Romanul „Ion” este editat şi în 

scrierea Braille şi se crede că este singurul 

muzeu din ţară care deţine o asemenea carte. În 

curtea muzeului se află bustul lui Liviu 

Rebreanu realizat de Romulus Ladea. Liviu 

Rebreanu în „Cred” spunea: „Nu frumosul, o 

născocire omenească, interesează în artă, ci 

pulsaţia vieţii. Când ai reuşit să închizi în 

cuvinte câteva clipe de viaţă adevărată, ai 

săvârşit o operă mai preţioasă decât toate razele 

din lume...” 
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MEREU ÎN ACTUALITATE - O SCRISOARE PIERDUTĂ DE I. L. CARAGIALE 

 

                                                                                                  Coană Sorana, Colegiul Tehnic Nr.2  

  I. L. Caragiale este considerat cel mai bun dramaturg,a cărui operă, în special piesele de 

teatru au rămas în conştiinţa publicului. Dintre piesele de teatru scrise de I. L. Caragiale, comedia  

O scrisoare pierdută reprezintă o culme a creaţiei sale, fiind apreciată şi situându-se mereu în 

actualitate. Este o comedie de moravuri, în care sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane 

autorului, fiind actuală şi pentru că mentalitatea unei categorii sociale nu diferă prea mult în context 

românesc de la o epocă la alta. 

Alcătuită din patru acte comedia O scrisoare pierdută a fost reprezentată pe scenă în 1884, 

de atunci şi până astăzi a rămas o creaţie care l-a consacrat pe Caragiale ca fiind cel mai bun 

dramaturg român. Piesa de teatru prezintă aspecte din viaţa şi de familie, stârnind râsul prin 

surprinderea unor moravuri, a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate, totul rezolvându-se 

în final. Pretinsa luptă pentru puterea politică se realizează, de fapt, prin lupta de culise având ca 

instrument al şantajului politic „o scrisoare pierdută”, folosită atât de Caţavencu cât şi de 

Dandanache, ca şi când şantajul ar fi lucrul cel mai firesc de pe lume. Această comedie dezvăluie 

împletirea de interese dintre două grupări politice locale ale partidului de guvernământ. Autorul 

critică minciuna vieţii politice, minciuna activităţii electorale de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

punând în evidenţă incultura, corupţia şi demagogia politicienilor. Cele două discursuri (Farfuridi şi 

Caţavencu) prezintă imaginea unei lumi în care „nu se schimbă nimica”, „munca nu se face deloc, 

iar progresul este o iluzie”. Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente, 

care conduc spre rezolvarea conflictului, în finalul fericit al piesei: scrisoarea, mereu pierdută revine 

la destinatar, Zoe, iar trimisul de la centru, Agamemnon Dandanache, este ales deputat. Atmosfera 

destinsă din final reface starea iniţială a personajelor, fără nicio modificare a statutului iniţial-

dinaintea pierderii scrisorii. Personajele acţionează stereotip, simplist, ca nişte marionete lipsite de 

profunzime sufletească, fără a suferi transformări psihologice (personaje plate).  

Comedia  O scrisoare pierdută reflectă o lume în care interesul ocupă un loc principal. Totul 

gravitează în jurul scrisorii pierdute, iar relaţiile dintre personaje relevă caracterul acestora. 

Caragiale a stăpânit arta teatrală şi a creat o galerie de personaje, multe dintre ele memorabile, dar 

prin piesa O scrisoare pierdută autorul oferă o capodoperă în peisajul literaturii noastre, care s-a 

impus prin echilibru compoziţional, limbajul folosit, personaje şi forţa de reprezentare. Acţiunea din 

această comedie nu se petrece numai pe o scenă de teatru, ci şi pe scena unei întregi ţări, dacă ne 

gândim la finalul piesei. 
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CAD -  PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR 

 

Pătruţ Felicia 

Colegiul Tehnic, Nr. 2, Târgu Jiu 

 

               AutoCAD (din engleză de la 

CAD = Computer-aided design sau 

Computer-aided design and drafting) 

este un program Cad utilizat în 

proiectarea planurilor de construcţie în 

două dimensiuni (2D), mai puţin în trei 

dimensiuni (3D), dezvoltat şi 

comercializat de compania americană 

Autodesk. Este cel mai răspândit mediu 

de grafică şi proiectare asistată de calculator, folosit cu succes în domenii precum arhitectură, 

geografie, medicină, astronomie, tehnică etc. 

 2D (sau bidimensional) desemnează o tehnică de redare simplificată a obiectelor reale (care 

au 3 dimensiuni: înălţime, lăţime şi adâncime). La redarea în două dimensiuni pe un mediu (sau 

suport) plan (de ex. pe o foaie de hârtie, un ecran de TV, un monitor de calculator) se renunţă la 

redarea detaliilor privitoare la una din cele 3 dimensiuni ale obiectului real, de cele mai multe ori la 

adâncime.  

 3D (sau tridimensional) desemnează o tehnică de redare a obiectelor reale (cu 3 

dimensiuni: înălţime, lăţime şi adâncime) cu ajutorul anumitor medii. 

       Există foarte multe avantaje între desenarea cu ajutorul unui soft de tip CAD şi desenarea 

tradiţională cu instrumente clasice, la planşetă. Aceste avantaje ar fi: 

 - un sistem de cotare extreme de bine elaborate şi precise; 

 - posibilitatea editării în două şi trei dimensiuni; 

 - acurateţea acestuia; 

 - posibilitatea automatizării programului prin utilizarea rutinelor AutoLISP, etc.; 

 - calitatea superioară  a desenului realizat pe calculator; 

 - timp de execuţie mult mai scurt; 

 - precizia foarte mare, ea mergând până la 16 zecimale; 
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 În unele cazuri reprezentarea în 2D pe un suport plan sau, mai general, bidimensional, este 

totuşi cât se poate de satisfăcătoare. Exemple: tipare de croitorie, la proiectul faţadei unei case şi 

altele. Odată realizat, un model sau un desen poate fi salvat pe disc sub forma unui fişier, iar ulterior 

poate fi editat, beneficiind de numeroase unelte specifice. Fişierul poate fi transmis unui colaborator 

din alt birou sau din altă ţară, pentru a fi integrat într-un proiect mai larg. De asemenea, un model 

3D poate fi transmis unei maşini cu comandă numerică sau unei imprimante 3, cu ajutorul cărora 

poate fi realizat fizic sub forma unui prototip şi studiat pentru a fi perfecţionat şi aprobat ca produs 

ce urmează a fi realizat în serie.  

          Acelaşi fişier poate fi transmis şi altui program, pentru a fi analizat în diverse scopuri - de 

exemplu pentru a fi stabilită starea de solicitare la aplicarea unor forţe sau pentru a fi inclus ca 

model într-un film de animaţie. 

          Fişierele specifice sistemului („native”) sunt cele de tip dwg, precum şi cele dxf (Drawing 

eXchange Format), extrem de larg răspândite.  

         Cu toate că iniţial a fost creat pentru ca să ruleze şi pe platforme ca Unix şi Macintosh, s-a 

renunţat la dezvoltarea acestora în favoarea sistemului de operare Windows. Una dintre 

caracteristicile care au făcut faimoasă această aplicaţie, pe lângă preţul la lansare mai mic decât al 

altor softuri similare, a fost posibilitatea de ambientare şi automatizare a proceselor.  

           Se poate afirma că pachetul de proiectare Auto CAD reprezintă un instrument puternic 

utilizat în activitatea de desenare fiind extrem de puternic, flexibil şi comod de utilizat pentru orice 

proiectant din orice domeniu de activitate.  

           Desigur, adevărata sa putere se relevă în construcţiile în trei dimensiuni (3D), în asistenţa 

oferită în munca de proiectare,  dar şi în capacitatea sa de adaptare la exigenţele proiectantului.  

