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EDITORIAL 

UNIUNEA EUROPEANĂ - ISTORIE ȘI VALORI 

 

 

 

Într-o societate în care referirile la spațiul european sunt tot mai frecvente, sunt legitime mai 

multe întrebări. Ce este Uniunea Europeană? Care sunt valorile promovate de statele membre? Cum 

se definește o țară ce face parte din UE? Dar un teritoriu ce se află în afara spațiului european?  

 

Povestea Uniunii Europene a început în anul 1951, prin cooperarea unor state care aveau ca 

scop dezvoltarea economică, dar și preîntâmpinarea unor conflicte într-un climat politic destul de 

tensionat în care societatea resimțea acut efectele celor două Războaie Mondiale. Odată cu trecerea 

timpului, Uniunea Europeană a strâns în jurul valorilor sale 28 de state, având ca repere 

fundamentale concrete steagul pe fond albastru cu cele 12 stele, simbol al perfecțiunii, imnul, 

moneda unică și ziua de 9 Mai. Imnul Uniunii Europene este „Odă Bucuriei” din Simfonia lui L. 

van Beethoven, care marchează aspirația spre valorile comune, moneda unică este euro iar ziua de 9 

Mai este declarată Ziua Europei. Acesta dată reprezintă în 1950, prima etapă de creare a Uniunii 

Europene, moment în care ministrul francez de externe îndemna Franța, Germania și celelalte 

popoare europene să își unească resursele de oțel și cărbune, pentru o dezvoltare economică mai 

rapidă.  

 

Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitate, 

statul de drept, respectarea drepturilor omului indiferent de 

sex, etnie sau religie nu sunt cuvinte vide, lipsite de conținut, 

ci valorile intrinseci ale Uniunii Europene. Toate aceste 

atribute contribuie la asigurarea păcii și a bunăstării, la 

dezvoltarea științifică și tehnică, la constituirea unei piețe 

economice unice. De asemenea, acestea conduc la conturarea 

unui progres durabil în toate zonele de interes ale unei 

națiuni, la păstrarea securității naționale, dar și la eliminarea 

discriminării și a excluderii sociale, fiecare stat membru 

având totodată libertatea de a-și exprima diversitatea 

culturală și lingvistică. 

 

Toate aceste aspecte teoretice care se reflectă în fiecare societate europeană au fost însușite 

prin dezbateri, proiecte de echipă de elevii Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” cu ocazia 

implicării în programul „Școli ambasador ale Parlamentului European”. De fapt, acest număr al 

revistei este dedicat în totalitate Zilei Europei, celebrate pe data de 9 Mai, valorilor fundamentale 

ale Uniunii Europene, reperelor culturale trecute sau prezente, factorilor care influențează existența 

cotidiană a omului modern, european. 
 

Director, 

Profesor inginer Nicoleta Gaidoș 
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REPERE FEMININE ÎN EUROPA - ELISABETA RIZEA ȘI ANNE FRANK –

DOUĂ IPOSTAZE ALE FEMINITĂȚII ÎN CONFRUNTAREA CU ISTORIA 

 

Profesor dr. Popescu Daniela 

 

Rafinament, eleganţă, sensibilitate sunt atributele femeii atemporale. Ce se întâmplă când 

fiinţa gingaşă se confruntă cu un mediu politic şi implicit social, autoritar? Cum se conturează viaţa 

acesteia când valorile familiei, dar şi cele personale sunt zdruncinate? Cum reacţionează femeia 

când tinereţea este înlocuită de foame, frig şi mai mult decât orice de teama morţii? Pentru a 

sublima forţa interioară a femeii din Europa, de-a lungul istoriei, am selectat două exemple 

reprezentative, la care se pot adăuga multe altele de pe teritoriul european.  

 

Două femei puternice care au luptat în microuniversul lor împotriva celor două regimuri 

autoritare: comunismul şi nazismul. Femei cu o forţă interioară extraordinară, care nu şi-au 

abandonat credinţa, principiile, speranţa, care nu au renunţat uşor la viaţă.  

 

Elisabeta Rizea, luptătoarea din munţi, exponenta rezistenţei anticomuniste şi Anne Frank, 

evreica germană care a căzut victimă genocidului nazist în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial au coborât în infern deorece nu au vrut să renunţe la valorile moralităţii, iubirii, familiei, 

având astfel, dincolo de traumele suferite, un destin paradisiac. Prin forţa trăirilor acestea au devenit 

modele ale existenţei, simbolizând spiritul european ce se concentrează în jurul libertăţii indivului, 

dar şi a valorii justiţiare. 

 

Despre Elisabeta Rizea se ştie că este fiica lui Ion şi a Mariei Şuţa din Domneşti, Argeş ce 

se mărită la 18 ani cu Gheorghe Rizea din Nucşoara. Purta încă din tinereţe cu mândrie costumul 

popular iar după venirea comuniştilor, a susţinut timp de patru ani, cu mâncare şi bani, mişcarea de 

rezistenţă anticomunistă din Munţii Făgăraşului.  

 

Numită „duşman al poporului”, sintagmă des 

folosită în epocă, a fost de două ori închisă, prima dată 

timp de şapte ani iar apoi încă trei, fiind în permanenţă 

supravegheată până la căderea regimului comunist.  

 

Aceasta trăieşte experiența închisorilor 

comuniste în care conform mărturisilor ei, prizonierilor 

politici li se scoteau dinţii cu cleştele de cuie, oamenii 

fiind călcaţi în picioare până când le ieşeau plămânii prin 

coastele rupte. Imaginile infernului sunt relatate de 

femeia simplă, fără prea multă şcoală, într-o manieră în 

care te face să-ţi simţi inima că bate cu putere: „După ce 

mi-au tras masa de sub picioare, au început să mă bată 

cu un băţ până la sânge. Mi-au rupt câteva coaste şi am leşinat. Îmi făceam cruce cu limba în 

cerul gurii şi mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să nu spun nimic.” 
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Infernul femeii a continuat şi după decretul de amnistie generală din 1964, după ce a fost 

eliberată. Cu o sănătate şubrezită în închisorile comuniste, cu sufletul îndurerat, revenită în satul 

natal, curajoasa ţărancă nu mai regăseşte nimic din universul ce-i era odată cunoscut.  

 

Rostul ei fusese înlăturat viaţa trebuia reclădită: „Sunt ca o mască...de toate chinurile care 

au fost pe mine şi de inima rea pe care am avut-o. Şi să viu acasă şi să nu mai găsesc nimic!! 

Nimic n-am găsit. Dacă mă tăiam la deget, eu n-aveam cu ce mă lega. Tot ce-am lăsat în casă şi 

în magazia mea şi în curtea mea, n-am găsit nimic. Nu mai pot să-mi spun tot amaru care a fost 

în mine şi tot chinu cu care m-au chinuit hoţii aştia.” 

 

Nimicește cuvântul care definea existenţa femeii 

simple care luptase cu propriile puteri cu regimul 

comunist, o femeie care încercase să schimbe o istorie 

nedreaptă care anihila individul.  

 

Anii au demonstrat că experinţele ei nu au fost în 

van, nu au fost nimic, ci destinul acesteia reprezintă un 

model de forţă fizică şi morală, un exemplu de 

verticalitate şi de credinţă.  

 

Tălpile ţărăncii bătute de miliţia comunistă ne-au 

deschis drumul spre smerenie şi nobleţe, spre 

înţelepciune şi spre un triumf sublim, poate mai puţin 

evident, dar care palpită în sufletul oricărui român autentic în clipa în care se gândeşte la reperele 

trecutului. Elisabeta Rizea s-a stins din viaţa în 2003, la vârsta de 91 de ani. 

 

Anne Frank era o evreică de origine germană 

remarcată de istorici datorită jurnalului pe care l-a avut 

în perioada copilăriei, timp de doi ani, în care a stat 

ascunsă alături de familia sa într-o clădire din 

Amsterdam. O fată lipsită de bucuria copilăriei, o fiinţă 

care a fost nevoită să se maturizeze înainte de vreme, 

care a cunoscut încă de mică graniţa fragilă dintre viaţă 

şi moarte: „Mă apasă mai mult decât pot spune gândul 

că nu putem ieşi niciodată şi mi-e teamă că vom fi 

descoperiţi şi apoi împuşcaţi.” 

 

„În fiecare zi iau pastile cu valeriană împotriva 

fricii şi depresiei.” 

 

Fiinţa firavă, asupra căreia frigul şi foamea îşi puneau din ce în ce mai accentuat amprenta, 

Anne nu a avut puterea să se lupte concret cu regimul nazist ce anihilase aproape toată Europa. A 

ales să se ascundă şi să scrie. Armele ei ? Cuvintele.  
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Mărturii împotriva uitării. Jurnalul ei a fost publicat şi tradus în peste 65 de limbi; acesta 

fiind maniera ei de a face cunoscut un război prea mare şi nedrept, un conflict văzut cu toată 

sinceritatea şi sensibilitatea unui copil care a trebuit să renunţe la joacă, la educaţie, dar niciodată la 

speranţă: „Să merg cu bicicleta, să dansez, să fluier, să văd lumea, să mă simt tânără, să ştiu că 

sunt liberă-iată de ce mi-e dor.” 

 

Francheţea jurnalului este copleşitoare, simplitatea dezarmantă a trăirii fiind asociată cu 

fineţea analizei unei fiinţe fragile nevoită să-şi întrerupă cursul firesc al existenţei pentru a se 

refugia în ascunzătoarea din Amsterdam a cărei intrare era camuflată cu o bibliotecă mobilă. 

Jurnalul tinerei presupune atât o valoare istorică cât şi una umană, psihologică.  

 

Dacă iniţial, înainte de plecarea în Olanda, fata se gândea că propria existenţă nu va devia 

foarte mult de la cursul firesc, aceasta realizează pe parcursul celor doi ani de izolare şi teamă că se 

apropie iminent de un paradox al vieţi. Deşi trăieşte nu se bucură, deşi vede nu cunoaşte: „Noi am 

uitat să râdem. Uneori mi-e teamă să nu-mi înţepenească faţa şi să-mi apară cute în jurul gurii 

de la atâta serozitate.” 

 

Destinul fetei a fost crunt, aceasta murind alături de unica ei soră Margot, într-un lagăr 

nazist la doar 15 ani. Deşi nu şi-a trăit viaţa, Anne Frank a oferit celorlalţi un model de a trăi, 

accentuând prin paginile jurnalului forţa interioară a unei fete de a merge mai departe, care a reuşit 

să înlocuiască minciuna cu adevărul, deznădejdea cu speranţa. 

 

În mod paradoxal, cele două destine feminine 

prezentate mai sus, se intersectează având totuşi 

traiectorii paralele. Elisabeta Rizea şi Anne Frank s-au 

confruntat cu sinele, cu propriul suflet, cu istoria, s-au 

pierdut pentru ca în final să se regăsească.  

 

Două femei diferite cu valori şi trăiri similare. 

Ţăranca româncă şi tânăra evreică provenită dintr-o 

familie de intelectuali au înfruntat în maniere diferite, 

dar bizar, asemănătoare ideologiile totalitare. Dacă 

românca a avut ca arme forţa fizică şi morală, spiritul 

ortodoxiei, tânăra evreică a utilizat sensibilitatea, 

puterea cuvântului, memoria, sprijinul familiei. Astfel, 

două destine feminine din două ţări diferite au reuşit să 

ofere societăţii o lecţie de curaj, credinţă şi forţă interioară a unor suflete nealterate de  

cruzimea istoriei. 
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SPANIA: DE LA DICTATURĂ LA MONARHIE 

 

Profesor Duță Camelia 

 

Generalul Francisco Franco este ultimul dictator fascist al Europei. După terminarea celui de 

Al Doilea Război Mondial, ţara era izolată politic şi economic, iar situaţia se îmbunătăţeşte doar 

după deschiderea Spaniei către economia mondială, în a doua jumătate a anilor 1950. Spania se 

industrializează şi îşi dezvoltă turismul care atrage vizitatori din Europa occidentală, însă rămâne 

sub dictatură până la moartea lui Franco în 1975. Succesorul său, regele Juan Carlos I, reorientează 

ţara spre democraţie, deschizând astfel drumul către acceptarea în Comunitatea Economică 

Europeană şi către o creştere rapidă a standardelor de viaţă. 

 

Dictatura lui Franco  

După război, Spania fascistă iese treptat din 

izolare, dar se întreprind doar reforme politice 

limitate. Francisco Franco, dictatorul care ieşise 

victorios în Războiul Civil din Spania, restabileşte 

monarhia spaniolă în 1947 şi se proclamă 

preşedinte (presidente del gobierno). Însă Don 

Juan Carlos de Borbon refuză să primească de la el 

coroana, iar Spania devine regat fără rege.  
 

Se naşte o opoziţie monarhică, pe care 

Franco o suprimă cu aceeaşi brutalitate cu care îi 

tratase pe liberali. Există o cenzură strictă a presei, 

iar sistemul de învăţământ era dominat de Biserica 

Catolică. În timpul anilor 1960, alături de 

reformele economice şi de modificările 

superficiale ale Constituţiei, au loc reforme politice limitate. Muncitorilor, care erau sprijiniţi de o 

parte din cler, li se acordă dreptul de constituire în sindicate independente şi dreptul la grevă. 

Mişcările de opoziţie din regiunea bască şi din Catalonia cer independenţa din ce în ce mai insistent. 
 

Regimul învechit al dictatorului îşi pierdea stabilitatea. În 1969, Franco îl numeşte pe prinţul 

Juan Carlos moştenitor al tronului, iar doi ani mai târziu îl face adjunctul său. De asemenea, îl 

numeşte prim-ministru pe Luis Carrero Blanco, deşi el însuşi rămâne şef al statului. În decembrie 

1973, Carrero Blanco este asasinat de mişcarea separatistă bască ETA, iar represiunea politică se 

accentuează din nou. După 1974, franchiştii şi reformiştii nu se pot împăca sub prim-ministrul 

Carlos Arias Navarro. Bătrânul dictator Franco moare la 20 noiembrie 1975. 

 

Regimul lui Franco 

Generalul Franco îşi sprijină regimul printr-un partid de stat - partidul fascist naţionalist 

Movimiento Nacional - şi se bazează pe armată şi pe biserică. Sprijinul acestora întăreşte 

credibilitatea dictatorului. Cu toate acestea, Falanga - nucleul partidului - pierde puterea politică în 

1977, odată cu primele alegeri libere din Spania. 
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Dezvoltarea monarhiei constituţionale după 1975 

Regele Juan Carlos I contribuie la transformarea dictaturii lui Franco în democraţie. 

