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Educaţional 

 

 

Integrarea copiilor cu deficienţă 

auditivă în învăţământul de masă 

 

 Decizia integrării unui copil cu deficienţe în şcoala de masă este întotdeauna greu de 

luat. Trebuie puse în balanţă atât beneficiile, cât şi pierderile pe care le poate aduce 

integrarea. Accesul efectiv la educaţie al copiilor este vital şi integrarea şcolară este o formă a 

integrării sociale, a cărei reuşită este fundamentală pentru inserţia socială. Integrarea şcolară 

reprezintă procesul de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a 

unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar din care face parte şi de 

desfăşurare cu succes a activităţii de învăţare, adică obţinerea randamentului optim la 

învăţătură  prin raportare la posibilităţile copilului. 

 Cu privire la instruirea copiilor cu deficienţe de auz în şcoli obişnuite se poartă discuţii 

de foarte mulţi ani şi nu s-a ajuns la o poziţie comună. Cu siguranţă, din punct de vedere al 

învăţării sociale, a cărei importanţă este tot mai accentuată azi, achiziţiile copiilor care învaţă 

în şcoli obişnuite sunt net superioare în comparaţie cu ale celor care învaţă în şcoli speciale. 

Sunt de necontestat beneficiile psihosociale ale incluziunii, care facilitează asumarea de roluri 

sociale proprii în comunitate, astfel se valorizează imaginea socială a persoanei şi cresc 

competenţele în mediul social. De asemenea, contactul direct al elevilor cu deficienţe de auz 

cu colegii auzitori poate contribui la dezvoltarea deprinderilor de labiolectură, a vocabularului 

şi a deprinderilor de exprimare scrisă. Cu timpul, în funcţie de factori care ţin de colectiv şi de 

copilul deficient, se creează o acomodare, o acceptare reciprocă şi un mediu favorabil educării 

şi dezvoltării tuturor elevilor.  

 Reuşita integrării este posibilă doar prin cumularea eforturilor tuturor factorilor 

implicaţi:  

- elevul; 

- familia acestuia; 

- şcoala specială; 
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- şcoala de masă: corpul profesoral, colectivul de elevi, managementul. 

 Ideea integrării elevului M.P. într-o şcoală de masă s-a cristalizat în timpul derulării 

Proiectului de acţiune comunitară „Glasul inimii“, între Grupul Şcolar Industrial Construcţii 

Căi Ferate şi Şcoala pentru Surzi nr. 1 Bucureşti, în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară. În toate activităţile desfăşurate împreună cu elevii Grupului Şcolar (arta 

fotografierii, abilitare manuală, artă dramatică, dansuri, destindere şi recreere), M.P. a 

comunicat bine, a fost relaxat, vesel, şi-a făcut prieteni printre elevii de liceu, a continuat să 

comunice cu aceştia prin messenger, să se întâlnească cu ei şi în afara activităţilor desfăşurate 

împreună. Copilul a cunoscut şcoala, a fost încântat de dotarea acesteia, de desfăşurarea 

activităţilor de predare-învăţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevul M.P. a frecventat Şcoala pentru Surzi nr. 1 din Bucureşti din clasa I până în clasa 

a VIII-a, având diagnosticul: hipoacuzie profundă de percepţie bilaterală. Copilul a fost 

protezat din clasa I, are intelect conservat şi eforturile psihopedagogilor din şcoala specială au 

condus la o demutizare satisfăcătoare şi o labiolectură bună. A fost susţinut întotdeauna de 

părinţi, aceştia au fost consiliaţi, copilul a revenit în familie săptămânal, părinţii au înţeles cât 

de important este să comunice cu el, nu l-au izolat, l-au implicat în viaţa de familie, au 

participat alături de el la multe acţiuni organizate de şcoală. 

 Un alt factor care a cântărit greu în decizia de a urma un liceu de masă a fost oferta 

educaţională a Centrului Şcolar nr. 3 din Bucureşti, care şcolarizează elevi cu deficienţă de 

auz. Paleta specializărilor oferite pentru anul şcolar 2008-2009 era destul de îngustă: liceu – 

Biologie-Chimie, şi SAM – tâmplărie, frizerie, cofetar-patiser. Copilul îşi dorea altceva pentru 

viitorul său. 

 Decizia orientării către şcoala de masă a fost luată după ce s-a făcut încă o evaluare 

complexă a copilului, în plan cognitiv, afectiv, social, aptitudinal şi medical. De asemenea, s-
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au purtat discuţii în cadrul colectivului de profesori din şcoala de masă. Aceştia au înţeles că 

prezenţa unui astfel de copil în colectiv este o provocare. Pentru îndepărtarea barierelor cu 

care se confruntă un astfel de elev, profesorii trebuie să cunoască bine copilul, să folosească 

strategii didactice flexibile şi deschise, să abordeze metodologia predării diferenţiate care le 

permite elevilor să atingă obiectivele de învăţare în ritmuri diferite, să utilizeze materiale 

didactice variate, cu accent pe cele cu suport imagistic concret-intuitiv, să realizeze o evaluare 

autentică a progresului înregistrat, să amenajeze corespunzător ambientul educaţional, să 

dezvolte un mediu afectiv pozitiv, în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le întâlnesc şi să aibă curaj să ceară ajutor, să manifeste disponibilitate 

pentru a lucra suplimentar cu elevul atunci când este nevoie, să valorizeze relaţiile sociale la 

nivelul colectivului de elevi al clasei şi al şcolii. Bineînţeles că elevul va fi ajutat în continuare 

de psihopedagogii din şcoala specială pentru îmbunătăţirea capacităţii de exprimare orală şi a 

labiolecturii. 

 Rămânea o singură necunoscută: aceea a colectivului de elevi din care va face parte. 

Care va fi atitudinea acestora, cum se va integra M.P. în colectiv, noii colegi vor fi deschişi 

comunicării, vor avea răbdarea necesară pentru a-l asculta, vor învăţa să-i vorbească faţă în 

faţă, să vorbească firesc, normal, fără să ţipe sau să şoptească, cu gura deschisă suficient, vor 

folosi gesturile şi expresia feţei ca să se facă înţeleşi, vor fi dispuşi să îl ajute atunci când nu 

înţelege? 