           Cu toate acestea, fiecare utilizator este liber să descopere atribuţiile acestui program în felul 

propriu, bucurându-se din plin de facilităţile pe care le  oferă, fie că este vorba doar de simple 

desene sau de lucrări abstracte, doar lăsându-şi ideile să curgă pentru ca în Auto CAD imaginaţia 

niciodată nu are limite.  
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REŢELELE DE SOCIALIZARE, ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA 

   

  Informatician,  Moianu Mădălin 

 Existenţa reţelelor de comunicare, reprezintă un 

avantaj, deoarece datorită acestora putem relaţiona cu 

persoane aflate la kilometri distanţă, fiind un mijloc rapid 

şi de efect. 

 Reţelele de socializare au atât un impact negativ, 

cât şi unul pozitiv, însă cel mai important este să ştim să 

separăm necesitatea de viciu. Ele constituie o sursă importantă de informare, iar excesul poate avea 

efecte nefaste. 

 Tinerii ar trebui să ştie că apelând în mod excesiv la comunicarea virtuală se expun anumitor 

riscuri. Acestea vizează atât formarea şi dezvoltarea personalităţii acestora, cât şi calitatea şi 

valoarea comunicării. În spatele monitorului, deşi ne simţim securizaţi, relaţia cu celalalt pierde din 

autenticitate, oferind doar acele aspecte sau informaţii pe care dorim ca celalalt să le perceapă. 

Aşadar, de cele mai multe ori, comunicarea în mediul virtual ne oferă informaţii trunchiate, 

incomplete şi neadecvate realităţii la care ne raportăm. În acelaşi timp, în cazul persoanelor care 

manifestă teamă de relaţionare, de expunere şi comunicare în public, deşi aparent un astfel de 

mijloc de comunicare facilitează relaţionarea cu ceilalţi, în esenţă, nu face altceva decât să 

adâncească şi mai mult prăpastia dintre persoana în cauză şi mediul social. 

 Tinerii au nevoie să relaţioneze în mod direct, să comunice deschis, dezvăluindu-şi şi 

modelându-şi pozitiv personalitatea, iar abordarea exclusivă în spaţiul virtual nu face altceva decât 

să-i ţină captivi în propriul univers. 

 Existenta reţelelor de socializare constituie un impact negativ asupra adolescenţilor, care 

uită de aspectele importante ale vieţii. În primul rând, reţelele de socializare, cum ar fi: Facebook, 

Twitter etc, reprezintă un mijloc virtual de comunicare, iar impactul acestora asupra tinerilor poate 

avea un rezultat nefericit, deoarece ei nu se mai bucură de lucrurile simple (emoţie, zâmbet etc). 

Sedentarismul constituie principala cauza a apariţiei obezităţii. Tinerii din zilele de azi nu mai fac 

mişcare, preferând să petreacă mult timp în faţa calculatorului la birou, în spaţii închise  punându-şi 

sănătatea în pericol.  
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CALCULATORUL ÎN TIMP 

ŞI VIAŢA FĂRĂ EL 

 

Pătruţ Felicia 

Colegiul Tehnic, Nr. 2, Târgu Jiu 

           

   Cel mai recent studiu realizat de Consiliul Naţional 

al Audiovizualului (CNA), la nivel naţional, a stabilit 

nivelul de dependenţă de calculator al copiilor şi 

activităţile pe care aceştia le desfăşoară în faţa 

computerului. Conform studiului CNA, desfăşurat în 

colaborare cu Metro Media Transilvania, în perioada 

septembrie-octombrie 2007, în timpul liber, 45% 

dintre copii se joacă pe video sau pe calculator. Deşi 

copiii susţin că folosesc computerul şi, în special, 

Internetul, pentru a se documenta şi pentru a le fi mai 

uşor procesul de învăţare, studiul CNA a demonstrat că 50% dintre ei se joacă, iar 47% discută pe     

chat-uri. În acelaşi sens, una dintre concluziile foarte importante ale studiului „Copiii şi 

calculatorul”, realizat de ECDL România în 2005, a fost aceea că elevii din învăţământul primar 

bucureştean (clasele a II-a, a IV-a şi a VII-a) văd computerul ca pe ceva recreativ, bun pentru jocuri, 

filme şi muzică. 

             În 2006, ECDL România atrăgea atenţia asupra riscurilor la care sunt supuşi elevii de liceu 

ai „generaţiei online”. Studiul realizat la  nivelul a 10 licee bucureştene (clasele IX-XII) a relevat 

faptul că elevii de liceu înţeleg prin buna utilizare a calculatorului mai degrabă utilizarea jocurilor 

pe calculator, Internet şi chat, filme şi muzică. În plus, îţi petrec foarte mult din timpul dedicat 

calculatorului „scufundaţi” în lumea virtuală a jocurilor. Pornind de la informaţiile adunate de 

studiile amintite, este clară necesitatea restructurării modului în care pregătirea în utilizarea 

computerului este efectuată în prezent. Procesul lent de pregătire a profesorilor la standarde 

internaţionale, într-o măsură semnificativă şi rigiditatea în a le oferi copiilor accesul la tehnologie, 

acolo unde dotările tehnice există, continuă să împiedice răspândirea unui nivel de bază a 

cunoaşterii calculatorului, nu doar din punct de vedere al jocurilor.  

              Interesantă a fost şi percepţia diferită asupra calculatorului a copiilor cu vârste cuprinse 

între 8 -14 ani. Printr-un exerciţiu distractiv, copiii au fost rugaţi să se gândească la un utilizator 

tipic de computer şi să-l deseneze pe o foaie de hârtie, prezentând toate detaliile care li se par 

relevante. 
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  Pentru a verifica rezultatele acestui joc, copiii au completat şi un chestionar alcătuit din 

câteva întrebări legate de utilizator şi de rolul calculatorului în viaţa lor. Astfel, în Bucureşti, spre 

deosebire de situaţia relevată prin studiile internaţionale, rezultatele arată că fetele şi-au depăşit 

„frica de calculator”, dar diferenţele dintre băieţi şi fete sunt nesemnificative: doar 22% dintre fete 

nu au desenat un computer, iar 64% au desenat utilizatorul cu faţa spre privitor. Băieţii, în proporţie 

de 18%, nu au desenat calculatorul, iar 59% au desenat utilizatorul din faţă. Elevii bucureşteni 

consideră că utilizatorul tipic de calculator este amuzant (68%), are prieteni (84%), este creativ 

(94%), interesant (88%), deştept (91%), înţelegător (82%) şi învaţă bine (91%). Studiul a relevat că 

89% dintre elevii intervievaţi au cel puţin un calculator acasă şi în 55% din cazuri el este folosit de 

toată familia. 

            61% dintre fete utilizează calculatorul zilnic, faţă de 84% dintre băieţi. De asemenea, elevii 

consideră în proporţie de 41% că ar trebui utilizate calculatoarele la toate orele. 

Din studiul realizat de ECDL România reiese faptul că atât fetele, cât şi băieţii se joacă mult 

pe calculator. Răspunsul la întrebarea „Vă plac jocurile pe calculator?” este „Da” în proporţie de 

91%, la fete, şi 97%, la băieşi. Acest lucru este normal, până la un punct: între 8 şi 11 ani se 

dezvoltă exerciţiile imaginative. Cine îi poate crea copilului tău un univers aşa cum şi l-a dorit, mai 

bine decât companiile care dezvoltă jocurile PC? Însă, după cum majoritatea psihologilor susţin, 

accesul la jocuri violente poate duce la tulburări de comportament (un semnal de alarmă fiind 

identificarea utilizatorului cu un personaj sângeros, furios sau agresiv), iar utilizarea calculatorului 

exclusiv pentru jocuri duce la falsa idee că micuţii ştiu să utilizeze un computer (bine şi foarte bine 

peste 90% la toate categoriile de vârstă). 