Această schimbare de sistem a avut loc în cea mai mare parte fără violenţă. Juan Carlos I urcă pe 

tronul Spaniei la 22 noiembrie 1975. Tânărul monarh este unul din principalii susţinători ai 

procesului de schimbări către un sistem democratic de inspiraţie occidentală, bazat pe o reformă 

politică moderată şi având ca punct de plecare legislaţia franchistă.  

 

Primele alegeri democratice au loc în iunie 

1977 şi sunt câştigate de Uniunea Centrului 

Democratic – UCD. În 1982, Spania este admisă în 

NATO, iar în 1986 aderă la Comunităţile 

Europene, ulterior UE. Împreună cu premierul 

Adolfo Suárez, numit în 1976, regele introduce 

sistemul democratic. Uniunea Democrată de centru 

a lui Suárez câştigă în 1977 alegerile Adunării 

Naţionale Constituante. Noua Constituţie, aprobată 

de populaţie cu o largă majoritate în 1978, 

transformă Spania în monarhie constituţională. 

Aceasta, precum şi dizolvarea fostului partid de 

stat Movimiento Nacional în 1977, pun capăt 

sistemului fascist la scurt timp după moartea lui 

Franco. În acelaşi timp, Spania se apropie tot mai 

mult de Europa şi de Occident. În 1982, Spania devine membră NATO, iar la 1 ianuarie 1986 se 

alătură Comunităţii Europene.  

 

Aderarea la UE a condus la reducerea diferenţelor de dezvoltare şi de nivel de trai între 

Spania şi ţările membre. Spania a fost nevoită să opereze ajustări structurale profunde, în special 

restructurare industrială şi reorientarea către sectorul serviciilor. O altă consecinţă a dobândirii 

statutului de membru UE o reprezintă şi consolidarea instituţiilor democratice. Spania a deţinut 

Preşedinţia UE în 1989 (semestrul I), 1995 (semestrul II), 2002 (semestrul I) şi 2010 (semestrul I). 

Preşedinţia spaniolă din 2010 a îndeplinit două obiective majore: implementarea prevederilor 

Tratatului de la Lisabona, prin sprijinirea noilor instituţii create şi coordonarea economică a statelor 

membre UE pentru a demara procesul de recuperare economică. Domeniile de interes pentru Spania 

în cadrul UE sunt: cercetare şi dezvoltare, politica agricolă comună, politica de coeziune, justiţie şi 

afaceri interne (migraţie ilegală şi trafic de persoane), energie şi schimbări climatice, politica 

externă, cu un interes deosebit pentru vecinătatea sudică.  

 

Politica externă spaniolă este subsumată combaterii efectelor crizei economice, prin politici 

de atragere de investiţii şi consolidarea credibilităţii economice a Spaniei. Politica externă spaniolă 

urmăreşte consensul în relaţiile internaţionale şi întărirea instituţiilor internaţionale, precum ONU, 

pentru a putea răspunde riscurilor globale.  

 

De la momentul aderării la UE, Spania s-a implicat activ în problematicile europene. 

Relaţiile cu America Latină şi cu SUA, Orientul Mijlociu, nordul Africii, cu economiile emergente 

din Asia şi combaterea sărăciei se înscriu, totodată, între obiectivele diplomaţiei spaniole. 
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CĂLĂTORIE PRIN CELE MAI VIZITATE CAPITALE ALE UNIUNII 

EUROPENE 

 

Profesor dr. Popescu Simona 

 

Ţările membre U.E., prin potenţialul lor turistic natural şi antropic, sunt considerate leagănul 

turismului internațional. Tipurile de turism practicate sunt: turism balneo – maritim, montan, turism 

de cură balneară şi turism cultural istoric.  

 

Parisul, capitala Franţei este cel mai frumos oraş din Europa, este cunoscut ca oraşul 

îndrăgostiţilor şi este supranumit „Oraşul luminilor”. Parisul oferă turiştilor o mulţime de atracţii 

turistice precum: muzee (Luvru, Muzeul Orsay, Musee Rodin, Centrul Georges Pompidou, Musee 

Cluny, Musee du Montparnasse şi Musee Picasso), Parcul de distracţii Disneyland, monumente şi 

clădiri ( Turnul Eiffel, Arcul de Triumphe, Catedrala Notre-Dame, Sorbonne, Pantheonul din Paris, 

Place des Vosges, Sainte-Chapelle si Conciergerie). 

 

Roma, capitala Italiei, „Cetatea eternă ” sau „Oraşul celor 7 coline”, este asociată cu un 

„Muzeu în aer liber”. Este un loc plin de încărcătură istorică, în care turistul redescoperă măreţia 

imperiului roman, dar şi esenţa catolicismului. Obiectivele turistice sunt: Coloseumul, Fontana di 

Trevi, Columna lui Traian, Capitoliu, Pantheonul, Vaticanul, etc. 

 

În Londra, capitala Marii 

Britanii, se poate vizita: Roata 

gigantică London Eye, Tower 

Bridge este cel mai faimos şi mai 

vizitat pod din lume, Palatul 

Buckingham, Big Ben, British 

Museum. 

 

Viena, capitala Austriei, 

oraşul muzicii, are ca simboluri: 

Castelul Schonbrunn, Catedrala Sf. 

Ştefan, Opera de Stat, etc. 

 

Bruxelles, capitala Belgiei, 

este sediul Parlamentului European 

şi al Comisiei Europene, dar şi al multor organizaţii internaţionale. Atracţiile turistice sunt: 

Atomium, simbol al oraşului; Grand Place, una dintre cele mai frumoase pieţe din Europa; Mini 

Europa, unde puteţi admira o mulţime de obiective turistice din întreaga Europă; Palatul Regal, 

Muzeul Horta. 
 

Praga, capitala Cehiei este supranumită Praga mater urbium („mama orașelor”), „Orașul 

celor o sută de clopotnițe” sau „Orașul de aur”. Puteţi vizita: Castelul Praga, Centrul vechi, Primăria 

şi Ceasul Astronomic, Podul Carol, Centrul Evreiesc, Catedrala Sf. Vitus, etc. 



Revista Mozaic nr. 33 
 

11 

În Berlin, capitala Germaniei, poţi vizita: Poarta Brandenburg, Catedrala din Berlin, 

Berliner Fernsehturm, un turn TV , Gradina zoologică , Palatul Charlottenburg, etc. 

Atena, capitala Greciei, metropolă antică este supranumită Oraşul Zeilor. Cele mai vizitate 

obiective turistice sunt: Muzeul Acropole, Partenonul, Templul Zeiţei Atena, Templul lui Poseidon, 

Teatrul lui Dionysos. 

Amsterdam, capitala Olandei, se remarcă prin obiective turistice ca: Centrul oraşului, 

Cartierul Roşu, Muzeul Madame Tussaud’s este exact ca cel din Londra, cu figurine din ceară, 

Muzeul Van Gogh, Fabrica Heineken, Parcul Vondel, Muzeul Lalelelor, Muzeul de tehnică Nemo, 

Grădina Zoologică, etc . 

Madrid, capitala Spaniei, dispune de obiective turistice precum: Marele Palat Regal, 

Catedrala Almudena, stadionul Santiago Bernabéu, Poarta Europei sau Puerta de Europa, Muzeul 

National Prado, Plaza de Espana, Strada Gran Via.  

Budapesta, capitala Ungariei, oferă multe obiective de vizitat, printre care: Parlamentul, 

Podul cu lanţuri care leagă Buda de Pesta, Opera, Piaţa Eroilor. 

Roma, capitala Italiei - Fontana di Trevi, Pantheonul,Colosseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londra - Tower Bridge 
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Praga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin - Poarta Brandenburg 

Madrid - Poarta Europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, capitala Franței - Muzeul Luvru, Turnul Eiffel 
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ABORDĂRI ÎN ORIENTAREA CARIEREI LA NIVEL EUROPEAN 

 

Calificarea pentru o meserie în sistemele de educație din Europa și rolul specialiștilor din 

educație în consilierea carierei elevilor 

 

Instrumente de marketing personal utilizate la nivel european 

Profesor Dîrmon Paul 

 

Un sistem de învăţământ profesional, adaptat nevoilor economiei şi pieţei muncii, a fost, 

este şi trebuie să rămână o prioritate în țara noastră și la nivel european. Drept urmare dialogul activ 

dintre agenți economici interesați de învățământul profesional și instituții abilitate ale statului român 

a dus la organizarea învăţământului profesional din România și în sistem dual. Astfel, organizarea 

învăţământului dual se va face în colaborare cu agenţii economici care se vor implica direct și care 

vor avea un cuvânt de spus în privința organizării, a duratei și a conţinutului programelor de 

pregătire şi, cu atât mai mult, a modalităților de certificare a pregătirii. Instituțiile de învățământ 

asigură formarea teoretică din şcoală (1-2 zile/săptămână), iar agentul economic oferă formarea 

practică, exact la locul de muncă (3-4 zile/ 

săptămână). Pentru formarea profesională în 

acest fel este de dorit o mare flexibilitate astfel 

încât să fie atinsă atât o adaptare concretă la 

piața muncii, cât mai ales o adaptare la 

particularităţile individuale şi la nevoile de 

formare ale elevului, acest lucru fiind însă dificil 

de realizat.  

 

La nivel european însă, fiecare țară 

încearcă să atingă pe cât posibil aceste 

deziderate în funcție de o serie de particularități 

economice, educaționale, culturale și sociale 

specifice.  

 

În Austria, o particularitate a sistemului 

educațional este dată de legătura strânsă dintre economie și procesul de instruire, aplicând și ei 

sistemul dual. Astfel, elevii sunt instruiți la locul de muncă în diverse meserii ori efectuează stagii 

de practică în anumite firme sau întreprinderi. Această combinație oferă tinerilor abilitățile specifice 

meseriei și o bază solidă de cunoștințele legate de profesia respectivă. 

 

În Danemarca, pentru a se adapta la schimbările continue ale pieței forței de muncă, școlile 

de formare profesională se bazează foarte mult pe colaborarea cu diverse firme sau companii, 

tocmai pentru a oferi elevilor o formare practică, astfel încât ei să poată fi angajați imediat după 

terminarea anilor de studiu. În Finlanda, pe de altă parte, nu există examene la sfârşitul 

învăţământului obligatoriu. Astfel, că accesul la învăţământul profesional depinde de reușita 

elevilor în învăţământul de bază obligatoriu. 
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Finlanda și Polonia s-au văzut nevoite să reinventeze școlile de arte și meserii atunci când a 

apărut un mare deficit de profesioniști pe piața forței de muncă. Le-au oferit tinerilor șansa de a 

învăța numai ceea ce le place și îi atrage. În cele două țări menționate, au fost identificate clar 

nevoile pieței, pasiunile tinerilor precum și oferta școlilor, iar din combinarea acestor elemente a 

rezultat un învățământ profesional axat pe hobby-uri, pe pasiuni. Au reușit astfel să transforme 

meseriile în artă. Elevii se pot angaja imediat, iar cei mai mulți își deschid propriile ateliere. 

 

Și în Germania există sistem dual de învățământ profesional, acesta fiind considerat cel mai 

bine dezvoltat din lume, reușind să ofere specialiști în domeniile respective. În Italia învățământul 

profesional tehnic reușește să se plieze pe cerințele specifice ale sectorului local de producție, în 

special în comerț, turism, industrie, transport, construcții, agricultură etc. Dacă Europa vrea să 

reușească pe o piață mondială competitivă trebuie să își formeze lucrători competenți, profesioniști 

care produc bunuri și prestează servicii inovatoare și de calitate ridicată. 

 

Rolul specialiștilor în orientarea carierei la nivelul Europei 

Consilierea și orientarea privind cariera în 

procesul educativ urmărește îndrumarea tinerilor în 

alegerea unor domenii profesionale și ocupații care 

să aibă legătură cu aptitudinile și intereselor lor.  

 

Acest proces presupune o abordare globală 

a individului, o abordare continuă și flexibilă 

derulată pe parcursul vieții acestuia în raport cu 

schimbările intervenite pe plan social, 

tehnologic, economic etc. În România, cadrele 

didactice și diriginții în mod special, în colaborare 

cu părinții și consilierul școlar, au rolul de a 

organiza și implementa activități legate de 

orientarea în carieră pentru elevi. Consilierii 

școlari oferă consiliere, individual sau în grup, 

utilizând o serie de instrumente specifice aflate la îndemână cum ar fi teste de aptitudini, metode de 

luare a deciziilor, inventar de abilități personale, metode și tehnici de planificare și dezvoltare a 

carierei, profiluri ocupaționale etc. Sunt facilitate întâlniri cu reprezentanți ai unor diverse instituții 

educaționale și profesionale, cu angajatori sau vizite la diverse firme etc.  

 

În Uniunea Europeană există diferenţe privind activitatea de orientare şcolară şi 

profesională, în funcţie de sistemul educaţional specific și de cerinţele pieţii muncii. În Austria pe 

lângă educaţia obișnuită în această direcție, toate şcolile de învăţământ secundar angajează 

consilieri, cadre didactice care au primit formare specială. Ei oferă servicii personalizate elevilor şi 

părinţilor, aceştia putând utiliza serviciile în funcţie de nevoile individuale. Consilierii organizează 

seminarii sau diverse proiectele la clase.  

 

În Belgia fiecare şcoală încheie un contract cu un centru de orientare a elevilor (CLB). 

Fiecare centru de orientare al elevilor oferă servicii de informare, orientare şi consiliere elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice şi conducerii şcolilor. Centrele de orientare angajează echipe 
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multidisciplinare (consilieri psihopedagogici, asistenţi psihopedagogici, asistenţi sociali, asistenţi 

paramedicali şi medici) care sunt supuse regulii secretului profesional și care oferă orientare 

psihologică, medicală, socială şi educaţională, pentru a-i informa pe elevi, a-i sprijini în alegerile lor 

şi a-i ajuta să-şi descopere propriile motivaţii şi să-şi elaboreze planurile de carieră.  

 

În Finlanda consilierii pentru orientare sunt recrutaţi de şcoală şi sunt membri ai 

personalului didactic. Elevii vor primi în mod garantat consiliere pentru orientare pe parcursul 

studiilor şi în ciclurile finale ale rutei educaţionale, fiind îndrumați cu privire la studiile lor şi la 

problemele legate de învăţare. Decizia privind educaţia și formarea profesională aparţine în final 

elevului şi părinţilor lui.  

 

În Germania sunt consilieri profesionali de la Agenţia Federală pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. Aceștia fac vizite în școli pentru a ţine cursuri de orientare profesională la fiecare clasă. 

Elevii beneficiază de consiliere personală, învaţă cum să solicite o slujbă, cum să-şi pregătească 

CV-ul şi sunt informaţi în legătură cu târgurile sau seminariile legate de piaţa muncii şi carieră.  