 Relaţiile dintre cei clasaţi în categoria normalităţii şi cei cu deficienţe sunt mediate 

uneori de prejudecăţi, de clişee afective şi atitudinale. Ghidaţi de aceste clişee, auzitorilor li se 

întâmplă, adesea, să extrapoleze deficienţa de auz asupra altor funcţii psihologice, cum ar fi: 

inteligenţa, afectivitatea, voinţa etc., ceea ce reprezintă o greşeală inadmisibilă. Aceste clişee 

reprezintă, de cele mai multe ori, toată „compasiunea“ pe care unii o au în legătură cu lumea 

deficienţilor şi care pot deforma relaţiile lor cu această lume. Astfel, aceste relaţii pot fi 

marcate nu numai de malpercepţie, ci şi de malpraxis. 

 Persoanele înzestrate cu auz îşi reprezintă surditatea ca pe un stigmat care afectează 

întreaga personalitate a deficienţilor, ceea ce este profund neadevărat. 

 Ceea ce ar trebui să ştie semenii noştri care nu au venit decât sporadic în contact cu 

deficienţii de auz ar fi câteva aspecte importante: 

– Limbajul semnelor folosit de către aceştia este un limbaj natural, complex. El este 

parte a culturii surzilor şi trebuie învăţat în şcoală (UNESCO a dat limbajului semnelor statut 

oficial). 
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– Demutizarea poate conduce la o însuşire bună a limbajului oral. 

– Deficientul de auz are o citire labială bună, care se învaţă tot în şcoală. Foarte mulţi 

ajung la performanţa de a citi labial o discuţie purtată în apropierea lor între două sau chiar 

mai multe persoane. Deşi au această capacitate, trec cu discreţie mai departe, nu se opresc să 

privească, aşa cum fac mulţi auzitori în faţa unui grup de surzi ce comunică în limbaj mimico-

gestual, privindu-i ca pe o curiozitate a naturii sau, poate, cu milă, ambele atitudini fiind 

nepotrivite. 

– Deficienţii de auz înţeleg foarte bine şi foarte repede ceea ce le comunicăm, uneori 

sunt suficiente câteva semne. Capacitatea lor de înţelegere nu este afectată de surditate, aşa 

cum se crede. În schimb, auzitorii pot folosi câteva fraze, uneori complicate, pentru a 

transmite o idee.  

– Surzii sunt foarte expresivi în comunicare, tocmai pentru că se folosesc de limbajul 

trupului şi de mimică (expresivitatea privirii, zâmbetul etc.). Prin comparaţie, ca şi printre cei 

ce aud, în lumea deficienţilor de auz găsim foarte multe persoane talentate, inclusiv în 

domenii care cer fineţe în coordonarea mişcărilor fine, o concentrare deosebită, voinţă şi 

tenacitate.  

 Lumea celor ce nu aud este insuficient cunoscută. Ea reprezintă un potenţial uriaş, 

uneori tratat cu superficialitate sau chiar ignorat. 
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Împreună, fără droguri! 

 

Lupta împotriva consumului de droguri este o 

problemă socială, economică şi politică; ea implică 

deopotrivă şcoala, familia, comunitatea şi biserica, acestea 

fiind locurile în care copilul creşte şi se educă pentru a se 

forma ca om şi pentru a se integra în societate. 

În condiţiile societăţii contemporane, schimburile 

economice, sociale şi culturale din toată lumea exercită o 

influenţă profundă asupra comportamentului 

adolescenţilor, provocând deplasări de imagine şi de 

perspectivă în domeniul educaţiei. 

Deoarece şcoala joacă un rol fundamental în 

prevenirea comportamentelor daunătoare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării desfăşoară în 

cadrul Strategiei Naţionale Antidrog, concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună“. 

Concursul a debutat în anul 2003 şi se bazează pe trei principii eficiente ale luptei împotriva 

drogurilor: lucrul în echipă, educaţia între egali, voluntariatul. 

În cadrul acestui concurs de proiecte, Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate din 

Bucureşti, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Zinca Golescu“ din Piteşti, a iniţiat şi derulat 

un proiect educativ numit „Împreuna fără droguri“, în care se pune accent pe profilaxia 

consumului de droguri în rândul elevilor de liceu.  

Echipa de proiect şi-a propus următoarele obiective: 

– informarea elevilor despre efectele consumului de droguri; 

– crearea unor deprinderi sănătoase, în ideea de a apela la consultanţă de specialitate: 

psihologie educaţională, consiliere şcolară; 

– dezvoltarea capacitaţii de luare a deciziilor corecte în ceea ce priveşte propria 

sănătate, dar şi a celor din jur. 

Grupul-ţintă a fost format din elevii claselor a IX-a şi a X-a de liceu. Beneficiarii acestui 

proiect sunt toţi participanţii: elevi, părinţi, profesori. 

 Activităţile educative au avut loc sub îndrumarea prof. D. Braşoveanu, prof. E. 

Tufeanu, prof. P. Ioniţă – consilier educativ. Acestea au constat în: întâlniri-dezbateri pe tema 

consumului de droguri, sesiuni de referate, realizarea unor expoziţii cu lucrările artistice ale 
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elevilor, aplicarea unor chestionare de evaluare. Au fost invitaţi medici, psihologi, 

reprezentanţi ai A.N.A, ai Poliţiei şi Jandarmeriei. 

 

După implementarea proiectului şi jurizarea lui de către 

organizatorii concursului naţional „Împreună“, şcoala noastră a 

fost nominalizată printre cele şapte şcoli participante la faza 

naţională şi la stagiul de formare, care a avut loc în tabăra de 

vară din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa, în perioada 12–16 

septembrie 2008. 

Echipa de elevi: Georgeta Măzărache (clasa a XI-a A), Catalina Bragă (clasa a XI-a A), 

Mihai Răducă (clasa a X-a B) şi Dan Nişcoveanu (clasa a X-a B) au prezentat într-un mod 

atractiv şi convingător rezultatele eforturilor lor.  

 

                      

 

În tabăra de vară, copiii au lucrat pe echipe, individual şi pe ateliere de lucru: pictură, 

desen, ceramică, modelare, origami, muzică, dans, teatru, sport, alpinism, comunicare, 

antidrog. S-a urmărit implicarea adolescenţilor în activitaţi atractive de petrecere a timpului 

liber în detrimentului consumului de droguri.  

Elevii au fost entuziasmaţi de această abordare a problematicii şi şi-au exprimat 

dorinţa de a împartaşi colegilor lor experienţa obtinută şi continuarea acestui proiect în anul 

şcolar 2008–2009. 

          Dr.Adj. prof.ing. Marinescu Georgeta 

Prof. Elizeta Tufeanu  
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Limbă şi literatură română 

 

 

„Dar“ şi „ci“ în proverbele şi maximele româneşti.  