Într-adevăr, „frica de calculator” este indusă de lipsa de experienţă, de abilităţi practice de 

lucru şi poate fi combătută prin cursuri şi extinderea accesului liber la calculator în şcoli. Însă tot 

atât de reală este şi tendinţa opusă  la dependenţa emoţională de jocuri. Ea există şi rezultatele 

acestui studiu o confirmă: şcolarii între 8 şi 11 ani, care se află sub „magia” computerului şi se 

joacă mai mult (uneori „în lipsă” de alte relaţii de comunicare autentică), ajung, inconştient, să se 

identifice cu un personaj dur şi agresiv. La fete, aceste personaje păstrează într-o măsură mai mare 

şi propriile caracteristici (corporale, psihice), adică păstrarea identităţii personale. De cele mai 

multe ori, din ignoranţă sau din lipsă de timp, părinţii nu acordă  foarte multă atenţie modului în 

care copilul lor îşi petrece timpul liber. Ba în faţa televizorului, ba în faţa calculatorului. Unii părinţi 

ajung să se bucure că al lor copil este „în siguranţă” în casă şi nu afară cu prietenii de la care poate 

învăţa multe rele.  
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Uită însă că folosirea excesivă a calculatorului sau a televizorului poate afecta în mod 

negativ dezvoltarea psihică şi fizică a copilului lor. Aceste aspecte neplăcute pot fi înlăturate dacă 

atenţia copiilor este îndreptată spre lucrurile pozitive ale folosirii calculatorului sau televizorului.                 

Programele interesante şi educative le oferă elevilor posibilitatea să exploreze lumea şi să creeze 

opere originale cu ajutorul aplicaţiilor de procesare de text sau al aplicaţiilor de prezentări. Se poate 

promova accesul mai larg al elevilor la informaţii online şi aceştia pot fi învăţaţi cum să folosească 

Internetul pentru studiul individual, cum îşi pot crea propriile site-uri web sau cum pot comunica cu 

ajutorul poştei electronice. Există o serie de jocuri educative, care pot duce la asimilarea de 

cunoştinţe într-un mod plăcut. Din păcate, în România procesul de dotare cu calculatoare în şcoli şi 

instituţii se desfăşoară într-un ritm mult mai rapid decât cel al luării de măsuri pentru o folosire mai 

eficientă a computerului. De cele mai multe ori, investiţia în pregătirea utilizatorilor a fost 

considerată de o importanţă secundară sau complet ignorată. 

                În concluzie, nu trebuie să inoculăm copiilor nici frica, dar nici să-i lăsăm să devină prea 

mari consumatori de jocuri violente, pentru că vor căpăta dependenţă. Mai mult, în loc să-ţi 

dezvolte capacităţile intelectuale, de logică asociativă şi de acumulare de informaţii general utile în 

viaţă, vor avea tendinţa unei stagnări în dezvoltarea lor psiho-socială. În plus, pediatrul Anca 

Cochino completează: „După cum reiese din acest studiu şi după cum toţi părinţii ştiu, calculatorul 

este privit de către copii şi adolescenţi ca un mod plăcut de a-şi petrece timpul liber. Dar pe cât este 

de plăcut, de educativ şi de interactiv, pe atât este de dăunător atunci când este folosit nejudicios, 

mai ales de copii preşcolari şi şcolari mici. Folosit excesiv, trăind foarte mult într-o realitate virtuală 

pe care o pot modifica după bunul plac, aceştia uită să interacţioneze cu ceilalţi copii, iar unii chiar 

se izolează. Copiii ar trebui să folosească computerul doar 1-2 ore/zi, acest timp să fie monitorizat 

atent de către un adult. Ideal ar fi că programele utilizate de către copii să fie şi recreative (jocuri - 

cât mai paşnice cu putinţă), dar şi educative, care să îi obişnuiască cu ideea de calculator ca mijloc 

de a învăţa lucruri noi, utile, interesante”. 
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 

ASPECTE GENERALE PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN 

                                                                              ACS Nicolaie Mănescu 

Institutul de Cercetare a Dezvoltării 

                                                                              Universitatea „Constantin Brâncuşi”         

Scurtă prezentare 

Parlamentul European (PE) este singura instituţie a Uniunii Europene (UE)aleasă prin 

scrutin direct, odată la cinci ani, şi unul dintre cele mai mari forumuri democratice la nivel mondial. 

Parlamentul reprezintă principala instituţie abilitată în adoptarea legilor Uniunii Europene şi are trei 

sedii oficiale: Strasbourg, Bruxelles şi Luxemburg. Reuniunile întregului parlament (Sesiunile 

plenare) au loc la Strasbourg şi la Bruxelles. Reuniunile comisiilor au loc la Bruxelles, iar la 

Luxemburg este sediul birourilor administrative (Secretariatul General). În prezent, Parlamentul 

European are 751 de membri, reprezentând aproximativ 375 de milioane de cetăţeni ai ţărilor 

europene membre. Prin Tratatul de la Paris, semnat în 18 aprilie 1951, între Franţa, Germania de 

Vest, Italia, Belgia, Olanda şi Luxembourg a fost creată Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 

Oţelului (CECO). Începuturile adunării legislative europene sunt înregistrate în 1957, odată cu 

semnarea la Roma a tratatelor de constituire a celor două comunităţi: Comunitatea Economică 

Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM). La 19 martie 1958 

a fost semnată şi Convenţia referitoare la unele instituţii comune ale Comunităţilor, prin care cele 

trei Adunări erau unificate sub numele de Adunarea Parlamentară Europeană. Sesiunea de 

înfiinţare a Adunării Parlamentare Europene s-a ţinut la Strasbourg, iar Preşedinte al Adunării a fost 

ales Robert Schuman. În conformitate cu Tratatul de la Roma, iniţial Parlamentul, numit apoi 

Adunarea comună, a avut un rol consultativ. Din 1962 forumul legislativ a primit denumirea de 

Parlamentul European. În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredinţate Comunităţii 

sunt realizate de: un Parlament European, un Consiliu,o Comisie, o Curte de Justiţie şi o Curte de 

conturi. Tratatul privind Uniunea Europeană, numit şi Tratatul de la Maastricht, a fost considerat 

cea mai profundă schimbare de la înfiinţarea Comunităţii Europene. Prin acest tratat, un veritabil 

act de naştere, s-au pus bazele Uniunii Europene. Primele alegeri directe în Parlamentul European s-

au ţinut în iunie 1979. Numărul de mandate este repartizat pe ţări, în funcţie de mărime şi numărul 

populaţiei acestora. Tratatul de la Maastricht din 1992 şi Tratatul de la Amsterdam din 1997 au 

transformat Parlamentul European dintr-un organism pur consultativ într-un parlament legislativ cu 

puteri depline, după modelul parlamentelor naţionale. Dezbaterile, opiniile şi rezoluţiile 

Parlamentului se publică în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. 
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Compunere, funcţionare şi atribuţii 

Parlamentul European este compus din reprezentanţi ai statelor membre desemnaţi prin vot 

universal, direct şi secret. Prin Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare la 1 februarie 2003, în 

perspectiva extinderii Uniunii, compunerea instituţiei legislative s-a stabilit la un număr maxim de 

732 de membri. Membrii aleşi ai Parlamentului European nu pot să fie mandataţi de guvernele 

statelor de care aparţin spre a îndeplini anumite instrucţiuni şi nici nu pot să fie ţinuţi de vreo 

obligaţie sau consultare. Parlamentul se întruneşte în sesiune anuală ordinară, care este prevăzută să 

înceapă în a doua zi de marţi a lunii martie, dar se poate întruni şi în sesiune extraordinară, la 

cererea unei majorităţi a membrilor săi aleşi ori la cererea Consiliului sau a Comisiei. Organele de 

conducere ale Parlamentului European sunt: Biroul, Conferinţa preşedinţilor, Conferinţa 

preşedinţilor birourilor permanente şi temporare, Conferinţa şefilor tuturor delegaţiilor 

interparlamentare, chestorii având doar funcţii consultative. Parlamentul se întruneşte şi îşi 

îndeplineşte atribuţiile doar dacă este realizat un cvorum de o treime din membrii săi. Dreptul de 

vot este personal, votul prin procură fiind interzis. Fiecare stat membru, pentru desemnarea 

reprezentanţilor, stabileşte regulile cu privire la electorat (singura condiţie stabilită de o manieră 

uniformă este cea referitoare la vârstă), la eligibilitatea şi la modurile de desfăşurare a 

scrutinului;(toate statele au adoptat un sistem de reprezentare proporţională, cu liste naţionale sau 

locale).Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, s-a instituit un drept de a alege şi 

de a fi ales pentru toate persoanele care posedă cetăţenia Uniuni Europene. Parlamentul European 

este singura instituţie a UE care se întruneşte şi îşi ţine dezbaterile în public, în afară doar de 

situaţiile în care Parlamentul decide altfel cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate. 