 

În Norvegia școlile de învăţământ au proprii consilieri pentru orientare și există și 

coordonatori pentru orientare, aceștia formând o reţea naţională. Deși acest aspect nu este prea 

evident în Romania, unde consilierea pentru carieră este concentrată în școli, tendinţa europeană 

este de a externaliza serviciile de orientare şcolară şi profesională implicând și adulţii semnificativi 

în viața elevilor, părinții.  

 

Instrumente de marketing personal 

CV-ul și Scrisoarea de intenție 

reprezintă instrumente utile de marketing 

personal și este foarte util ca elevii să 

învețe să își creeze și să utilizeze astfel de 

instrumente. La nivel european există CV 

Europass.Curriculum Vitae Europass, spre 

deosebire de alte tipuri de CV, prezintă o 

serie de avantaje:  

a) este un document standardizat la nivel 

european;  

b) are secţiuni a căror completare se face pe 

baza unor grile standardizate de auto-evaluare;  

c) are secţiuni referitoare la tipuri de competenţe.  

CV-ul poate fi completat sau actualizat online consultând site-ul http://www.europass-ro.ro, 

secțiunea "Creează". 

 

 

 

 

 

 

http://www.europass-ro.ro/
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BITCOIN, MIRAJUL ÎMBOGĂȚIRII 

 

Elev Bahnarianu Sorin Nicolae – clasa a IX -a 

Profesor dr. Busuioc Mihaela 

 

 

Dacă nu trăiești în pom, sunt sigur că ai auzit despre Bitcoin! 

 

Bitcoin este astăzi cuvântul momentului, omniprezent în media datorită creșterii 

spectaculoase din ultimul an. Până și oamenii care nu înțeleg conceputul de bitcoin, discută despre 

el. Recunosc că și eu, respectiv Sorin, am fost destul de ignoranți cu privire la acest subiect în 

trecut, atunci când diverși amici, de pe Facebook, din diferite colțuri ale lumii ne povesteau  

despre Bitcoin. 

 

Am auzit despre Bitcoin, de pe vremea când acesta valora mai puțin de 100$. 

Îmi amintesc că am cercetat „fenomenul” însă nu am înțeles pe deplin cum funcționează și cum ar 

putea schimba lumea. Dar să începem cu descrierea bitcoin-ului (BTC) – pentru că este o monedă 

digitală (criptomonedă), în același timp, și un un sistem de plată electronică descentralizată, creat în 

anul 2009 de Satoshi Nakamoto.  

 

Bitcoin a fost creat pentru a asigura protecția investitorilor, fără a face apel la instituțiile 

financiare, și în afara oricărei constrângeri și reglementări legislative. Spre deosebire de majoritatea 

monedelor, bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un emitent central. Bitcoin folosește o bază de 

date distribuită peste noduri ale unei rețele de la egal la egal (peer-to-peer) pentru a inventaria 

tranzacțiile și se folosește de criptografie pentru a furniza funcții de bază pentru securitate: bitcoinii 

nu pot fi cheltuiți decât de cel care îi deține și doar o singură dată. Bitcoin este una din primele 

implementări a conceptului numit criptomonedă, descris în anul 1998 de către Wei Dai, pe mailing 

listul CYPERPUNK. 

 

Întrebarea „cât costă Bitcoin?” e pusă încă de când s-a apropiat de valoarea aurului. Mai 

exact, întrebarea e: cât ar trebui să coste???? În decembrie 2017, Bitcoin a atins un nivel istoric de 

aproape 20.000 de dolari, înainte de scăderea la valoarea sa actuală de aproximativ 8.483 dolari, în 

ianuarie 2018. În contextul în care mulți dintre noi își aduc aminte de recordul de 20.000 de dolari 

din decembrie, valoarea actuală poate fi clasificată ca fiind șocantă.  

 

Scăderea de 26% înregistrată de Bitcoin în ianuarie 2018, a dus pragul valorilor 

tranzacționate la nivelul cifrelor din ianuarie 2015, în urmă cu trei ani. Această scădere ar putea fi 

condusă de acțiunile unui schimb valutar numit Bitfinex, care este acuzat că folosește moneda 

digitală numită Tether pentru a cumpăra cantități mari de bitcoin, ceea ce a dus la aprecierea 

prețului celei mai cunoscute criptomonede, scrie publicația britanică Metro. Deși Tether Limited, 

compania care a emis Tether, a promis că va face publice detalii privind auditurile, a continuat să 

refuze acest lucru și susține că fiecare unitate Tether este susținută de un dolar. 
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Tether a devenit un înlocuitor popular pentru dolar la casele de schimb de criptomonede din 

întreaga lume, ajungând la o capitalizare de 2,2 miliarde de dolari. În timp ce Tether a afirmat că 

toate monedele sale sunt susținute de dolari americani deținute în rezervă, compania nu a furnizat 

încă dovezi concludente cu privire la acest lucru publicului, scrie Bloomberg. Scepticii pun la 

îndoială faptul că banii sunt într-adevăr acolo. Primele zile din februarie 2018, bursele au văzut un 

Bitcoin la sub 10.000 de dolari, cu o stabilizare la puțin peste 9.000 de dolari, iar în data de 12 

februarie 2018 avea valoarea de 8570 dolari.  

 

Nouriel Roubini, economist premiat cu Nobel,a spus că 

„Bitcoin este cea mai mare bulă și este preferat de șarlatani și 

hoți. Legislatorii și regulatorii financiari devin îngrijorați. 

Practic, la G20 s-a discutat despre o intervenție. Nu putem 

permite ca acesta (Bitcoin – n.r.) să devină noul cont bancar 

elvețian folosit de hoți și oameni care fug de taxe”. 

 

În același sens, doi economiști – Richard Jackman, de la 

London School of Economics, și Savvas Savouri de la Toscafund 

Asset Management, au spus că Bitcoin e la o valoare ireală. 

Valoarea corectă ar fi la aproximativ 20 de dolari sau puțin sub. Ei au pornit cu raționamentul de la 

câți bitcoini există în circulație, aproape de 17 milioane. Dacă e considerat monedă, teoretic, fiecare 

Bitcoin ar circula de patru ori pe an pentru a face acel nivel de tranzacţii.  

 

Potrivit presei internaționale, creșterea prețului bitcoin de anul trecut ar fi putut fi susținută 

în mod artificial de o criptomonedă creată pentru a facilita conversia din monedele fiat în cele 

virtuale și invers, promițând o paritate dolar: criptomonedă de 1:1.  

 

Pe data de 11 februarie 2018, am găsit un articol prin care Facebook a decis să înceteze 

publicarea de reclame ce vizează Bitcoin sau orice alte forme de monezi virtuale. Acțiunea este 

menită să contracareze explozia de reclame malițioase care au inundat cea mai mare rețea socială cu 

promisiuni de îmbogățire rapidă. Din păcate, deși sunt eficiente, soluțiile radicale reușesc aproape 

de fiecare dată să genereze victime colaterale. De această dată, a fost vorba de scăderea bruscă a 

valorii de tranzacționare pentru Bitcoin. Fluctuaţiile au creat un interes enorm pentru monedă în 

rândul afaceriştilor interesaţi de tranzacţiile de mare risc.  

 

Specialiștii menționează că 60 de milioane de plăţi cu 

această monedă virtuală ar acoperi 1,2 miliarde de dolari în 

tranzacţii Bitcoin. Firesc, dacă ar deveni mult mai populară şi 

mai folosită atunci valoarea ar urca. Pentru a se întâmpla asta, 

ar trebui să existe de o mie de ori mai multe tranzacţii pentru a 

ajunge la valoarea de acum. 

 

La aceste aprecieri cu o doză de scepticism și pentru că 

fiecare are un interes sau o viziune. Totuși, Nouriel Roubini a mai spus ceva concret: „Tind să cred 

că Bitcoin e un experiment. E un experiment interesant, dar nu fundamental. 
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L`EUROPE EST NOTRE AVENIR 

 

Profesor Pricop Geanina Mărioara 

 

„Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d’Amérique, 

les États-Unis d’Europe, placés l`un en face de l`autre, se tendant la main par- dessus les mers, 

échangeant leurs produits, leur commerce, leurs arts, leurs génies.” 

Victor Hugo 

 

La construction d`un avenir commun à tous les pays européens s’est réalisée en plusieurs 

étapes.Deux grandes institutions de l`Union Européenne 

 

1. Le Conseil Européen 

Institué en 1974, le Conseil réunit 

les chefs d’État ou de gouvernement en 

“sommet” européen au moins deux fois par 

an, à Bruxelles. Il fixe les grandes 

orientations de la politique européenne et 

donne les impulsions sur les sujets les plus 

importants.  

 

Que fait le Conseil européen? 

 Il décide des grandes orientations et 

priorités politiques de l'UE, mais n'adopte 

pas d'actes législatifs; 

 Il traite les questions complexes ou sensibles qui ne peuvent être résolues à un niveau inférieur 

de coopération intergouvernementale; 

 Il définit la politique étrangère et de sécurité commune, en tenant compte des intérêts 

stratégiques de l'UE et des implications en matière de défense; 

 Il désigne et nomme les candidats à certaines hautes fonctions de l'UE, comme la présidence de 

la BCE et de la Commission. 

 

Sur chaque question, le Conseil européen peut: 

 demander à la Commission européenne d'élaborer une proposition; 

 se tourner vers le Conseil de l'UE. 

 

2. Le Parlement Européen 

C`est l’organe législatif composé des membres élus au suffrage universel direct pour 5 ans. 

Ils siègent alternativement à Strasbourg et à Bruxelles. Le Parlement Européen examine les 

propositions de directives et de règlements européens qu’il accepte, modifie ou refuse. 

 

Que fait le Parlement? 

Le Parlement a trois rôles principaux: 
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Rôle législatif 

 Il adopte la législation de l'Union conjointement avec le Conseil de l'Union européenne, sur la 

base de propositions de la Commission européenne; 

 Il se prononce sur les accords internationaux; 

 Il se prononce sur les élargissements; 

 Il examine le programme de travail de la Commission et l'invite à présenter des propositions 

législatives. 

 

Rôle de surveillance 

 Il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union; 

 Il élit le président de la Commission et approuve la Commission en tant que collège. Il peut voter 

une motion de censure, obligeant la Commission à démissionner; 

 Il «octroie la décharge», c'est-à-dire qu'il approuve la façon dont le budget de l’Union a été 

dépensé; 

 Il examine les pétitions des citoyens et lance des enquêtes; 

 Il débat de la politique monétaire avec la Banque centrale européenne; 

 Il pose des questions à la Commission et au Conseil; 

 Il remplit des missions d'observation électorale. 

 

Rôle budgétaire 

 Il établit le budget de l’Union, conjointement avec le Conseil; 

 Il approuve le budget à long terme de l’Union (le „cadre financier pluriannuel”). 
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ROLUL LUI VICTOR BABEȘ ÎNTRE MARII SAVANŢI MICROBIOLOGI 

EUROPENI AI EPOCII  

 

Profesor Oprişan Dan, Profesor Măldăruşanu Arthur 

 

„Cu cât un învăţat dominează mai mult ştiinţa, cu atât vederile sale devin mai largi, cu 

atât ele se întind mai mult peste marginile înguste ale specialităţii sale” 

 

Victor Babeș (fig.1) s-a născut la 4 iulie 1854 la Viena într-o 

familie cu nouă copii. Tatăl său Vincențiu Babeș (Fig. 2) născut în 

1821 în Hodoni, un sat în comuna Satchinez din județul Timiș a activat 

ca avocat, profesor, ziarist, și om politic român din Banat.  

 

Vicenţiu Babeş a fost unul din membrii fondatori ai Academiei 

Române. Babeş a studiat medicina la Budapesta, apoi și-a luat 

doctoratul la Viena. El își începe cariera științifică în Budapesta ca 

asistent în laboratorul de Anatomie Patologică unde lucrează între anii 

1874-1881. În această perioadă, Pasteur (Fig. 3) întreprinsese cercetări 

de cristalografie și descoperise fenomenul de izomerie.  

 

Fig. 1. Victor Babeș 
 

La Facultate de Științe din Lille, Pasteur face o descoperire 

capitală, și anume demonstrează că levurile din drojdia de bere sunt 

ființe vii care provoacă procesul de fermentație.  

 

Prin lucrările sale din 1858-1864, Pasteur, infirmă pentru 

totdeauna teoria generației spontanee. Începând din 1865, studiază o 

maladie care decima viermii de mătase și reușește să identifice fluturii 

bolnavi și să le distrugă ouăle, înainte ca întreaga crescătorie să fie 

infestată. Împreună cu colaboratorii săi, Pasteur pune la punct un vaccin 

împotriva holerei, pe care îl aplică cu succes 

în 1881.Cercetările sale asupra turbării încep 

în 1880.  

Fig. 2. Vincențiu Babeș 

 

Pasteur constată că măduva spinării de animal infectată şi uscată 

ar putea împiedica apariția acestei grave îmbolnăviri. După multiple 

încercări de a obține un preparat cu calități de vaccin și după multe 

ezitări, Pasteur face prima încercare la un copil mușcat de un câine 

turbat. La 6 iunie 1885, începe prima serie de injecții și trei luni mai 

târziu, copilul este salvat. După 1881 Victor Babeş lucrează în 

laboratoarele lui Victor Cornil (Fig. 4).  
 

Fig. 3. Louis Pasteur(1822-1895) 
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Împreună cu acesta publică primul tratat de bacteriologie: Les bactéries et leur rôle dans 

l'anatomie et l'histologie pathologiques des maladies infectieuses (1885), (Fig. 5). Conform 

uzanţelor cea mai importantă contribuţie la această lucrare ar fi trebuit să o aibă Cornil, fiind primul 

autor trecut pe coperta cărţii. Realitatea este alta şi este recunoscută chiar de Cornil într-o scrisoare 

către doctorul Nicolae Kalinderu, (membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, iar 

din 1890 membru corespondent al Academiei Române), cu care era prieten, Cornil recunoaşte că 

privind publicarea primului tratat de microbiologie din lume al cărui prim autor era vorba doar, de o 

mână întinsă mai tânărului său coleg decât de o contribuţie esenţială la conceperea tratatului: 
 

Cornil scrie: „Babeş este foarte priceput şi plin de erudiţie, iar dacă eu mi-am pus numele 

alături de al său pe cartea pe care am scos-o, nu am făcut-o pentru ca aş fi contribuit la ea cu 

ştiinţa mea, ci mai mult pentru că numele meu este mai cunoscut”. Şi, mai este de adăugat, că 

numele lui Cornil deschidea mult mai larg porţile recunoaşterii venite din partea mediului academic 

şi ştiinţific francez, receptive la o operă de sinteză teoretică excepţională.  
 