Conectori pragmatici vs. marcatori discursivi 

 

Vom porni analiza conectorilor pragmatici, „dar“ şi „ci“, cu definiţia din DSL (Dicţionar 

de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 130–131), a unui conector textual/pragmatic: 

„cuvânt sau grup de cuvinte din clasa adverbului sau a conjuncţiei a cărui funcţie este să 

asigure legătura formală şi semantică dintre segmentele unui discurs, constituind unul dintre 

mijloacele importante de realizare a coeziunii textuale“. 

Astfel, conectorii pragmatici sunt definiţi în general prin capacitatea lor de a stabili o 

relaţie între două acte de limbaj; cadrul specific de manifestare a comportamentului lor este 

dialogul; ei realizează interacţiunea conversaţională şi stabilesc gradual coeziunea textului pe 

care îl produc pas cu pas contribuţiile complementare. „Dar“ şi „ci“ fac parte din conectorii 

pragmatici nespecifici conversaţiei cotidiene.  

În inventarul de conectori adversativi de bază ai limbii române se disting trei tipuri (v. 

Clasificarea acestor conectori în Conjucţiile adversative din limba română: tipologie şi 

niveluri de incidenţă, Rodica Zafiu, 2005):  

 contrazicerea aşteptărilor create de primul membru al opoziţiei: N-are bani, 

dar e totuşi bărbier (Toate exemplele sunt luate din Proverbele lumii despre 

calităţi şi defecte, Ed. Albatros, Buc. 1978); 

  corectarea (corecţia, 

rectificarea) şi substituirea unei 

ipoteze negate explicit: Sunt eu 

negru, dar nu sunt diavol; 

 contrastul tematic: Afară plouă, 

dar în casă e bine. 

Româna dispune de conjuncţii 

specializate pentru cele două tipuri principale de adversative, de contrazicere a aşteptărilor 
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(dar/însă – au valoarea procedurală a unui segment care neagă aşteptările, care contrazice şi 

elimină asumpţiunile acestuia) şi de corecţie polemică prin substituţie (ci – e condiţionat de 

formularea unei propoziţii negative, căreia i se explicitează focusul şi care e substituită prin 

corespondentul său afirmativ, prezentat ca adevărata intenţie de enunţare a locutorului.). În 

proverbele şi maximele româneşti aceste conjuncţii sunt foarte des utilizate. 

Din punctul de vedere al nivelurilor de incidenţă (model propus de Eve Sweetser, în 

1990, şi completat de E. Lang, în 2000), dar funcţionează la fel de bine la toate cele trei 

niveluri: 

 la nivel semantic (opoziţia se realizează la nivelul conţinutului explicit şi al 

implicaţiilor), există două utilizări principale:  

a) contrazicerea aşteptărilor: primul membru introduce o afirmaţie cu rol de concesie, 

pe care al doilea o contrazice, prezentând argumentul decisiv 

Ex. (membrul Q introduce direct concluzia argumentării, care contrazice implicaţia lui 

P’ a lui P): Are gura-mpiedicată / Dar taina o spune îndată; (P) dar (Q) 

(P’) [nu vorbeşte mult] 

 Priveşte liniştit în mormânt, dar se cutremură când vede copeica; (P) dar (Q) 

(P*) [nu-i este frică de moarte] 

b) contrastul semantic orientat: presupune o opoziţie evidentă între sensul 

propoziţiilor (marcată adesea de paralelismul sintactic şi de antonimia lexicală). 

Ex. (se caracterizează prin reversibilitate: P dar Q = Q dar P): Sunt eu negru, dar nu 

sunt diavol. Contrastul pur nu ar trebui să admită echivalarea cu o structură concesivă; când e 

orientat argumentativ, contrastul pare chiar să aparţină mai degrabă tipului nonconcesiv, în 

care concluzia argumentării rămâne implicită; însă, în unele cazuri, parafrazarea printr-un 

raport concesiv e totuşi posibilă. 

 la nivel epistemic, dar produce enunţuri ce nu pot fi interpretate semantic nici 

prin contrazicerea aşteptărilor, nici prin contrast, având mai degrabă aspectul 

unei relaţii „adversative inverse“ 

Ex. (a doua propoziţie poate fi echivalată cu o consecinţă): Bastonul rupe oasele, dar 

nu atinge viciul niciodată / deşi nu atinge viciul niciodată; Virtutea e uşoară ca pana, dar 

pana are şi ea greutatea ei / deşi pana are şi ea greutatea ei. 

 la nivel pragmatic: ca marcă discursivă, dar (da*) poate indica respingerea, 

surpriza, atitudinea polemică sau doar întreruperea unei expuneri printr-o 

întrebare (aici dar poate fi substituit cu însă sau cu zero) 
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Ex.: Trage zăvorul, închide, dar / însă / ø pe paznici cine-i va păzi? 

Toate fetele sunt bune, dar / însă de unde vin soţiile rele? (nivelul pragmatic 

presupune articularea unor acte de limbaj diferite: scuza, acuzaţia). 

Marcatorii discursivi (pragmatici) sunt parte integrală din enunţ, dar nu şi din 

conţinutul mesajului transmis (nu participă la sensul propoziţional al enunţului). Ei sunt 

morfeme libere care apar la iniţiala unui segment de discurs, indicând un mesaj specific (ajută 

la configurarea funcţiei pragmatice pe care o are enunţul). 

Ca şi ceilalţi marcatori discursivi, „dar“ şi „ci“ (care formează o relaţie de contrast), 

leagă două segmente de discurs S1 şi S2 care fiecare codifică un mesaj complet şi semnalizează 

o relaţie între S1 şi S2: 

Ex.: E uşor să furi, dar greu să dai socoteală. 

Fără adevăr oamenii nu trăiesc, ci plâng. (în ambele cazuri relaţia este de contrast 

între S1 şi S2). 

Porcul tot strânge, se îngraşă bine, / Dar pentru alţii, nu pentru sine. 

Sunt eu negru, dar nu sunt diavol. (în următoarele două situaţii se produce anularea 

implicaturii contextuale, relaţia de contrast fiind mai mare la S2). 

Toate fetele sunt bune, dar de unde vin soţiile rele? (contrast între două atitudini 

propoziţionale: S1= atitudine pozitivă / optimism; S2= atitudine negativă / pesimism). 
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Ilie Moromete – oglindă şi realitate 

 

 

Marin Preda a debutat în ziarul Timpul cu schiţa „Pârlitul“, în 1942. Volumul de proză 

scurtă, intitulat Întalnirea din pământuri (1948), prezintă lumea rurală într-o manieră 

distinctă. 

