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I. Unde ne sunt  absolvenţii ? 
 

Ne continuăm și în acest număr al revistei călătoria noastră sentimentală, la întâlnirea cu 
absolvenţii Colegiului Tehnic Piatra Neamţ. 

De data aceasta vă prezentăm două doamne profesoare, inginere în prelucrarea lemnului,  și un 
economist ce ne-au răspuns la întrebări prin bunăvoinţa doamnei ing. Iuliana Pătrașcu. 

 
1. Cine sunteţi dumneavoastră ? Scurtă carte de vizită (vârstă, statut profesional, 

loc de muncă actual ș.a.) 
Mă numesc MARIA ISOPESCU, am 52 de ani, sunt profesor gr. I la Grupul Şcolar 

Forestier din Arad, specialitatea inginer în Industrializarea lemnului iar la momentul actual ocup 
funcţia de director. Conduc o şcoală situată pe drumul Timișorii care şcolarizează un numar de 548 
de elevi majoritatea înscrişi în calificări specifice domeniului Fabricarea Produselor din lemn şi 
Silvicultură. Numele meu în liceul dvs.  a fost Florea Maria, iar de origine sunt din Caşin, o comună la 
4 km de Oneşti, în judeţul Bacău. 

  Numele meu este JAPALELA TAMARA VERONICA, am 34 de ani, sunt absolventă a 
Universităţii Transilvania Brașov , Facultatea de Industria lemnului , specializarea prelucrarea 
lemnului, promoţia 2001, momentan sunt profesor titular la Grupul Școlar Roznov. 

Mã numesc RODICA TÃRÂŢĂ, în vârstã de 56 de ani, de profesie economistã, în prezent sunt 
director general al SC REMAT SA NEAMŢ. 

2. De ce o profesie legată de natură, de pădure, de lemn? 
Maria Isopescu: Eram copil la şcoala generală din Cașin şi s-a 

organizat o excursie în parcul dendrologic Hemeiuși, undeva pe lângă Bacău. 
Acolo am văzut nişte arbori minunaţi şi foarte multe specii de trandafir, lucru 
care probabil a avut influenţă mai târziu în alegerea viitoarei mele meserii. 
Pădurea m-a impresionat întotdeauna mai ales că în copilărie nu era plăcere mai 
mare decât să merg după ciuperci şi după flori cu copiii şi părinţii.   

Tamara Japalela: Profesia pe care o am  este legată de lemn deoarece pentru mine lemnul 
a însemnat și înseamnă CĂLDURĂ.  
      Rodica Tărâţă: Probabil vã întrebaţi ce legãturã am eu cu natura, pãdurea sau lemnul 
dar o sã înţelegeţi din ceea ce o sã vã spun în continuare. Sunt absolventã a Colegiului Tehnic 
Forestier ( pe vremuri Liceul Industrial Forestier ) promoţia a doua, din anul 1975, secţia de „ 
industrializare şi prelucrare a lemnului”. 

3 . Cum aţi aflat de Colegiul Tehnic Forestier/ Grup școlar forestier Piatra Neamţ? 
Cum aţi ajuns să fiţi elev aici? 

Maria Isopescu: Sora mea era elevă acolo fiind mai mare cu 2 ani ca mine. Tabloul clasei 
ei l-am revăzut în perioada olimpiadei din 2005 lângă biroul directorului, numele ei fiind Florea Cilia. 
O vizitam  ori de câte ori aveam ocazia. La intrare în şcoală lângă sala profesorală erau nişte vitrine 
cu lucrări efectuate de elevi. Le văd şi acum: o pasăre împăiată, casete sculptate şi gata am fost 
topită, am vrut şi eu (eram o romantică incurabilă). Degeaba au insistat părinţii la recomandările 
pofesorilor să nu fac un liceu industial (aşa era denumirea) nu m-au convins aşa că am dat admitere 
la liceul dvs. Bineînţeles eu m-am înscris la silvic. Erau 32 locuri. Probe puternice de admitere: 
proba sportivă, română, mate, oral şi scris. M-am înscris, am dat proba de sport apoi a venit un 
decret care interzicea accesul fetelor la silvic şi ne-au înscris automat la prelucrarea  lemnului. 
Concurenţa era mare, o singură clasă iar eu era obligatoriu să intru cu bursă. Acest lucru s-a 
întâmplat din fericire şi am ajuns elevă în clasa a IX-a în anul 1974. 

Tamara Japalela :Am absolvit cursurile Grupului Școlar Forestier în anul 1995, aflând 
despre acest liceu de la sora mea cea mai mare care era deja elevă în acest Grup Școlar. 
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     Rodica Tărâţă: Fiind nãscutã în zonã de munte, comuna Borca, şi provenind dintr-o familie ( 
tatãl ) cu preocupãri de exploatare a lemnului, când a apãrut Liceul Industrial Forestier din Piatra 
Neamţ, ca mulţi alţi copii din zonã m-am orientat spre acest liceu. Dupã un examen de admitere cu 
5 concurenţi pe un loc, în anul 1970, toamna eram elevã în clasa a IX-a a acestui liceu. 

 4. Vă mai amintiţi anii de liceu? Cum era elevul din dumneavoastră? 
 Maria Isopescu: Cei mai frumoşi ani din viaţa mea. Atunci am învăţat cum se mănâncă 

elegant cu cuţitul, cum se flirtează la masă cu băieţii, învăţam pe rupte să fiu prima (nu am reuşit 
decât un an), am învăţat germana, franceza, am citit zeci de cărţi, mi-am făcut tablouri în intarsie 
pe care le am şi astăzi, pirogravură, iar proiectul de diplomă a fost o măsuţă cu 4 scaunele tapiţate 
pe care am avut voie să le cumpăr şi stau şi astăzi la loc de cinste în casa părintească. Elevul din 
mine era băgăcios, lipicios, muncitor, curios ,vroia mai mult decât putea.Vroia să fie bun la toate dar 
nu reuşea întotdeauna. Nu ieşeau îmbinările la practică şi udam lemnul căptușindu-l cu rumeguş, să 
fie stabilă, dar micile noastre trucuri erau deturnate. Lucram mult la mate cu dna profesoară ISE, 
la romană cu dna profesoară Căciuleanu, dar cel mai mult mi-am îndrăgit diriginta pe dna Tudoran. 
De la ea am învăţat cum să stăm cu umerii drepţi mergând cu cartea 
pe cap, cum să ne îmbrăcăm, să ne spălăm, să ne parfumăm, să ne 
asortăm şi câte altele. 

Tamara Japalela :Imi amintesc cu drag anii de liceu pentru 
mine fiind ani frumoși  și liniștiţi. Eleva din mine era foarte 
înţelegătoare, rușinoasă, cu dorinţa de a face lucrurile corect, la timp, 
cât mai bine posibil. 

A fost cum nu mi-am imaginat, extraordinar de frumos, sincer aș da orice să mai fiu elevul 
ce studiază lemnul dar tot așa, nu aș schimba nimic. Aș putea spune că acum sunt profesorul care 
studiază cum se prelucrează lemnul dar nu este același lucru. 