Parlamentul are trei puteri importante: 

 Puterea legislativă presupune adoptarea legilor europene (foi de parcurs, ordonanţe, decizii). 

Prin această cooperare legislativă se asigură adoptarea într-o formă democrată a textelor de lege. 

Parlamentul European nu deţine niciun drept de iniţiativă legislativă, deci nu poate să voteze 

pentru un proiect propriu de lege; 

 Puterea bugetară. Parlamentul se pronunţă şi îşi exercită influenţa asupra bugetului de venituri şi 

cheltuieli stabilit Uniunii. 

 Puterea de supraveghere democratică se exercită asupra Comisiei Europene. Parlamentul 

European dezbate problema numirii membrilor Comisiei şi poate să depună o moţiune sub acest 

aspect. În plus, exercită controlul politic asupra tuturor instituţiilor. 
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Tratatul Uniunii Europene a prevăzut o ponderare a puterii Parlamentului European prin 

introducerea procedurii de luare în comun a deciziilor, ceea ce înseamnă că o mare parte a 

legislaţiei, cea referitoare la piaţa internă, problemele şi protecţia consumatorilor, reţeaua de 

comunicaţii, educaţie şi sănătate, etc., sunt prerogative atribuite atât Parlamentului, cât şi 

Consiliului Uniunii Europene. Este de la sine înţeles că, alături de Parlament, şi Consiliul are unele 

puteri legislative limitate. Parlamentul European joacă un rol important în procesul numirii 

Comisiei Europene. După ce aprobă nominalizarea pentru Preşedintele Comisiei, Parlamentul 

audiază membrii nominalizaţi pentru Comisie, numind apoi Comisia printr-un vot de încredere. 

Această putere vine să completeze dreptul Parlamentului de a cenzura Comisia, de vreme ce 

adoptarea unei moţiuni de cenzură poate obliga Comisia să demisioneze. Puterile depline asupra 

stabilirii bugetului şi cele legislative extinse au mărit influenţa Parlamentului faţă de Consiliului 

Uniunii Europene. Procedura de codecizie, însă, a ajutat la crearea unui echilibru al puterii 

legislative între Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European. Parlamentul nu are dreptul de 

a desemna un guvern. El are puteri de supervizare numai asupra Comisiei, nu şi asupra Consiliului. 

Parlamentului i s-a recunoscut un rol important în luarea deciziilor care privesc politica de admitere 

a noi state membre. 

Parlamentul European are, în principal, următoarele atribuţii:  

 asigurarea controlului politic general; 

 atribuţii decizionale legislative atunci când participă la procesul ce duce la adoptarea de acte 

comunitare, participă la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare legislativă; 

 participă la elaborarea politicilor privind relaţiile externe şi a normelor specifice de drept 

internaţional public; 

 decizia de drept individual propriu-zisă numai în materie bugetară, în sensul că adoptă bugetul 

UE; 

 atribuţii de supraveghere şi control exercitate, în special, cu privire la Comisie; 

 atribuţii de anchetă şi de avocat al poporului;  

 atribuţii consultative, în general este utilizată expresia „după consultarea Parlamentului 

European”. 

Membrii Parlamentului European (MPE) sunt aleşi o dată la cinci ani de către alegătorii din cele 28 

de state membre iar mandatul lor este reprezentativ. Verificarea modului în care îşi exercită 

mandatul aparţine Parlamentului European. 
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Cumulul mandatului european cu un mandat naţional este autorizat pe plan european, dar el 

este interzis pe plan naţional în cazul unor state. Parlamentarii sunt grupaţi după apartenenţă politică 

şi nu după naţionalitate. Ei îşi exercită mandatul în mod independent şi primesc un salariu egal cu al 

membrilor parlamentului din ţara pe care o reprezintă. S-a luat în discuţie, printr-un proiect de lege, 

egalizarea salariilor, fapt care să ducă la transparenţă în ceea ce priveşte remunerarea 

europarlamentarilor. 

Organizarea Parlamentului European  

Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European sunt reglementate în Tratatele 

institutive şi în Regulamentul adoptat cu majoritate de voturi de către acelaşi Parlament European. 

Regulamentul a făcut obiectul unei reforme globale in octombrie 1993. Activitatea Parlamentului 

este organizată de un Secretariat General, condus de un Secretar General, şi care cuprinde 

aproximativ 3500 de persoane specializate pe domenii de activitate. Cele unsprezece limbi de lucru 

ale Parlamentului impun ca o treime din personalul secretariatului să lucreze în domeniul lingvistic 

(traducere şi interpretare). Din punct de vedere organizatoric, Parlamentul European 

cuprinde:Birou, Conferinţa preşedinţilor, Comisii şi Grupuri Politice Parlamentare. 

 Biroul este format din Preşedinte, cei 14 vicepreşedinţi şi cei 5 chestori care sunt aleşi 

pentru un mandat de 2 ani şi jumătate, adică pentru jumătate din durata mandatului parlamentar. 

Alegerea lor se face prin vot secret. Împreună, ei formează Biroul, în cadrul căruia chestorii au un 

drept de vot consultativ în chestiunile administrative şi financiare legate de membrii şi de statutul 

acestora. Preşedintele reprezintă Parlamentul în situaţii oficiale şi în relaţiile internaţionale, 

prezidează şedinţele plenare şi întâlnirile Biroului şi ale Conferinţei Preşedinţilor. Biroul este 

responsabil cu bugetul Parlamentului şi răspunde de chestiuni administrative, de organizare şi de 

personal. 

 Conferinţa Preşedinţilor cuprinde Preşedintele Parlamentului şi preşedinţii grupurilor 

politice. Este organismul politic conducător al Parlamentului. Conferinţa elaborează agenda pentru 

sesiunile plenare, stabileşte orarul activităţii organismelor parlamentare şi termenii de referinţă, 

dimensiunea comisiilor şi delegaţiilor parlamentare. 

 Comisiile Politice Parlamentare. Pentru a pregăti activitatea sesiunilor plenare ale 

Parlamentului, membrii lucrează în 20 de comisii permanente. Acestea sunt cele care pregătesc 

lucrările Parlamentului, redactează rapoarte şi ţin legătura cu Comisia şi Consiliul, în intervalul 

dintre sesiuni. Pe lângă aceste comisii permanente, Parlamentul mai poate înfiinţa şi subcomisii, 

comisii temporare (pentru 12 luni, cu posibilitatea prelungirii perioadei printr-o decizie a 

Parlamentului) care se ocupă de probleme specifice, precum şi comisii de anchetă. 
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  Parlamentul European poate înfiinţa şi comisii parlamentare mixte, cu participarea 

parlamentarilor din statele asociate la Comunitate sau din statele cu care deja sunt angajate 

negocieri de aderare. Comisiile parlamentare unite întreţin relaţii cu parlamentele statelor cu care 

Uniunea Europeană are acorduri de asociere. De asemenea, delegaţiile interparlamentare fac acelaşi 

lucru pentru parlamentele altor ţări şi pentru organizaţiile internaţionale. 