Primul său roman, Moromeţii, este considerat o operă fundamentală a 

literaturii române postbelice, rămânând piatra de hotar a operei sale. Ideea 

realizării unui roman l-a ispitit pe Marin Preda înca de când scria nuvele. Una 

dintre ele, Dimineaţă de iarnă, conţinea finalul Moromeţilor şi intriga cărţii. 

Ecoul alteia, O adunare linistită, se regăseşte în povestea călătoriei pe care a 

făcut-o cândva personajul romanului la munte împreuna cu Tudor Bălosu, ca să vândă 

cereale. Paţanghel este, de altfe,l porecla lui Ilie Moromete. Marin Preda şi-a scris romanul 

între anii 1949–1955, trecând prin câteva versiuni până la cea cunoscută astăzi de cititori. 

Materialul cărţii a fost scos dintr-o experientă de viaţă directă, satul Siliştea-Gumeşti, în care 

s-a născut şi a crescut scriitorul. Acesta a mărturisit că a scris romanul sub sentimentul 

admiraţiei nutrite în copilarie pentru tatal lui, Tudor Călăraşu. Personalitatea puternică a 

acestuia l-a atras şi fascinat, autorul privindu-l de mic ca pe un om ieşit din comun: „Scriind, a 

declarat Marin Preda, totdeauna am admirat ceva, o creaţie preexistentă, care mi-a fermecat 

nu numai copilăria, ci şi maturitatea: eroul preferat, Moromete, care a existat în realitate, a 

fost tatăl meu. Acest sentiment a rămas stabil şi profund pentru toată viaţa şi, de aceea, atât 

cruzimea, cât şi josnicia, omorurile şi spânzurările întalnite des la Sadoveanu şi Rebreanu, şi 

existente, de altfel, şi în viaţa ţăranilor, nu şi-au mai găsit loc şi în universul meu scăldat în 

lumina eternă a zilei de vară“. 
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Moromeţii impresionează de la prima lectură şi uimeşte la lecturile ulterioare pentru că 

deschide noi orizonturi spre întelegere. Pe tatăl scriitorului însa, cartea nu l-a prea 

entuziasmat şi iubitor de poveşti miraculoase (îi plăcea basmul Zânele din Valea Cerbului), 

acesta nu întelege de ce poate interesa o carte care constituie o realitate cunoscută. 

 

Romanul Moromeţii a stârnit sentimentul că e o operă mai puţin obisnuită, fiind 

originală prin adânca dimensiune psihologică, autorul dovedindu-se un bun cunoscător al 

psihologiei umane şi propunând un tip inedit al ţăranului român prin autenticitate, prin 

comportament, prin limbaj, prin modalitatea simplă de înţelegere a vieţii. 

Bibliografie: 

Florea Fugariu ,,Morometii“, în Viaţa românească, nr.7/1964. 

Silvian Iosifescu, Drumuri literare, Bucureşti, 1957. 

Prof. Marga Magdalena Mara 
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Critica impresionistă –mutaţii actuale 

Partea I 

 

I. PRELIMINARII TEORETICE 

Critica impresiei sau impresia criticii? 

 O abordare istorică a criticii impresioniste pe plan european 

trimite la spaţiul francez din prima 

jumătate a secolului XX şi la criticii – 

scriitorii care au instituţionalizat asimilarea 

subiectivă a literaturii. Evident, acest stil de 

lucru a atras multe critici datorită lipsei de 

obiectivitate. În Franţa, mişcarea îşi are 

originile nu foarte îndepărtate în descrierea 

operelor picturale, demers ce avea tangenţe 

cu iconologia si ekphrastica. De aceea, nu e de mirare că principala contribuţie le revine 

fraţilor Goncourt. Aceştia îşi arogă în jurnalele publicate în timpul vieţii libertatea de a judeca 

operele după propria voinţă („la volonté de juger les hommes et leurs oeuvres au gré de ses 

propres passions“, FAYOLLE, Roger, La critique littéraire en France du XVIe siècle a nos 

jours, Ed. Armand Colin, Paris, 1964, p. 129).Ignorarea subiectivităţii pare inevitabilă atât 

timp cât emiţătorul este o persoană. Din sfera preponderent a criticii de artă se trece în cea a 

literaturii pure. Dintre reprezentanţii acestui curent se remarcă Anatole France, cunoscut mai 

mult prin activitatea de scriitor decât prin cea de critic, şi Jules Lemaître. Ambii fac corp 

comun prin trecerea de la o sferă de practicare a criticii la alta, de obicei diametral opusă. 

Această oscilare îşi găseşte sfârşitul şi împlinirea prin practicarea unui soi de critică în care 

primatul subiectivităţii nu este doar un mijloc, ci şi un scop. Anatole France, după ce se 

dedicase criticii ştiinţifice, îşi propune deliberat să se recâştige pe sine prin critica 

impresionistă  (idem), iar Lemaître abuzează, s-ar putea spune, de impunerea propriei opinii 

prin cuvântul tipărit, alunecând spre o moralizare deloc constructivă pe alocuri atât a operei, 

cât şi a scriitorului (idem). Mecanismul de deducere a sensului operei este lesne de identificat. 

După cum am afirmat, inspirându-şi teoria din critica vizuală, impresioniştii au instituit 

supremaţia imaginii, continuând „analiza“ cu suprapunerea dintre convingerile şi ideologiile 

personale trezite de ansamblul tematic şi ideatic al operei literare.  
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 Istoricii criticii literare susţin că, spre deosebire de A. France, Lemaître a putut să dea 

verdicte viabile, care s-au confirmat de-a lungul timpului. Departe de a neglija, totuşi, faptul 

că orice act critic emis de un individ poartă amprenta subiectivităţii acestuia, eşafodajului de 

principii critice al lui Lemaître i se poate reproşa nu atât afirmarea subiectivităţii, cât a 

simpatiei în relaţia cu opera literară (în colecţia de studii critice ce numără opt volume, 

Lemaître afirmă: „la critique des defauts este trop aisée et a de grandes chances d’être stérile“. 

Apud FAYOLLE, Roger, op. cit., p. 131.). Simpatia e înţeleasă însă în toate resursele ei 

polisemantice, atât ca apreciere pozitivă a textului, cât şi ca o adaptare a stărilor sufleteşti la 

specificul textului. Din această contaminare reciprocă a universurilor afective (cel al 

cititorului şi cel al scriitorului în manieră indirectă) se deducea esenţa textului.  