Rodica Tărâţă: Cei cinci ani de liceu au fost foarte frumoşi din mai multe puncte de 
vedere:  echipa de profesori în frunte cu domnul director Dumitru Doagã era de excepţie, 
profesori faţã de care noi elevii aveam un respect deosebit. Baza materialã a liceului era solidã 
încât ne permitea sã facem practicã atât în atelierul liceului cât şi vizitarea şi practicã de 
producţie în diverse Combinate de Industrializare a Lemnului din ţarã. Liceul dispunea de cantinã şi 
cãmin internat unde stãtea majoritatea elevilor din afara oraşului, printre care şi eu. La vremea 
aceea Liceul Forestier era cotat ca fiind printre cele mai bune licee din Piatra Neamţ, dupã gradul 
de promovabilitate în învãţãmântul superior. 

    5. Puteţi să ne relataţi o întâmplare hazlie din perioada aceea? 
   Maria Isopescu: Era o zi frumoasă de vară, sfârşit de an şcolar în anul 5. Am plâns, am 

cântat, mi-am tăiat unifoma să-i fac dirigintei rochie la păpuşa pe care o cumpărase toată clasa, 
gentuţa cu fiţuici, albumul cu poze, multe flori. Am plecat cu diriginta noastră să o ducem până 
acasă, cântând cât ne ţineau plămânii,”catalog zdrenţăros /să rămâi sănătos.....”lumea se uita ca la 
bâlci şi noi mai abitir ne încordam, să ştie toată lumea că suntem absolvenţi. Ajunşi la casa doamnei 
tocmai se culeseseră cireșile din curte - 2 coşare de nuiele mari. Diriginta ne-a invitat în curte, 
tatăl dumneaei n-a mai avut timp să ascundă cireşele iar noi, 30 de infometaţi, le-am mâncat pe 
toate. 

Tamara Japalela :Da, una dintre întâmplările despre care aș putea spune acum că a fost 
hazlie, deoarece pe vremea aceea am plâns mult, a fost aceea că domnul diriginte, profesor Brânzei 
Gheorghe, profesor de limba și literatura română, mi-a acordat prima notă din liceu. Și nu orice 
notă ci „scaunul” (patru), iar tatăl meu a glumit pe seama mea, până am transformat nota aceea în 
nota 10, spunându-mi „hai să dăm mână cu mână cei cu patru la română”; acum chiar că mi se pare 
hazliu ...  

6. Bacalaureatul ... și facultatea....? 
Maria Isopescu: Era constituit din 3 probe:  Matematică scris, Română scris, Tehnologia 

mobilei şi proiectul. Proiectul era cel mai important; o lucrare scrisă de mână cu litere STAS, 
susţinerea şi produsul executat. Bacalaureatul se susţinea în şcoală cu profesorii de la clasă. Nu 
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exista copiat, privit la vecinul,  nimic din ceea ce vedem astăzi. Nota 8 şi 9 erau acordate cu foarte 
mare greutate. Se învăţa în cămin până la 11 noaptea, se citea mult, era o adevărată competiţie. 
    Facultatea a fost o continuitate a liceului, de la noi din clasă am urmat prelucrare lemnului la 
Braşov vreo 9 elevi, restul alegând alte profile. 
    Ne-am revăzut cu drag la o întâlnire după 10 ani la Durău, a fost emoţionant. 

     Tamara Japalela :Bacalaureatul a fost într-adevar o experienţă  grea dar și benefică. Am 
învăţat că trebuie să muncim mult, cu spirit de răspundere, să intrăm în viaţă cu multă îndrăzneală  
pentru ca obstacolele vieţii, precum gropile de pe drum care ne întârzie puţin, să ne ofere bucuria 
drumului lin ce va urma. Acum pot spune că a fost greu, dar frumos,  comparând cu modul în care 
învaţă elevii noștri și cu modul lor de comportament. 

Facultatea a mai întârziat un an deoarece am făcut la început o alegere nepotrivită,  dar nu m-
am lăsat învinsă și am terminat ceea ce am început adică studiul lemnului din liceu. 

Rodica Tărâţă: În anul 1975 am susţinut bacalaureatul şi din anumite motive am urmat o 
facultate cu profil economic, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universitãţii ”Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi. Chiar dacã nu am urmat o facultate de profil, eu am lucrat timp de 23 de ani tot în 
domeniul prelucrãrii lemnului, şi anume în cadrul SEF PETROFOREST SA Piatra Neamţ, după care 
m-am transferat la firma unde lucrez şi în prezent. Au fost foarte multe momente când am 
regretat cã nu am urmat o facultate de profil dar probabil cã aşa a fost sã fie. 

 7. Un gând de final ? Un îndemn /sfat pentru elevii de azi ai școlii..... 
Maria Isopescu: Caracterul se formează  în liceu. Elevii au nevoie de modele, iar modelele 

sunt profesorii. Cum poate uita un copil corul şcolii din sala de festivităţi, formaţia de muzică 
uşoară din şcoală, dedicaţiile muzicale, reuniunile cu inimioare, concursurile cu lucrările din atelier, 
laboratorul de fizică. Nu, aceste lucruri le păstrează pentru el toată viaţa.     
    Astăzi când vreau să fac şi eu cu elevii noştri aceste activităţi îmi dau seama câta dăruire 
au avut profesorii mei, cât au sacrificat din timpul lor să fim noi fericiţi. Diriginta şi profesorii mei 
zâmbeau tot tmpul, erau frumos îmbrăcaţi, disponibili, făceau ore suplimentare cu noi până seara 
târziu, ne însoţeau peste tot, plecam cu ei în excursii ... am vrut să fiu ca ei. Am reuşit ... nu cred. Şi 
ei aveau probleme, totuşi ... aşa au rămas în mintea mea şi în sufletul meu de adolescent. 
    Le transmit toată dragostea toturor celor care mai sunt în viaţă, iar celor care lucrează 
acum cu elevii multă putere şi dăruire pentru tinerii care şi-au pus destinele în mâinile lor. Pentru 
elevii actuali ai şcolii, îi sfătuiesc să nu renunţe la visul lor şi le garantez că se va împlini dar cu 
răbdare, efort, speranţă, credinţă, muncă.  

    Lemnul radiază multă căldură, 
trăieşte cu noi, alături de noi, aventura lui 
este şi a noastră, ne legănăm în parfumul 
lui când suntem mici, iar la bătrâneţe 
obosiţi ne ascundem în mireasma lui, 
coborând odată cu el în pământul reavăn  
din care un alt arbore va renaşte. Cu multă 
nostalgie pentru liceul din Piatra Neamţ, 
locul în care a intrat un copil de la ţară speriat şi a ieşit un adolescent curajos şi format pentru 
greutăţile vieţii. 

Tamara Japalela : Îmi este destul de greu să formulez un îndem pentru elevi deoarece sunt 
multe sfaturi și aș vrea să spun în câteva cuvinte totul. ” Nu lăsaţi timpul să treacă  pe lângă voi 
fără folos, profitaţi din plin, bucuraţi-vă de anii frumoși dar în același timp realizaţi-vă  viitorul. Nu 
vă fie rușine cu meseria aleasă  că nu este frumoasă, bănoasă și de viitor. Nu vă opriţi aici, mergeţi 
mai departe”. 