În concluzie, primul tratat de bacteriologie din lume îi aparţine lui Victor Babeş, iar 

conjunctura a făcut ca autorul lucrării să apară al doilea pe coperta tratatului. Cu toate acestea, dacă 

deschidem Marea Enciclopedie Franceză („La Grande Encyclopedie”), pagina 1010 (vol. 3, litera 

C) și dacă aruncăm o privire la biografia lui Cornil, descoperim că tratatul privind bacteriologia este 

„cel mai important în acest domeniu" dar este atribuit doar lui Cornil, iar numele lui Babeș nu este 

menționat. (Joseph Igirosianu Un grand contemporain de Pasteur: Victor Babeş (1859-1926) p.551.  

Să admitem că autorii „La Grande Encyclopedie” nu au citit scrisoarea lui Victor André Cornil, 

(consilier general general din Allier, Franţa, preşedinte al consiliului general al departamentului 

Allier, deputat de Allier, senator de Allier, absolvent al Facultăţii de medicină din Paris cu doctorat 

la Paris în 1860, profesor de anatomie patologică la Facultatea de Medicină din Paris, membru al 

Academiei Naţionale de Medicină), prieten cu Gambetta (Preşedinte al Consiliului de Miniştrii, 

ministru al Afacerilor externe), către fostul său coleg profesorul Kalinderu de la București (scrisoare 

publicată în revista Spitalul, București, nr. 8, august 1885). Necunoaşterea conţinutului acestei 

lucrări este totuşi scuzabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Victor André 

Cornil 

Fig.5 Coperta primului tratat de 

microbiologie din lume, ediţia 

din1885, scris de V. Cornil şi 

Victor Babeş 

Fig. 6. Antoine Jean Baptiste  
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Mai greu de înţeles este cum autorii „La Grande Encyclopedie” citind coperta primului tratat 

de bacteriologie din lume, Les bactéries et leur rôle dans l'anatomie et l'histologie pathologiques des 

maladies infectieuses (1885), premiat de Academia Franceză cu premiul „Montyon”, văd bine 

autorul scris pe copertă în persoana lui A.-V Cornil, dar nu văd nimic la doi centimetri în dreapta de 

numele lui Cornil, şi anume nu văd numele lui V. Babeş. Ţinând cont de timpul trecut de la apariţia 

enciclopediei franceze (peste 80 ani) această enigmă va rămâne perpetuă, neîncercând să îi găsim 

un răspuns, care nu ar fi foarte onorabil pentru autorii enciclopediei.  

 

Pentru acest prim tratat de bacteriologie din lume autorii acestuia, Victor André Cornil şi 

Victor Babeş au primit premiul „Montyon” din partea Academiei Franceze. Premiile „Montyon'' 

(Prix Montyon), ce poartă numele fondatorului, Baronul de Montyon (Fig. 6), reprezintă unele din 

cele mai vechi distincții acordate de Academia Franceză (din secolul al XVIII-lea până astăzi).  

 

Premiile „Montyon'' sunt considerate de mulți precursoare ale Premiilor Nobel. Jean-

Baptiste de Montyon (1733-1820), filantrop și economist francez, este fondatorul a trei premii, toate 

denumite „Montyon''. Primele două s-au desfășurat sub auspiciile Academiei Franceze: unul sub 

titulatura de Premiu de Excelență, acordat pentru merite deosebite, al doilea destinat operelor 

literare de valoare, acordat pentru prima dată în 1782. Al treilea este un premiu acordat pentru 

realizări în știință, decernat de Academia de Științe din Franța. În anii 1885-1886, Victor Babeş 

lucrează în Berlin în laboratoarele lui Rudolf Virchow (Fig. 7) şi Robert Koch. (Fig. 8). 

 

Rudolf Virchow este fondator al patologiei celulare și 

celebrul său dicton Omnis cellula e cellula („Orice celulă 

provine din altă celulă") a modificat radical gândirea biologică.  

 

Robert Koch, s-a născut în anul 1843. Între 1872-1880 

studiază. antraxul care la vremea respectivă era foarte răspândit în 

districtul Wollstein, unde locuia Koch. Fără niciun ajutor bănesc 

sau științific își propune să descopere cât mai multe despre acest 

flagel. Laboratorul a fost casa sa, iar ca aparatură a avut un 

microscop dăruit de soție, iar instrumentarul era procurat de el 

însuși. În 1882, publică un studiu despre bacilul tuberculozei, 

precum și metodele de cultură și de identificare a acestuia. 

 
 

Fig. 7. Rudolf Ludwig Karl Virchow 

 

În 1883 descoperă vibrionul holerei care îi aduce un premiu de 100.000 DM, acesta a avut o 

influență foarte mare asupra controlului și conservării apei potabile. Reușește să creeze o formă 

inactivată a bacilului tuberculozei pe care o denumește tuberculină. În 1896, anunță obținerea unei 

noi tuberculine, care va avea însă un rol important ca substanță de diagnostic. Face studii fructuoase 

privind etiologia diferitelor forme de malarie și controlul acestei maladii cu ajutorul chininei. 

 

În 1901 la Congresul Internațional al Tuberculozei (Londra) Koch afirmă că bacilii care 

provoacă tuberculoza la om și animale nu sunt identici. Afirmația bulversează lumea medicală, însă 

timpul va demonstra că Robert Koch a avut dreptate. Apoi lucrează la cercetarea bacilului tific. În 
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1904 este trimis în Africa de Est (provincie germană) pentru studiul febrei de pe Coasta de Est (East 

Coast fever), boală care apăruse la vite. Cu această ocazie, face observații legate de Babeși și de 

Trypanosoma.  

 

În 1905 Robert Koch primește Premiul Nobel pentru 

Fiziologie sau Medicină. În 1881 Victor Babeş primește titlul de 

conferențiar iar în 1885 postul de profesor asociat de 

Histopatologiela Universitatea din Budapesta. În 1887 Victor Babeș 

este chemat în țară ca profesor la catedra de Anatomie Patologică și 

Bacteriologie a Facultății de Medicină din București. În același an, 

pe 28 aprilie, fondează Institutul de Patologie și Bacteriologie în 

Bucureşti. Sediul iniţial se găsea pe Calea Victoriei în fostul palat al 

familiei Brîncoveanu.  

 

La adresa din prezent, Splaiul Independenței 99-101, Sect. 5, 

București, a fost mutat în 1899. Denumirea actuală este Institutul 

Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și 

Științelor Biomedicale „Victor Babeș” (Fig. 9) .  

 

El este cel mai vechi institut științific medical din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor 

Biomedicale „Victor Babeș” 

 

Victor Babeş din 1893 este membru titular al Academiei Române. A fost ales membru 

corespondent al Academiei de Medicină din Paris și i s-a acordat titlul de Ofițer al Legiunii de 

Onoare din Franța. A studiat tuberculoza, lepra, turbarea, difteria. El s-a preocupat şi de alte viroze 

ca rujeola, vărsatul, gripa, scarlatina, tifosul exantematic, febra aftoasă. A demonstrat prezența 

bacililor tuberculozei în urina persoanelor bolnave. De o deosebită importanță este descoperirea 

unei clase de paraziți - sporozoari intracelulari nepigmentați - care provoacă febra de Texas la 

Fig. 8. Robert Koch (1843-1910) 
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pisici. Aceşti paraziţi omorau oile, boii, vacile din Câmpia Dunării. Este vorba de paraziţi, denumiţi 

în onoarea descoperitorului lor „Babesioze" (Fig. 10) . 

 

Dintre aceștia mai cunoscuţi sunt Babesia bovis, B. divergens sau B. microti. Până în 2007 

au fost descrise 73 de specii la diferite mamifere.  

 

 

 

Dintre acestea 20 au importanţă medicală şi 

veterinară. Taxonomia multora dintre aceste specii nu 

este încă clară. Au fost descrise, de exemplu, unele 

sinonime între B. divergenți și B. bovis. Babesia 

bigemina, B. bovis, B. caballi și equi. În Venezuela, un 

studiu la oameni (Dr. Alfonso J. Rodriguez Morales 

Universidad de Los Andes, Trujillo, Venezuela Acta 

Científica Estudiantil 2007; 5(4):132-138.) a raportat 

date extreme de interesante şi surprinzătoare. În acest 

studiu au fost analizate 294 seruri, selectate în rândul 

persoanelor fizice cu profesii sau meserii legate într-un 

fel sau altul în mediul rural: medici veterinari, lucrători 

în agricultură, soldați cu origini în zonele rurale, toate 

acestea fiind zone cu risc crescut de expunere la căpușe 

infectate. S-au căutat anticorpi folosind antigene. 

 

 

Fig. 10. Hematii conţinând Babesia 
 

În funcție de profesii sau meserii, au rezultat următoarele: medicii veterinari, B. bigemina și 

B. bovis, un procent de 21%; agricultori, B. bigemina, 50% și B. bovis, 36%; soldații de origine 

rurală, B. bigemina, 45% și B. bovis, 20%. Statele Venezuelei cu cel mai mare procent de reacţii 

pozitive au fost: Lara, 70%; Aragua, 57%; Zulia, 55%; Guarico, 47%; Anzoátegui, 40% și 

Carabobo. Acest lucru se poate datora unei multitudini de factori. Expunerea mai mare a oamenilor 

la căpușe în zonele în care există, prezența altor mamifere infectate cu parazitul, o distribuție mai 

mare a căpușelor în acele zone, schimbările de mediu cât și fluxul mai mare de persoane între țări.  

 

Toate acestea determină un număr mai mare de indivizi infestați cu acest parazit. De 

asemenea, infestarea prin transfuzii de sânge și prin transplant de organe nu este de neglijat. Studiul 

sugerează o extindere geografică foarte mare a acestei patologii.  
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PREZENTAREA PROGRAMULUI ȘCOLI - AMBASADOR ALE 

PARLAMENTULUI EUROPEAN. ASPECTE TEORETICE 

 

Profesor dr. Popescu Daniela 

 

Lansat la nivel european în 2011 pentru un număr restrâns de state și extins în 2017 pentru 

toate țările membre ale Uniunii Europene, programul educativ „Școli – ambasador ale 

Parlamentului European”, are ca scop principal informarea elevilor cu privire la Uniunea 

Europeană, dar și la Parlamentul European. Pentru deprinderea unor cunoștințe referitoare la 

politicile Uniunii Europene, elevii au la dispoziție un manual, structurat în șase module construite 

atractiv și interactiv, ce surprind diferite aspecte ale spațiului european. Astfel, tinerii sunt 

determinați să își însușească o serie de informații care au ca scop cunoașterea Europei într-o 

manieră inedită. 

 

Modulul 1: O scurtă istorie a 

Uniunii Europene are ca obiectiv 

prezentarea contextului istoric în 

care a luat naștere Uniunea 

Europeană, dar și a statelor 

membre. Astfel, elevii află că la 

baza formării Uniunii Europene a 

fost decizia celor șase țări (Franța, 

Germania, Belgia, Italia, 

Luxemburg și Țările de Jos) de a 

constitui Comunitatea Cărbunelui și 

a Oțelului. De asemenea, aceștia 

sunt familiarizați și cu valorile 

Uniunii Europene: asigurarea unei 

piețe interne extinse, crearea unui climat stabil, dar și cu simbolurile acesteia: steagul european, 

imnul. În principiu, în acest capitol, elevii află că Uniunea Europeană reprezintă un deziderat și că 

există o serie de state care fac demersuri pentru a fi integrate în acesta structură: Albania, Turcia, 

Serbia, Republica Moldova, Macedonia. 

Modul 2: Tu și Uniunea 

Europeană: „Efecte asupra vieții 

tale” este un demers prin care elevii 

conștientizează care este impactul 

pe care îl are Europa asupra vieții 

lor, dar și importanța utilizării 

monedei comune. Toate aceste 

aspecte sunt generate de discuții 

asupra politicilor Uniunii Europene, 

identificând o serie de situații care 

își găsesc rezolvarea fie la nivel 

național, fie la nivel european.  
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Concret, tinerii află despre existența unui card european de asigurări sociale de sănătate 

(CEASS), care se eliberează gratuit și permite accesul la asistență medicală pe teritoriul celor 28 de 

state membre, dar și faptul că doar 19 țări folosesc moneda euro dar și care sunt avantajele adoptării 

unei monede unice (facilitarea schimburilor în contextul unei piețe unice).  

 

Totodată, acest modul subliniază și care sunt pericolele cu care se confruntă Uniunea 

Europeană, dar și care sunt măsurile ce se pot lua pentru diminuarea efectelor nocive (încălzirea 

planetei, risipa resurselor naturale/energiei). Tot în această parte, tinerii dezbat de ce este mai bine să 

existe mai multe niveluri de guvernare (autorități locale/județene/naționale/europene) pentru a putea 

rezolva diferitele probleme, în cel mai eficient mod. 

 

Modulul 3: Luarea deciziilor aduce 

în prim-plan instituțiile responsabile 

pentru hotărârile Uniunii Europene, 

tinerii aflând cu acesta ocazie care 

este structura Parlamentului 

European, Consiliului European, 

Consiliului Uniunii Europene și a 

Comisiei Europene.  

 

De asemenea, adolescenții 

află că Donald Tusk este președintele 

Consiliului European, că Parlamentul 

European are 751 de deputați, dintre 

care 32 sunt români, dar și ce atribuții are un comisar european. 

 

Modulul 4: Europa fără frontiere are ca scop asocierea unor domenii de interes major precum 

mediul, securitatea și combaterea terorismului, energia și respectarea dreptului omului. Astfel, 

conceptele/valorile europene sunt regăsite în diferite aspecte ale spațiului european; toate acestea 

contribuind la conștientizarea 

apartenenței europene. Materialul 

prezent în caietul de lucru al elevului 

aduce în prim-plan aspecte legate de 

criminalitate și măsurile europene ce 

oferă siguranța granițelor, lupta 

împotriva traficului de droguri sau 

combaterea falsificării banilor.  

 

Demersul accentuează 

importanța existenței EUROPOL, 

agenția care adună date despre 

infracționalitate, luptând împotriva 

criminalității transnaționale din 

Uniunea Europeana, Eurojust, o agenție formată din procurori, polițiști, judecători ce are ca obiectiv 

cooperarea dintre autoritățile judiciare din statele membre.  
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De asemenea, dezbaterea are ca punct de reper și resursele/mijloacele de producere  

a energiei. 
 

Modulul 5: Valorile Europei are ca 

obiectiv sublinierea importanței 

drepturilor omului, ca principiu 

fundamental a Uniunii Europene, 

elevii reușind astfel să realizeze o 

serie de conexiuni între standarde 

(reguli de conduită) și valori, în 

context european. Prin intermediul 

informației prezente în caietul de 

lucru, tinerii observă că există o 

legătură de interdependență între 

promovarea drepturilor omului 

(interzicerea discriminării, egalitatea 

în fața legii, libertatea de exprimare, 

alegerile libere) și dezvoltarea societății (existența unor țări cu care Uniunea Europeană poartă discuții 

în vederea aplicării/consolidării drepturilor omului: Turcia, Albania, Ucraina, Rusia).  