 După părerea noastră, chimia literară funcţionează până la un nivel mult inferior 

lecturii neempatice. Riscul ca textul să fure criticului covorul de obiectivitate ce îi conferea 

stabilitate este destul de mare, iar tentaţia de a cădea în elucubraţii sentimentale pândeşte 

fiece rând. Mai mult decât atât, în articolele sale polemice, Lemaître manifestă o oarecare 

desconsiderare atât faţă de contemporanii săi literaţi, cât şi faţă de cititorii neavizaţi, 

neasumându-şi răspunderea pentru consecinţele propriilor afirmaţii („Puisqu’au surplus tout 

est vanité, aimons les livres qui nous plaisent sans nous soucier des classifications et des 

doctrine set en convenant avec nous – même que notre impression d’aujourd’hui n’engagera 

point celle de demain.“ LEMAÎTRE, Jules, Les Contemporains, Première série, Oudin et Cie 

Editeurs, Paris, 1982, p. 85). O asemenea declaraţie poate da impresia de neprofesionalism şi 

de practicarea unui critici a l’improviste. În mod cert, intuiţiile lui Lemaître cu privire la 

contemporanii săi Alphonse Daudet sau Guy de Maupassant s-au confirmat. Respingerea 

clasificărilor şi a doctrinelor se armonizează cu ordinea aleatorie a argumentelor, dictată de 

dispoziţiile spiritului. În Conceptele criticii, René Wellek (WELLEK, René, Conceptele criticii, 

Ed. Univers, Bucureşti, 1970, p. 22) recunoaşte importanţa medalioanelor care constituie cele 

opt volume ale seriei Les Contemporains, precum şi consistenţa lor ideatică, deşi descendenţa 

din Sainte-Beuve constituie din start o limitare a aprecierilor pozitive. Totuşi, el consideră 

acest gen de critică „învechită“ şi în neconcordanţă cu timpurile noi în care primau sistemele. 

Într-un articol polemic în care apără impresionismul în critică, E. Lovinescu invocă 

superioritatea expresiei lui Émile Faguet (E. Lovinescu, Impresionismul în critică, în 

Antologia criticilor români. De la T. Maiorescu la G. Călinescu, vol. II, Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 1971, p. 16). Apelul la superioritatea criticului impresionist recunoscut ca 

„reprezentantul cel mai de frunte de astăzi al impresionismului în critică“ (E. Lovinescu, op. 
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cit., p. 16) se constituie şi ca un „tribute to“, dedicat coordonatorului tezei de doctorat şi 

maestrului său din perioada studiilor în Franţa. În România, critica impresionistă îi are ca 

reprezentanţi pe E. Lovinescu, în perioada 

interbelică, şi pe Nicolae Manolescu, în 

perioada contemporană. Reprezentanţi, însă 

nu în aceeaşi măsură. Dacă Lovinescu se 

recunoaşte ca fiind un discipol al şcolii 

impresioniste franceze prin admiraţia pe care 

o manifestă faţă de Faguet, Manolescu 

practică o critică impresionistă în manieră 

voalată, dând mai mult impresia că o face, dar, de fapt, estompând stridenţele teoretice în 

interpretarea propriu-zisă a textelor literare.  

 Astfel, unii cititori ai studiilor critice ale lui Nicolae Manolescu pot uneori avea 

impresia că citesc critică impresionistă. 

Prof. Sorina Negoiţă 
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Cenzura sub comunism. O perspectivă diacronică 

Partea I 

 

 

Pentru G. Durand , sabia este un simbol diurn, un element definitoriu al paradigmei eroului 

civilizator, o întruchipare a actului justiţiar, care disociază binele de rău. Pentru noi însă, 

sabia este instrumentul mutilant al autorităţii care se impune prin forţă, este reprezentarea 

metaforică a cenzurii aberante, rafinate şi, totodată, reale. Ca formă de constrângere, cenzura 

se confundă cu istoria războiului, se naşte odată cu el şi se perpetuează până în 

contemporaneitate, schimbând cameleonic diverse forme şi culori, până la o supremă explozie 

sub roşul comunist. Privită în unduirile devenirii sale, e mai veche, poate, decât noţiunea de 

libertate şi, cu toate acestea, nu poate fi analizată altfel decât dihotomic: pondere şi 

contrapondere, libertate şi cenzură. Aplicând principiul elin al terţului exclus, vom structura 

acest articol binar, la un pol se va situa naşterea conceptului de libertate pe teritoriul nostru, 

iar la celalalt, noşiunea de necesitate, particularizată sub forma cenzurii. Accentul va cădea pe 

oximoronul cenzurii moderne, primul termen venind din Antichitate şi feudalism, al doilea 

bazându-se pe drepturile omului. Vom analiza, aşadar, capriciile acestui act inchizitor în 

comunismul românesc şi particularităţile sale de-a lungul a patru episoade istorice: 

prosovietismul, proletcultismul, comunism-naţionalismul şi noul val de epurare. 

 Sub lupa istoriei ideilor (history of ideas), libertatea se confundă cu ceea ce Arthur O. 

Lovejoy şi George Boas numesc unit-idea (apud Adrian Marino, Libertate şi cenzură în 

România. Începuturi, Polirom, Iaşi, 2005, p. 12), se situează dincolo de simplul concept şi se 

manifestă drept esenţă a unei teorii, a unui program/ideal pe care îl putem reduce la o schemă 

definitivă, cu valoare constantă. Poltitogramă (Vlad Georgescu), common place sau topos, 

ideea de libertate pătrunde pentru prima oare la noi sub specia slobozeniei voinţei, a acelui 

mecanism fin care declanşează acţiunea fără altă cauză decât necesitatea de a voi, fără altă 

determinare decât simpla posibilitate de a alege să te exprimi într-un sens sau altul. Astfel că, 

în Transilvania veacului al XVIII-lea, sub influenţă straină, se înregistrează primele tentative 

de reflecţie românească pe această temă, contemporane cu întreaga tradiţie europeană a ideii 

de libertate a voinţei. Iar primul român care exprimă limpede acest concept este Paul 

Iorgovici, într-o carte aparută la Buda, în 1799, Observaţii de limbă românească: 

 „Tot insul e slobod a gândi de fiece lucru după cum se pricepe, sloboda voie a 

noastră…“ (ibidem, p. 22) 
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Desprinse din masoneria franceză, noile principii apar ca o formă de subminare a 

autorităţii, manifestate în plan istoric drept Monarhie sau Biserică, iar în plan filosofic drept 

necesitate ori constrângere. Într-o cultură fără tradiţie critică, sunt contestate în primul rând 

papalitatea (Petru Maior, Procanon), prejudecata şi superstiţia (Dositei Obradovici). Cea 

dintâi formă de subversiune este cea a libertăţii religioase, efect al propagării iluminismului. 