Rodica Tărâţă: În prezent  lucrurile s-au schimbat foarte mult faţã de perioada mea de liceu, 
elevii au alte posibilitãţi de a se informa, tehnica a evoluat extrem de mult, totul e sã ştie ce îşi 
doresc de la viaţã şi sã-şi urmăreascã ţelul. 

                                                                               A consemnat,  prof. Irina Gângă 
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II. Pagina Profesorului 
 

GRIPA PORCINĂ 
 

          Gripa porcină este o boală a aparatului respirator al porcilor, 
provocată de virusurile gripale de tip A. Epidemiile de gripă porcină 
sunt un eveniment normal la aceste animale. 
           Uzual, boala nu se transmite la om. Pentru ca un virus să 
penetreze, dar şi să părăsească celula infectată, necesită prezenţa în membrană a două proteine 
(hemaglutinina şi neuramidaza). Virusul gripei porcine este de tipul H1N1, iar al gripei aviare este de 
tipul H5N1.  
           MANIFESTARE. Simptomele gripei porcine la oameni sunt similare cu simptomele gripei 
obişnuite  şi includ febră, tuse seacă, senzaţie de găt uscat, dureri de muşchi, dureri de cap, 
frisoane şi o stare accentuată de oboseală. Unii oameni au acuzat diaree şi stări de vomă.Ca şi în 
cazul gripei sezoniere, gripa porcină poate provoca o înrăutăţire a simptomelor caracteristice unor 
boli cronice la populaţia umană infectată. 

Virusul H1N1 trezeşte amintiri neplăcute şi îngrijorează autorităţile, pentru că este exact 
tipul care a cauzat cea mai mare epidemie de gripă cunoscută vreodată - cea din 1918, care a ucis 
50 de milioane de oameni, mai mult decât victimele Primului Război Mondial.  
           CUM SE TRANSMITE? Cât de gravă este boala pentru oameni? Evoluţia este în diferite 
grade de severitate, de la forme uşoare până la forme grave şi chiar deces. Sunt două căi de 
transmitere: 

• Prima este contactul cu porcii contaminaţi sau elementele de ambient contaminate cu acest 
virus. 

• A doua cale de transmitere este prin contactul cu o persoană infectată cu virusul gripei 
porcine. În prezent se consideră că gripa se răspândeşte în special la om, prin tusea sau 
strănutul persoanelor infectate. 

        MEDICAMENTAŢIE. Da, există medicamente antivirale: Tamiflu şi Relenza. 
Paracetamolul şi Nurofenul, atât de cunoscute şi folosite în virozele obişnuite, sunt puţin 
eficace. Medicamentele antivirale acţionează cel mai bine în cazul în care administrarea începe 
foarte curând după îmbolnăvire, mai exact în primele 48 de ore 
de la apariţia primelor simptome. Perioada de contagiozitate 
durează toată perioada prezenţei simptomelor şi (posibil) în 
următoarele 7 zile de la declanşarea bolii. Se consideră că 
perioada de contagiozitate poate fi mai lungă la copii. O soluţie 
o reprezintă vaccinarea. Vaccinul se găseşte şi în România, iar 
campania de vaccinare este în plină desfăşurare. 
         Virusul gripei porcine rezistă mai mult de două ore în 
afara corpului, timp suficient pentru a infecta multe persoane. 
S-au înregistrat cazuri de gripă porcină şi în România, iar evoluţia lor a fost favorabilă. 
          CUM NE PROTEJĂM?  
• Acoperiţi-vă nasul şi gura cu un şerveţel când tuşiţi sau strănutaţi, apoi aruncaţi-l. 
• Spălaţi-vă mâinile cu apă şi săpun de câte ori aveţi posibilitatea, mai ales după ce strănutaţi 

sau tuşiţi. Foarte eficace sunt şerveţelele umede pe bază de alcool medicinal. 
• Evitaţi apropierea de persoane bolnave. 
• Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura, deoarece virusul se poate răspândi. 
• La primele simptome ale bolii este bine să vă adresaţi medicului. 

                                                                                            Prof. ISAC ALINA-ELENA 
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VIITORUL DEPINDE DE NOI. DAR NOUA NE PASĂ? 
 

Motto ,,O naţiune care distruge solurile se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii pământului 
nostru, purificând aerul și dând putere proaspătă oamenilor săi.’’  

Mark V. Hansen 
 

Poate că pentru fiecare om de pe planeta Pamânt cuvântul ,,acasă’’ are un înţeles diferit și 
poate că reprezintă un loc sau un spaţiu diferit, însă un adevăr fundamental adesea ignorat este 
faptul că noi toţi cei aproximativ 6 miliarde de oameni trăim pe o singură planetă, într-o singură 
,,casă’’. Din păcate, în ultimii ani, simultan cu dezvoltarea sindromului tehnologic, am început să 
adoptăm o oarecare atitudine de neglijenţă faţă de această ,,casă’’ a noastră a tuturor și suntem pe 
cale să devenim un pericol major în tulburarea echilibrului ecologic al propriului nostru cămin uitând 
că viaţa noastră, calitatea aerului, apei și a hranei vitale depind 
de felul în care noi avem grijă să respectăm dreptul la viaţă al 
Terrei. 

Cum bine au observat biologii, omul este singura fiinţă 
care își distruge mediul în care trăiește. De ce? Răspunsuri ar 
fi multe: nepăsarea, lipsa educaţiei, incultura, inconștienţa fac 
din om cel mai mare inamic natural al planetei. Omul încă nu a 
învăţat, sau mai bine spus a uitat cum să trăiască în armonie cu 
natura. Prin urmare, ecologia dorește să facă educaţie 
ecologică, își propune să treacă de formule socotite câteodată 
stupide de genul "nu aruncaţi hârtii pe jos" pentru a vă face să realizaţi că zilnic respiraţi gaze de 
eșapament, iar apa de la robinet are prea mult clor. Mediul înconjurător descrie cel mai bine gradul 
de civilizaţie al societăţii în care trăim. Prin urmare, a face un bine naturii, înseamnă a face un bine 
societăţii și indivizilor ei. Să trăim în armonie cu natura - e oare așa de greu de realizat? Sticla, 
hârtia, plasticul se pot recicla cu succes, s-a inventat mașina de spălat fără detergenţi, călătoriile 
cu bicicleta sunt mai sănătoase decât cele cu automobilul, iar folosirea transportului în comun 
reduce poluarea în oraș. 

Problemele de protecţie a mediului au devenit în ultimul timp deosebit de complexe și 
importante și vizează din ce în ce mai multe domenii de activitate.  

Rezolvarea acestor probleme necesită participarea în 
parteneriat atât a instituţiilor ecologice cât și a instituţiilor 
de conducere. Dacă nu ocrotim mediul nu ne putem asigura o 
dezvoltare durabilă, iar civilizaţia noastră ar intra în declin sau 
chiar ar dispărea.  

Ca să ne asigurăm o dezvoltarea durabilă trebuie să 
includem în ea și protecţia mediului, iar dacă vrem să protejăm 
mediul ne asigurăm o dezvoltare durabilă. 

Situată în zona Europei de interferenţă a ecosistemelor complexe carpato-danubian şi 
danubiano-pontic, România are o zestre naturală şi peisagistică de o frumuseţe, varietate şi 
echilibru de invidiat. Sunt o multitudine de colţuri ale naturii în această ţară, ocrotite de oameni, 
care le-au înfrumuseţat cu locuinţe, lacuri de acumulare şi alte construcţii ce oglindesc geniul lor 
creator. 