 

Materialul cuprins în această parte se concentrează și asupra organizaților care lucrează în 

domeniul drepturilor internaționale ale omului (Consiliul Europei, UNICEF- organizație care 

promovează drepturile copilului, Amnesty International-agenție care lucrează cu drepturile 

refugiaților și ale persoanelor care se confruntă cu opresiunea). 

 

Modulul 6: Vocea ta în Europa 

accentuează importanța implicării 

tinerilor în spațiul european prin 

intermediul dreptului la vot în 

contextul alegerilor naționale sau 

europene.  

 

Din 1979, cetățenii din 

Uniunea Euopeană au dreptul de a-

și alege Parlamentul European, din 

cinci în cinci ani.  

 

De asemenea, elevii 

conștientizează că prin vot și prin 

dialogul permanet și deschis cu europarlamentarii care le reprezintă țara pot aduce schimbări pentru 

Europa viitoare. Totodată, adolescenții realizează că refuzul votului atrage după sine faptul că 

aceștia nu vor fi reprezentați nici la nivel național, nici european. 
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REPERE CULTURALE ÎN SPAȚIU EUROPEAN 

 

Aceste referințe culturale au fost comentate de ambasadorii junior implicați în proiectul 

„Școli Ambasador ale Parlamentului European”: Bălăneanu Iulia, Brașoveanu Andreea, 

Brașoveanu Cristina, Clement Florentina, Corcodel Andra,  Florea Gabriel, Gheorghe Mihai 

Alexandru, Gheorghe Cristina, Hurmuz George, Leca Adriana, Năstase Mioara, Spirache Tiberiu, 

Răducanu Andreea, Tuță Marinela, Voinea Mircea. 
 

Wolfang Amadeus Mozart-Austria 

„Mă simt cuprins de muzică. Muzica trăiește în mine.” 
 

Născut în data de 27 ianuarie 1756, în Salzburg, într-o 

familie a cărei pasiune a fost muzica, Wolfang Amadeus Mozart s-a 

impus în lumea artistică prin originalitate și modestie. Tatăl său a 

fost un talentat violonist de la curtea principelului-arhiepiscop de 

Salzburg. De la o vârstă fragedă, Mozart și-a demonstrat calitățile 

muzicale, la cinci ani, deși nu știa să scrie sau să citească, copilul 

minune al Austriei a compus câteva piese pentru pian, transcrise 

apoi de tatăl său. Acestea au fost prezentate publicului larg în 

turneul european ce avea ca puncte de interes: Franța, Anglia, 

Germania și Italia. Spectatorii erau copleșiți de talentul tânărului compozitor austriac. Primul lui 

succes important a fost înregistrat cu opera „Răpirea din Serai”, compoziție apreciată de însuși 

împăratul Iosif al II-lea. În timp, ce sănătatea îi pune la încercare existența, acesta continua să 

compună operele faimoase: „Don Giovanni”, „Flautul fermecat”, „Nunta lui Figaro”.  

Compozitorul a murit la 35 de ani, cauza decesului nu este clară; pe de-o parte se pare că 

acesta a fost cauzat de o boală contactată în copilărie, pe de altă parte, o serie de cercetători susțin 

că acesta a fost o victimă a rivalilor, fiind otrăvit de aceștia. 
 

 

René Magritte - Belgia 

„Vreau să creez un mister, nu să-l rezolv.” 
 

Exponentul suprarealismului în pictură, René Magritte s-a 

născut în data de 21 noiembrie 1898 în localitatea belgiană, 

Lessines. Copilăria îi este marcată de pasiunea pentru desen, dar și 

de un eveniment tragic, sinuciderea mamei. Pictorul a urmat 

Academia de Arte Frumoase, muncind în paralel la o firmă de 

tapete.Dovedind o imaginație năucitoare încă din copilărie creatorul 

belgian stabilește o serie de legături cu artiștii importanți ai vremi: 

Salvador Dali, Juan Miro. Talentul creator a fost demonstrat în toate 

colțurile Europei, dar și în America.Artistul se stabilește o perioadă 

în Paris, încadrându-se în grupul suprarealist francez, întorcându-se 

apoi la Bruxelles. În anii 1965, René Magritte decide să plece la New York, pentru ca doi ani mai 

târziu să lucreze la operele sculpturale din Verona, Italia. Faima internațională a determinant pe 

lângă avantajele materiale și faptul că operele lui fiind atât de cunoscute, nu mai puteau fi furate și 

nici valorificate după ce au fost sustrase din diferite colecții. 
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Este binecunoscut incidentul din 2009 în care hoții și-au 

însușit pictura „Olympia”, cea care o înfățișa pe soția artistului, 

tabloul neputând fi vândut deoarece potențialii cumpărători se 

temeau de consecințe. Trei ani mai târziu pictura era înapoiată 

muzeului într-o stare perfectă. Dispariția creatorului a avut loc în 

țara natală, în data de 15 august 1967, fiind provocată de un cancer 

pancreatic. Prin tablourile sale: ”Trădarea imaginilor”, „Olympia”, 

„Îndrăgostiții”, artistul belgian combină spectacolul culorii, lirismul 

imaginii cu filosofia semnificației, dar și cu imaginația debordantă. 

 
 

 

Tzvetan Todorov – Bulgaria 

„Începând chiar cu primele mele amintiri, mă văd înconjurat de cărți.” 
 

Născut în data de 1 martie 1939 la Sofia, Tzvetan Todorov a 

fost semiologist, critic literar și profesor universitar, cel care a 

schițat reperele literaturii fantastice din secolul XX. Existența 

literară a fost marcată de spațiul francez, semiologistul cerând azil 

politic în Franța în anul 1963. În încercarea de a stabili o teorie a 

genurilor, Tzvetan Todorov studiază structura discursului literar, 

categoriile figurilor stilistice ce se regăsesc într-o compoziție 

abstractă. Împreună cu Gérard Genette, omul de litere bulgar a 

condus revista de teorie literară „Poetique”. Abordările lui Todorov 

nu s-au limitat la spațiul literar, acesta a redactat o serie de lucrări antropologice, filosofice, istorice 

printre care amintim: „Viața comună: eseu de antropologie generală”, „Confruntarea extremă. 

Victime și torționari”. Toate acestea interpretează omul din perspectivă socială, în relație cu ceilalți, 

recunoașterea celuilalt contribuind în mare măsură la fericirea individului. Pe de altă parte, istoricul 

face referire la implicațiile sociale, psihologice, politice determinate de prezența regimurilor 

totalitare existente în Europa secolului XX. 
 

 

Anna Vissi - Cipru 
 

Cunoscută atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii, 

Anna Vissi s-a născut pe data de 20 decembrie 1957 în Larnaca, Cipru. 

Încă din copilărie și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică, susținând alături 

de sora ei mai multe concerte, câștigând la 12 ani premiul întâi la un 

concurs de tinere talente. Urmează Conservatorul în Grecia, unde se 

mută alături de familie, dar și Facultatea de Drept. Momentele 

culminante ale cariei au fost înregistrate odată cu participările la 

concursul Eurovision în anii 1980, 1982 și 2006. Albumele muzicale 

apărute au cunoscut celebritatea, melodiile fiind cântate atât în greacă, cât 

și în engleză, unele dintre ele fiind folosite drept coloane sonore pentru o 

serie de producții cinematrografice. Anna Vissi privește muzica asemenea unei forme de relaxare, dar și 

de empatie cu cei aflați în situații dificile. De aceea, artista organizează frecvent concerte caritabile. 
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Giovanni Luppis - Croația 
 

Giovanni (Ivan) Luppis, născut pe data de 27 august 1813 

într-un oraș din Croația, a fost ofițer în armata austro-ungară, 

om de știință, cel care a inventat torpila. Provenit dintr-o familie 

nobilă, de origine mixtă italiano-croată, Giovanni își utiliza adesea și 

numele de Vukić, varianta croată a numelui Luppis. Acesta și-a 

urmat pasiunea pentru călătoria pe mare, frecventând Colegiul de 

Marină din Veneția. Invenția lui Luppis a pornit de la niște schițe pe 

care acesta le-a găsit. Primul model de torpilă a măsurat un metru 

lungime, însă în perioada probelor acesta nu și-a demonstrat 

eficiența. Al doilea model a avut succes, acesta măsurând șase metri, având un mecanism bine 

definit, Luppis numindu-l ”Salvacoste”. Invenția omului de știință croat a fost prezentată și 

împăratului Franz Joseph. Începând cu anul 1860, Giovanni Luppis a decis să se retragă din marină 

și să se dedice perfecționării invenției sale. Acesta s-a stins din viață la 61 de ani, în data de 11 

ianuarie 1875 la Milano. 

 

Tycho Brahe - Danemarca 

„Cei care studiază stelele Îl au pe Dumnezeu ca profesor” 
 

Tycho Brahe s-a născut pe data de 14 decembrie 1546 și a 

fost un om dedicat științei, un astronom și un matematician 

danez. Contribuția acestuia s-a remarcat în observarea și măsurarea 

planetelor, dar și în numirea a peste 800 de stele.  

În timp, cercetările lui și-au demonstrat exactitatea, deși 

omul de știință danez nu a avut la dispoziție resursele materiale 

corespunzătoare, telescopul fiind inventat ulterior, în secolul al 

XVII-lea.  

Tycho Brahe provenea dintr-o familie de nobili; existența lui 

fiind marcată de un duel din perioada tinereții în care acesta își pierde 

o parte a nasului, iar tot restul vieții este nevoit să poarte o proteză 

nazală din aur și argint.  

Perioada de început a existenței este dedicată studiului  

filosofiei, retoricii, alchimiei, medicinei și astronomiei. În studiul 

stelelor, acesta utiliza instrumente concepute de el, un compas și un 

cadran, fiind sprijinit în demersul lui chiar de Frederic al II-lea, rege al 

Danemarcei și Norvegiei, cel care îl susține să construiască un 

observator astronomic. 

Moartea lui în data de 24 octombrie 1601 este învăluită în 

mister, unii cercetători susținând varianta unei posibile otrăviri. 
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Adamson Eric - Estonia 
 

În Tartu, o localitate din Estonia se naște Adamson Eric în 

data de 18 august 1902. Acesta este un cunoscut pictor care și-a 

făcut studiile primare în ț  ara natală, urmând apoi cursuri de istoria 

artei, pictură la Berlin și Paris. Adeptul conceptului de art-deco, 

artistul reușește apoi să fie acceptat la Academia de Artă condusă de 

pictorul rus Vasili Shukhaev. Pasiunea pictorului pentru călătorii 

este evidentă, acest fapt fiind surprins și în creațiile lui. Tablourile 

iau forma unor peisaje din diferite colțuri ale lumii ce se 

caracterizează prin jocul culorii ce se limitează adesea la tonuri 

maronii, pământii. De asemenea, artistul estonian pictează și 

nuduri, însă talentul creator nu se limitează exclusiv la pânză. Picturile sale se regăsesc și pe obiecte 

de mobilier sau pe bijuterii. Astfel, Adamson Eric a fost adeptul picturii în arta aplicată; combinând 

esteticul cu elementul util, concret. Acesta se stinge din viață tot în Estonia, în orașul Tallinn pe 

data de 2 decembrie 1968. 
 

 

Hugo Henrik Alvar Aalto, cunoscut mai ales ca Alvar Aalto (n.3 februarie1898 - d.11 mai 

1976), a fost un arhitect finlandez și un designer de obiecte casnice și mobilă extrem de influent al 

secolului XX, numit uneori părintele modernismului în țările nordice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Napoleon Bonaparte (în franceză: Napoléon Bonaparte; n. 15 august1769, Ajaccio, Corsica - 

d. 5 mai 1821, în insula Sfânta Elena), cunoscut mai târziu ca Napoleon I și inițial ca Napoleone 

di Buonaparte, a fost un lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au influențat puternic 

politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ajaccio
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corsica
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1821
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2nta_Elena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
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Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm – d. 18 aprilie 1955, Princeton) a fost un 

fizician teoretician de etnie evreiască, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, 

emigrat în 1933 în SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton. 

A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai omenirii. În 

1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică. Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică 

sunt legate de teoria relativității restrânse (1905), care unește mecanica cu electromagnetismul, și de 

teoria relativității generalizate (1915) care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, 

elaborând o nouă teorie a gravitației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aristotel (în greacă: Αριστοτέλης, Aristoteles) (n. 384 î.Hr. - d. 7 martie 322 î.Hr.) a fost unul din 

cei mai importanți filozofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic, 

fondator al școlii peripatetice. Deși bazele filozofiei au fost puse de Platon, Aristotel este cel care a 

tras concluziile necesare din filosofia acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță afirma că 

Aristotel este întemeietorul științei politice, ca știință de sine stătătoare. A întemeiat și sistematizat 

domenii filosofice ca: metafizica, logica formală, retorica, etica. De asemenea, forma aristotelică a 

științelor naturale a rămas paradigmatică mai mult de un mileniu în Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Mozaic nr. 33 
 

33 

James Augustine Aloysius Joyce (n.2 februarie 1882 – d. 13 ianuarie1941) a fost un prozator 

și poet irlandez, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea. Este 

cunoscut îndeosebi pentru romanele: „Portret al artistului în tinerețe” (1916), „Ulise” (1922) și 

„Veghea lui Finnegan” (1939). A mai scris nuvele („Oameni din Dublin”, 1914), poezii („Muzică 

de cameră”, 1907, și „Poezii de doi bani fiecare”, 1927) și o piesă de teatru („Exilați”, 1918). 

Criticii îl așează astăzi în fruntea modernismului anglo-saxon, alături de T. S. Eliot, Virginia Woolf 

și Ezra Pound.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leonardo di ser Piero da Vinci 
 

(n. 15 aprilie 1452, Vinci - d. 2 mai 1519, Amboise), 

cunoscut sub numele de Leonardo da Vinci, a fost cel mai de 

seamă reprezentant al Renașterii italiene din perioada de apogeu a 

acesteia. Spirit universalist: pictor, sculptor, arhitect, muzician, 

inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și 

scriitor, Leonardo da Vinci este considerat adesea cel mai de seamă 

geniu din întreaga istorie a omenirii. Firea sa creatoare și spiritul său 

inventiv și-au pus amprenta asupra epocii, fiind considerat arhetipul 

omului renascentist, un spirit animat de o curiozitate nemaiîntâlnită 

până atunci, animat de o imaginație fără precedent în istorie.  