Legile naturii (firii) sunt disociate de legile divine, la fel şi puterea politică de cea bisericească, 

se modifică principiul autorităţii în stat, călugăria pierde mult din prestigiul său tradiţional, în 

timp ce cartea sfânta bisericească începe să se desacralizeze: de plidă, Bucvariul din 1779 al 

cărui conţinut va fi strict laic. Astfel, după Unirea cu Biserica Romei din 1700, cea mai 

populară formă de liberate în Transilvania devine cea religioasă, bazată pe principiul modern 

salva sua eligendi libertate, conform căruia fiecare om se poate mântui în ritul său, iar noul 

ideal cultural va fi reprezentat de cartea laică. 

Cu statut de instituţie de guvernământ, alături de Propagandă şi Securitate, prima 

urmărind schimbarea modului natural de a gândi al omului, a doua luând forma torturilor 

fizice şi psihice; Cenzura are un statut deosebit. Acţionează direct asupra intelectului, 

blocându-l şi deturnându-l spre scopuri direcţionate. E vorba, aşadar, de o luptă pentru 

existenţă, una de spirit, alta de dogmă. Mai mult chiar, fără cenzură „cartea neagră a 

comunismului ar fi lipsită de pagini importante şi ar fi pe alocuri eronată, atâta vreme cât îi 

vom lăsa pe alţii, din afara pătimirii noastre comune, să ne scrie istoria obsedantelor şi 

satanicelor decenii“. 

Astfel, orice putere este interesată de a controla mijloacele de comunicare, ea încearcă 

să perceapă în timp util modificările de atitudine ale mediilor sociale. Vrea să ştie cum se 

oglindeşte ea în conştiinţa maselor şi cum poate controla această imagine. În acest context, 

cenzura devine „actul oricărei entitaţi politice, religioase, militare ori administrative de a 

condiţiona exprimarea/didfuzarea de informaţii, opinii, idei, în sens larg, creaţii intelectuale, 

pe care publicul are dreptul să le cunoască, în funcţie de valorile pe care acesta întelege să le 

protejeze la un moment dat“ (Marian Petcu, Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii, Polirom, 

Iaşi, 1999, p. 7). În acest sens putem vorbi de un act imoral, motivat de valorile puterii. 

Prof. Georgiana Zmeu 
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Ştiinţe 

 

 

Senzori de proximitate optici 

 

 Creşterea deosebită a complexităţii sistemelor automatizate de producţie necesită 

folosirea unor componente care să fie capabile să primească şi să transmită informaţii 

referitoare la procesul de producţie. Informaţiile sunt recepţionate, prelucrate şi transmise 

mai departe de către senzori. 

Senzorii sunt elemente care transformă o mărime mecanică intr-un semnal electric sau 

pneumatic. Rolul lor este de a furniza unităţii de comandă informaţii pe baza cărora aceasta 

poate sa realizeze un ciclu automat de funcţionare. Este esenţial ca informaţia transmisă să fie 

corectă, motiv  pentru care alegerea tipului de senzor folosit trebuie făcută cu discernământ. 

Senzorii cei mai folosiţi in sistemele de automatizare digitale sunt cei care sesizează mişcările 

ansamblurilor mobile din sistem (de exemplu faptul că sarcina antrenata de un cilindru a 

ajuns la cap de cursa) sau prezenţa unui obiect intr-un anumit punct al spaţiului de lucru. 

 După natura semnalului cu care lucrează senzorul există: senzori pneumatici, 

electronici, optici, magnetici, cu ultrasuntete etc. Există senzori pentru majoritatea mărimilor 

fizice, care reacţionează la una din aceste mărimi şi transmit semnale relevante. 

 Senzorii sunt dispozitive care pot să opereze atât prin contact fizic (un comutator, un 

senzor de forţă ) cât şi fără contact fizic ( bariera de lumină , bariera de aer, senzor magnetic). 

Senzorii de proximitate sunt dispozitive care permit detectarea şi semnalizarea 

prezenţei unor obiecte în câmpul lor de acţiune, fără contact fizic cu obiectele respective. 

Senzorii de proximitate au o caracteristică tip releu - tot sau nimic - adică semnalul de ieşire 

reprezintă prezenţa sau absenţa obiectului controlat. 

 Senzorii de proximitate au o largă utilizare în toate domeniile industriale datorită 

avantajelor pe care le oferă: 

 siguranţă în funcţionare; 

 posibilitate de reglaj ( internă sau externă prin modificarea poziţiei ) ; 
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 fiabilitate mare; 

 gabarit extrem de redus; 

 consum energetic redus. 

Clasificarea senzorilor de proximitate  se face după principiul de funcţionare.   

Astfel se poate vorbi despre senzori de proximitate optici, capacitivi, inductivi, magnetici, cu 

ultrasunete. 

 Funcţionarea senzorilor optici se bazează pe interpretarea unui semnal de lumină in 

spectrul vizibil sau invizibil. Semnalul este interpretat de un receptor ca prezenţa sau absenţa 

unui obiect, fie ca urmare a întreruperii razei optice prin interpunerea unui obiect între 

emiţător si receptor, fie datorită reflectarii unui flux luminos, produs de emiţător, de către o 

suprafaţă reflectorizantă. 

 Emiţătoarele sunt fabricate din material de tip semiconductor pe baza de galiu sau 

arseniu: 

 cu spectru infraroşu invizibil - in acest caz nu se foloseste fibra optică; 

 cu spectru infraroşu vizibil - se pot realiza variante constructive cu conexiune fără fibră 

optică. 

 Receptoarele pot fi un fototranzistor cu siliciu sau o fotodioda cu siliciu.În mod uzual, 

senzorii de proximitate optici obişnuiţi au în construcţia lor elemente de protecţie la 

inversarea polarităţii, la scurtcircuit sau la vârfuri de tensiune. 

 Un senzor optic de proximitate este alcătuit din două părţi principale: emiţător si 

receptor. Emiţătorul şi receptorul pot fi montate constructiv intr-o carcasă comună sau în 

carcase separate. În emiţător se află sursa care emite lumina roşie sau infraroşie şi care, 

conform legilor opticii, se poate propaga in linie dreapta, poate fi deviată, intreruptă, 

reflectată sau direcţionată. 