 Grupurile Politice Parlamentare. Membrii Parlamentului se pot organiza în grupuri politice, 

dar există şi deputaţi independenţi. Ei nu se organizează după afilierea politică şi nici după 

naţionalitate. În prezent, există următoarele grupări politice în Parlamentul European: 

- Grupul Partidului Popular European (democrat-creştin) şi Democraţilor Europeni - PPE-DE; 

- Grupul Partidului Socialiştilor Europeni – PSE; 

- Grupul Alianţei Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa – ALDE; 

- Grupul Verzilor/ Alianţa Liberă Europeană – V/ALE; 

- Grupul Confederal al Stângii Unitare Europene/ Stânga Verde Nordica – GUE/ NGL; 

- Grupul Uniunii pentru Europa Naţiunilor – UEN; 

- Grupul Independenţei şi Democraţiei – IND/DEM; 

- Grupul Celor Neînscrişi. 

Grupurile Politice Parlamentare (G.P.P) sunt formaţiuni organizatorice ale parlamentarilor, 

constituindu-se în temeiul criteriilor politice care îi unesc pe parlamentari. Orice grup politic se 

înfiinţează prin intermediul unei declaraţii care se face în faţa preşedintelui Parlamentului, 

declaraţie care conţine denumirea grupului, semnătura membrilor şi componenţa biroului. Această 

declaraţie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Există şi condiţii referitoare la 

numărul membrilor în privinţa înfiinţării grupurilor politice parlamentare. 

Buna funcţionare şi activitate a Parlamentului sunt date de respectarea unui algoritm de 

lucru de principiu: 

• comisia parlamentară corespunzătoare numeşte un membru ca raportor pentru a redacta un raport 

asupra propunerii, ce va fi supusă Comisiei Europene spre analiza; 

• raportorul supune raportul redactat comisiei respective, pentru dezbatere; 

• după ce raportul a fost analizat, el este supus la vot şi, dacă este cazul, amendat; 

• raportul se discută apoi în şedinţa plenară, amendat şi supus la vot, iar Parlamentul adoptă apoi o 

poziţie asupra chestiunii respective. 

Parlamentul European se numără printre cele mai importante instituţii ale Uniunii Europene care se 

află în serviciul cetăţenilor europeni, acordând o atenţie deosebită iniţiativelor şi opiniilor acestora, 

sprijin şi consultanţă legislativă, promovând în mod activ principiile şi valorile Uniunii Europene. 
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI 

 

                                                                              Zestroiu Simona, Colegiul Tehnic Nr. 2 

                                                                              Firan Alina Mihaela, Casa Corpului Didactic Gorj 

 

  Începând cu anul 1994, în întreaga lume pe data de 5 octombrie se sărbătoreşte Ziua 

Internaţionala a Educaţiei. Evenimentul ţine să ne reamintească faptul că o educaţie de calitate 

reprezintă cheia unei reuşite profesionale. Educaţia este un factor important al formării noastre, 

deoarece permite evoluţia armonioasă a personalităţii umane din punct de vedere spiritual, moral, 

social, cultural şi economic, fiecare individ  educat adăugând un plus de valoare societăţii. 

Progresul în educaţie depinde în mare parte de calificarea şi dăruirea cadrelor didactice. 

În unităţile şcolare din judeţul Gorj s-au desfăşurat o serie de activităţi care au marcat Ziua 

Internaţională a Educaţiei. Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu şi Colegiul Economic Virgil Madgearu 

Târgu Jiu în colaborare cu Casa Corpului Didactic Gorj au desfăşurat activitatea cu tema Arta în 

Gorj,care a constat în vizitarea Galeriile Municipale de Artă din Târgu-Jiu şi a Muzeului Judeţean 

Alexandru Ştefulescu, secţia Artă din Târgu Jiu. 

           La muzeul târgujian de artă elevii au putut admira remarcabile acuarele de Ion Murariu, 

studii în cărbune, creion şi sepia de Vasile Blendea, Iosif Keber, Stefan Popescu precum, reuşite 

pasteluri de Mihai Teisanu, Alexandru Moscu, Corneliu Sever Mermeze şi opere ale unor mari 

pictori, deveniţi clasici ai spaţiului artistic românesc precum Corneliu Baba, Gheorghe Petrascu, 

Nicolae Vermont, Henri Catargi, Aurel Jiquidi, Schweitzer Cumpana, Margareta Sterian, Alexandru 

Ciucurencu.  

              La Galeriile Municipale de Artă din Târgu-Jiu, elevii au văzut expoziţia Peisajul în pictura 

contemporană, lucrările expuse fiind realizate de pictori din Târgu Jiu, cât şi din alte oraşe ale ţării, 

din Serbia şi Bulgaria, în Tabăra Naţională de Pictură Iosif Keber ediţia a IV- a, desfăşurată în 

perioada 5-12 august 2014 în comuna Runcu din judeţul Gorj. 

             Această acţiune a reprezentat o oportunitate în realizarea unui schimb de experienţă între 

cadrele didactice şi elevii din şcoli diferite, iar scopul activităţii a fost de promovare a culturii locale 

şi naţionale în rândul elevilor şi de dezvoltare a abilităţilor  creative ale acestora. 

Arta şi cultura rămân un factor şi un mediu de formare a omului, iar această activitate 

extracurriculară prin obiectivele propuse oferă posibilitatea împărtăşirii experienţelor pozitive şi 

promovează colaborarea între instituţii de cultură şi educaţie.  
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, CONSILIUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL EUROPEI – O 

ABORDARE COMPARATIVĂ 

ACS Nicolaie Mănescu 

Institutul de Cercetare a Dezvoltării 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” 

 

Prezentul articol apare dintr-o necesitate de clarificare a statutului celor trei organisme sau 

instituţii europene, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European şi Consiliul Europei care, 

apropiate ca formulare în titlu, generează confuzie chiar şi în cele mai pretenţioase medii de 

comunicare, incluzând presa scrisă şi televiziunea. 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

Consiliul Uniunii Europene, formula pe scurt folosită fiind Consiliul,este, alături de 

Parlamentul European, unul dintre cele două organe legislative şi principal organ de decizie al 

Uniunii Europene. La fel ca Parlamentul, Consiliul a fost înfiinţat prin tratatele fundamentale din 

anii 1951 şi 1957, chiar dacă la acel moment purtau altă denumire. Consiliul reprezintă statele 

membre, dar la reuniuni participă un ministru din fiecare guvern al statelor UE, în funcţie de tema 

reuniunii, sau primul ministru. Spre exemplu, dacă în Consiliu se discută probleme de mediu, la 

reuniune va participa ministrul de resort din fiecare stat membru UE şi reuniunea va purta titlul de 

„Consiliul pentru Mediu”. În total există nouă configuraţii (formaţiuni) diferite ale Consiliului: 

Afaceri Generale şi Relaţii Externe; Afaceri Economice şi Financiare (Ecofin); Justiţie şi Afaceri 

Interne; Probleme de muncă; Politică Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor; 

Competitivitate; Transport, Telecomunicaţii şi Energie; Agricultură, Pescuit şi Mediu; Educaţie, 

Tineret şi Cultură. Fiecare ministru din Consiliu este împuternicit să îşi asume angajamente în 

numele guvernului pe care îl reprezintă. Mai mult, fiecare ministru din Consiliu răspunde în mod 

direct în faţa parlamentului naţional şi deci în faţa cetăţenilor pe care îi reprezintă. Sediile sunt 

localizate la Bruxelles şi Strasbourg. Preşedinţia este asigurată prin rotaţie, o dată la şase luni. 