 

 

Este considerat unul din marii inovatori ai picturii și unul din cei 

mai mari pictori din istorie. Portretul Lisei Gherardini, soția lui 

Francesco del Giocondo, cunoscut sub numele de „Mona Lisa” (numele 

este de fapt Monna Lisa sau La Gioconda), aflat în colecția Muzeului 

Luvru începând cu 1797, este poate cel mai cunoscut portret realizat 

vreodată. Fresca intitulată „Cina cea de taină”, din refectoriul mânăstirii 

dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano, este cea mai 

cunoscută imagine religioasă a tuturor timpurilor. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret_al_artistului_%C3%AEn_tinere%C8%9Be&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1916
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulise_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1922
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Veghea_lui_Finnegan&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1939
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Oameni_din_Dublin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzic%C4%83_de_camer%C4%83_(James_Joyce)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzic%C4%83_de_camer%C4%83_(James_Joyce)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poezii_de_doi_bani_fiecare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Modernism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
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Kārlis Baumanis 
 

(11 mai 1835 - 10 ianuarie 1905), mai bine cunoscut sub 

numele de Baumaņu Kārlis, a fost un compozitor etnic leton în 

Imperiul Rus. Este autorul versurilor și muzicii lui Dievs, 

„Dumnezeu să binecuvânteze Letonia!", imnul național al Letoniei.  

 

Kārlis Baumanis a fost primul compozitor care a folosit 

cuvântul "Letonia" în versurile unui cântec, în secolul al XIX-lea, 

când acest teritoriu era încă o parte a Imperiului Rus. 

 

 

Jonas Mekas – Lituania 
 

Jonas Mekas (născut în anul 1922) este un regizor, poet și 

artist lituanian american, numit adesea „nașul cinematografului 

avangardist american". Opera sa a fost expusă în muzee și festivaluri 

din întreaga lume. În 1954, împreună cu fratele său Adolfas Mekas, 

a fondat Film Culture, iar în 1958 a început să scrie coloana „Movie 

Journal" pentru The Village Voice. A fost membru al New Cinema 

American, în special cu colegul său de filmare Lionel Rogosin. A 

fost un colaborator apropiat cu artiști precum Andy Warhol, Nico, 

Allen Ginsberg, Yoko Ono, John Lennon, Salvador Dalí și colegul 

lituanian George Maciunas. Din 1964 până în 1967, a organizat 

Expozițiile americane de cinema, care au vizitat Europa și America 

de Sud, iar în 1966 a aderat la 80 Wooster Fluxhouse Coop.  

 

În 1970, Arhiva de filmeantologice a fost deschisă pe 

strada 426 Lafayette ca un muzeu de film, spațiu de screening și 

bibliotecă, cu directorul lui Mekas. Acesta împreună cu Stan 

Brakhage, Ken Kelman, Peter Kubelka, James Broughton și P. 

Adams Sitney au început ambițios proiectul Essential Cinema de la 

Arhivele de Film Antologie pentru a stabili un canon de lucrări 

cinematografice importante.”, 1961) la „filme de jurnal" precum: 

„Walden” (1969); „Lost, Lost, Lost” (1975); „Reminiscențele unei 

călătorii în Lituania” (1972), ”Zefiro Torna” (1992). Mekas și-a 

extins domeniul de aplicare cu lucrările sale ulterioare de instalații 

cu mai multe monitoare, piese de imersie a sunetului și printuri „înghețate".  

 

În anul 2007, Mekas a lansat un film în fiecare zi pe site-ul său, un proiect intitulat 

„Proiectul de 365 de zile". Jurnalul online este încă în desfășurare pe site-ul oficial al lui Jonas 

Mekas. Mekas este de asemenea un binecunoscut poet, lingvist; a publicat poezii și proză în limbile 

lituaniană, franceză, germană și engleză. A redactat multe jurnale, articole în ziare despre critica 

filmului, teoria și tehnica cinematografiei. Pe 10 noiembrie 2007, la Vilnius a fost deschis Centrul 

de Arte VizualeJonas Mekas.Acesta a primit o serie de premii și onoruri: Guggenheim Fellowship 

(1966), Premiul pentru Arte Creative, Universitatea Brandeis (1977), Premiul Mel Novikoff, 

Festivalul de Film de la San Francisco (1989), Premiul Național Lituanian, Lituania (1995). 
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Robert Schuman – Luxembourg 
 

Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman (29 iunie 1886 -  

4 septembrie 1963) a fost un om de stat francez. Este considerat 

drept unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene. După ce și-a 

făcut studiile superioare de drept în Germania, și-a deschis un 

cabinet de avocat la Metz, în iunie 1912. Paralel cu studiile, s-a 

alăturat organizației studențești franceze Conférence Olivaint, căreia 

i-a rămas fidel pe tot parcursul existenței. 

 

Acesta desfășoară o intensă activitate în cadrul organizațiilor 

catolice. În timpul Primului Război Mondial face parte din serviciul auxiliar al armatei germane, iar 

apoi a fost detașat în administrația civilă. După realipirea Alsaciei și Lorenei de Franța, devenit 

cetățean francez, Schuman a fost ales deputat și a avut un rol decisiv în asigurarea reintegrării 

progresive ale celor două provincii. Ca militant catolic, a reușit să mențină regimul confesional și 

școlar în Alsacia și a luptat pentru acordarea unui rol sporit al bisericii în cadrul societății franceze, 

precum și pentru justiție socială. 

 

În anul 1940, până la arestarea sa de către Gestapo în luna septembrie, face parte ca sub-

secretar de stat pe probleme de refugiați din cadrul guvernelor Paul Reynaud și Philippe Pétain. 

Plasat în domiciliu supravegheat, în 1942, reușește să evadeze și intră în mișcarea de rezistență. În 

septembrie 1944, revine în Lorena, este ales deputat și devine Ministru de Finanțe în anul 1946, în 

cadrul guvernului Paul Ramadier. 

 

Între 1947 și 1948 a deținut funcția de Prim-Ministru. În lupta contra inflației și a pieței 

negre, a urmărit o politică de restricții pentru atingerea echilibrului bugetar. Opera sa politică 

esențială se situează în perioada 1948-1952, timp în care a îndeplinit funcția de Ministru de Externe 

și a imprimat orientări noi în politica externă a Franței.  

 

Dubla sa cultură a fost foarte utilă în realizarea reconcilierii franco-germane. În același timp, 

a pus fundația construcției europene, instalând o autoritate supra-națională la Luxemburg - 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului - care includea și Germania. 

 

Procesul început prin Tratatul de la Paris din 1951, a fost continuat prin proiectul Pieței 

Comune Europene (CEE), ratificat la Roma în 1957. Schuman a mai îndeplinit un scurt mandat ca 

Ministru de Justiție în 1955. Robert Schuman a exercitat și funcția de președinte al Parlamentului 

European, între 1958 și 1960. 

 

A încetat din viață în 1963, un an după retragerea sa din viața politică. Ca omagiu pentru 

contribuția sa la fondarea Uniunii Europene, bustul său a fost inclus printre cele 12 busturi de 

oameni politici reunite în Monumentul părinților fondatori ai Uniunii Europene, inaugurat la 

București, la 9 mai 2006, de Ziua Europei, pe Insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău.  
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Esprit Barthet – Malta 
 

Esprit Barthet (1919-1999) a fost un artist născut în Valletta, 

Malta, la 6 octombrie 1919, acesta fiind fiul lui Camillo și 

Guzeppina Grixti. 

 

A început studii de artă în Valletta, la Școala Guvernamentală 

de Arte. S-a dus la Roma, unde a participat la Regia Accademia di 

Belle Arti și mai târziu în Anglia, la Academia de Arte din Bath. La 

începutul anilor 1950 a început să experimenteze cu cubismul și 

abstractul. O mare parte din lucrările sale pot fi admirate în locuri 

publice, în departamente guvernamentale și în numeroase colecții 

private din Malta și din străinătate. 

 

În 1944, s-a căsătorit cu Teresa Borg și a avut șase copii. 

Esprit Barthet a primit titlul de Cavaler al Republicii Italiene de către 

guvernul italian și, de asemenea, a investit ca membru al Ordinului 

Sf. Ioan. Barthet este, de asemenea, cunoscut pentru acoperișurile 

sale abstracte. 

 

Acesta a murit la 4 iulie 1999. Există o stradă numită după el: 

„Triq Esprit Barthet" din Swieqi, Malta, triq însemnând stradă în 

malteză.  

 
 

 

Nicolaus Copernic - Polonia 

„Nu ar trebui să fim niciodată multumiți cu speculațiile și să neglijăm rațiunea" 
 

Nicolaus Copernic (1473-1543), astronom și cosmolog, 

matematician și economist, preot și prelat catolic, a dezvoltat teoria 

heliocentrică a Sistemului Solar. Naționalitatea sa este reclamată și 

de germani, dar majoritatea istoricilor îl consideră polonez.  

Copernic provenea dintr-o familie de comercianți și înalți 

funcționari administrativi de etnie germană. Tatăl său a fost brutar, 

un susținător al luptei dusă împotriva cavalerilor teutoni. 

După terminarea studiilor în 1500, Copernic ţine prelegeri de 

astronomie la Roma şi în anul următor este acceptat să studieze 

medicina la renumita Universitate din Padova. În anul 1503 i se acordă în Ferrara titlul de doctor în 

drept canonic, după care se întoarce în Polonia. 

 

Teoria cosmologică a lui Ptolemeu („Sistemul ptolemeic"), oficial acceptată, concepea 

existența unui univers geocentric în care pământul este fix și imobil, în centrul unor sfere 

concentrice în rotație pe care se găsesc diversele planete ale sistemului solar, cum îl numim astăzi. 

Sferele finite cele mai externe ar conține așa zisele „stele fixe". 

 

În tratatul său, Copernic reia o veche ipoteză heliocentrică, deja susținută de filosofii 

pitagoreici, și descrie cele trei tipuri de mișcări ale pământului: în jurul axei („rotație"), în jurul 

soarelui („revoluție") și în raport cu planul eliptic.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Heliocentrism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elips%C4%83
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Acesta menține teza aristotelo-ptolemeică asupra universului finit delimitat pe cer de stelele 

fixe, deși îi lărgește substanțial dimensiunea în raport cu universul ptolemaic, pentru a putea explica 

astfel lipsa paralaxei stelare (între sfera a șaptea a lui Saturn și a opta sferă, aceea a stelelor fixe, 

omul de știință postulează un enorm spațiu). Copernic nu a fost numai fondatorul astronomiei 

moderne, ci și inițiatorul primei revoluții științifice. A deschis o cale nouă, urmată de alți 

reformatori ai științei. 

 

După o muncă de 40 de ani, a dovedit inconsistența teoriei geocentrice a lui Ptolemeu și astfel 

a exercitat un puternic impact în mentalitatea Evului Mediu. Astfel, Copernic a demonstrat că 

Pământul este o planetă ca toate celelalte, dând o lovitură decisivă teoriilor mistice despre existența 

unei lumi cerești deosebită de lumea pământeană. Lucrările importante ale acestuia sunt:  

„De revolutionibus orbium”, lucrare retipărită la Nürnberg în 1543 și apoi la Amsterdam în 1617, 

„Despre revoluțiile sferelor cerești”, care a marcat ruptura dintre concepțiile medievale și cele 

renascentiste referitoare la lume și „Trigonometria Copernici”. 

 

Vasco da Gama - Portugalia  
 

Vasco da Gama, conte de Vidigueira (născut 1460 sau 1469, 

Sines-decedat 24 decembrie 1524, Kochi, India), a fost un 

explorator portughez din perioada Marilor descoperiri care a 

identificat calea maritimă dintre Europa și India. 
 

În 1492 este însărcinat de regele Joao II cu pedepsirea 

negustorilor și piraților francezi din golful Setúbal și Algarve, ca 

reacție la actele de piraterie franceze. Lipsa cunoștințelor de 

navigație marină a fost compensată prin angajarea în această 

expediție a celor mai buni navigatori portughezi, printre care și 

Bartolomeu Diaz, cel care însoțește flota până la Capul Verde. 
 

Vasco da Gama pornește la data de 8 iulie 1497 din portul Restelo Lisabona la bordul 

corăbiei Nau S. Gabriel, spre vest pe Atlantic, mai departe de coasta africană, profitând de un 

vânt mai puternic. La 4 noiembrie ajunge în golful Sf. Elena (Sankt-Helena) pe coasta de vest 

africană făcând un ocol larg la depășirea "Capului Bunei Speranțe" ajungând la 25 noiembrie 

„Moselbai". Ajunge pe coasta răsăriteană a Africii la 7 aprilie 1498, în Mombasa unde negustorii 

arabi caută să împiedice continuarea expediției. Mai departe navighează de-a lungul coastei 

răsăritene a Africii. La data de 20 mai 1498, corăbiile lui "da Gama" ajung în apropiere de Calicut, 

pe coasta Malabar. 
 

Pentru prima oară ajunge o corabie europeană pe coasta Indiei, pe calea maritimă și prin 

înconjurarea Africii. Vasco da Gama încheie un acord comercial cu Samorim, ce domnește în 

Calicut, și se reîntoarce la 8 octombrie încărcat cu mirodenii. Prima navă din flota sa, sub comanda 

lui Nicolao Coelho ajunge înapoi în patrie la 10 iulie 1499.  
 

La Crăciunul anului 1499 este încredințată lui da Gama de curtea regală portugheză, 

conducerea orașului Sines. În 1502 este denumit de rege „Amiral al Mărilor Indiei", aceasta fiind 

o replică portugheză la numirea lui Cristofor Columb drept „Amiral al mărilor și oceanelor", de 

curtea regală spaniolă. Sub conducerea lui Vasco da Gama pornește a patra călătorie în 1502, cu 21 

de corăbii bine înarmate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeu
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Ca răsplată a meritelor sale la reîntoarcere, în 1503 sau 1504, primește de la rege o pensie de 

400.000 Reais, devenind membru al curții regelui Manuel I, iar la sfârșitul anului 1519 primește 

titlul de Conde de Vidigueira. În decembrie 1521 moare regele Manuel, urmând pe tron fiul său 

Johann III (João III.) care îl însărcinează pe „da Gama" să pornească spre India. Sosit aici ia o serie 

de măsuri ce vizează schimbarea structurii administrative și a disciplinei militare.  

 

Dar viceregele se îmbolnăvește, și moare la trei luni după sosirea lui în India, iar osemintele sale 

sunt depuse de fiul lui, în 1538 la capela mănăstirii „Nossa Senhora" din Vidigueira (provincia Alentejo, 

Portugalia). Deoarece mormintele familiei da Gama din Vidigueira n-au mai fost îngrijite în deceniile 

care au urmat, osemintele au fost transferate în anul 1880, prin grija statului portughez, într-un sarcofag 

onorific în mănăstirea „Mosteiro dos Jerónimos" din cartierul "Belém" al Lisabonei. 