 De obicei, senzorii de proximitate optici sunt construiti in incinte inchise ermetic şi au 

o bună protecţie împotriva pătrunderii apei şi prafului. 
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 Un senzor optic de proximitate poate fi expus in timpul funcţionarii la contaminarea cu 

praf, mizerie sau ulei, ceea ce conduce la diminuarea capacitaţii de sesizare. 

 La un senzor cu emiţător şi receptor separaţi, contaminarea suprafetelor acestora poate 

duce la indicarea prezenţei unui corp între emiţător şi receptor. 

În cazul unui senzor cu difuzie, contaminarea puternică a suprafetei lentilei poate fi evaluată 

ca absenţa unui obiect chiar dacă acesta exista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru siguranţa in utilizare trebuie luate următoarele măsuri: 

 folosirea de senzori optici cu suficienta rezervă de putere in ceea ce priveste 

intensitatea luminii emise de emitator; 

 folosirea de senzori cu indicatoare vizuale care să indice prin clipiri dese faptul că 

intensitatea semnalului optic este aproape de limita minimă detectabila; 

 folosirea senzorilor cu semnalizare automată a pericolului de contaminare. 

 

Ing. prof. Manuela Ianina Buşe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optical proximity  switch
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Echipamente electromecanice şi pneumatice 

 

Lucrarea se referă la toate tipurile de mijloace de transport rutiere (de exemplu, 

automobile), pe şine (tramvaie, trenuri), aeriene (elicoptere, avioane) şi chiar navale 

(vapoare), în situaţiile în care se produc accidente, de exemplu, cu o frecvenţă mare, 

tamponări, căderi, precum şi calamităţi. 

În aceste situaţii se impun intervenţii rapide pentru salvarea de vieţi omeneşti, care sunt 

surprinse în contorsionări de materiale metalice şi nemetalice, care opun rezistenţă la 

deblocarea persoanelor, în vederea acordării de ajutor medical urgent. 

Forma minispaţiilor, de tip carceră, este diversă, mai ales datorată deformărilor şi blocărilor 

produse în urma impactului. Componentele, metalice sau nemetalice, care alcătuiesc aceste 

spaţii de încarcerare formate după impact sunt, în cea mai mare parte, din tablă de diferite 

grosimi sau alte plăci din materiale nemetalice care opun rezistenţe mari la tăiere, profile din 

oţel sau aluminiu, de exemplu platbande, corniere, profile rotunde, precum şi ţevi rotunde, 

pătrate, dreptunghiulare. 

 

1. TIPURI CONSTRUCTIVE DE ECHIPAMENTE PENTRU DESCARCERARE 

 

Cele mai multe echipamente sunt complexe şi impun manipularea lor de către persoane care 

posedă certificate de competenţă în acest domeniu. Ele sunt în cea mai mare parte 

mecanizate, acţionate electric, pneumatic, hidraulic, dar se utilizează şi echipamente manuale, 

de exemplu, foarfece manuale multifuncţionale în construcţii, specializate pentru tăiere şi 

decupare în aşa fel, încât manipularea lor să se facă cu efort cât se poate de mic. 

Lucrarea de faţă tratează echipamentele mecanice acţionate electric – numite 

electromecanice; pneumatic – numite pneumomecanice şi hidraulic – numite hidromecanice. 

Se menţionează că mai sunt şi alte procedee, ca, de exemplu, tăierea cu flacără oxiacetilenică, 

echipamente de foraj cu lance termică („intrafix”) sau cu lance hidraulică (puşca „Jetin”) [1].  

Menţionăm că toate aceste echipamente mecanizate pentru intervenţii fac parte dintr-o 

sistemă de echipamente ce cuprinde grupuri de producere de energie şi anume generatoare de 

curent electric pentru echipamente electromecanice, moto sau electro-compresoare şi grupuri 

hidraulice pentru echipamentele hidromecanice. Există cerinţa ca toate aceste echipamente să 

fie portabile sau mobile, de masă mică şi să poată fi rapid puse în funcţiune. 



 23 

Categoria de echipamente pentru intervenţii la accidente şi calamităţi este structurată pe 

patru grupe: foarfece manuale multifuncţionale, echipamente electromecanice, echipamente 

pneumomecanice şi echipamente hidromecanice. 

 

2. FOARFECE MANUAL MULTIFUNCŢIONAL 

 

Echipamentul de tăiere manuală are o masă redusă, 

circa 0,400 kg şi se foloseşte pentru tăierea, la 

diferite unghiuri, a materialelor metalice, de exemplu 

tablă cu grosimea de 1 mm sau a celor nemetalice, de 

exemplu PVC, cu grosimea de (9…16) mm (fig. 2.1). 

 

3. ECHIPAMENTE ELECTROMECANICE  

PENTRU DESCARCERARE [5] 

 

Din această grupă se exemplifică două tipuri constructive de foarfece mari de tăiere profile la 

care, convenţional, se dă mărimea diametrului elementului de tăiere la oţelul rotund. 

       3.1. Foarfece de tăiere profile, 

              electromecanic, portabil 

Parametrii tehnici principali ai echipamen- 

tului sunt: diametrul maxim de tăiere 14 mm, 

tensiunea monofazată: 230 V la 50 Hz, puterea 

motorului electric: 1100 W, turaţia motorului electric: 

10.000 rot/min, dimensiunile de gabarit (lg×lt×h): 

630×120×140, masa echipamentului, 9 kg (fig. 3.1).  

Motorul electric antrenează o pompă hidraulică, care,  

                                                                        datorită presiunii hidraulice de 550 bar dezvoltă o  

                                                                       forţă de tăiere de 16 t. 

 

Fig. 2.1. Foarfece manual  
               multifuncţional 

 

Fig. 3.1. Foarfece de tăiere 
electromecanic portabil 
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3.2.  Grup electrogen portabil-mobil  

cu benzină 

Sursa de energie electrică poate fi furnizată de un 

generator de curent (grup electrogen) mobil, monofazic de 

230 V, la 50 Hz. De exemplu, grupul electrogen portabil cu 

benzină ARENA CGM 1,5 H, care dezvoltă o putere 

continuă de 1,5 kVA, respectiv 1300 Watt, având motorul 

cu benzină de 2,9 kW (4,0 CP) şi pornire prin coardă (fig. 

3.2). 

3.3.  Foarfece de tăiere profile, electromecanic, mobil-portabil 

Diametrul maxim de tăiere al oţelului rotund este  19 

mm, puterea motorului electric, 1150 W, tensiunea 

monofazată: 230 V la 50 Hz, turaţia motorului electric de 

14000 rot/min. Foarfecele are dimensiunile de gabarit: 

480×140×235 mm şi masa de 14,8 kg (fig. 3.3). 

