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        MOTTO: 
                “ Prin noi veţi fi cei dintâi meşteri iscusiţi,
                      creatori liberi, poduri între generaţii"
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EDITORIAL 

  Şcoala noastră a demarat un foarte ambiţios program intitulat ,, Eu nu 
sunt tu, dar...putem vorbi despre noi sau Unitate in diversitate”, în perioada august 
2010 – mai 2011 şi derulat împreună cu ,,Salvaţi copiii!”. Scopul proiectului a fost 
unul cât se poate de generos: Stimularea simtului civic, dezvoltarea atitudinii de 
toleranta în grup şi societate şi valorificarea diversităţii între tinerii din România 
prin intermediul unor activităţi de sprijinire a categoriilor defavorizate a refugiaţilor 
din România. 
  Cele mai importante momente ale acţiunii au fost: 
- Vizita in centrul de cazare al refugiaţilor „Stolnicu”, cu intenţia de a-i cunoaşte pe o 
parte dintre membrii centrului, cu precădere pe copii si pe adolescenti; 
- Organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unde tinerii vor face 
un schimb de informaţii cu privire la tradiţiile şi obiceiurile specifice regiunii din care 
provin; 
- Oferirea unor cadouri tinerilor invitaţi. 
    Elevii au fost sensibilizaţi aflând poveştile din spatele fiecărui copil refugiat . 
Stimularea simţului civic, dezvoltarea atitudinii de toleranţă în grup şi societate şi 
valorificarea diversităţii între tinerii din România prin intermediul cestor activităţi . 
   Dincolo de orice altceva şi mai ales de statut social sau profesional al fiecăruia,  
această acţiune a avut principalul rol de a demonstra că noi trebuie să fim şi să 
rămânem mereu OAMENI... 
 

     DIRECTOR ONORIFIC NICOLETA GAIDOŞ 

      & 
     REDACŢIA REVISTEI MOZAIC 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Tradiţii de Crăciun în Europa 
PROF. ADRIANA vOINESCU 

 

AUSTRIA 

 
 
 Crăciunul este sărbătoarea familială cea mai importantă din an şi debutează pe 
data de 1 decembrie. 

Pe perioada întregii luni decembrie, împrejurimile Hotelului Viena se află în 
sărbatoare. Copacii din parc sunt acoperiţi cu podoabe fantastice, în mijlocul unui 
decor de poveste. În acel parc are loc faimosul marş al copilului Isus - marşul 
Crăciunului. Copiii servesc castane calde, patinează pe patinoarul Hotelului Viena, 
costumaţi în animale sau în personaje din poveşti. De asemenea, ei pot traversa parcul 
într-un trenuleţ.Înainte de plecare, îşi scriu dorinţele pe  un panou, care s-ar părea că 
este consultat  de Moş Crăciun şi copilul isus. 
  În pieţele din oraşe şi sate se înalţă un brad. Pe 24 decembrie, străzile  oraşelor 
sunt invadate de copii, adesea însoţiţi de bunici, în timp ce părinţii  împodobesc 
bradul de Crăciun, ascuns până în acea zi în hambar sau în pivniţă. 
 În seara de 24 decembrie, cinematografele, restaurantele, teatrele, îşi închid 
porţile pentru ca toată lumea să poată participa la această sărbătoare. 
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ANGLIA 

 
       La începutul lunii decembrie se trimit felicitări prietenilor şi familiei. 

Felicitările primite sunt expuse pe pereţi , de unde vor fi desprinse de ziua magilor, pe 
6 ianuarie. Înainte de a fi prinse pe perete, felicitările sunt lipite pe panglici.  

    În Anglia, la împodobirea bradului participă toată familia. În ajun, copiii ies 
pe străzi şi cântă colinde, primind în schimb cadouri şi bomboane. Întorşi acasă, 
atârnă şosete mari lângă pat, în care  pun prăjituri şi un pahar de  vin pentru Moş 
Crăciun. Ajunul Crăciunului este o zi de basm.                

 În noaptea de Crăciun, toţi copiii adorm gândindu-se la Moş Crăciun care va 
sosi cu sania sa şi va lăsa lângă şemineu toate jucăriile dorite. 
         În Anglia nu există masă de Crăciun fără curcan cu castane şi celebra budincă. 
De asemenea, este nelipsit de la masă „cracker”-ul de Crăciun. Micul „cracker” 
exploziv este plasat lângă fiecare farfurie, tradiţie veche de 150 de ani.  

 Acest „cracker” de Crăciun, cunoscut de asemenea în Canada şi în Australia, 
urmează reguli stricte, atât în ceea ce priveşte compoziţia sa cât şi folosirea:  doi copii 
trag de fiecare capăt şi explodează o petardă. 

 
DANEMARCA 

     În Danemarca, sărbătoarea se face simţită  pe 
parcursul întregii luni decembrie. Străzile sunt 
iluminate şi decorate cu ghirlande şi ramuri de brad. 
Copiii scriu numeroase felicitări prietenilor  şi familiei. 
Timbrele folosite sunt emise special pentru Crăciun. 
Unul dintre cele mai frumoase timbre a fost desenat de  
însăşi regina. 
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În fiecare casă este suspendată de tavan o coroniţă cu patru lumânări. Casele sunt 
decorate cu ramuri de brad, îngeraşi, spiriduşi şi steluţe din paie. Copiii 
confecţionează ei înşişi numeroase decoraţiuni, pe care le atârnă în brad. Pentru 
alegerea şi tăierea bradului, toată familia merge în pădure. 
        Cina de Crăciun începe spre ora 18. La finalul mesei, se serveşte orez cu lapte,în 
care se ascunde o migdală îintreagă. Cel care o găseşte primeşte cadou un porcuşor 
norocos din pastă de migdale. 
     După cină, tatăl merge singur în camera unde se află bradul de Crăciun,  
împodobit cu ghirlande confecţionate din mici steaguri daneze, cu lumânări şi 
inimioare roşii şi albe. În timp ce tatăl aprinde lumânările, una câte una, restul 
familiei aşteaptă cu nerăbdare în faţa uşii închise. Apoi, toată familia intră în camera 
respectivă şi formează un cerc în jurul bradului, ţinându-se de mână. Rând pe rând, 
fiecare membru al familiei alege câte un cântec de Crăciun, pe care-l intonează toţi. 
 

FRANŢA 

 
   
Cu multe zile înainte de Crăciun, oraşele şi satele din Franţa îmbracă un aer de 

sărbătoare. Se decorează faţadele primăriilor, se înalţă brazi imenşi în pieţe, străzile 
principale şi copaciii sunt împodobiţi cu ghirlande luminoase. 

 Marile magazine îşi etalează vitrinele frumos aranjate. Copiii se fotografiază în 
compania lui Moş Crăciun, iar grădiniţele îşi decorează clasele. 

În seara de 24 decembrie, se ia cina de ajun în familie, compusă din bucate 
savuroase, precum stridii şi pate.  În timpul nopţii, Moş Crăciun depune daruri,  
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pentru ca micuţii să le descopere dimineaţa lângă brad. 
În ziua de Crăciun, familiile se adună în jurul mesei de Crăciun. Masa de 

Crăciun se compune din friptură de curcan sau clapon şi se termină cu prăjituri. 
 În Provenţa, în unele biserici situate la malul mării, la finalul slujbei de la 

miezul nopţii, pescarii depun  în faţa hotelului un paner plin cu peşti, în semn de 
afecţiune şi de recunoştinţă faţă de micuţul Isus. Conform tradiţiei, masa din ajun se 
termină cu  treisprezece deserturi, simbolizând pe Hristos şi pe cei  doisprezece 
apostoli. În aceste deserturi se regăsesc toate fructele şi dulciurile  specifice zonei. 

 

GERMANIA 

 
   
 Ca şi în multe alte ţări, germanii încep pregătirile pentru Crăciun înca de la 
începutul lunii decembrie. 
    Unele familii confecţionează calendare foarte originale cu ghirlande şi 
pacheţele. În fiecare duminică dinainte de naşterea domnului se aprinde cate o 
lumânare din coroniţă. De Sfânta Barbara, se pun ramuri de  forsythia  într-o vază, 
pentru a înflori de Crăciun. De Sfântul Nicolae, copiii îşi lasă ghetele la uşa camerei. 
     Pe data de 24 decembrie, este împodobit bradul de Crăciun de către copii.  
     La masa de Crăciun, germanii servesc friptură de gâscă însoţită de varză roşie şi de 
mere. În seara de 24 decembrie, cel care aduce cadourile este copilul Isus ( obicei 
protestant ) sau Moş Crăciun. 