Fiecare om trebuie să aibă ca obiective crearea unui mediu cât mai curat pentru a avea o 
viaţă cât mai sănătoasă.  
 Unul din cele mai importante roluri în protejarea planetei îl are pădurea. În afară de 
protejarea solului, pădurea exercită cea mai puternică acţiune purificatoare asupra aerului, 
absorbind bioxidul de carbon și restituindu-l sub forma atât de necesarului oxigen. 
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Nu mai puţin important este rolul pădurii ca factor de regularizare a cursurilor râurilor. De 
asemenea, pădurea este menită să asigure cerinţele de agrement și turism, tot mai accentuate în 
condiţiile vieţii moderne, ambianţa biofizică indispensabilă localităţilor balneo-climaterice, 
conservarea multor specii de plante și animale foarte utile etc. 
 Pământul este o planetă telurică ce orbitează în jurul Soarelui și care adăpostește milioane 
de specii, inclusiv omul. 

Părerea mea este că trebuie să ne autoeducăm, să învăţăm să respectam ce este în jurul 
nostru, să protejăm, nu să distrugem. Omul nu a fost creat să distrugă planeta, a fost creat să o 
ajute să se dezvolte armonios. 
            Dacă este să privim în cifre situaţia în care ne aflăm, lucrurile ar suna cam așa la nivelul UE, 
că doar suntem membrii de onoare ai Uniunii: 

• cele mai ridicate temperaturi din istorie s-au realizat începând din anii ’90 și până 
astazi, ele fiind mai ridicate pe an ce trece din cauza poluării; 

• specialiștii estimează că temperaturile medii vor crește în următorii ani cu o valoare 
cuprinsă între  1,1°C și 6,4°C dacă nu se vor lua măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2; 

• fiecare european este responsabil pentru emisia a 9 tone de CO2 pe  an; 
• Europa este casa a 7% din populaţia lumii, dar utilizează peste 20% din resursele 

planetei; 
• gospodăriile folosesc 1/3 din energia consumată pe continentul european: 70% din 

energia folosită de gospodării este folosită pentru încălzirea locuinţei, 14% pe încălzirea apei și 
12% pe lumină și alte electronice sau electrocasnice; 

• în medie, un european reușește să strângă un kilogram de deșeuri zilnic; într-un an am 
putea construi 4000 de turnuri Eiffel din pachetele de deșeuri colectate și numărul lor este în 
creștere; 

• se estimează ca 75% din gheţarii din Alpi vor dispărea până în 2050; 
• zona de gheaţă care acoperea marea la Polul 

Nord s-a scufundat în Arctic în ultimii zeci de ani cam 10%, 
iar grosimea gheţii a scăzut cu 40%. În partea cealaltă a 
lumii bucata de gheaţă din Antarctica a devenit instabilă. 
Toate aceste topiri duc la o mărire a nivelul oceanului, asta 
însemnând inundaţii fără precedent în teritoriile care se află 
aproape de nivelul mării; 

• multe animale și plante nu vor putea să se 
adapteze la schimbările climatice, ajungându-se în acest fel 
la dispariţia unor specii precum urșii polari, focile, pinguinii și multe altele; mie îmi plac pinguinii, 
vouă nu? 

Cred că aceste cifre relevă mai mult decât pot contura cuvintele.  
Cert este că nu trebuie să rămânem pasivi, trebuie să ne implicam activ în protejarea 

mediului înconjurător. Soluţiile oferite în acest sens sunt nelimitate, numai de noi depinde să le 
punem în aplicare.      
              Dacă vrei să începi să faci ceva pentru viitorul tău, pentru tine, pentru mediu și pentru 
urmașii lui începe să folosești raţional resursele (apă, electricitate, căldură), începe să reciclezi, 
începe să plantezi un copac, începe să circuli cu mijloacele de transpot în comun sau cu bicicleta... 
pentru orice există un început...și te asigur că nu este greu: este precum obiceiul spălatului pe dinţi 
după fiecare masă, îţi este greu să ţi-l formezi, dar odată format nu mai poţi renunţa la el. 

 
Prof. Rodica Boacă 

 
 



9 
 

PROGRAMUL EUROPEAN  “ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII”; 
POGRAMUL  SECTORIAL COMENIUS 

 
Îmi propun  să prezint această temă ca  o  argumentare a eficienţei  mobilităţilor  internaţionale  în 

educaţie şi dezvoltare profesională, atât pentru elevi cât şi pentru  cadre didactice.  
Programul european “Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” este un program  prin care se finanţează 

activităţi diferite în domeniul educaţiei şi formării  profesionale ce au drept beneficiari profesori, studenţi  
şi elevi din şcolile  şi universităţile Europei, precum şi adulţi ce  nu activeaza  în sistemul de învăţământ. În 
cadrul acestui  program complex există  mai multe programe sectoriale cum ar fi Leonardo da Vinci, Comenius, 
Erasmus, Grundving. 

În cadrul programului Comenius se pot realiza proiecte  de parteneriat școlar la care  participă elevi 
şi profesori din  minim 3 școli din trei ţări europene, proiecte  pentru formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, proiecte de  mobilitate a elevilor  şi altele. 

  În perioada 4 - 10 iulie  2010, am participat la  cursul  ,,Effective use of ICT-enriched 
applications in education” (TR-2010-017-006) organizat de Universitatea Balikeşir şi finanţat de Comisia 
Europeană, prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Programul Sectorial Comenius.  

Cursul a atras 10 participanţi din 7 ţări şi a acoperit ca  tematică diverse instrumente de e-learning: 
platforma Moodle, programe de animaţie şi simulare etc  

Scopurile  cursului pot fi clasificate  în trei categorii:  
1. Prezentarea de informaţie tehnico-ştiinţifică şi pedagogică despre utilizarea TIC imbogăţit în educaţie 
a) învăţare de calitate prin încorporarea TIC în abilităţile de predare ale participanţilor. 
b) implementarea efectivă a unor activităţi îmbogăţite cu conţinut TIC 
2.Prezentarea unor exemple de bună practică în privinţa utilizării TIC în educaţie: 
a) noi abordări şi modele instrucţionale 
b) aspecte innovative în educaţia tehnologică 
3.Informarea participanţilor despre diferite instrumente 
tehnologice 
a) Multimedia: aplicaţii Video/Animation/Simulare 
b) Content Management System (Moodle) 
Conţinuturile au fost  abordate  modular, astfel: 
Modulul 1: 

• ICT:  Definiţii, Politici, Strategii                                                              
• Studiul Comisiei europene :” The 2015-2020 ICT 

landscape”     
Modulul 2: Utilizarea animaţiei  în educaţie 

 Modulul 3: Utilizarea simulării în educaţie 
Modulul 4: Platforma de  învăţare MOODLE- organizare, utilizare 
Modulul 5: Aplicaţiile Phun beta5-28 şi Google SketchUP7 

Desfășurarea cursului a fost următoarea: 
• prezentarea din  punct de vedere pedagogic şi practic a instrumentelor inovative TIC.  
• activităţi în grupuri de 3-4 persoane pentru întocmirea unor documente prezentate la curs. crearea 

de soluţii şi idei alternative pentru probleme practice  pe care participanţii le-au întâlnit pe parcursul 
propriei experienţe profesionale. 