 

Winston Churchill - Regatul Unit 
 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. 30 noiembrie 

1874 - d. 24 ianuarie 1965) a fost un om politic britanic,  

prim-ministru al Regatului Unit în al Doilea Război Mondial. 

Apreciat ca fiind unul din cei mai mari lideri de război ai secolului, 

a servit ca prim-ministru în două mandate (1940-1945) și  

(1951-1955). A fost ofițer în Armata Britanică, istoric, scriitor și 

artist. Este singurul prim-ministru britanic laureat al Premiului 

Nobel pentru Literatură (în 1953) și a fost prima persoană care a 

primit titlul onorific de Cetățean de Onoare al Statelor Unite.  

Churchill s-a născut în familia aristocrată a Ducilor de 

Marlborough. Ca tânăr ofițer de armată, a participat la bătălii din India Britanică, Sudan și la al 

Doilea Război al Burilor. A fost corespondent de război și a scris cărți despre acestea. Fiind în prim 

planul politicii britanice pentru cincizeci de ani, a deținut mai multe funcții politice și ministeriale. 

Înainte de Primul Război Mondial, a îndeplinit funcțiile de Președinte al Comisiei de Comerț, 

Ministru al Afacerilor interne și Prim Lord al Admirității în cabinetul liberal al lui Asquith. A 

continuat în poziția de Prim Lord al Admirității până la Campania Gallipoli. A luptat puțin pe 

Frontul de vest, la comanda celui de-al șaselea batalion al Infanteriei. S-a întors în guvern ca 

Ministru al Munițiilor, secretar de stat pentreu război și secretar de stat al aviației. După război, 

Churchill a fost din nou numit ministru de finanțe între anii 1924–1929 în guvernul conservator al 

lui Baldwin, luând în anul 1925 decizia ca lira sterilină să redevină convertibilă în aur, la fel cum 

era după război, acest fapt punând o presiune deflaționistă pe economia Marii Britanii.  
 

În anii '30, Churchill a avertizat parlamentul de pericolul reprezentat de Germania Nazistă și 

campania sa de reînarmare. La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost numit din nou 

Prim Lord al Admirității. După demisia lui Neville Chamberlain la data de 10 mai 1940, Churchill a 

devenit prim-ministru. Refuzul constant de a accepta înfrângerea, predarea, sau un compromis 

pentru pace, a ajutat Marea Britanie în prima parte a războiului când aceasta era singura țară activ 

implicată împotriva lui Hitler. După ce Partidul Conservator a pierdut alegerile din 1945, a devenit 

lider al opoziției. În 1951, a fost din nou prim-ministru, până în 1955. Pe lângă prestigioasa sa 

activitate politică, militară și statală, Winston Churchill a avut o imensă activitate literară în 

domeniile de memorialistică, istorie și publicistică, fiind și un excepțional orator.  
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Scrierile cele mai importante ale omului politic sunt: „He Story of the Malakand Field” 

(Istoria armatei active de la Malakand) - 1898, „The River War” (Războiul fluviului) - 1899, 

„Savrona” (roman) - 1900, „For Free Trade” (Pentru un comerț liber) - 1906, „Lord Randolph 

Churchill”, 2 vol. - 1906, „My African Journey” (Călătoria mea prin Africa) - 1908, The World Crisis 

(Criza mondială, 6 vol.) - 1923 - 1931, „My Early Life” (Anii mei de tinerețe) - 1930, „War 

Speeches”, 3 vol.(Discursuri de război) - 1951, „A History of the English-speaking Peoples”, 4 vol. 

(Istoria popoarelor vorbitoare de limbă engleză - 1956 - 1958, „Frontiers and Wars” (Frontiere și 

războaie) - 1962. Datorită vastei sale activități politice, Winston Churchill este recunoscut ca unul din 

cei mai importanți conducători din istoria Regatului Unit și a lumii întregi. După moartea sa, Regina 

Elisabeta a II-a i-a acordat onoarea unei „înmormântări de stat”, fastuoase, la care s-au adunat cei mai 

mulți oameni politici din istorie. Numit cel mai mare britanic din toate timpurile înr-un sondaj din 

2002, Churchill este considerat una dintre cei mai influente persoane din istoria Marii Britanii. 
 

Franz Kafka - Republica Cehă 
 

Franz Kafka (n. 3 iulie 1883, Praga, Austro-Ungaria –  

d. 3 iunie 1924, Kierling, Austria) a fost un scriitor de limbă 

germană, evreu originar din Praga. Reprezentant remarcabil al 

prozei moderne, a exercitat o influență covârșitoare asupra 

literaturii postbelice. Cu mesaje adesea codificate în parabole ce 

pot genera multiple interpretări, operele sale se caracterizează printr-

o viziune halucinantă, grotescă, tragicomică asupra realității, 

caracteristică expresionismului și suprarealismului. Narațiunea 

evoluează de multe ori labirintic și fragmentar, iar temele abordate 

sunt alienarea, brutalitatea fizică și psihologică, conflictul oedipal dintre tată și fiu, complexitatea 

absurdă a birocrației și imposibilitatea omului de a înțelege sensul propriei existențe. Printre cele 

mai importante creații kafkiene se numară romanele: „Procesul”, „Castelul”, „America”, nuvela 

„Metamorfoza” sau povestirile „Verdictul”, „Colonia penitenciară”, „Un artist al foamei”, „Un 

medic la țară”, „Marele zid chinezesc”. În ciuda numeroaselor sale iubiri, pentru a se dedica 

scrisului, Kafka a rămas toată viața celibatar, la fel ca multe din personajele sale. A avut o fire 

hipersensibilă și a suferit din cauza anxietății sociale, a insomniei, ipohondriei și depresiei. A fost 

un iubitor al naturii și al activităților în aer liber, iar interesul său pentru cultura evreilor răsăriteni a 

început să se manifeste în 1911, când a descoperit teatrul idiș. Către sfârșitul vieții a îmbrățișat și 

unele idei sioniste (mișcarea de emancipare națională a evreilor cu scopul readunării lor din exil și 

revenirii în țara strămoșească, în Țara Israel). Franz Kafka a influențat scriitori precum: Jorge Luis 

Borges, Albert Camus, Jean-Paul Sartre sau Gabriel García Márquez. 
 

Publicul german l-a descoperit abia după episodul nazist, iar Cehia după relaxarea cenzurii 

comuniste din anii '60. În multe limbi, cuvântul „kafkian” a ajuns să descrie o situație absurdă, 

coșmarescă și suprarealistă. Originalitatea operei kafkiene nu poate fi circumscrisă cu ușurință unui 

anumit curent literar sau filosofic. Kafka a fost, în mod evident, un exponent al modernismului, 

fiind influențat de unii gânditori moderni din secolul al XIX-lea ca Nietzsche, Kierkegaard, Freud, 

Marx sau Darwin.  
 

Franz Kafka este celebrat de Google printr-un Doodle special la aniversare a 130 de 

ani de la naşterea sa. 
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Nadia Elena Comăneci-România 
 

Aceasta este o gimnastă română, prima din lume care a 

primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. Este 

câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur. Aceasta este 

considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și 

una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, 

„Zeița de la Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 

10 absolut. Este primul sportiv român inclus în memorialul 

International Gymnastics Hall of Fame. 

 
 

 

 

Peter Dvorsky a fost un celebru cântăreţ de operă din Slovacia, recunoscut la nivel mondial. 
 

Vinko Globokar-Slovenia, a fost un cunoscut compozitor, de origine slovenă, a cărui muzică 

pune un mare accent pe spontaneitate şi creativitate. 
 

Miguel de Cervantes Saavedra-Spania 
 

A fost un romancier, poet și dramaturg spaniol, considerat 

simbolul literaturii spaniole, cunoscut în primul rând ca autorul 

romanului „El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, 

(„hidalgo” este un reprezentant al micii nobilimi), pe care mulți critici 

literari l-au considerat primul roman modern și una din cele mai 

valoroase opere ale literaturii universale. A fost supranumit 

„Principele ingeniozității”. 
 

 

Alfred Nobel a fost un chimist, inventator și om de afaceri din 

Suedia. Printre altele, el a inventat dinamita și a întemeiat fundația ce oferă anual faimoasele  

Premii Nobel. 

 

Vincent Willem van Gogh 
 

A fost un pictor din Olanda, post-impresionistale cărui 

lucrări au avut o influență profundă asupra artei secolului al XIX-

lea, prin culorile lor vii și impactul emoțional.  

 

Van Gogh a realizat peste 2.000 de opere de artă, în jur de 

900 de picturi și 1.100 de desene și schițe. Astăzi multe dintre 

operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje și picturi cu 

floarea-soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și cele mai 

scumpe din lume.  

 

 

Joseph Pulitzer, a fost un jurnalist şi editor American, născut în Ungaria. 
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POVESTEA DERULĂRII PROIECTULUI EDUCATIV ȘCOLI 

AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN CADRUL 

COLEGIULUI TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Profesor Hanciuc Nina 
 

Primii pași ai proiectului au fost făcuți în școală noastră pe 24 octombrie, 2017, când am 

constituit echipele de ambasadori seniori si juniori. La prima întâlnire am strâns multe idei 

interesante pe care le-am pus  în practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elevii, părinții și personalul școlii noastre sunt interesați de datele pe care le pot obține din 

Centrul de informare privind Uniunea Europeană amenajat în școală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentarea elevilor a continuat în data de 7 noiembrie 2017, când ambasadorii juniori și 

seniori ai Colegiului Tehnic "Mircea cel Bătrân" au vizitat Spațiul Public European, unde au avut 

ocazia să afle multe informații utile despre istoricul Uniunii Europene: elemente de identitate ale 

statelor membre, instituții și politici europene. Gazdele au fost deosebit de amabile, iar experiența 

extrem de plăcută. 
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În data de 13 noiembrie 2017, 

ambasadorii juniori și seniori din cadrul Colegiului 

Tehnic „Mircea cel Bătrân" au avut onoarea de a 

primi vizita domnului europarlamentar Emilian 

Pavel, care a prezentat preocupările și demersurile 

europarlamentarilor români, în contextul european 

actual, dar și din perspectiva anului 2019, când 

România va deține președinția Consiliului UE.  

Întâlnirea, desfășurată în sala Clubului 

European al școlii, s-a transformat într-o adevărată 

dezbatere, ambasadorii juniori adresând întrebări extrem de interesante și dovedind astfel că sunt la 

curent cu evoluțiile economice și politice actuale. La acest eveniment au participat și reprezentanți 

ai Primăriei Sectorului 1. De asemenea, ambasadorii juniori au prezentat oaspeților punctul de 

informare despre Uniunea Europeană, amenajat în cadrul școlii. 

 

Joi, 16 noiembrie 2017, ambasadorii 

juniori din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân" coordonați de ambasadorii seniori, au 

marcat, împreună cu colegii lor, Ziua 

Internațională a Economisirii Materialelor, 

sărbătorită în fiecare an în a treia zi de joi a lunii 

noiembrie. Conștienți de importanța protejării 

mediului înconjurător, ambasadorii juniori au 

realizat un atelier de creație cu desene și postere pe 

teme ecologice, precum și cu obiecte confecționate 

din materiale reciclabile. Cu produsele realizate au amenajat o expoziție pentru toți elevii, profesorii 

și vizitatorii școlii, conturând astfel un mesaj permanent pentru protejarea mediului. 
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Joi, 23 noiembrie 2017, ambasadorii juniori și 

seniori din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân" au sărbătorit Săptămâna Europeană a 

Competențelor Profesionale. Aceasta este o inițiativă 

prin care Comisia Europeană dorește să sporească 

atractivitatea educației și formării profesionale (VET) 

pentru competențe profesionale și locuri de muncă de 

calitate, cu ajutorul unui complex de evenimente 

organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și 

național. Scopul evenimentului este de a crește 

atractivitatea educației și formării profesionale (VET) și se desfășoară sub deviza „Descoperă-ți 

talentul!” Pentru a face cunoscută elevilor de clasa a VIII-a oferta educațională a școlii și 

competențele profesionale pe care le pot dobândi în urma obținerii unei calificări profesionale 

precum și oportunitățile de angajare la absolvire, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a 

organizat „Ziua porților deschise”. 

 

Am fost vizitați de către elevi de clasa a VIII-a 

de la Școlile Gimnaziale nr. 184, nr.13 și nr. 192, cărora, 

ambasadorii juniori le-au fost ghizi în prezentarea 

liceului și a Proiectului „Școli ambasador ale 

Parlamentului European”. De asemenea, elevilor de 

clasa a VIII-a ambasadorii juniori le-au prezentat 

punctul de informare privind Uniunea Europeană 

amenajat de ei, precum și Clubul European, unde 

vizitatorii au fost invitați să scrie un mesaj pentru U.E. 

sau instituțiile acesteia, pe care apoi să îl afișeze pe 

panoul pregătit de ambasadorii juniori și seniori și denumit „EU și U.E.”. Cu ajutorul 

europarlamentarilor români, ambasadorii juniori vor transmite aceste mesaje,  instituțiilor europene 

care le pot soluționa. 

 

În data de 28 noiembrie 2017, ambasadorii 

juniori din Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân", 

îndrumați de ambasadorii seniori profesor Nina Hanciuc 

și profesor Simona Popescu, au parcurs Modulul 1 al 

programului: ”O scurtă istorie a Uniunii Europene”. 

Folosind informațiile din filmul de prezentare al 

construcției Comunităților Europene, cunoștințele deja 

acumulate în cadrul vizitei de la Spațiul Public 

European, dar și din întâlnirea cu dl. europarlamentar 

Emilian Pavel, ambasadorilor juniori le-a fost ușor să 

completeze răspunsurile la întrebările din caietul elevului, primit în cadrul Proiectului „Școli 

ambasador ale Parlamentului European". Aceștia au fost deosebit de încântați să vorbească 

despre simbolurile UE, comparativ cu cele naționale, în contextul în care vor participa și la 

activitățile dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României. 
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În data de 29 noiembrie 2017, ambasadorii 

juniori din clasele a X a si a XI a, alături de colegii lor, 

au prezentat, în cabinetul de istorie-georafie, proiectele 

și desenele dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a 

României. Aceștia au fost îndrumați de ambasadorii 

seniori - doamnele profesoare Simona Popescu și 

Mihaela Busuioc, iar întreaga activitate „Mândri că 

suntem români și cetățeni europeni!” a fost condusă de 

doamna profesoară de istorie, Camelia Duță.  