    În ziua magilor, copiii, deghizaţi în regii magi, scriu pe porţile caselor iniţialele 
celor 3 magi. 
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ISLANDA 

 
 
Ca în toate ţările creştine, Crăciunul este sărbătoarea copiilor. Această 

sărbătoare se termină în noaptea Regilor magi, pe 6 ianuarie, când se cântă şi se 
dansează în jurul unor focuri mari. 

În islandeză, Crăciun se spune „Jol”. „Jolasneinar” sunt spiriduşii de Crăciun. Ei 
sunt în număr de treisprezece, fiecare purtând un nume care le reflectă personalitatea. 
Aceşti spiriduşi sunt copiii lui Gryla, o creatură monstruoasă cu trei capete. 

Gryla avea barbă şi coarne de capră. Mâncarea sa preferată era carnea de copii 
răi, care nu-i puteau scăpa decât dacă deveneau cuminţi. Copiii săi au nume nostime, 
precum „Hoţul de cârnaţi”. Aceşti spiriduşi tachinează oamenii şi animalele, fură, 
trântesc uşile. De la apariţia lui Moş Crăciun spiriduşii au devenit mai drăguţi şi îşi 
petrec timpul pregătind cadouri pentru copiii cuminţi. 

Încă de la începutul lunii decembrie, copiii pun o gheată lângă fereastră. Dacă 
au fost cuminţi, ei vor primi un mic cadou de la Moş Crăciun. Dacă nu au fost 
cuminţi, vor primi un cartof. 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

(Re)Lecturi esenţiale: ,,Alexandru Lăpuşneanul”   
de Costache Negruzzi 

PROF. GEORGE MOTROC 
 

  
  
 Costache Negruzzi va rămâne în istoria 
literaturii române drept unul dintre cei mai importanţi 
scriitori din perioada paşoptistă, alături de alte nume 
precum Vasile Alecsandri, I. H. Rădulescu, Grigore 
Alexandrescu,  datorită operei sale ,,Alexandru 
Lăpuşneanul” – prima, dar, paradoxal, şi cea mai 
valoroasă nuvelă de tip istoric din întreaga evoluţie a 
literaturii române. 
 Opera ,,Alexandru Lăpuşneanul” este  o nuvelă 

– specie a genul epic de mai mari dimensiuni şi complexitate în raport cu schiţa şi mai 
mică decât romanul.  
 Principalele trăsături ale nuvelei sunt: operă în proză cu un număr mai mare de 
pagini decât schiţa sau povestirea, în care există acţiune care se desfăşoară cu ajutorul 
personajelor în spaţiu, timp şi respectând momentele subiectului - expoziţiunea, 
intriga, desfăşurarea acţiunii,punctul culminant şi deznodământul; principalul mod 
de expunere este naraţiunea, completată de dialog şi descriere; există un singur fir 
epic, mult mai concentrat decât în cazul romanului şi se pune accent mai mult pe 
prezentarea şi evoluţia personajelor decât într-o povestire.  
 Din punct de vedere tematic, nuvele se pot clasifica astfel: nuvele istorice care 
au drept punct de plecare şi prezintă o întâmplare inspirată din trecut, spre exemplu 
,,Alexandru Lăpuşneanul”; nuvele psihologice în care se acordă o mare importanţă 
elementelor interioare, gândurilor şi sentimentelor personajelor, spre exemplu ,,Moara 
cu noroc”; nuvele fantastice în care se combină elementele reale cu cele inventate, din 
sfera fabulosului şi există două planuri : real şi fantastic, spre exemplu ,,La hanul lui  
Mânjoală” de I. L. Caragiale sau ,,La ţigănci” de Mircea Eliade; nuvele filosofice – 
adevărate dezbateri pe marile teme existenţiale, spre exemplu ,,Sărmanul Dionis” de  
 



 
 

10 
 

 
 
 
Mihai Eminescu; nuvele anecdotice în care naratorul foloseşte un stil plin de umor,  
spre exemplu ,,Cănuţă om sucit” de I. L. Caragiale. Din punct de vedere al curentelor 
literare, pot există mai multe tipuri de nuvele, spre exemplu renascentiste, romantice 
sau realiste.  
 ,,Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi este o nuvelă istorică deoarece 
are drept sursă de inspiraţie nişte evenimente reale, unele 
fiind consemnate în cronica istorică  a lui Grigore Ureche - 
,,Letopiseţul Ţării Moldovei” şi are ca temă evocarea, 
prezentarea în mod artistic a unor evenimente din trecut, 
într-o viziune proprie care se desprinde la un moment dat 
de realitatea istorică. Ea a fost publicată în primul număr 
al revistei ,,Dacia literară”, în anul 1840 şi mai târziu, în 
anul 1857, în  singurul volum apărut în timpul vieţii 
scriitorului şi intitulat autoironic ,,Păcatele tinereţelor”. 
 Din punct de vedere al structurii sale, această 
nuvelă este de tip clasic deoarece desfăşurarea acţiunii este una de tip liniar, se 
respectă momentele subiectului şi este formată din patru capitole, fiecare având  câte 
un motto semnificativ şi care are rolul de a trezi curiozitatea cititorului: ,,Dacă voi 
nu mă vreţi, eu vă vreu..”; ,,Ai să dai samă, doamnă!”; ,,Capul lui Moţoc vrem...”; 
,,De mă voi scula, pre mulţi am să popesc şi eu...”  
 Din punct de vedere al modului de construcţie a personajelor, se poate vorbi de 
un text în spiritul literaturii de tip romantic - personaje excepţionale aflate în situaţii 
excepţionale şi  construite pe principiul antitezei, cel mai bun exemplu în acest sens 
fiind Alexandru Lăpuşneanul şi soţia, Ruxanda. Personajul principal, cel care apare 
în toare cele patru capitole şi în jurul căruia se construieşte întreaga acţiune, este 
Alexandru Lăpuşneanul, cel care după ce şi-a pierdut tronul din cauza trădării 
boierilor se întoarce în Moldova având sprijinul armatei turceşti.  
 Nuvela  începe cu o prezentare a contextului istoric care are rolul de 
expoziţiune, dar  şi de a familiariza cititorul cu o epocă istorică de mult apusă şi 
puţin cunoscută. Cea mai importantă scenă din primul capitol rămâne însă întâlnirea 
dintre Alexandru Lăpuşneanul şi solia celor patru boieri formată din  doi ,, mai 
bătrâni” – Moţoc şi Veveriţă şi doi ,,juni” – Spancioc şi Stroici. Domnitorul caută să 
dea legitimitate acţiunilor sale, şi motivează revenirea la tron prin faptul că a auzit 
de problemele, de ,,bântuirile ţării” şi a venit deoarece ştie că întreaga ţară îl aşteaptă 
,,cu bucurie”. Singurul care  are curajul să-l întrerupă şi să-l contrazică este Moţoc, 
boierul cel mai în vârstă, dar şi cel mai influent dintre ei; replica dată de Alexandru  
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Lăpuşneanul va fi una pe măsură, plină de aroganţă şi rămasă celebră peste timp şi 
care a fost aleasa de autor şi ca motto: ,Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu..” Chiar şi  
numai aceasta este suficientă pentru a scoate în evidenţă principalele sale trăsături:  
un om orgolios, arogant, egoist şi care este decis să-şi atingă scopul prin orice mijloace. 
Ceilalţi boieri încearcă şi ei să-l convingă să renunţe la dorinţa de a se întoarce pe 
tronul Moldovei, dar fără succes, ei reuşind doar să-l înfurie şi mai mult. După 
plecare acestora, singurul care rămâne este Moţoc, cel care face o ultimă încercare, dar 
de data aceasta nu pentru a a-l convinge să renunţe la tron, ci să vină în ţară fără  
armata turcească care va  distruge ţara. Nici de data aceasta Alexandru Lăpuşneanul 
nu va fi impresionat de argumentele patriotice aduse de Moţoc şi îi face o 
contraofertă: nu îl va omorî, nu îi va confisca averea şi va primi chiar şi o funcţie 
importantă căci îi este ,,trebuitor”. Moţoc este şi el 
un bun negociator, un om cu multă experienţă care ştie să 
înţeleagă dincolo de cuvinte, de aceea nu se lasă intimidat de 
tonul agresiv al domnitorului, iar gestul său de primire  a 
propunerii este unul simbolic care înseamnă nu numai 
acceptarea trădării, dar şi a acceptării lui Alexandru 
Lăpuşneanul ca domnitor; de data această, naratorul care 
este în general obiectiv şi nu se implică afectiv, folosind un 
ton neutru, face de data aceasta o excepţie: ,,îi 
sărută mâna, asemenea cânelui care, în loc să muşce, linge 
mâna care-l bate” Din aceasta scena reies principalele trasaturi de caracter ale 
domnitorului: arta de a manipula oamenii, hotărârea de a-şi atinge scopul prin orice 
mijloace, orgoliul de a avea ultimul cuvant.   