•  dezbateri despre cele mai eficiente modalităţi de  integrare a noilor tehnologii la orele de curs.  
Participarea  la stagii  de  pregătire  internaţională oferă  nu doar  dezvoltare  profesională ci şi culturală 

şi  personală.  Am cunoscut oameni de  mare cultură din Suedia, Franţa, Martinica, Spania, Slovenia, Ungaria, 
profesionişti de excepţie în  învăţământul universitar şi preuniversitar în ţările lor. 

Participarea la ”Effective use of ICT-enriched applications in education” a fost o experienţă 
multiculturală extrem de utilă şi plăcută şi o recomand călduros şi altor aplicanţi, atât datorită informaţiilor 
foarte valoroase pe care intenţionez să le aplic în munca mea la catedră, cât şi datorită posibilităţilor de 
dezvoltare personală implicate de desfăşurarea  unei activităţi într-un  mediu multicultural.    

                 
      Prof. Edith Şimsensohn  
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III. Curiozitatea din noi 
 

Limba romană. Ştiaţi că...? 
 

Cel mai lung cuvânt din limba română este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza.  
Acesta conţine 44 de caractere. Electroglotospectrografie (termen medical, 25 caractere) este 
cel mai lung cuvânt cuprins în DEX `98 şi înseamnă: “Metodă de stabilire a compoziţiei armonice a 
semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obţinute cu 
electroglotograful”. 

Acioaiei (pop. obiect realizat din aliaj, tinchea, cuţit) este cel mai 
lung cuvânt (8 litere) românesc care conţine o singură consoană.  

Există şi cacografie, nu doar cacofonie. Cacofonia semnalează o 
eroare de stil în vorbire caracterizată de alăturarea nepotrivită a unor 
sunete care, rostite, distrag atenţia ascultătotului. Cacafonice sunt şi 
expresii ca “la latitudine”, “pe pervaz”, “am ameliorat” etc, nu doar 
clasicele “ca cartea”, “cu curaj” etc. Cuvântul este de provenienţă 
grecească: “kakos = rău, urât” şi “phone = sunet”. 

Româna este singura limbă romanică în care articolul hotărât 
este enclitic (se află la sfârşitul substantivului). 

Bildungsromanesc (din ger. bildungsroman) este cel mai lung 
cuvânt (16 caractere) care conţine o singură dată cele 5 vocale principale ale limbii romană (a, e, i, 
o. u). Cuvântul autoînsămânţările este cel mai lung cuvânt (17 litere) care conţine toate cele 8 
vocale ale limbii române: a, ă, â, e, i, î, o, u. 

Cuvântul ininteligibilităţii este cel mai lung cuvânt (19 litere) în care se repetă de cele mai 
multe ori (8 ori) o literă (litera I) a alfabetului român. 

Degenerescenţele şi regenescenţele sunt cele mai lungi cuvinte (fiecare de câte 16 
caractere) care conţin o singură vocală (repetată de câteva ori). 

Cuvântul “locaţie” nu are, de fapt, sensul de “spaţiu, amplasament, loc etc”, aşa cum greşit 
este folosit de unii vorbitori. Locaţie înseamnă, conform DEX, “chirie, închiriere, suma plătită drept 
chirie”. Confuzia se datorează influenţei limbii engleze unde cuvântul “location” are sensul de “loc, 
spaţiu”.  

Cuvântul “patetic” înseamnă, de fapt, “plin de patos”. El este folosit în mod incorect, de 
către vorbitorii cu o slabă pregătire lingvistică, în expresii peiorative, cu sensul de “penibil, jalnic”. 
Şi aici, cauza o reprezintă influenta limbii engleze unde cuvântul cu o pronunţie asemănătoare, 
“pathetic “, are sensul de “jalnic, disperat”. 

Schwyz (numele unei rase de taurine) este cel mai lung cuvânt al limbii române format numai 
din consoane. 

În DEX nu există niciun cuvânt care să se termine cu litera Q. Totuşi, Q nu este cea mai 
rară consoană în cuvintele limbii române ci X. 

Litera C este incipientă în cele mai multe cuvinte româneşti, în timp ce Y se găseşte ca literă 
de început în cele mai puţine. 

Doar 3,91% dintre cuvintele limbii române sunt formaţii interne. 
Din  punct de vedere al numărului de vorbitori, limba română să află 

pe locul 5 (după spaniolă, portugheză, franceză şi italiană) în cadrul familiei 
limbilor romanice. Pe lângă cei din România (aproximativ 20 de milioane), 
sunt încă 6 milioane de vorbitori ai limbii române pe glob, formând astfel un 
total de aproximativ 26 de milioane. 
   În afară de ţara noastră, comunităţi importante de vorbitori de 
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limba română se află în Republica Moldova (limbă de stat), provincia autonomă Voivodina (limbă de 
stat), Rusia, Ucraina, Israel, Serbia sau Ungaria. De asemenea, datorită migraţiei forţei de muncă 
şi integrării europene, româna este vorbită  în Spania, Italia, Franţa sau Germania. 

Ponderea limbii române pe Internet este aproximată la circa 0,17%, cel mai slab procent 
între limbile neolatine. Datele sunt disponibile în studiul Limbile şi culturile pe Internet 2005 şi 
sunt valabile la nivelul lunii martie 2005. 
 
     Elev, Radu Ștefan, X A                                            Coordonat de prof. Aghiorghiesei Ecaterina 
 

Promenadă  la  Versailles  
                                       cu prof. Bogdan Grigoraș  

 
Aflându-mă la Paris am profitat de ocazie 

pentru a vizita complexul de palate şi grădini 
Versailles, ce reprezintă un punct de atracţie 
important. Versailles este situat în partea de 
sud-est a capitalei franceze la o distanţă de 
20km. Istoria acestui splendid complex de 
muzee începe în a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea, atunci regatul Franţei era condus de 
un rege tânăr şi ambiţios Ludovic al XIV-lea 
numit şi regele soare. Acest monarh impune o 
nouă formă de conducere, după model oriental 
monarhia absolutistă reprezentată sugestiv de cuvintele regelui statul sunt eu. Încă din 
copilărie regele Ludovic al XIV-lea s-a confruntat cu răscoale din partea tuturor stărilor, 
Paris îi provoca repulsie aşa s-au născut palatele şi grădinile Versailles. Iniţial a fost un 
pavilion de vânătoare însă la ordinele sale se ridică un complex de palate în care să 

locuiască peste 5000 de oameni. Practic Ludovic al 
XIV-lea a obligat nobilimea franceză să-şi 
părăsească domeniile şi să locuiască la Versailles, 
fiind sub supraveghere nemaiputând unelti şi 
conspira. Cei de sânge albastru cum se considerau 
nobili devin parazitari fiind la discreţia regelui 
care le asigurau o dotă financiară. Nobili care 
reuşeau să intre în graţiile regale aveau avantaje 
importante însă acestea erau menţinute după 
voinţa monarhul.  
        Versailles a fost un model al etalării opulenţei 