 

În seria activităților organizate în cadrul 

Proiectului „Școli-ambasador ale Parlamentului 

European”, miercuri, 6 decembrie 2017, ambasadorii 

juniori de la Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" au 

parcurs Modulul II al cursului, cu tema: „Tu și Uniunea 

Europeană: Efecte asupra vieții tale." 

 

Temele de mare actualitate au fost dezbătute cu 

interes de elevi, activitatea fiind coordonată și moderată 

de ambasadorii seniori ai școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 20 decembrie 2017, în cadrul Colegiului 

Tehnic „Mircea cel Bătrân” s-a desfășurat serbarea de 

Crăciun, organizată în acest an de ambasadorii juniori sub forma 

unei ”călătorii” imaginare prin mai multe țări europene, pentru a 

ne bucura împreună de colindele, tradițiile și obiceiurile, 

specifice fiecărei țări. Ideea a fost primită cu mult entuziasm de 

toți elevii școlii. Atmosfera de sărbătoare a atras un public 

numeros, format atât din elevi, profesori, personalul școlii, cât și 

părinți și frați ai elevilor protagoniști în spectacol. Și pentru a 

aprecia talentul și munca elevilor participanți, Moș Crăciun a 

venit la finalul serbării și a împărțit daruri tuturor copiilor! 
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Miercuri, 23 ianuarie 2018, ambasadorii juniori 

din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân" au 

parcurs Modulul 3 al proiectului: „Luarea deciziilor”. 

 

Activitatea s-a desfășurat sub forma unei 

dezbateri, ambasadorii juniori dovedind că dețin deja 

multe cunoștințe în privința rolurilor instituțiilor de 

decizie de la diferite niveluri ierarhice. 

 

Considerând informațiile aflate foarte interesante 

și actuale, ambasadorii juniori vor disemina, începând de 

joi, 25 ianuarie 2018, în clasele lor, noutățile învățate cu 

aceasta ocazie.  
 

În perioada 31 ianuarie-2 februarie 2018, 

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân" a găzduit 

întâlnirea anuală a Comisiilor Naționale de Specialitate 

pentru Învățământul profesional liceal și postliceal, 

filiera tehnologică. Cu aceasta ocazie, ambasadorii 

juniori și seniori din cadrul școlii au prezentat 

participanților (cadre didactice, directori, inspectori 

școlari și inspectori școlari generali, specialiști în 

educație) Proiectul „Școli Ambasador ale 

Parlamentului European", precum și activitățile pe care 

unitatea de învățământ le-a derulat până în acel moment 

pentru a obține acest titlu. Ambasadori juniori au 

întâmpinat participanții și le-au prezentat punctul de 

informare privind Uniunea Europeană amenajat în 

școală, iar doamnele ambasador senior Nicoleta Gaidoș și Nina Hanciuc au realizat o prezentare a 

proiectului în plenul Comisiilor, informând participanții și despre pagina de Facebook dedicată 

activității, invitându-i să o acceseze și să își exprime opiniile. Invitații au fost plăcut impresionați și 

interesați să afle mai multe informații despre posibilitatea implicării în proiect. 
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În data de 6 martie 2018, ambasadorii juniori și 

seniori din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân" 

au reluat activitățile din cadrul Proiectului educativ 

„Școli Ambasador ale Parlamentului European", 

parcurgând Modulul IV „Europa fără frontiere." 
 

Subiectul, de mare actualitate, a fost amplu 

dezbătut de ambasadorii juniori, care, au fost foarte 

fericiți de primirea tricourilor cu însemnele proiectului, 

oferite cu sprijinul Biroului de Informare în Romania al 

Parlamentului European. 
 

Pe data de 9 martie 2018, ambasadorii juniori 

și seniori din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân" au avut onoarea de a primi vizita unor oaspeți 

deosebiți: doamna europarlamentar Norica Nicolai, 

domnul consilier al doamnei europarlamentar – 

Cristian Munteanu, domnul consilier al Primului 

Ministru – profesor Stelian Victor Fedorca, domnul 

consilier al Primului Ministru si coordonator al Școlii 

Metropolitane de învățământ profesional în sistem 

dual – Cornel Bertea Hanganu, doamna inspector 

școlar – profesor Cristiana Mateiciuc, domnul 

Consilier General din Primăria Municipiului 

București – Tudor Tim Ionescu, domnul Consilier 

Local al Primăriei Sectorului 1 a Municipiului 

București – Alexandru Deaconu. 

 

Pentru început, distinșii oaspeți au fost întâmpinați de un grup de ambasadori juniori și 

seniori, care le-au prezentat Punctul de informare privind U.E., Clubul European, precum și sălile 

de clasă și laboratoarele școlii. 

 

A urmat apoi dezbaterea, în Sala de Consiliu a colegiului, unde doamna ambasador senior, 

director Nicoleta Gaidoș, a trecut în revista activitățile derulate până în prezent în cadrul proiectului. 
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Doamna europarlamentar Norica Nicolai a 

prezentat modul în care Proiectul „Școli Ambasador ale 

Parlamentului European” a debutat și s-a extins la 

nivelul țărilor membre U.E, principalele teme aflate în 

dezbaterea Parlamentului European, precum și contextul 

geopolitic a U.E, principalele subiecte aflate în 

dezbatere europeană. Foarte interesați de tot ce au auzit, 

ambasadorii juniori au adresat doamnei parlamentar mai 

multe întrebări legate de: oportunitatea adoptării 

monedei Euro, cum este gestionată criza refugiaților din 

Siria la nivelul U.E; care este mecanismul adoptării 

actelor normative în Parlamentul European, modul în 

care se promovează Centenarul Marii Uniri la nivelul U.E.; dar și de prioritățile României la 

momentul preluării Președinției Consiliului U.E. la 1 ianuarie 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe data de 13 martie 2018, ambasadorii juniori din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân" au parcurs Modulele V si VI: „Valorile Europei” și „Vocea ta în Europa”, pregătite de 

doamna. profesor Mihaela Busuioc, ambasador senior. Foarte implicați și informați, ambasadorii 

juniori au fost foarte interesați să dezbată importanța cunoașterii și promovării valorilor în 

desăvârșirea formării tinerilor. De asemenea, mulți dintre ei sunt foarte dornici ca în anul 2019 să își 

exercite dreptul la vot, fiind conștienți de importanța acestui drept civic. La dezbaterea au participat 

și ceilalți ambasadori seniori ai școlii: doamna. director-profesor inginer Nicoleta Gaidoș, 

doamna. Director adjunct-profesor Nina Hanciuc, doamna profesor Simona Popescu. 
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În săptămâna 26 - 30 martie, în cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân" s-a 

desfășurat programul „Să știi mai multe, să fii mai bun !". De aceea, în data de 26 martie, 

ambasadorii juniori au realizat, pentru colegii lor de la clasele: a X a A, a X a D, a X a E, a X a F, a 

XI a A, a XI a E, o prezentare a noțiunilor pe care le-au învățat în urma parcurgerii modulelor din 

Caietul elevului, primit în cadrul Proiectului Educativ „Școli Ambasador ale Parlamentului 

European". Prezentarea a fost urmată de o dezbatere, cu multe întrebări și răspunsuri pe tema 

preluării președinției Consiliului UE în 2019 de către România, modalităților de economisire a 

energiei, precum și a modurilor de combatere a poluării mediului înconjurător. Activitatea a fost 

moderată de ambasadorii seniori ai școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți 27 martie 2018 Centrul de Informare Europe Direct București a organizat prima 

reprezentație oficială din cadrul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, evenimentul a 

avut loc în Sala de conferințe a Institutului European din România. La această activitate, Centrul 

Europe Direct București a fost reprezentat de doamna Loredana Licuţa, coordonator, împreună cu 

Mirela Podocea şi Ioana Diaconescu, bursieri social media. Spectatorii au fost elevii și profesorii de 

la Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân'' din București. Reprezentația a avut ca temă principală 

stimularea participării tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor. Actorii din 

echipa de teatru au expus problema unei tinere care locuieşte într-un sat şi care nu poate beneficia 

de oportunităţile pe care Biroul de Informare al Parlamentului European le oferă, de a participa la o 

campanie de stimulare a implicării tinerilor votanți și de a câștiga astfel o excursie la Bruxelles. 
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Sfârșitul primei luni de primăvara a fost marcat în data de 29 martie 2018, de 

ambasadorii juniori, coordonați de doamna. ambasador senior, profesor Simona Popescu, 

prin vizita de la Școala Gimnazială nr. 99 din București. Cu aceasta ocazie, elevii de clasa a VII-a 

au putut afla multe informații utile și interesante despre valorile, instituțiile, simbolurile și politicile 

Uniunii Europene. După prezentare, ambasadorii juniori au oferit elevilor două dintre produsele 

realizate de ei în cadrul Proiectului educativ „Școli Ambasador ale Parlamentului European", 

respectiv flyer-ul proiectului și un orar cu simbolurile UE. Cei mici au fost foarte încântați atât de 

cele aflate, cât și de cadourile primite, având multe întrebări pentru ambasadorii juniori, 

demonstrând astfel că dețin multe cunoștințe despre UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTELE IMPORTANTE ALE ANULUI AU FOST MARCATE DE 

CLUBUL EUROPEAN 

 

În data de 18 decembrie, elevii liceului au participat la activitatea municipală a Cluburilor 

Europene, organizată de Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”. Intitulată „Crăciunul în Europa”, aceasta 

a reunit o serie de prezentări PPT, momente artistice, expoziții de desene, toate acestea definind 

spiritul sărbătorii Nașterii Domnului. Elevele Dorcă Alexandra și Bălăneanu Iulia au prezentat un 

material interactiv intitulat „Povestea Crăciunului în Suedia”, coordonat de doamnele profesoare 

Monica Orășteanu și Daniela Popescu. 
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Primăvara a debutat pe 5 martie 2018, odată cu participarea la activitatea municipală a 

Clubului European din cadrul Colegiului Tehnic "Iuliu Maniu" ce a avut ca tema: „Valentine's Day vs. 

Dragobete' s Day". Artiști inspirați, ambasadorii juniori implicați în Proiectul ”Școli Ambasador ale 

Parlamentului European” din clasele a IX-a A și a XI-a A (Corcodel Gabriela, Leca Adriana, 

Brașoveanu Andreea, Brașoveanu Cristina, Bălăneanu Iulia și Năstase Mioara) au prezentat în cadrul 

activității un poster ce ilustrează legenda Sărbătorii de Dragobete, un tablou intitulat „Declarație de 

dragoste" desenat în tehnică grafică colorată, mai multe felicitări de Dragobete ce conțin declarații de 

dragoste, precum și o prezentare PPT intitulată „Povestea iubirii între istorie, poezie și tinerețe".  

Lucrările prezentate, realizate sub îndrumarea ambasadorilor seniori profesor Gaidoș 

Nicoleta, profesor Hanciuc Nina și profesor Popescu Daniela, s-au bucurat de aprecieri din partea 

publicului prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

În data de 28 martie 2018, a venit rândul Clubului European din cadrul Colegiului Tehnic 

„Mircea cel Bătrân" să devină gazdă. Acesta a organizat activitatea municipală „Diversitate 

culturală în spațiul european", dedicata celebrării Anului European al Patrimoniului Cultural, 

precum și sărbătoririi Zilei Europei - 9 Mai. Ne-am bucurat că au răspuns invitației noastre elevi și 

cadre didactice de la Colegiul National „I. L. Caragiale", Colegiul Economic „V. Madgearu", 

Colegiul Economic „C.C. Kirițescu", Colegiul Tehnologic „V. Harnaj", Colegiul Tehnic "Mihai 

Bravu", Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu" și, bineînțeles, reprezentanții școlii noastre. Fiecare lucrare a 

avut multe informații interesante, iar prezentările s-au remarcat prin originalitate și ingeniozitate, 

reperele culturale presupunând atât aspecte teoretice cât și practice. Diferitele tradiții, istorii și 

domenii artistice au fost integrate într-un discurs coerent ce a avut rolul de a accentua varietatea, dar 

totodată și unitatea vieții culturale, sociale și politice europene. 
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Să descoperim Europa....... 

Completând corect rebusul, descoperiţi pe linia A – B- numele unui continent 

 

   1         

    2        

3 3            

4 4            

    5        

    6        

7            

 

1) Portugalia, Spania și Andora se suprapun peste Peninsula… 

2) Al doilea fluviu ca lungime în Europa, după Volga este… 

3) Țara trandafirilor este… 

4) Cel mai vechi metrou din lume este în capitala numită… 

5) Corida este specifică… 

Țara cu două state enclave: Vatican şi San Marino este… 

 

Completând corect rebusul, descoperiţi A – B- numele unei grupări de state de la nivelul 

continentului Europa 

A 

 

1             

2             

3            

4             

5              

 6               

 7             

 

1) Capitala Belgiei este… 

2) Capitala Ciprului este….. 

3) Capitala Lituaniei este…… 

4) Capitala Irlandei este…… 

5) Capitala Marii Britanii este…. 

6) Capitala Maltei este…….. 

7) Capitala Greciei este……. 
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8                    

9                 

10                   

11                

12                    

13                 

14                 

15                    

16                    

 

8) Capitala Germaniei este….. 

9) Capitala Luxemburgului este…. 

10) Capitala Poloniei este…… 

11) Capitala Danemarcei este….. 

12) Capitala Cehiei este…. 

13) Capitala Finlandei este…. 

14) Capitala Italiei este…. 

15) Capitala Austriei este …… 

16) Capitala Portugaliei este…. 
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COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Str. Feroviarilor 37,Sector 1, București,Tel/Fax :021/ 224.23.76, 021/224.19.55 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

I. Învățământ liceal  

 Curs de zi:  

Domeniul de pregătire profesională - Mecanică:  

Calificările profesionale: - Tehnician proiectant CAD 1 clasă 

- Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 clasă 

  

Domeniul de pregătire profesională - Economic:  

Calificările profesionale: - Tehnician în administrație 1 clasă 

- Tehnician în activități economice 1 clasă 

  

 Curs seral:  

Domeniul de pregătire profesională - Mecanică:  

Calificarea profesională:  - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 clasă 

  

II. Învățământ profesional de stat:  

Domeniul de pregătire profesională - Mecanică:  

Calificările profesionale: - Mecanic - auto 1 clasă 

- Tinichigiu - vopsitor auto 1 clasă 

  

Domeniul de pregătire profesională - Comerț:  

Calificarea profesională: - Recepționer - distribuitor 1 clasă 

  

III. Învățământ postliceal  

 Curs de zi: 

 

Domeniul: Agricultură:  

Calificarea profesională: - Tehnician cadastru funciar-topograf 1 clasă 

  

IV. Școală de maiștri 

 Curs seral: 

 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice:  

Calificarea profesională: - Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții 1 clasă 
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