 După revenirea la tron, el se va răzbuna exemplar  nu numai pe boierii 
care l-au trădat în prima domnie, dar şi pe cei bănuiţi de a pune la cale un complot 
împotriva sa: îi omora ,, din când în când”, iar pentru a-i impresiona pe boierii rămaşi 
in viaţă, obişnuia să apună în poarta palatului capul celui ucis, împreună cu o hârtie 
pe care era notată vina sa „fie ea adevărată sau plăsmuită”, fapt care arată 
subiectivitatea actelor sale. Un alt mijloc prin care reuseste să îi ţină sub teroare îl 
reprezintă grupul de mercenari folosiţi pentru a-l apăra, dar şi pentru a pedepsi pe 
orice boier care ar fi avut curajul să i se împotrivească. Cea mai importantă scenă a 
celui  de-al II-lea capitol rămâne însă întâlnirea dintre domnitor şi soţie, cea care deşi 
în aparenţă este un personaj slab, dar care aflată şi ea într-o situaţie limită ( nu vrea 
ca Dumnezeu să o considere şi pe ea vinovată moral pentru crimele soţului) îl pune şi 
pe el, ca în orice operă scrisă în spiritul literaturii romantice,  într-o situaţie limită:  
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acesta trebuie să aleagă între  a o omorî sau a-şi schimba comportamentul şi a înceta 
să-i mai omoare pe boieri. 

Alexandru Lăpuşneanul este, mai ales în capitolul al III-lea, ,,un artist al 
disimulării ca principele lui Machiavelli, un soţ delicat şi un domnitor cu gustul 
protocolului, care încearcă a da chiar măcelului aspectul unei ceremonii spectaculoase:  
el pune să se arunce trupurile celor ucişi şi aşază capetele tăiate în forma unei 
piramide, ca să ofere soţiei un leac de frică.”1 De asemenea, o altă scenă semnificativă 
pentru caracterul său este discuţia cu  Moţoc; domnitorul îl întreabă dacă a procedat 
bine ucigându-i pe cei 47 de boieri, iar Moţoc dând dovadă de slugărnicie, nu numai 
că îl aprobă, dar îi spune că de mult se gândea să îi sugereze chiar el să facă aşa ceva. 
Toate acestea vor fi inutile pentru că Moţoc va fi şi el omorât, dar nu de către 
domnitor, ci de mulţimea nemulţumită şi  adunată din curiozitate la poarta palatului.  

Pentru prima dată în literatura română este 
prezentat un personaj colectiv – mulţimea, cea care la 
început nu ştie ce să ceară, dar care apoi va deveni un 
singur glas care va striga „Capul lui Moţoc vrem...”  
Domnitorul dă şi de această dată dovadă de o cruzime 
diabolică, pe de-o parte respectându-şi 
promisiunea de a nu-l omorî el pe boier, dar atingându-şi 
şi celălalt scop: răzbunarea şi o pedeapsă exemplară 
pentru cel din cauza căruia şi-a pierdut prima dată 
tronul. 

Finalul nuvelei este în spiritul ideologiei de tip 
romantic: personajul care este simbolul răului se îmbolnăveşte, dar, înainte de a muri, 
va fi şi el pedepsit pe măsura faptelor sale. Acest ultim capitol conţine două scene 
impresionante, specifice literaturii de tip romantic, prima fiind cea în care doamna 
Ruxanda trebuie să aleagă între datoria de mamă, şi datoria de soţie, iar după ce îl 
otrăveşte, ea regretă şi îi acuză pe cei care au sfătuit-o astfel pentru crima comisă. Şi 
mai impresionantă rămâne însă scena uciderii domnitorului de către cei doi boieri, 
Spancioc şi Stroici care îl obligă să înghită şi restul de otravă, deschizându-i gura cu 
cuţitul; aceştia au un rol simbolic, ei nu se răzbună în nume personal, ci reprezintă 
mâna destinului care pedepseşte în numele tuturor celor ucişi sau chinuiţi.  

Ultimele doua fraze au rol de concluzie şi aparţin naratorului, acesta 
precizează faptul că Lăpuşneanul a lăsat ,,o pată de sânge în istoria Moldovei”, un 
alt element de subiectivitate din partea naratorului, care însa, în restul textului, 
păstrează o notă de obiectivitate. 
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În concluzie, după lectura textului, se poate spune că această nuvelă,  aşa cum 

remarca G. Călinescu, ,,ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă literatura 
română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale.”2 

 
 

BIBLIOGRAFIE & NOTE: 
 
1. AL. Piru, Istoria literaturii române de la început până azi, Editura Univers, 1982, p. 72; 
2. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1982, p. 
216.  
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LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ 

Molière – părintele comediei moderne 
PROF. MARIA MAGDALENA IOSIF 

 
  
 Drumul comediei până la Moliere nu a fost prea usor: a 
fost destul de lung, de anevoios .  
         Moliere a descoperit adevăratul comic , prin observarea 
atentă şi plină de haz a defectelor şi a caracterelor . 
         Opera sa este universală , el ocupându-se de lucruri 
permanent prezente, atât în spaţiu, cât şi în timp: 
slăbiciunile omeneşti. Moliere şi-a ales personajele din lumea 

înconjurătoare, oamenii, indiferent de locul lor în societate .Pe cei de sus, cu care a 
început, i-a imitat până la ridicol. Marchizii , cei mai trufaşi dintre ei apar frecvent 
în comediile sale. 
         Voltaire arată că Moliere a contribuit din plin la educarea publicului bătându-şi 
joc de afectarea pretioaselor de pedontismul femeilor savante ; i-a ridiculizat, în egală  
măsură, şi pe medicii ignoranţi şi pe toţi cei cu pretenţii nejustificate de meritele şi 
calităţile lor personale . 
          Moliere (pe numele său adevărat Jean-Baptiste Poquelin), conducător de 
teatru, este chemat la curte să joace în faţa regelui tragedia lui Corneille “Nicomede”. 
Spectacolul ar fi fost un dezastru dacă dupa piesă n-ar fi jucat farsa “Le medecin 
omoureux”. După succesul obţinut cu unica sa piesa, Moliere este autorizat să joace 
la teatru “Petit-Bourbon” din apropierea Luvrului.  
          Succesele urmează unul dupa altul, el merge pe un drum plin de obstacole, dar 
sigur. 
          Primul său mare succes “Preţioasele ridicole” este urmat de un altul “Sganarel 
sau încornoratul închipuit”. Acestea reprezintă succese ale comediei franceze prin 
prezentarea unei noi tendinţe: observaţia caricaturală. 
          “Şcoala bărbaţilor”, capodopera de construcţie dramatică este urmată de 
“Şcoala nevestelor”, prima din şirul marilor comedii, prin adevărul profund uman al  
caracterelor şi aspectele de ordin moral de care se ocupă. 
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 Se poate spune că Moliere reuşeşte 
să ridice comedia la înălţimea tragediei 
clasice. 
          Piesa care stârneşte indignarea 
clerului este “Tartuffe”. Aici autorul 
începe lupta dintre adevăr şi minciună. 
Preotul Pierre Roulle are chiar o propunere 
radicală: autorul sa fie ars pe rug. După o 
lungă perioadă (trei ani), Moliere poate să 