şi bogăţiei aristocraţiei, ce contrasta puternic cu mizeria şi sărăcia stării a treia 
reprezentată de ţărani şi orăşeni. Moda nu s-a născut la Paris ci la Versailles, regele soare 
Ludovic al XIV-lea a introdus reguli de vestimentaţie, perucile devin obligatorii chiar dacă 
sunt un cuib ideal pentru păduchi, molii şi alte necuvântătoare. Se introduce o etichetă la 
curte, astfel regele trebuie asistat când se trezeşte, mănâncă, vânează etc. considerându-
se o adevărată onoare pentru cei care sunt prezenţi la activităţile zilnice ale acestuia. 
Monarhiile europene adoptă modelul fastuos al Versailles, iar limba franceză este singura 
folosită în diplomaţia europeană. Referitor la muzeul de astăzi este bine conservat şi 
organizat, astfel nu ai nevoie de ghid poţi închiria un aparat cu căşti, ce descrie fiecare 
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încăpere trebuie doar să alegi una din cele 30 de 
limbi vorbite pe plan internaţional. Două obiective 
se remarcă în muzeele din Versailles, acestea 
sunt apartamentele regale unde observi mobilier 
frumos sculptat alături mătase brodată cu fir de 
aur, sala oglinzilor este cel mai mare salon din 
palat unde se organizau balurile şi petrecerile 
regilor. Foarte important în acest loc s-au semnat 
tratatele de pace după încheierea primului război, 
numite sistemul de pace Paris-Versailles acest loc  
decide şi soarta noastră a românilor.  
     Promenada este încântătoare în grădinile 
Versailles, întinse pe o suprafaţă de 800 hectare organizate ca un labirint aici s-au legat 
alianţe, iubiri, secrete, trădări ce amintesc de gloria trecută a poporului francez. Superbe 
sunt fântânile arteziene având statui din bronz ce reprezintă personaje mitologice. Tot 
complexul Versailles se încadrează în stilul artistic numit clasicism ce pune în evidenţă 
ordinea şi ierarhia adoptând elemente arhitecturale impozante. Cam atât dragilor, 
Versailles vă aşteaptă să-i descoperiţi farmecul, grădinile şi multe altele. 
 
 

LOCURI DE VIZITAT ÎN JUDEŢUL NEAMŢ 
Vă propun o călătorie prin cele mai frumoase locuri ale judeţului nostru. Azi,                  

LACUL CUIEJDEL 
 De ce Lacul Cuiejdel? 
 
 
 
 
 
 
 

Unde se află Lacul Cuiejdel? 
      

 
 
 
 
 
Cum s-a format Lacul Cuiejdel? 
 Lacul Cuiejdel este cel mai mare lac de baraj natural din ţară şi s-a format în urma unor alunecări 

de teren produse în două faze successive (1978 şi 1991), care s-au datorat ploilor abundente din 
acele perioade. Aceste alunecări de teren s-au concretizat prin deplasarea unei mase de pământ 
a versantului stâng a pârâului Cuiejdel ce a avut ca efect obturarea cursului acestuia, formând 
astfel un impresionant baraj natural. 

 

Lacul Cuiejdel depăşeşte din toate 
punctele de vedere Lacul Roşu, care 
rămâne doar cel mai cunoscut lac de 
baraj natural din România.  

Lacul Cuiejdel este situat în Munţii Stânişoarei, 
în bazinul superior al râului Cuiejdi, respectiv în 
cursul mijlociu al Cuiejdelului (afluent de 
stânga), la aproximativ 21 km NNV de Piatra 
Neamţ. 
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Căi de acces spre Lacul Cuejdel: 
 

 Din Municipiul Piatra Neamţ pe Drumul 
Naţional 15C spre Tg. Neamţ continuat spre  comuna 
Gîrcina, prin satul Cuiejdi se merge pe drumul 
forestier Axial până la drumul forestier Cuiejdel şi 
apoi pe jos până la lac (aproximativ 20 min de marş).  

 Traseu auto din Municipiul Piatra Neamţ pe 
Drumul Naţional 15C spre Tg. Neamţ până în 
localitatea Crăcăoani. De aici spre satul Cracăul 
Negru prin satul Magazia se ajunge la drumul 
forestier Pârâul Gardului, se continuă până la 
capătul lui trecându-se în partea Ocolului Silvic Gîrcina şi astfel continuând drumul se ajunge la lac. 

  
prof. ing. Smău Giovana 

 
110 Ani de Premiu Nobel 

Informaţii prezentate de prof. Rodica Mihalache 
 

          Alfred Nobel este inventatorul dinamitei și creatorul instituţiei Nobel 
care decerne în fiecare an, de la 1901, premii oamenilor de știintă și celor 
care luptă pentru pace. Cu toate că toată viaţa Nobel a căutat să procure 
popoarelor materiale pentru menţinerea războiului, el lasă la sfârșitul vieţii 
prin testament un premiu anual care să se dea acelora care vor lupta mai bine 
și mai cu folos pentru menţinerea păcii în lume. 
          Alfred Nobel, al treilea și cel mai celebru dintre fii lui Emanuel Nobel , 
după numeroase încercări a ajuns la fabricarea dinamitei (1867) din 
amestecul explozibilului nitroglicerină cu nisip fin amestecat cu mici cochilii 
de scoici, Kieselgur, a cărui prima victimă a fost chiar fratele său mai mic, la 