Sursa de energie electrică poate fi acelaşi grup electrogen 

din figura 3.2. 

 

4. ECHIPAMENTE PNEUMATICE PENTRU DESCARCERARE [4] 

Echipamentul pneumatic are încorporat un motor pneumatic alimentat de la un compresor 

pneumatic şi dispune de un organ activ de tăiere mecanic. 

Din această grupă se exemplifică patru echipamente. 

 

4.1. Foarfece de tăiere portabilă pneumomecanică pentru tablă 

Grosimea de tăiere a tablei din oţel este de 1,2 mm. iar 

lăţimea de 5,50 mm. Viteza maximă de rotaţie în gol a 

motorului pneumatic, 2500 rot/ min, presiunea maximă a 

aerului comprimat, 6,2 bar, consumul de aer, 142 litri/min 

(0,142 m3/ min), iar dimensiunea racordului de aer  

                                                         comprimat primit de la compresor este ¼ ″. Masa foarfecei  

                                                         pneumatice este de numai 1   kg (fig. 4.1).                     

                                          

 

 

Fig. 3.2. Grup   electrogen  
               mobil cu benzină 

 

Fig. 3.3. Foarfece de tăiere 
  electromecanic mobil-   

              portabil 

 

Fig. 4.1. Foarfece de  tăiere   
portabil    pneumo- mecanic 

pentru tablă 
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4.2. Minifierăstrău pneumomecanic pendular 

Grosimea de tăiere a tablei din oţel este 2,90 mm, 

frecvenţa maximă de batere, 10.000 bpm, iar 

amplitudinea (cursa) lamei de tăiere, de 10 mm. 

Presiunea maximă a aerului comprimat, 6,2 bar, 

consumul de aer, 162 l/ min, iar dimensiunea 

racordului de aer, ¼ ″. Masa minifierăstrăului este de 0,76 kg (760 g). 

4.3. Ciocan pneumomecanic pendular 

Ciocanul pneumomecanic pendu- 

lar de tip cu piston este folosit pentru operaţii 

de străpungere, distanţare, îndepărtare (fig. 

4.3 a) şi foloseşte dălţi tip punct, pentru 

străpungere, sau tip lată, pentru distanţare, 

având tipul de fixare în ciocan hexagon sau 

rotund (fig. 4.3 b). Un tip uşor, de masă netă 

mică, fără daltă, are 2,6 kg, iar lungimea 

daltei, 190 mm, lungimea pistonului motorului pneumatic încorporat, 45 mm. Frecvenţa de 

batere este de 3.000 bpm, presiunea maximă, 6,2 bar, consumul de aer comprimat, 170 l/min 

(0,17 m3/min) şi dimensiunea racordului de aer ¼ ″. 

 

4.4. Ciocan pneumomecanic tip pistol 

Un ciocan pneumomecanic tip pistol, poziţionat în trusă, cu 5 

dălţi (fig. 4.4), având fixarea în ciocan, de tip hexagon are 

frecvenţa de batere 3.000 bpm, lungimea de fixare a dălţii, 

190 mm şi lungimea pistonului motorului pneumatic de 66 

mm.  

Presiunea maximă a aerului comprimat este de 6,2 bar, 

consumul de aer este de 283 l/min şi dimensiunea racordului 

de aer, ¼ ″. 

 

        4.5. Compresoare pneumatice profesionale 

Ca surse de energie pneumatică, compresoarele pneumatice profesionale au două 

caracteristici esenţiale: 

 

Fig. 4.2. Minifierăstrău     
 pneumomecanic        pendular   
(cu  mişcare  de  dus-  întors) 

 

 

Fig. 4.3 a. 
Ciocan  

 pneumomecanic  
         pendular 

Fig. 4.3 b. Dălţi    
pentru     ciocan 

pneumomecanic         tip  
fixare  hexagon 

 

Fig. 4.4. Ciocan 
pneumomecanic tip pistol 
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(1) Motorul electric al grupului generator de energie pneumatică poate fi alimentat în 

curent de 220/50/1V/Hz/nr. faze, adică în curent monofazat, de putere mică, până 

la 2,2 kW (3 CP), iar peste această valoare, în curent trifazic 380/50/3; 

(2) Antrenarea compresorului pneumatic de către motorul electric se face direct, până 

la puteri de 1,47 kW (2 CP), iar peste această valoare, prin curea de transmisie. 

Compresorul pneumatic, care poate fi utilizat de către 

toate echipamentele pneumomecanice prezentate în 

lucrare este de tipul antrenat prin curea (fig. 4.5). 

Presiunea maximă de lucru este 11 bar, debitul de aer 

aspirat, 308 l/min., puterea motorului monofazic 

(220/50/1) este de 2,2 kW (3,0 CP). 
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Elevi 

 

 

 

         Gândul Meu 

E dimineaţă 

Şi păsările cântă 

Când mă gândesc la tine 

Inima-mi este frântă. 

 

Şi tare-aş vrea ca din senin 

S-apari îin viaţa mea 

Să fii tu omul meu divin 

Să fii iubirea mea 

 

Şi pe răcoarea dimineţii 

Când soarele răsare 

Tu eşti lumina vieţii 

Eşti steaua mea cea mare. 

Ştefan George Ianole, clasa aXI-a C 

 

          Sărbătoare 

Sus pe bolta cea cerească 

Unde stele apar 

Stau îngerii şi veghează 

Chemându-ne la altar. 

 

Azi când este sărbătoare 

Noi la cer să ne uităm 

Şi la Sfânta Născătoare 

Noi cu toţi să ne rugăm 

 

Astăzi cerul e senin 

Fiind sărbătoare mare 

Cu toţii ne rugăm din plin 

La a noastra Născătoare. 

 

Clopotul este chemarea 

Este blânda alinare 

Este lumina şi calea 

Este sunetul cel mare. 

 

Sărbătoare mare este 

Duminică pe-nserat 

Când stelele pe cer renasc 

Şi ziua e pe-ncheiat. 

 

La sfârşit de sărbătoare 

Noi cu toţii ne rugăm 

Tot la Sfânta Născătoare 

Pe Isus să-L lăudăm. 

 

Acum ziua s-a ’ncheiat 

Rugăciunea tot rămâne 

Îngerii ne-au arătat 

Ce frumos este şi bine. 

 

Acum este Dumnezeu 

Aşa cum vrea El mereu 

Bucuros şi fericit 

Ş-am plinit ce-a poruncit. 

Ştefan George Ianole, clasa aXI-a C 
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