joace liber piesa şi obţine un succes răsunător. 
         Aceeaşi soarta a avut-o şi “Don Juan” care a fost interzisă şi tipărirea sa s-a 
făcut după moartea autorului. 
        Dar care a fost doctrina literara a lui Moliere ? Este foarte greu să-l încadrezi în 
canoane didactice. 
        Bunul s imt care a cuprins atât fuga de artificial, adică respectul faţă de natura 
cât şi fuga de ridicol poate fi considerată doctrina sa literara.Putem adăuga la aceasta 
şi dorinţa de a plăcea prin prezentarea artistică a unor adevăruri care să stârnească 
râsul. 
        Moliere este conştient de menirea operei sale: trebuie să fie adevărată sau dacă 
nu, să dispară. In aceasta constă, de fapt, măreţia sa. 
      La vârsta de cincizeci si unu de ani, Moliere moare după ce i se face rău în 
timpul ultimei sale reprezentaţii la ultima sa piesă “Bolnavul închipuit”. 
        Cele mai mari virtuţi ale sale au fost: buna-credinţă şi arta sa. In creaţiile sale, el 
nu are decât un scop aparent: să ne facă să râdem.Acest prim scop fiind atins, şi cel 

de-al doilea, cel moral îndreptarea viciilor, 
se realizează pe deplin.  
 
Bibliografie:  
 
1. Dicţionar de literatură franceză- 
Editura Stiinţifică,Bucureşti, 1972; 
2. Istoria literaturii franceze- S.Bercescu- 
Editura Stiinţifică ,Bucureşti, 1970. 
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ŞTIINTE 

DE LA MATEMATICĂ LA ARHITECTURĂ 
PROF. LIvIU BORDIANU 

 
 

Ideea că Universul şi tot ceea ce ne înconjoară este guvernat de numere, i-a 
fascinat pe matematicienii, fizicienii şi filosofii tuturor timpurilor, chiar mai înainte 
ca adepţii Şcolii Pitagoreice să pună conceptul de număr în centrul Universului şi 
până-n zilele noastre. 
Dacă împărţim un segment astfel încât raportul dintre segmentul întreg AC  şi  partea 
mai mare AB  să fie egal cu raportul dintre partea mai mare AB  şi  partea mai mică 
BC  , obţinem  proporţia de aur.  
 

 
 

Din această proporţie rezultă că Φ  este soluţia pozitivă a ecuaţiei:  
2 1 0Φ −Φ − = , adică  

  1 5  , ...
2
+

Φ = == 1 61803398874  cu un număr infinit de zecimale (ca 

şi "π"). 
care este numit numărul de aur. Inversul lui Φ  este 

                                         1 1 5  0, ... 1
2

− +
= == = Φ −

Φ
61803398874 , numit de 

asemenea număr de aur. Întreg Universul se bazează pe un raport fix şi anume pe 
numărul iraţional, phi=1,61803399, din această cauză este denumit şi Numărul de 
Aur. Raportul de aur este un număr iraţional, 1,618033..., putând fi definit în 
diferite moduri, cel mai important concept matematic asociat cu regula de aur fiind 
şirul lui Fibonacci. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria, 
care-i poartă numele şi anume: 0,1,1, 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, etc. 
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 Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. Primii care l-au folosit 
au fost egiptenii, majoritatea piramidelor fiind construite ţinând cont de numărul de 
aur. Grecii au fost însă cei care l-au denumit astfel, ca geniali premergători în toate 
ramurile de activitate ştiinţifice şi artistice: matematică, astronomie, arhitectură, arte 
plastice, filosofie, literatură. Construcţiile greceşti, dintre care unele au fost 
considerate "minuni" ale antichităţii, erau edificate dupa reguli şi calcule precise, 
folosindu-se raportul şi secţiunea de aur. Axioma folosită de înţelepţi conform căreia 
"omul este măsura tuturor lucrurilor" a stat la baza regulilor şi calculelor ordinelor de 
arhitectură greceşti. În pictură a fost folosit mai ales în Renaştere, probabil cea mai 
discutată utilizare a acestui concept fiind în tabloul lui Leonardo da Vinci, "Mona 
Lisa". Capul, ca şi restul corpului e compus utilizând raportul de aur - raportul divin, 
cum îi spunea Da Vinci. El apare, de asemenea, în   proporţiile trupului uman şi a 
multor animale, plante, ADN, sistemul solar, muzică, creşterea populaţiei, bursa de 
valori, etc. Această serie stă la baza tuturor lucrurilor, iar întreg Universul vibrează 
în funcţie de această secvenţă de numere. Dar, pentru ca secţiunea de aur să se poată 
întruchipa în realitatea lumii, ea trebuie să îmbrace două forme de manifestare: una 
geometrică şi una algebrică. Cea geometrică se numeşte spirala logaritmică, iar cea 
algebrică poartă numele de şirul lui Fibonacci.  Acestea sunt cele mai frecvente 
forme de întrupare a ceea ce obişnuim să numim secţiunea de aur. În fond, spirala 
logaritmică este ipostaza geometrică a unei realităţi aritmetice - o succesiune de 
numere în care fiecare nou număr este suma celor două imediat anterioare. Trăim 
printre numere şi ne hrănim cu ele, ba chiar noi înşine părem a fi făpturi croite după o 
reţetă de tip numeric. 
               

 Cochilia melcului, deşi pare că nu ascunde niciun mister, are forma spiralei 
logaritmice. Proprietăţile spiralei logaritmice sunt oarecum ciudate. Dacă intersectăm 
spirala cu o dreaptă dusă prin centru şi apoi ducem tangente în punctele de  
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intersecţie, unghiul făcut de tangente cu raza va fi constant = θ. Proprietatea o  
înrudeşte cu cercul, iar dacă unghiul θ ar avea 90° atunci  spirala se închide, 
transformându-se in cerc. Dar mai important e că segmentele determinate de fiecare 
spiră pe rază sunt în secţiune de aur. Spirala logaritmică nu s-a născut din imaginaţia 
matematicienilor ci din pulsaţia vieţii, din creştere regulată prin adaugarea de 
elemente asemenea şi are proprietatea că 
e asemenea cu ea însăşi. Daca vrem 
să mărim sau să micşorăm o spirală 
logaritmică pentru  transformarea în 
una asemenea ei, regăsim aceeaşi 
spirală de la care am pornit, rotită faţă 
de prima cu un anumit unghi. 
Până şi ochiurile unui păun, când acesta 
îşi desface coada în toată splendoarea 
ei, se aşează după două spirale logaritmice. Construcţia spiralei are la bază tot 
raportul de aur. Că segmentele ale căror lungimi sunt în secţiune de aur, stârnesc 
instinctiv sentimentul de armonie, au observat-o mulţi. Exemplul cel mai cunoscut şi 
plastic totodată, este linia care desparte marea de cer. Această linie nu e niciodată 
aşezată la mijloc, ea e aşezată în aşa fel, încât grosimea celor două benzi să fie una 
faţă de alta în raportul secţiunii de aur.  Reprodus de mii si mii de ori de-a lungul 
mileniilor, în diferite forme din lumea plantelor şi animalelor, ochiul omenesc a 
deprins raportul taieturii de aur din moşi-strămoşi şi de aceea îi place instinctiv, fără 
să mai întrebe de ce.  

În secolul 20, celebrul arhitect Le Corbusier a preconizat în epocă noţiunea de 
“modulor”. Această noţiune se înrudeşte, în mod ciudat, cu matematica. Cuvântul în 
sine derivă de la “modul” (raport sau scară de proporţie) şi “or” (aur). Se înţelege că e 
vorba de un raport între două mărimi-două segmente; astfel termenul misterios se 
transformă într-o noţiune deja cunoscută: modulul de aur, raportul sau secţiunea de 
aur, acel raport căruia, i s-a spus proporţia divină. Etalonul lui Le Corbusier este un 
segment egal cu înălţimea unui om mijlociu stând în picioare şi având un braţ un brat 
ridicat, adică 216 cm. În acest caz, ombilicul împarte acest segment în două părţi 
egale de 108 cm. Ţinând seama că unul dintre cele două segmente de 108 cm este 
împărţit (aproximativ) în secţiunea de aur prin lungimea de la vârful degetelor la cap 
(41.5) şi de la cap la ombilic (66.5), se formeaza astfel un şir aditiv : 
41.5,66.5,108,174.5….care reprezintă scara modulor. Totuşi, Le Corbusier are grijă  
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să atragă atenţia asupra unui fapt spunând: “Modulorul nu dă talentul şi, încă mai 
puţin, geniul. El nu subţiază ceea ce nu-i subţire; el oferă doar placerea şi încrederea  

care poate rezulta din folosirea măsurilor sigure”. Arta cere ceva mai mult decât 
selectivitate, abilitate, organizare sau principii descoperite şi formulate matematic. 
Modulorul rămâne un instrument, o daltă în mâna sculptorului care va realiza opera. 