Fiecare stat membru UE preia controlul agendei Consiliului şi prezidează toate reuniunile pe 

perioada amintită, promovând deciziile politice sau legislative şi urmărind realizarea unui consens 

între statele membre. În perioada 01.07.2014 – 30.12.2014 Preşedinţia Consiliului Uniunii 

Europene este asigurată de către Italia. Iniţiativele în domeniul educaţiei şi formării profesionale, 

propuse de Preşedinţia italiană, pentru perioada în curs, urmăresc să  contribuie la combaterea 

şomajului în rândul tinerilor, să consolideze competenţele de bază şi cele transversale, să sporească 

inovaţia în tehnologie şi digitalizare, să revizuie Strategia Europa 2020, să abordeze mobilitatea şi  
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internaţionalizarea în educaţie (învăţământ preuniversitar şi învăţământ superior), să urmărească  

eficienţa şi eficacitatea investiţiilor în educaţie, să promoveze învăţământul în sistem digital şi 

resursele educaţionale deschise, etc.. Documentul privind Antreprenoriatul pentru Educaţie, ale 

cărui concluzii urmează să fie adoptate la reuniunea miniştrilor educaţiei din statele membre UE 

(decembrie 2014), îşi propune să promoveze sinergii eficiente între politicile educaţionale şi de 

formare şi cele sociale şi economice; să încurajeze creativitatea şi inovarea, inclusiv 

antreprenoriatul pentru toate nivelurile de educaţie şi formare; să dezvolte competenţele 

transversale precum cetăţenia activă, lucrul în echipă, abilitatea de a lua decizii în viaţa profesională 

şi personală; să sporească oportunităţile de ucenicie şi formare la locul de muncă, precum şi să 

elaboreze instrumente transparente în ceea ce priveşte calificările şi modalităţile cele mai bune 

pentru a sprijini calitatea în educaţie şi rezultatele învăţării. 

Consiliului Uniunii Europene îi revin şase responsabilităţi esenţiale: 

- Să adopte legi europene în colaborare cu Parlamentul European, în multe domenii de politici 

publice; 

- Să coordoneze politicile economice şi sociale generale ale statelor membre; 

- Să încheie acorduri internaţionale între UE şi alte ţări sau organizaţii internaţionale; 

- Să aprobe bugetul UE, importanţa majoră revenind Parlamentului European; 

- Să definească şi să pună în aplicare politica externă şi de securitate comună a UE (PESC) pe 

baza orientărilor prevăzute de Consiliul European; 

- Să coordoneze cooperarea între instanţele naţionale şi autorităţile poliţieneşti în materie penală. 

Deciziile în cadrul Consiliului se adoptă în urma supunerii la vot. Cu cât populaţia unei ţări este mai 

numeroasă, cu atât dispune de mai multe voturi ţara respectivă. Astfel, numărul de voturi aflat la 

dispoziţia reprezentanţilor statelor membre este următorul, pentru fiecare ţară în parte: Franţa, 

Germania, Italia şi Regatul Unit - 29; Polonia şi Spania - 27; România - 14; Ţările de Jos - 13; 

Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă şi Ungaria - 12; Austria, Bulgaria şi Suedia 10; 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia - 7; Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg şi 

Slovenia - 4; Malta - 3. În domenii deosebit de sensibile, precum politica externă şi de securitate 

comună, impozitarea, politica de imigrare şi de acordare a dreptului de azil, deciziile Consiliului 

trebuie adoptate cu unanimitate. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru are putere de veto în aceste 

domenii. În toate celelalte situaţii, Consiliul Uniunii Europene adoptă decizii prin vot cu majoritate 

calificată. 
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CONSILIUL EUROPEAN  

Consiliul European defineşte orientările şi priorităţile politice generale ale Uniunii 

Europene. Sediul este la Bruxelles. Consiliul European a fost creat în anul 1974, mai întâi ca un 

forum informal de discuţii între şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre UE. A devenit în scurt 

timp un organism de sine stătător, asumându-şi rolul de a stabili priorităţi şi obiective pentru 

întreaga Uniune, principalul for în care se hotărăsc obiectivele politice ale Uniunii şi strategiile de 

înfăptuire a acestora. Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor 

membre, precum şi din preşedintele său şi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe şi politica de securitate participă la lucrările Consiliului European. Atunci 

când ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de 

un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Un statut 

formal i-a fost conferit acestui consiliu prin Tratatul de la Maastricht, semnat in 1992. Consiliul 

European defineşte orientările politice generale şi priorităţile Uniunii Europene, având deci 

competenţe directoare. Este o instituţie interguvernamentală din care fac parte şefii de stat şi de 

guvern din ţările membre UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pe 1 

decembrie 2009, Consiliul European a devenit una dintre cele şapte instituţii oficiale ale Uniunii 

Europene. Pe 19 noiembrie 2009 a fost ales primul său preşedinte, belgianul Herman Van Rompuy, 

care începând din ianuarie 2010 conduce în mod oficial lucrările Consiliului European. Al doilea 

mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014.Președintele Consiliului 

European este ales prin majoritate calificată şi are un mandat de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea 

de a fi reînnoit o singură dată. În cazuri excepţionale, Consiliul European soluţionează problemele 

care nu au putut fi clarificate la nivel ministerial. În cea mai mare parte însă, acest consiliu se ocupă 

cu probleme privitoare la cadrul şi perspectivele generale de evoluţie ale Uniunii Europene. O altă 

importantă sferă de activitate o constituie politica externă şi de securitate comună, coordonată de 

şefii de stat şi de guvern la întâlnirile la nivel înalt. Deciziile adoptate la reuniunile Consiliului 

European jalonează orientările politice generale ale Uniunii Europene. Consiliul European 

impulsionează Uniunea pe calea dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice 

generale. Cu toate că poate influenţa stabilirea agendei politice a UE, Consiliul European nu are 

puterea de a adopta acte legislative. Această instituţie are rol de coordonare sau arbitraj, oferind 

soluţii pentru problemele dificile cu care se confruntă ţările membre. Consiliul European se reuneşte 

o data la şase luni, la convocarea preşedintelui, dar în situaţii excepţionale poate fi convocat mai 

des. În cadrul Consiliului European se reunesc şefii de stat sau de guvern din fiecare ţară a UE, 

Preşedintele Comisiei şi Preşedintele Consiliului European care prezidează reuniunile.  
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Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună este chemat, de 

asemenea, să ia parte la reuniuni. Reuniunile Consiliului European au loc de obicei la Bruxelles, în 

clădirea „Justus Lipsius”. Deciziile sunt luate, în general, prin consens, dar există şi situaţii 

prevăzute în Tratat în care este necesară o majoritate calificată sau de unanimitate. Reuniunile 

Consiliului European sunt întâlniri la nivel înalt în cadrul cărora liderii UE adoptă decizii privind 

priorităţile politice generale şi iniţiativele majore. Dacă Tratatul nu cuprinde prevederi speciale 

referitoare la acest aspect, Consiliul European se pronunţă prin consens. În anumite situaţii, se 

aplică regula unanimităţii sau a majorităţii calificate, în funcţie de prevederile Tratatului. 

Preşedintele Consiliului European, Preşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant pentru politica 

externă şi de securitate nu votează. În mod normal, se organizează 4 astfel de reuniuni pe an, 

prezidate de un preşedinte permanent. Consiliul European are un dublu rol: stabilirea priorităţilor şi 

direcţiei politice generale a UE şi abordarea problemelor complexe sau sensibile care nu pot fi 

rezolvate prin cooperare interguvernamentală la un alt nivel. Deciziile Consiliului European se 

adoptă de regulă prin consens. În unele cazuri, Consiliul European adoptă deciziile în unanimitate 

sau cu majoritate calificată, în funcţie de ceea ce prevăd dispoziţiile tratatului. 