care tinea foarte mult. Gonit din Stockholm pentru că invenţia lui nu prezenta nici o siguranţă, și-a 
instalat un mic laborator pe lacul Melar, afară din oraș. 
          În noul laborator a continuat munca în mod empiric, fară nicio baza știinţifică, căci Alfred 
Nobel era un autodidact. Când Universitatea din Upsala i-a decernat în anul 1893 titlul de doctor 
honoris causa, Nobel începe astfel expunerea vieţii lui. ”Subsemnatul este născut în 21 octombrie 
1833; a căpătat cunoștinţele necesare în lecţiuni particulare fără ca vreo dată să fi frecventat în 
mod regulat vreo școală superioară ”. Este adevărat că tatăl său l-a trimis în străinătate la Paris și 
în S.U.A. , să facă studii de chimie și comerţ, dar după scurt timp s-a lăsat de ele, căci după cum 
spune el nu-l atrăgeau deloc. După câtva timp se întoarce acasă și 
începe să lucreze în mod serios. Din cauza constituţiei sale debile și a 
firii sale bolnăvicioase este nevoit să întrerupă mereu lucrul. 
Hotărârea lui însă de a duce lucrarea lui la bun sfârșit îi încorda atât 
sistemul nervos, încât nu se mai preocupa, nici de lungile nopţi de 
insomnie și nici de slăbiciunile, care uneori în timpul lucrului, deveneau 
adevărate leșinuri; celor care îl sfătuiau să se odihnească, le 
răspundea că n-are timp căci este sigur că moartea nu-i va mai da 
acum nicio prelungire. 
          După o muncă titanică, obţine rezultate atât de bune, încât a atras atenţia marilor financiari 
ai vremii care îi pun la dispoziţie fondurile necesare cu care înfiinţează prima societate pentru 
exploatarea dinamitei. Pentru ca să obţină patente și să întindă și mai mult exploatarea, el face 
călătorii în Franţa, Germania și S.U.A. 
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          Din ce în ce mai obosit și cu sistemul nervos slăbit se retrage la tară la un domeniu al său 
Bjorkborn, unde se ocupă cu agricultura și literatura (începe să scrie versuri și piese de teatru).  
          La sfârșitul vieţii sale, în anul 1896, într-un testament de 40 rânduri, scris la Paris în 1895 
lasă aproape întreaga avere, câteva zeci de milioane în aur fundaţiei Nobel, menită să încurajeze 
știinţele, artele și pe cei care luptă pentru pace. Dacă toată viaţa, Nobel a consacrat-o pentru ca 
războiul să fie cât mai distrugător, la sfârșitul vieţii, după lupte și suferinţe grele, a ajuns la 
convingerea că viaţa merită trăită, numai dacă este călăuzită de iubire și știinţă adevărată, pentru 
binele tuturor. ”Un corp cu un suflet gol și o minte înclinată spre a face rău, nu merită să trăiască.”, 
iata ultimele cuvinte ale lui Nobel. 
          Urmașii și legatarii lui testamentari au îndeplinit întocmai, ultimele lui dorinţe. 
Testamentul lui Nobel 
          ” Eu, subsemnatul Alfred Bernhard Nobel, exprim prin aceasta, după o matură gândire că ultima mea 
voinţă cu privire la averea pe care o las după moartea mea este următoarea: [În câteva rânduri arată cum să 
se distribuie câteva testamente legale unor persoane apropiate și apoi]  Cu averea ce se va mai realiza se va 
proceda astfel: Capitalul transformat de către legatorii mei testamentari, în hârtii de valoare va forma un 
fond, din al cărui venit se vor distribui premii, oamenilor care anul trecut au realizat cele mai bune 
binefaceri. Venitul se va împărţi în 5 părti egale dintre care se vor distribui una celui care în domeniul fizicii 
a făcut cea mai importantă descoperire sau îmbunătăţire; o parte celui care a făcut cea mai importantă 
descoperire în domeniul fiziologiei sau medicinei; o parte celui care a realizat opera cea mai de seamă în 
direcţia idealistă; o parte celui care a lucrat mai mult sau mai bine pentru înfrăţirea popoarelor sau pentru 
desfiinţarea sau micșorarea armatelor permanente cum și pentru instruirea și întinderea congreselor pentru 
pace. Premiile pentru fizică și chimie se vor atribui de către Academia Suedeză de Știinte, cele pentru 
lucrarile de fiziologie și medicina de Institutul Karloni din Stockholm, cel pentru literatură de către 
Academia din Stockholm și cel pentru pace de către un comitet de cinci persoane ales de către Storhing-ul 
Norvegiei.  
          Este voinţa mea expresă ca la acordarea premiilor să nu se aiba în vedere cetăţenia și naţionalitatea, 
așa ca cel mai merituos să obţină premiul indiferent dacă este scandinavian sau nu.  
       [Dupa ce numește legatarii testamentali încheie astfel] În fine dispun ca dorinţa expresă ca după 
moartea mea să mi se facă autopsia și după ce se va stabili cauza exactă a morţii mele, corpul meu să fie ars 
într-un crematoriu.                                                            Paris, 29 Noiembrie 1895”       
                                                                                                                                                                                       
Matematică distractivă (răspunsuri corecte) 

Problema 1 
R : 2 din 1/2 se simplifică cu 2 din 2/3, 3 din 2/3 cu 3 din 3/4, samd..., 9 din 8/9 se simplifică cu 9 din 

9/10, în final rămâne 1/10 din 1000 = 100.  
Problema 2 

R : Da. Bunicul sa aibă 50 de ani si nepotul 1 lună.  
 
Problema 3 

R :  
Problema 4 

R :4 pisici, câte una în fiecare colţ al camerei 
Problema 5 

R : 5 33 5 243 125 118− = − =  
Problema 6 

R : Suma numerelor de pe primul rând este 2065. Pe rândul al doilea numerele date formează o progresie 

aritmetică cu raţia 1, deci suma lor este 
( )11 20 10

155
2

+ ⋅
= . Termenul care lipseşte este egal cu 2065 155 1910− = . 
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FIZICĂ DISTRACTIVĂ                                
Realizat de eleva:  Samoila Alexandra, a X-a  A  
Coordonator  prof   Mihalache  Rodica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Pulsul  școlii… 

   
17 decembrie 2010: Elevii Colegiului Tehnic 

și invitaţi speciali de la Liceul de Artă ”Victor Brauner” 
au considerat că Sărbătorile de iarnă trebuie 
întâmpinate cu voci calde și colinde, cu zâmbete și joc 
de urs.  
 

24 ianuarie 2011: Eleva DUGUŢIN CLAUDIA 
- XII B a participat la Simpozionul organizat de Muzeul de istorie Piatra Neamţ, prezentând un 
referat cu tema  ”Unirea Principatelor în context european”. Profesorul  de istorie Bogdan 
Grigoraș, sprijinit de bibliotecar Nedeianu Veturia, a susţinut în 
Sala de festivităţi a Colegiului Tehnic un expozeu referitor la 
omagierea celor 152 de ani de la Unirea Principatelor. 

 
8 martie 2011: expoziţie de mărţișoare ecologice, 

realizate de elevii clasei a IX-a A, coordonaţi de prof. Irina Zlei; 
proiectul a fost coordonat de Consiliul Școlar al Elevilor. 

    O     
P        

    T     
      I   
 C          

    A  
G          

   E          
    O       

M      
 E        

  T         
R      

  I     
 
 

      C    
    A  

1. Suprafaţa de separare  dintre  două medii cu indici 
de refracţie diferiţi. 
2.Pentru dimensiuni mai mari ale sursei, în jurul umbrei 
se formează un domeniu mai putin întunecat. 
3.Sistem optic format dintr-un mediu transparent 
limitat și doi dioptri sferici sau de un dioptru sferic și 
unul plan. 
4.Defectele sistemelor optice. 
5.Este susţinut de mușchii oculari. 
6.Este domeniul în care nu ajunge energia luminoasă. 
7.Raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede 
imaginea obiectului și tangenta unghiului sub care se 
vede obiectul cu ochiul liber. 
8.Este anomalia inversă a miopiei. 
9.Este folosită la observarea obiectelor foarte mici. 
10.Prezintă interes numai în cazul instrumentelor 
optice care dau imagini reale  ale căror dimensiuni  pot 
fi măsurate 
11.Schimbarea direcţiei de propagare a luminii când 
traversează suprafaţa de separare a două medii cu 
indici de refracţie diferiţi. 
12.Este un aparat de proiecţie foarte răspândit. 
13.Cristalinul formeaza imagini reale  care sunt 
transmise creierului  prin nervul optic. 
14.Dacă distanţa  focală a cristalinului este prea mică. 
15.Este determinată de izvorul luminos sau de energia 
reflectată de corpul luminat. 
16.Ajută la observarea obiectelor mici. 
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VEDERE „DIN PROFIL” 
 
Nu știu exact cu ce să încep, dar voi trece direct la subiect. Eu sunt elevă în clasa a XI -a la 

Colegiul Tehnic Piatra Neamţ, la specializarea “Tehnician proiectant produse finite din lemn” și cred 
că v-ar plăcea să aflaţi și voi cum este să fii elev la acest profil. 