Putem afirma, prin urmare, că numărul de aur a avut un rol important în 
dezvoltarea geometriei, a matematicii şi a ştiinţei în general şi că, odată cu el, 
omenirea a înţeles că matematica naturii este încă departe de a fi înţeleasă. 

 
 

Galileo Galilei 
PROF. ILEANA ANTON 

 
 Galileo Galilei este figura centrala care se reliefeaza ca un gigant la sfarsitul 
Renasterii si inceputul epocii manufacturiere. Luptator neinfricat impotriva 
conceptilor invechite si realizator de epocale descoperiri in multe domenii ale stiintei, 
Galileo Galilei a fost unul dintre cei mai mari si mai multilaterali invatati ai Italiei.  
 Cariera sa de astronom, Galilei o incepe ca profesor de astronomie si de 
geometrie la Pisa si apoi la Padova. Pe acea vreme, conform invataturii lui Aristotel 
completata de conceptiile lui Ptolemeu, universul era considerat constituit din doua 
parti independente si diferite una de alta: cerul si Pamantul. Cerul, avand o natura 
divina, era considerat perfect, etern si indistructibil; stelele, Soarele si planetele se 
miscau pe cercuri perfecte. Din contra, Pamantul, care se gaseste in centrul 
universului, este supus legilor fizicii, fiind imperfect, neconstant, trecator, 
modificabil. Miscarile care au loc pe Pamant sunt "accidentale" sau "fortuite", 
provocate de o forta oarecare ce actioneaza asupra corpurilor. 
 Activitatea de cercetare in astronomie a lui Galilei se intensifica in 1609, o 
data cu intuitia lui geniala de a folosi luneta ca un instrument al observatiei si 
cercetarii obiective stiintifice a corpurilor ceresti; sub influenta acestei idei, Galilei 
incepe constructia unor lunete perfectionate atat ca putere de marire, cat si de 
posibilitate de a deplasa obiectivul fata de ocular, care ii aduc numirea de profesor pe 
viata la Universitatea din Padova. La 7 ianuarie 1610 el foloseste pentru prima data 
in lume luneta in  cercetarea astronomica.  
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 Printre primele descoperiri, la 25 iulie 1610, Galilei identifica, la nivelul 
posibilitatilor telescopului sau, inelul lui Saturn, stabilind ca aceasta planeta are o 
"tripla structura". Facand observatii asupra Lunii, Galilei demonstreaza ca Luna nu 
este un corp neted, omogen, de forma strict sferica, construit dintr-o substanta 
absolut pura, ci ca suprafata Lunii este neomogena, rugoasa, acoperita de munti si 
cratere.  
 In felul acesta el darama conceptia adanc inradacinata asupra existentei unei 
deosebiri principale intre "ceresc" si "pamantesc", precum si legenda religioasa asupra 
naturii speciale a cerului, naturii Pamantului si a Lunii, confera Pamantului caracter 
planetar. De asemenea, el stabileste o metoda pentru determinarea inaltimii muntilor 
din Luna cu ajutorul umbrei lasate de ei si, asociindu-se la o parere mai veche a lui 
Leonardo da Vinci, arata ca lumina Lunii este lumina reflectata de Soare, considerati 
pe care le insereaza ulterior in lucrarea Sul candore lunare (Asupra stralucirii lunare) 
(1640).  
 

 Una dintre cele mai importante 
descoperiri astronomice o relizeaza la 7 
ianuarie 1610: existenta unor sateliti 
care se rotesc in jurul lui Jupiter. 
Concluzia directa trasa de Galilei si de 
admiratorii sai care ii urmareau 
activitatea stiintifica era ca Pamantul 
nu este unicul centru de miscare o data 
ce si in jurul altui astru se rotesc 
corpuri ceresti si ca sistemul Jupiter-
sateliti reprezinta un model in mic al 
sistemului Soare-planete.  
Folosind rezultatele observatiilor sale, 
Galilei calculeaza timpul de revolutie a 

satelitilor in jurul lui Jupiter si demonstreaza mai departe posibilitatea determinarii 
longitudinii geografice in largul marii din pozitia satelitilor lui Jupiter, constatare 
care a prezentat o importanta practica pentru navigatia transoceanica. El isi 
insereaza descoperirile in lucrarea Sidereus nuncius (1610), pe care Kepler o 
retipareste la Praga, dar isi atrage si ura peripateticienilor.  
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 In decembrie 1610 Galilei identifica fazele planetei Venus si demonstreaza 
miscarea planetei Venus in jurul Soarelui, aducand inca o dovada ca centrul orbitei 
acestei planete nu este Pamantul, ci Soarele. In mod analog a identificat, dupa 
deplasarea petelor negre de Soare si variatia intensitatii lor, rotatia Soarelui in jurul 
axei sale, confirmand astfel experimental presupunerea lui Kepler cu privire la 
miscarea de revolutie a planetelor in jurul Soarelui. Descoperirea ii da o mare 
satisfactie, pe care o exprima in scris lui Cesi: "Sunt convins ca aceasta noutate va 
constitui funerariile sau mai curand judecata din urma a pseudofilozofiei . . .". 
 In cercetarile sale, Galileo Galilei, a preluat critic tot ceea ce facusera inaintasii 
lui, iar pe de alta parte a comunicat imediat tuturor celor interesati rezultatele 
cercetarilor sale si a tinut seama de sugestiile lor. 
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 În data de 25 august 1609, un astronom italian a expus excepţionala sa creaţie 
comercianţilor veneţieni. Obiectul avea puterea să mărească cerul nopţii, arătând 
astfel obiecte cereşti pe care nimeni nu le-ar fi putut găsi şi studia vreodată. Probabil 
că v-aţi dat seama, din ceea ce am spus până acum, că este vorba de nimeni altul decât 
Galileo Galilei şi telescopul său. Invenţia sa a schimbat fundamentele ştiinţei, 
filozofiei, religiei şi societăţii. 
 Telescopul a fost dezvăluit pentru prima dată în Olanda, în octombrie 1608. 
Statele Generale (guvernul) de la Haga au discutat cererea de brevet de invenţie, 
disputat de domnii Hans Lipperhey din Middelburg şi Jacob Metius din Alkmar, care 
susţineau că au descoperit un dispozitiv care apropie obiectele văzute prin el. 
Guvernul a realizat că instrumentul era atât de simplu încât putea fi copiat prea uşor 
şi astfel nu au mai acordat brevetul de invenţie. Totuşi l-au premiat pe Lipperhey şi l-
au angajat să realizeze mai multe versiuni binoculare, pentru care a fost bine plătit.  

 
 

Ştirile despre invenţie s-au răspândit rapid în toată Europa şi în curând însuşi 
instrumentul. În aprilie 1609 putea fi văzut în Paris, patru luni mai târziu în Italia. 
Thomas Harriot a observat Luna cu un astfel de instrument în august 1609, însă 
Galileo Galilei a fost cel care a făcut instrumentul faimos.  
 El a construit primul său telescop (3x) în iunie – iulie 1609 şi a prezentat un 
altul (8x) senatului veneţian în august. În noiembrie şi-a aţintit noul său telescop 
care mărea de 20 de ori (20x) către cer. Cu ajutorul acestuia a putut observa Luna, a 
descoperit patru sateliţi ai lui Jupiter şi a zărit stele în nebuloase; şi-a publicat aceste 
studii în „Sidereus Nuncius”, în martie 1610. 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Galileo_Galilei_4.jpg�
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Verificarea descoperirilor lui Galileo a 
fost dificilă. În primăvara anului 1610 
nimeni nu avea telescoape suficient de 
bune şi puternice pentru a vedea sateliţii 
lui Jupiter, totuşi se puteau vedea detalii 
ale solului lunar descris în lucrarea sa. 