CONSILIUL EUROPEI 

Consiliul Europei are sediul la Strasbourg, este cea mai veche instituţie democrată 

europeană, a luat naştere la 4 mai 1949, şi reuneşte toate statele Uniunii Europene precum şi alte 

state din centrul şi estul Europei, fiind independent de Uniunea Europeană. Consiliul Europei este 

compus din 47 de state membre din care 28 sunt state membre ale Uniunii Europene, reprezentând 

peste 800 de milioane de locuitori, la care se adaugă o serie de state cu statut de observator: Canada, 

Vatican, Japonia, SUA, Mexic şi Israel. Consiliul Europei colaborează cu Uniunea Europeană (UE), 

cooperează, de asemenea, cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi cu Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Obiectivul principal al acestui organism este 

promovarea democraţiei în Europa, a pluralismului democratic, asigurarea drepturilor omului şi 

respectarea legii în toate ţările europene. Un alt obiectiv este încurajarea păstrării identităţii 

culturale şi diversităţii în toate ţările membre. Potrivit art.10 al Statutului, organele principale ale 

Consiliului Europei sunt Comitetul Miniştrilor şi Adunarea Consultativă. Cele două organe sunt 

asistate de Secretariatul Organizaţiei. Prin decizia Comisiei Permanente a Adunării Consultative din 

iulie 1974, s-a convenit ca Adunarea Consultativă să fie denumită Adunarea Parlamentară, ca 

reflectând mai bine structura şi natura activităţii sale. La 14 aprilie 1994 Comitetul Miniştrilor a 

adoptat Rezoluţia statutară 94 (3), prin care a luat fiinţă Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale 

din Europa (CLRAE), organ important al Consiliului având însă un caracter consultativ.  
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Adunarea Parlamentară, alcătuită din parlamentari proveniţi din parlamentele naţionale are o 

structură federalistă, iar Comitetul Miniştrilor, alcătuit din miniştrii de externe ai statelor membre, 

are o structură interguvernamentală. România a devenit cel de-al 32-lea stat membru al Consiliului 

Europei la data de 7 octombrie 1993 şi a deţinut Preşedinţia Comitetului Miniştrilor în perioada 

noiembrie 2005 - mai 2006. Consiliul Europei este liderul recunoscut, de tip organizaţie de pe 

continent, în apărarea drepturilor omului. În termenii art.3, fiecare stat membru al Consiliului 

trebuie să accepte principiile statului de drept şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană 

aflată în jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

Toate statele membre ale Consiliului Europei au recunoscut Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului, un tratat conceput pentru a proteja drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenţiei în statele membre. 

Persoanele fizice pot depune plângeri, privind încălcarea drepturilor omului, la Curtea de la 

Strasbourg după ce toate posibilităţile de recurs au fost epuizate în statul membru în cauză. Uniunea 

Europeană se pregăteşte să semneze Convenţia europeană a drepturilor omului, crearea unui spaţiu 

juridic european comun de peste 820 de milioane de cetăţeni. Consiliul Europei susţine libertatea de 

exprimare şi a presei, libertatea de întrunire, egalitatea şi protecţia minorităţilor. Organismul a 

lansat campanii pe probleme diverse, cum ar fi protecţia copilului, discursul urii on-line şi drepturile 

rromilor, cea mai mare minoritate din Europa. Consiliul Europei ajută statele membre să lupte 

împotriva corupţiei şi terorismului şi pentru a întreprinde reformele judiciare necesare. Consiliul 

Europei promovează drepturile omului prin convenţii internaţionale, precum Convenţia cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi a Convenţiei 

privind criminalitatea informatică. Acesta monitorizează progresele statelor membre în aceste 

domenii şi face recomandări prin intermediul unor organisme independente de monitorizare de tip 

expert. Toate statele membre ale Consiliului Europei au abolit pedeapsa cu moartea. 

Sistemul organismelor Consiliului Europei este alcătuit din: Comitetul Miniştrilor, Adunarea 

Parlamentară(APCE), Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CLRAE), Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Secretariatul şi Conferinţele ministeriale de specialitate. 

Comitetul Miniştrilor. În conformitate cu art. 13 al Statutului, Comitetul Miniştrilor este organul 

competent să acţioneze în numele Consiliului Europei. Este organ decizional al Consiliului şi este 

alcătuit din miniştrii de externe din fiecare stat membru sau reprezentanţii lor diplomatici 

permanenţi la Strasbourg.  
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Fiecare stat membru este reprezentat în Comitetul Miniştrilor de către ministrul afacerilor 

externe, care dispune de un vot. În cazul în care acesta nu este în măsură să participe la lucrările 

Comitetului, el poate fi reprezentat de un supleant, care trebuie să fie, în măsura posibilului, un 

membru al guvernului. Comitetul Miniştrilor examinează, pe baza unei recomandări a Adunării 

Parlamentare sau din proprie iniţiativă, măsurile de natură să realizeze scopul Consiliului Europei, 

inclusiv încheierea de convenţii şi acorduri şi adoptarea de către guverne a unei politici comune faţă 

de anumite probleme. Concluziile Comitetului Miniştrilor pot, dacă este cazul, îmbrăca forma unor 

recomandări către guvernele statelor membre, care pot fi invitate să informeze asupra măsurilor 

adoptate în aplicarea acestor recomandări. Cu excepţia prerogativelor specifice Adunării 

Parlamentare, definite prin Statut, Comitetul Miniştrilor decide în mod obligatoriu asupra oricărei 

probleme referitoare la organizarea şi chestiunile interne ale Consiliului Europei. În acest scop, 

acesta aprobă reglementările financiare şi administrative necesare. În activitatea sa, Comitetul 

Miniştrilor se sprijină pe comitete şi comisii cu caracter consultativ sau tehnic. 

Adunarea Parlamentară (APCE). Adunarea Parlamentară este organul deliberativ al 

Consiliului Europei. Aceasta discută probleme care, conform Statutului, intră în competenţa sa şi 

prezintă concluziile sale Comitetului Miniştrilor sub formă de recomandări. Adunarea Parlamentară 

poate delibera şi formula recomandări cu privire la orice problemă care ţine de scopul şi 

atribuţiunile Consiliului Europei sau care îi este supusă pentru aviz de către Comitetul Miniştrilor. 

Adunarea Parlamentară este formată din 318 membri ai parlamentului proveniţi din 47 de state 

membre; Adunarea alege Secretarul General, Comisarul pentru Drepturile Omului şi judecătorii la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Oferă un forum democratic de dezbatere şi monitorizează 

alegerile. Comitetele sale joacă un rol important în examinarea chestiunilor curente. Adunarea 

Parlamentară a înfiinţat o Comisie de monitorizare, organ a cărei activitate are o pondere însemnată 

în activităţile de ansamblu ale Adunării. În activitatea sa, Adunarea Parlamentară se sprijină pe 

activitatea comitetelor şi comisiilor de specialitate create de aceasta. 

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CLRAE).Congresul constituie, în 

structura proprie a Consiliului Europei, organismul reprezentativ al colectivităţilor locale şi 

regionale din statele membre ale Organizaţiei şi este vocea a 200.000 de regiuni şi municipalităţi 

din Europa, oferind un forum politic în care reprezentanţii aleşi să poată discuta problemele 

comune, să-şi împărtăşească din  experienţele lor şi să dezvolte politici noi şi comune. Congresul 

Autorităţilor Locale şi Regionale se întruneşte anual într-o sesiune de o săptămână la Strasbourg, în 

afară de cazul când acesta şi Comitetul Miniştrilor decid, de comun acord, ţinerea sesiunii într-un 

alt oraş. 
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 Se lucrează astfel pentru a consolida democraţia şi a îmbunătăţi serviciile de la nivel local şi 

regional. Congresul a adoptat propriile sale proceduri de monitorizare a îndeplinirii de către partea 

contractantă a prevederilor Cartei europene a autonomiei locale.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta este organul judiciar permanent 

care garantează pentru toţi europenii drepturile garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului. Acest organ este destinat atât statelor cât şi persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate. 

Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei sunt şi părţi la Convenţie. Comisarul pentru 

Drepturile Omului este independent şi aduce în atenţia CEDO încălcări ale drepturilor omului. 

Secretariatul. Deşi este prevăzut expres în art. 10 al Statutului, Secretariatul nu face parte 

din categoria organelor chemate să definească politica şi programele Consiliului Europei. Rolul său, 

deosebit de important, este esenţialmente de natură tehnică şi administrativă. Secretariatul este 

compus din Secretarul General, un Secretar General adjunct şi personalul necesar. Secretarul 

General, ales de către Adunarea Parlamentară pentru un mandat de cinci ani, şi Secretarul General 

adjunct sunt confirmaţi de Adunarea Parlamentară, la recomandarea Comitetului Miniştrilor. 

Activitatea Secretariatului este organizată pe compartimente direct corespunzătoare principalelor 

domenii de activitate ale Consiliului Europei: probleme politice, probleme sociale şi economice, 

învăţământ, cultură şi sport, tineret, mediu şi autorităţi locale, probleme juridice şi drepturile 

omului. 

Conferinţele ministeriale de specialitate. Sub auspiciile Consiliului Europei se întrunesc 

periodic conferinţe ale miniştrilor specializaţi în diferite domenii care ţin de aria de preocupări a 

Consiliului Europei ( justiţie, educaţie, familie, sănătate, mediu, autorităţi locale, migraţie, egalitate 

între femei şi bărbaţi, domeniul muncii, mass media, cultură, sport, tineret etc.). Iniţiate şi 

desfăşurate din considerente practice, conferinţele au fost concepute ca un mijloc de promovare a 

obiectivelor urmărite de activităţile interguvernamentale ale Consiliului Europei în domeniile de 

competenţă respective. Participarea efectivă la aceste conferinţe a miniştrilor care răspund de 

sectoarele specifice ale activităţii guvernamentale este de natură să promoveze şi să întărească  

cooperarea. 
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IV. TAINE ALE NATURII 

CURIOZITĂŢI DESPRE ANIMALE 

Răceanu Ionuţ Daniel, clasa a IX-a A 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 Ştiaţi că? 

 

  Veveriţele contribuie la creşterea suprafeţelor împădurite? Datorită 

faptului că uită unde ascund nucile şi alunele, din acestea apar mereu noi copaci.   

 Fluturii sunt unele dintre cele mai minunare creaţii ale naturii care simt 

gustul folosindu-şi picioarele? 

 Nasul fiecărei pisici, este diferit, astfel încât ele pot fi identificate în funcţie de această 

trăsătură în acelaşi mod în care oamenii sunt identificaţi în funcţie de amprente.   

 Există o specie de meduze nemuritoare!  Este vorba despre 

Turritopsis nutricula, ale cărei celule au o capacitate de regenerare 

uimitoare. Din acest motiv, cercetătorii o studiază, sperând să găsească un 

remediu pentru bolile umane. 

 Delfinii produc sunete diferite prin care se pare că îi cheamă pe ceilalţi membri ai grupului 

din care fac parte. Biologii aseamănă acest proces cu cel prin care oamenii se strigă între ei, 

folosind nume. 

 Ştiaţi despre caracatiţe că:   

- Sunt animale nevertebrate marine? Ele nu au coloana vertebrală şi nici un alt fel de oase? 

- Braţele lor (8 la număr) numite tentacule sunt prevăzute cu rânduri de ventuze pentru a pute pipăi 

sau apuca hrana? 

- Trăiesc în adâncurile mărilor, în special în zonele tropicale?   

- Se adăpostesc în culcuşuri săpate de apă în stânci, bolovani de nisip? 

- Există peste 150 de specii de caracatiţe? 

- Caracatiţe mari de până la 10 metri trăiesc numai în Oceanul Pacific? 

- Majoritatea caracatiţelor au până la câteva kilograme, cele uriaşe putând cântări până la 200 de 

kg? Caracatiţele sunt animale carnivore? Ele se hrănesc cu moluşte mici (crustacee, crabi, melci)? 

 - Ştiaţi că le place singurătatea? Caracatiţele depun până la câteva sute de mii de ouă din care ies 

puii de numai 3 milimetri? de când depun ouăle până când puii cresc suficient de mult (perioada ce 

poate dura pana la 60 de zile), caracatiţa „mamă” nu mănâncă aproape nimic? 

 Bibliografie: 

Realitatea.net 

Animăluţul.ro 
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CURIOZITATI DIN LUMEA PLANTELOR 

 

Munteanu Laura Mihaela, clasa a IX-a A 

   Colegiul Tehnic Nr.2 

 Ştiaţi că?   

 

 Fiecare curmal are relaţii strânse cu semenii săi. Daca unul moare, 

„prietenul” sau din apropriere îl jeleşte şi nu mai rodeşte. Un copac femela se 

stinge dacă „partenerul” sau moare.  

 

 Baobabul este unul dintre cei mai mari longevivi copac din lume. El trăieşte între 

2000 şi 5000 de ani. Deţine recordul mondial din ceea ce priveşte 

creşterea: 2 cm/h. Are o înălţime de 12 cm si un diametru mediu de 12 cm. 

Tulpina este bulboasă şi umpluta cu materia pulpoasa numită „pâinea 

maimuţelor”. Florile sunt polinizate de lilieci. Rădăcinile acestei plante se 

pot răsfira la 100m în toate direcţiile.  

 

 Cea mai mare floare din lume aparţine plantei Rafflesia arnoldi, 

are 1m în diametru, 7 kg în greutate, iar petalele sale cresc pana la 1 metru în 

lungime şi 25 cm in grosime. Floarea miroase a cadavru.   

 

 Tulpina nufărului alb de baltă poate atinge 4-5 metri. Floarea se 

ofileşte imediat ce este ruptă, chiar dacă este pusă în apă.  

 Cea mai înaltă specie de copaci din lume este 

eucaliptul. Acesta este cunoscut şi sub numele de copacul fără umbra sau copacul 

care transpiră foarte mult. Poate atinge aproximativ 150 m şi după bambus, creste 

mai rapid.  

 În pustiurile din Peru creste un cactus care poate să meargă. În loc de 

rădăcini el are nişte excrescente acoperite cu ţepi ascuţiţi. Când bate un vânt puternic, cactusul se 

deplasează pe distante mari, luându-şi umezeala şi hrana nu din sol ci din aer. 

 

Bibliografie: 
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V. MĂRUNTELE CONDEIE 

 

PĂDUREA TOAMNA 

 

Munteanu Laura, clasa a IX-a A, 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

 E toamnă! 

 Pădurea ca un castel din basme ce înconjoară micuţul sat de la poalele muntelui este de o 

frumuseţe ireală în bătaia scânteietoare a razelor soarelui. Îmbrăcată cu o rochie ţesută cu fire de aur 

toamna pictează copacii. Covorul multicolor al frunzelor căzute, ofilite de bruma ucigaşă a toamnei, 

de la roşul aprins la galbenul ruginiu, contrastează puternic cu verdele proaspăt al brazilor. 

 Pătrund în taina pădurii. Un vânt potolit aduce miresme de toamnă cântându-şi simfonia. 

Frunzele cad cu mişcări de aripi moi în care mi se afundă paşii şi gândurile. Cu crengile ude, 

copacii aruncă perle de promoroacă pe gândurile sufletului meu. 

Vreau să ascult trilul păsărelelor, să le admir zborul lin în înaltul cerului. Zadarnic! Doar 

câte un cioc-cioc! de ciocănitoare care îşi caută hrana răzbate până în inima pădurii. 

Raza soarelui încearcă din răsputeri să-şi facă simţită prezenţa, dar norii groşi, plumburii, ca 

o mantie de fum îi îngreunează eforturile.  

Totul apare ca o carte veşnic deschisă sub ochii lumii. 
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ÎNTÂMPLARE 

 

Vucescu Adrian, clasa a IX-a D, 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Azi eram la calculator 

Şi-ascultam ştiri de sezon 

La vechiul meu gramofon. 

Prezentatorii strigau în cor 

C-au văzut un struţ în zbor 

Şi-am ieşit şi eu afară 

Să văd struţul dacă zboară.  

Cu ochii-ndreptaţi spre cer  

Am călcat în cui de fier 

Şi-am plecat la farmacie  

Ca să iau o doctorie.  

Întors în camera mea  

Am mâncat o baclava,  

Mi-a trecut şi de picior 

               Şi m-am dus şi pe la mall 

                   Că îmi trebuie stilou  

                  Să-l folosesc la birou.  

                  Şi am scris un referat  

             Despre-un struţ care-a zburat: 

              În spre vest el s-a-ndreptat 

                     Căci are de învăţat  

                    Şi lumea de colindat. 

                    Iar pe cer era o ceaţă 

                  Şi s-a tamponat c-o raţă, 

    Struţul meu s-a prăbuşit: 

    Referatul s-a sfârşit. 

 

 