Galileo era un practician, nu şi-a documentat instrumentul, aşa că au trecut şase luni 
până când cineva a putut observa „lunile” lui Jupiter. Odată cu vizualizarea fazelor 
lui Venus în 1611, de către alţi astronomi, avansul lui Galileo în crearea de telescoape 
a dispărut. Următoarea descoperire ştiinţifică, accea a petelor solare, a fost realizată 
de mai mulţi cercetători, independent, între care şi Galileo. 
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Dezvoltarea generală somatică a preadolescenţilor şi 

influenţele acesteia asupra imaginii de sine 

PROF. PAULA IONITA 
 

 Odată cu înaintarea în vârstă se obţin noi libertăţi, iar copiii şi adolescenţii 
descoperă misterele ce ţin tranziţia cţtre pubertate. Multi declară că se simt oarecum 
nepregătiţi pentru schimbările fizice, sociale şi emoţionale pe care le experimentează. 
      La sfârşitul pubertătii, majoritatea adoscenţilor se vor fi confruntat deja cu 
schimbări hormonale, au dobândit deja caractere sexual secundare şi au acumulat în 
greutate şi în înălţime, adolescenţii se confruntă cu numeroase provocări sociale şi 
emoţionale atunci când traversează faza dintre copilărie şi maturitate. 
      Marshall şi Tanner (1974) au identificat cinci zone generale pentru schimbările 
interne şi externe la pubertate: 
1.Accelerarea, urmată de încetinirea creşterii scheletului , sau,,explozia creşterii”; 
2.Creşterile şi/sau redistribuţiile de ţesut adipos sau muscular; 
3.Dezvoltarea sistemelor circulator şi respirator , ducând astfel la o putere şi la o 
rezistenţă crescută; 
4.Maturitatea caracterelor sexuale secundare şi a organelor de reproducere; 
5.Schimbările în sistemele hormonale/endocrine, care reglează şi coordonează celelalte 
evenimente pubertare. 
      Pubertatea nu este un proces care se desfăşoară peste noapte, ci durează de la 
cinci până la şase ani la majoritatea adolescenţilor(petgersen,1987; Brooks-Gunn si  
Reiter, 1990).Toate procesele specifice pubertăţii mai sus menţionate sunt influentate 
de interactiunea factorilor genetici, nutritionali si hormonali (Petersen, 1987; Brooks-
Gunn si Reiter, 1990). 
      Secreţiile hormonale încep să crească în copilăria mijlocie şi continuă mai rapid  
la începutul adolescenţei.Majoritatea copiilor îşi încep pubertatea în copilăria 
mijlocie, primele cresteri ale secreţiilor de hormoni androgeni adrenocorticali 
înregistrându-se în jurul vârstei de 8 ani la băieţi şi 6 ani la fete.Creşterea iniţiala a  
numărului de hormoni apare în jurul vârstei de 7 ani (la băieţi şi la fete) şi este adesea 
numită ,,adrenarha”. Acest eveniment este precedat de alte shimbări hormonale de 
pubertate, precum şi debutul semnelor externe de dezvoltare fizică. 
     Factorii hormonali sunt consideraţi cel puţin parţial responsabili pentru creşterea  
emoţiilor negative şi modificările aleatorii de dispoziţie specifice  
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adolescenţilor.Cercetătorii au formulat ipoteza că concentrările de hormoni, indiferent 
de vârstă, pot avea un impact diferenţiat asupra stării de bine a adolescenţilor şi în 
special asupra sincronizării pubertare.Susman şi colaboratorii săi (1987) au examinat 
asocierile dintre nivelele de hormoni , stările emoţionale şi caracteristicile agresive. 
Nivelele de hormoni care aveau legătura cu stările de dispoziţie emoţionale şi de 
agresivitate priveau mai degrabă băieţii, şi nu fetele. Nivelele mai înalte de androgeni 
au fost puse în legătură cu problemele de exprimare prin gesturi , şi nu prin cuvinte, la 
băieţi.Raportului testosteron-estradiol i s-au asociat în mod negativ stările de tristeţe 
ale băieţilor, precum şi dificultăţile de comportare ale acestora. 
     Existenţa efectelor legate de sincronizare  - fetele care se maturizează mai devreme 
decat semenele lor înregistrează o adaptare mai defectuoasă de-a lungul mai multor 
dimensiuni decât alte fete sau băieţi.Maturizarea timpurie a fetelor a fost asociată cu 
un istoric de afecţiuni mentale serioase, inclusiv depresii, tulburări de comportament, 
abuz de substanţe şi tentative de sinucidere.Fetele cu o maturizare târzie au avut şi 
probleme legate de depresie de-a lungul vieţii în comparaţie cu cele care au avut o 
maturizare la o vârstă normală. Fetele s-au confruntat cu nivele ridicate de conştiinţă 
de sine şi au avut mai multe conflicte cu părinţii decât cele care au avut o maturizare 
la o vârstă normală.În cadrul studiilor, maturizarea timpurie a fetelor a fost pusă în 
legătură cu probleme ale imaginii corporale, probleme de alimentaţie şi dietă, precum 
şi cu iniţierea timpurie a comportamentelor sexuale, inclusiv a contactelor 
sexuale.Băieţii cu o maturitate târzie din acest studiu au prezentat mai multe 
probleme legate de activităţile şcolare, de interiorizare şi o mai mare conştientizare a 
sinelui în comparaţie cu băieţii care s-au maturizat la o vârstă normală.Dezvoltarea  
pubertara decalată la băieţi duce la un risc legat de consumul de alcool. Existenţa şi 
gravitatea efectelor sincronizării pubertare în cadrul dezvoltării băieţilor nu au fost  
studiate la fel de mult ca în cazul fetelor; practic, nu există nici un  fel de informaţii 
pentru diverse grupuri de băieţi. 
     Dovezile care stau la baza mecanismelor ce explică efectele sincronizării - fetele cu  
o maturizare timpurie pot avea dificultăţi la schimbarea greutăţii în perioada 
pubertăţii. Ele acumulează în greutate într-o perioadă când majoritatea fetelor de 
vârsta lor arată ca nişte copii încă.In ceea ce priveşte băieţii cu o maturizare târzie,  
absenţa dezvoltării fizice poate fi o problemă. Unele dovezi sugerează faptul că 
propria imagine corporală este foarte scazută la băieţii cu o maturizare târzie, dar se 
îmbunătăţeşte în adolescenţa prelungită. 
     Şcolile , în sine reprezintă un context important pentru interpretarea 
comportamentelor legate de pubertate şi adolescenţa, multe adolescente cu o  
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maturizare timpurie din şcolile de fete nu păreau să fi avut probleme 
comportamentale mai mari, dimpotrivă, fetele cu o maturizare timpurie din şcolile 
mixte aveau mai multe dificultăţi. 
     In plan global , astfel de constatări indică faptul că trebuie sa fie luate în calcul 
tipuri multiple de predispoziţii – temperament, probleme de comportament, factori 
biologici - pentru a înţelege de ce maturizarea timpurie poate fi o problema sau nu 
pentru fete. 
     Aspectele de tranziţie pubertare pot avea influenţe importante asupra sănătăţii 
mentale şi comportamentului adolescentelor. In ciuda faptului unui interes crescut 
pentru dezvoltarea adolescentului în general, există însă o lipsă acută de studii care 
să se fi ocupat de aceiaşi copii de la pubertate şi adolescenţă până la maturitate. 
Există unele studii legate de experienţa pubertăţii şi consecinţa acesteia pe tremen 
scurt, dar puţine vorbesc despre consecinţele pe termen lung. 
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ORAŞUL- COMPONENT AL SPAŢIULUI GEOGRAFIC 
 

PROF. SIMONA POPESCU 
 

Spațiul, reprezintă o formă obiectivă și universală a existenţei materiei, 
inseparabilă de aceasta, care are aspectul unui întreg neîntrerupt, cu trei dimensiuni 
și exprimă ordinea coexistenței obiectelor lumii reale, poziția, distanța, mărimea, 
forma și întinderea lor. (conform DEX).  

“Geografia este o știință a spațiului”, spațiul deținând o poziție prioritară în 
cercetările geografice. 

“Spațiul gografic reprezintă suportul natural al tuturor formelor de manifestare 
biologică și producție a societății umane”1 și dispune de o structură formată din 
spațiu natural (alcătuit din componente fizice: relief, sol, climă, apă, înveliș biotic) și 
spațiu social, antropic (alcătuit din componente sociale, economice și culturale). 

 
 

Fig. nr. 1- Componentele spațiului geografic 
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Fiecărei așezări umane, fie rurală sau urbană, i se asociază un spațiu geografic, 
ce reprezintă suportul fizic al acestora și contribuie prin resursele sale la diferențierea 
funcțională a lor. 

Așezările umane nu au apărut spontan ci sunt rezultatul unor procese 
dinamice de umanizare, a unor multitudini de activități desfășurate de comunitățile 
umane dintr-un anumit teritoriu, într-un anumit interval de timp. Atât așezările 
rurale cât și cele urbane sunt privite ca puncte de gestionare directă sau indirectă a 
teritoriului și ca tipice concentrări de activități economice. 
  
 Orasul (asezarea de tip urban) este o entitate administrativa, ce se 
caracterizeaza prin anumite functii si printr-o concentrare si densitate mare a 
populatiei. 

 
Componentele principale ale unui oras sunt: 
1. componenta teritoriala sau suprafata- intravilan (suprafata 

constructiilor) si extravilan (teritoriu aflat in afara spatiului construit) 
2. populatia- componenta dinamica a orasului 
3. componenta  economica- locurile de munca ce determina o anumita 

specializare pentru oras 
4. Orasele reprezinta  spatii urbane amenajate, care au functii multiple si 

care prezinta relatii interne determinate de legaturile dintre elementele 
componente (naturale, demografice, economice, arhitecturale), dar si 
relatii externe exprimate prin legaturi de natura economica cu 
localitatile invecinate (relatii intre: consumul agro- alimentar urban si 
agricultura spatiului inconjurator; industria urbană si resursele 
naturale; industria urbana si industria spatiului adiacent), relatii 
demografice, comerciale si social- culturale.  
 

Orasele sunt impartite in mai multe zone urbane cu caracter functional, numite 
si zone functionale asa cum sunt: zona rezidentiala, zona industriala, zona 
comerciala, zona verde, zona de transport, zona administrativa, zona social culturala. 

Orasul este un sistem complex care functioneaza pe baza unor fluxuri de 
intrare si de iesire, fluxuri prezentate in fig. nr 2. 
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Fig. nr 2- Fluxurile de intrare si iesire dintr-un oras 
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Construcţia Pentagonului 
PROF. CAMELIA MIRON 

 
 Pentagonul ,,sediul central al Departamentului (ministerului) Apărării, este 
una dintre cele mai mari clădiri de birouri din lume. Este de două ori mai mare decât 
Merchandise Mart din Chicago și are o suprafață folosibilă de trei ori mai mare decât 
cea a Empire State Building din New York. Capitoliul Național (the National 
Capitol) ar încăpea în oricare dintre cele cinci secțiuni ale clădirii. Există puțini 
americani care să nu știe de Pentagon. Dintre aceștia, mulți urmăresc știrile despre 
proiectele de apărare inițiate în această clădire.”1 
 15 ianuarie 1943 va rămâne o zi importantă pentru naţiunea americană, dar şi 
pentru toţi cei care au muncit la acestă clădire impresionantă pentru că este ziua când 

au fost finalizate ultimle lucrări de 
construcţie  începute pe 11 septembrie 1941. 
Costurile au fost de aproximativ 83 de 
milioane de dolari, dar construcţia s-a 
realizat în timp record, mai exact în mai 
puţin de 16 luni. Clădirea este compusă din 
5 inele concentrice interconectate prin 10 
coridoare radiale, iar pentru funadţie s-au 
folosit 41.492 prefabricate de beton. În 

plus, 680.000 de tone de nisip și pietriș, dragate din râul Potomac, aflat în apropiere, 
au fost transformate în 435.000 de metri cubi de  
beton și folosite la crearea formei actuale a Pentagonului. Alte cifre impresionante: 
,,Aproximativ 23.000 de angajați, cadre militare și civili, contribuie la planificare și 
execuția planurilor de apărare a SUA. Aceștia vin zilnic din Washington, D.C. și din 
suburbiile orașului, folosind cei peste 45 km de drumuri de acces, încorporând benzi 
expres pentru autobuze și unul dintre cele mai noi sisteme de metrou din țară. 
Angajații parchează zilnic 8.770 de mașini în 16 parcări răspândite printre cei 200 de 
ari de gazon; folosesc 131 de rânduri de scări și 19 scări rulante pentru a ajunge la 
birouri care ocupă 338.879 de metri pătrați.”2 
  În ceea ce priveşte interiorul, se poate remarca faptul că angajaţii au la 
dispoziţie: ,, 4.200 de ceasuri, beau apă din 691 de cișmele, folosesc 284 de toalete,  
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consumă 4.500 de căni de cafea și 6.800 de băuturi răcoritoare servite de personalul  
de 230 de oameni de la un restaurant, două cantine și șapte baruri, înclusiv unul în  
aer liber. Serviciile tip restaurant sunt contractate de către Pentagon cu o companie 
privată, civilă.Cei 165.000 km de cablu telefonic conectează zilnic peste 200.000 de 
apeluri telefonice. Oficiul poștal militar procesează lunar 1.200.000 de articole de 
corespondență. O varietate de biblioteci deservesc munca și activitatea de cercetare a 
personalului. Doar una dintre ele, Biblioteca Armatei, oferă 300.000 de publicații și 
1.700 de periodice în diferite limbi de circulație.”3 

 Un moment important şi care va rămâne în cartea de istorie va fi data de 11 
septembrie atunci când în urma atacului terorist asupra acestui simbol al arhitecturii 
americane nu s-a reuşit să se distrugă decât o parte a clădirii care oricum se afla în 
proces de renovare. 
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ECOLOGIE 

ANUL 2011 –ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULI 
PROF. MIhAELA LEBADA 

 
  „În fiinta noastra este adanc înradacinata 
capacitatea de a lua atitudine si de a-i ajuta pe 
cei aflati în dificultate. Voluntariatul 
consolideaza valorile noastre fundamentale: 
solidaritatea si coeziunea sociala. Odata cu 
lansarea Anului european al voluntariatului 
doresc să mobilizez sprijinul pentru sustinerea 
acelora care produc o schimbare. Este momentul 
sa împartasim si sa oferim, sa ne concentram pe sprijinirea celor care ajuta!” a declarat 
Viviane Reding, comisarul european pentru justitie, drepturi fundamentale si 
cetatenie. 

Un voluntar este o persoana care STIE sA ia initiativa, POATE sa acorde un 
pic din timpul său pentru a se dezvolta personal si VREA sa îsi puna în valoare 
cunostintele.  

Voluntariatul in Romania s-a dezvoltat constant in ultimii 20 de ani. Anul 
International Al Voluntariatului 2001 a dat un impuls extraordinar acestei 
dezvoltari prin adoptarea Legii Voluntariatului, o forma de recunoastere publica. 
Legea Voluntariatului prezinta inca unele sincope si se afla si anul acesta intr-un nou 
proces de modificare. Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana miscarea de 
voluntariat a resimtit diminuarea semnificativa a finantarilor externe care 
sustinusera dezvoltarea sectorului nonprofit in general si a voluntariatului in special 
prin retragerea finantatorilor traditionali de pe piata romanesca. 

Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetateni ai Uniunii Europene 
implicati în activitati de voluntariat si celor care doresc sa li se alature, celor care îi 
sprijină si celor care beneficiaza de implicarea, energia si entuziasmul acestora. 
Aproximativ 4 milioane dintre ei sunt români, potrivit Barometrului European din 
mai 2010.  
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Ceea ce este uimitor in acest an, fata de anii tematici anteriori ai Comisiei 

Europene, este faptul că declararea lui 2011 ca An European al Voluntariatului este 
rezultatul unui efort coordonat și concertat al organizațiilor nonprofit active în 
domeniul voluntariatului.  

În septembrie 2010 România a fost scena celei mai mari acțiuni publice de 
voluntariat sub numele „Ziua Natională a Curateniei” sau, în forma sa originala, 
„Let’s Do It Romania!”. Actiunea a mobilizat aproximativ 200000 de voluntari, însa 
succesul ei nu se bazează numai pe implicarea acestora, ci pe sute de ore de 
voluntariat investite pentru pregatirea proiectului si organizarea cât mai buna a 
marii zile de curatenie. Evenimentul a fost un succes real si încurajator, în ciuda 
faptului că au existat mici imperfectiuni pe alocuri, iar reluarea proiectului în 2011 
este o alternativa demna de luat în seamade catre organizatori, mai bogati acum cu 
experienta primei editii. 

Activitatile de voluntariat constituie o experienta bogata de învaţare, 
faciliteaza dezvoltarea de capacitati si competenţe sociale si contribuie la solidaritate. 
Actiunile desfasurate de voluntarii de toate varstele sunt cruciale  pentru dezvoltarea 
democratiei, unul dintre principiile fondatoare ale UE. Activitatile de voluntariat 
sunt susceptibile de a contribui la bunastarea persoanelor si la dezvoltarea 
armonioasa a societatilor europene. 
 Exista multe definitii si traditii diferite privind activitatea de voluntariat. 
Elementul comun al acestor activitati consta in faptul ca indiferent de locul unde se 
aduna oamenii pentru a se ajuta unii pe altii si pentru a-i sprijini pe cei aflati in 
dificultate, de acest lucru beneficiaza atat societatea in ansamblu, cat si voluntarii. 

„Anul european al activitatilor de voluntariat care promoveaza cetatenia 
activa” va contribui la demonstrarea faptului ca voluntariatul reprezintă una dintre 
componentele esentiale ale cetateniei active si a democratiei, care concretizeaza valori 
europene precum solidaritatea si nediscriminarea si care contribuie prin aceasta la 
dezvoltarea armonioasa a societatilor europene. 
   De asemenea Anul 2011 va marca cea de a zecea  aniversare a Anului  
International al Voluntarilor Natiunilor Unite, din 2001. 
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POLUAREA SI  DEGRADAREA SOLURILOR 
PROF. MARIANA vOICU 

 
 Odata cu aparitia civilizatiei umane a aparut si interventia brutala a omului 
prin exploatarea nerationala a naturii si alterarea mediului prin poluarea produsa de 
activitatile industriale, agricole, menajere. 
Efectul de sera, distrugerea stratului de ozon, ploile acide au avut consecinte din ce in 
ce mai dramatice in ultimii ani. 
Eroziunea solului este deplasarea particulelor de solid de la suprafața uscatului prin 
acțiunea vântului, apei sau gheții sau ca urmare a acțiunii unor organisme vii 
(bioeroziune). 
Eroziunea solului, eoliana sau cauzata de ploi, este cu atat mai intensa cu cat solul 
este lipsit de vegetatie, in panta sau intr-o zona cu retea hidografica bogata 
Eroziunea normala - reprezinta procesul de desprindere, spalare, transport, ce are loc 
în conditiile în care, procesele de solificare, de acumulare a materiei organice si 
procesele de desprindere si transport (de dislocare a particulelor de sol) include si o 
discordanta, în sensul ca, procesul de acumulare, de formare a solului, este predominat 
fata de procesul distructiv al solului. Acest fenomen are loc în conditiile în care, 
factorii de mediu, de vegetatie, nu sunt modificati de interventia factorului uman (în 
consecinta, predomina elementele de acumulare). 
Eroziunea accelerata

masurile corespunzatoare de atenuare a fenomenelor, poate conduce la disparitia 
orizontului de sol, al aparitiei rocilor si fundamentarii procesului de desertificare 
biologica. 

 - reprezinta procesul prin care, între rata de desprindere, de 
transport si rata de formare, de acumulare a materiei organice, se formeaza un 
dezechilibru, în sensul ca, volumul transportat (cantitatea de sol sau de roca 
transportata) depaseste volumul de acumulare (cantitatea de materie organica). De 
aceea, fenomenul de eroziune ce actioneaza asupra terenurilor (a solurilor) reprezinta 
un proces distructiv, de degradare a mediului, deoarece în situatia în care, nu se iau  

Eroziunea accelerata, este o consecinta a interventiei brutale, nerationala a 
factorului uman asupra mediului de existenta a acestuia, materializat prin: defrisari 
masive, pasunat abuziv si excesiv, luarea în cultura a terenurilor cu pante 
necorespunzatoare, fara a se lua masuri de prevenire si conservare a solului. 

 
 
 



 
 

35 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Eroziunea in lume 
 

 
 
 

Eroziune într-o zonă cultivată cu grâu lângâ Universitatea Statului Washington, 
SUA 
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Eroziune a unei faleze maritime la Southerndown  
în sudul  Tării Galilor, Regatul Unit 

 
Defrisarea se consideră una din principalele probleme economice globale, în 

special din cauza legăturii reciproce dintre degradarea terenurilor şi producţia 
alimentară.  
În fiecare zi, în lume, sunt defrişate aproximativ 13 milioane de hectare de pădure, 
estimează Global Forest Watch. Acest lucru are un impact devastator asupra 
mediului încojurător. 
Defrisarile si despaduririle reprezinta si distrugerea habitatului animalelor si 
periclitarea vietii acestora. 
La ora actuală, avem circa trei milioane de hectare de teren calamitat, o treime din 
terenul arabil, iar soluţia pentru redresarea suprafeţei sau protecţia mediului o 
reprezintă plantarea a circa 700.000 de hectare de pădure, care va avea rolul de a 
proteja solul împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene, dar şi rolul de reţinere a CO2, 
principala sursă de poluare. 
Aproximativ două treimi din animalele de pe planetă - estimându-se că există un 
număr de 30 de milioane de vieţuitoare - trăiesc în păduri. Astfel, există o serie 
întreagă de specii, precum urangutanul, gorila sau cimpanzeul, tigrul, rinocerul sau 
elefantul, ameninţate de dispariţie. Dar nu numai animalele sunt afectate, ci şi 
oamenii. 60 de milioane de persoane se bazează - în viaţa de zi cu zi - pe aceste 
resurse, confrom Global Forest Watch. 
 
 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Southerndown&action=edit&redlink=1�
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Galilor�
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Defrişările neraţionale duc la dezgolirea solului şi la dispariţia unui număr 
mare de specii de plante şi animale. Industrializarea, urbanizarea şi traficul rutier au 
dus la apariţia şi accentuarea fenomenului poluării. Substanţele eliminate în aer se 
depun pe covorul vegetal, pe case, dar ajung şi în plămânii omului de unde sunt 
vehiculate în întreg organismul producând boli grave: anemii, diverse forme de cancer, 
malformaţii. 

 

 
 
 

În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemă de interes 
naţional în scopul păstrării echilibrului ecologic, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii 
factorilor naturali, asigurării unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune 
generaţiilor actuale şi viitoare. În afară de beneficiile unei vieţi într-o lume mai puţin 
poluată şi mai echilibrată, nevoia unei dezvoltări raţionale, devine din ce în ce mai 
acută, odată cu răspândirea globală a industrializării. 

Controlul eroziunii solului se poate face folosind geotextile netesute, din 
polipropilena 100% cu goluri. Geotextilul va fi instalat dupa ce iarba a fost 
insamantata dar inainte de a planta arbusti sau copaci. 
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ELEvA ALINA BRATU, CLASA 12 E 
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Elev Mihai Dragne,  
Clasa a X-a B 

 
EVADARE 

 
Rar Rar văd pădurea falnic înverzită, 

Atât de rar, încât îi uit culoarea, 
Uit cum foşneşte frunza-ngălbenită 
Sub paşii mei şi uit ce-i încântarea! 

 
Văd pădurea-n care-i teiu-n floare, 
Sub care-albine-n roi culeg nectar, 
Iar fragii dau miresme-mbătătoare, 

Iar eu de grija vieţii n-am habar! 
 

Cum de nu ştiu, nu vreau sau n-am putere, 
Să plec din jungla citadină-aiurea? 
Măcar atât cât inima mi-ar cere, 

Să uit de stres, să văd mai des pădurea! 
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ELEvA MIhAELA TOMA,  

CAIETE DE CREATIE  
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ELEvA ANDREEA MARIANA GhIMPU, 

CERCUL FOTO 

CLASA A XI-A A 
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