Prin calificarea/specializarea corespunzătoare nivelului 3 
(absolvent de liceu), elevii dobândesc abilităţi, cunoştinţe şi 
deprinderi care le vor permite să îşi găsească un loc de muncă, 
integrându-se în viaţa socială, fie să îşi deschidă propria 
afacere, fie să-şi continue pregătirea în învăţământul superior.  

Specializarea  noastră  este foarte interesantă, înveţi 
lucruri noi și practice care te ajută și în alte domenii nu doar în 

cel din industria lemnului. Când am avut de ales una dintre 
cele 3 specializări am stat și m-am gândit care ar fi cea 
mai captivantă și am ajuns la concluzia că a fi “technician 
proiectant” este o meserie foarte frumoasă. Prima dată 
când am auzit de această specializare m-am gândit ce 
trebuie să fac dacă aș avea acesta meserie. Am zis că tot 
timpul, probabil, voi sta închisă într-un birou și voi face tot 
felul de schiţe și desene plictisitoare și voi desena diverse 
piese făcute din lemn. Dar nu a fost așa…. Am învăţat 
foarte multe lucruri practice, de la produsele din lemn până la funcţionarea unui utilaj, de la culorile 
lemnului până chiar la mirosul și gustul acestuia. 

Nu mă bucur când cineva spune că la acest profil ajung elevii cei mai slabi și știu că nu este 
așa și îi contrazic: chiar dacă sunt elevi au medii mici, că nu oricine poate înţelege cunoștinţele 
transmise la diversele module de specialitate. Nu este ceva de grădiniţă și nu sunt lucruri pe care 
să le poţi învăţa pe de rost, absolut totul trebuie înţeles logic, alfel nu vei avea niciodată progrese 
în acest domeniu.  

Calificarea tehnician proiectant produse finite din lemn oferă posibilitatea dobândirii de 
către elevi a capacităţii de determinare a valorilor practic-utilitare ale mobilei contemporane şi a 

valorilor constructive şi estetice ale acestora. Având în 
vedere că mobilierul trebuie să se încadreze în condiţiile de 
ergonomie şi funcţionalitate, determinate de dimensiunile 
produsului, curriculum-ul pentru “tehnician proiectant 
produse finite din lemn” vizează formarea la elevi a acelor 
competenţe care să le permită proiectarea şi realizarea unor 
produse la nivelul standardelor europene.  

Eu personal chiar aș vrea să-mi fac o meserie prin a fi 
“tehnician proiectant produse finite din lemn”. Mie mi se pare 

ceva simplu, util și frumos,  chiar dacă necesită foarte multă atenţie. Recomand acest profil tuturor 
celor care își doresc să vadă cum din lemnul viu și foșnitor pot să apară lucruri utile și valoroase. 
 
 Elev, Cristina Hârjete, XI C                                             Îndrumător, prof. Iuliana Pătraşcu 
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EDUCAŢIE PRIN PROIECTE 
 

Ca să nu mai spună lumea ca elevii învaţă doar  din cărţi, unii dintre noi ne-am alăturat 
grupului eTwinning. Programul “eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului 
de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul 
preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, dar și elevilor care participă 
la anumite proiecte. 

Abia din octombrie 2007, şcolile din România au putut să se înscrie pe platforma de 
colaborare www.etwinning.net, alături de alte şcoli din ţările Uniunii Europene, din Islanda, 
Norvegia, Croaţia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Școala noastră a fost 
inregistrată pe platforma eTwinning în noiembrie 2007. 

Profesorii şi elevii din România au posibilitatea de a colabora şi de a face schimb de 
informaţii cu participanţi din alte ţări, în vederea constituirii de parteneriate pe diferite domenii 
de interes sau pe discipline de studiu. 

eTwinning este un  program pentru profesori:  eTwinning facilitează accesul profesorilor la 
un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la 
activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene. 

eTwinning este un  program pentru elevi: prin participarea la proiecte de eTwinning 
(înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, 
să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe 
utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. 

eTwinning este un  program pentru comunitate: Înfrăţirea online a şcolilor poate fi 
însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să se “înfrăţească” şi să completeze 
comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte – vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc. 

La începutul anului scolar 2010- 2011 a fost depus si aprobat un proiect de colaborare 
“Toleranţa în Europa” pentru un parteneriat între elevii și profesorii din 2 licee: Colegiul Tehnic 
Piatra Neamţ, România  și  ITC Liceo Tecnologico Carlo Levi, Portici Napoli, Italia. S-a format un 
grup de socializare și cunoaștere din care fac parte elevi din Italia și România. În cadrul acestui 
grup comunicăm în altă limbă decât cea maternă, în cazul nostru limba engleză, ne prezentăm școala 
și orașul, învăţăm ce înseamnă toleranţa! În acest fel, noi învăţăm limba engleza, ne dezvoltăm 
abilităţiile de comunicare, învăţăm multe lucruri noi despre geografia și cultura altor locuri din 
Europa și ne iniţiem în folosirea calculatorului, respectiv internetului. 

Așadar, acest proiect european, această platformă de colaborare ne ajută să ne formăm 
atât prin limbaj și socializare, dar mai ales ne dezvoltă abilităţile de selecţie și sinteză a 
cunoștinţelor inter și trans disciplinare. Pe voi, colegii mei, nu vă împiedică nimeni să fiţi ca mine, să 
deveniţi europeni prin intermediul eTwinning! 

 
         Elev Cristiana Acojocăriţei, a XI-a C                     Îndrumător, prof.  Iuliana Pătrașcu 
 

La olimpiadă cu sportul rege 
 

Echipa reprezentativă de fotbal a Colegiului Tehnic Piatra Neamţ,coordonată de prof. 
Viorica Ionică,  participă la Olimpiada Naţională a Sportului Școlar, etapa Municipală, 15-18 
martie 2011. Elevii ce formează echipa sunt: Filimon Radu, Nacu Andrei, Zota Cătăţin, Morariu 
Ionuţ -clasa a XII-a B; Bran Bogdan –a XII-a C; Manolache Silviu, Tanko Marius – clasa a XI-a A; 
Samoilă George, Vidu Ștefan – clasa a XI a B; Ţigulea Alexandru- cl. a X-a D.  

De la ei așteptăm rezultate bune și dacă se poate un loc pe podium. Succes băieţi! 
 
elev Vidu Ștefan,  XI B                                                                 prof. Viorica Ionică 
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Află cine te reprezintă... 
 

    „Consiliul Elevilor suntem noi copiii. Noi singuri ne stabilim regulile, ne gândim la acţiuni 
pe care să le desfăşurăm. Şi profesorii ne propun din când în când activităţi. Noi ne 

întâlnim şi lucrăm împreună.”   
           Consiliul Elevilor, reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol 
important în  democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui 
organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora 
propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate 
aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.  
          Consiliul școlar al elevilor Colegiului Tehnic este format din:  
 Președinte: Constantinescu Diana-Roxana 
 Vicepreședinte: Ungureanu Iulia 
 Secretar: Popa Mihaela 
 Departamentele- Avocatul elevului: Samoilă George   
                           -Mobilitate ,formare,informare și 
consiliere: Amâiei Marius 
                           -Concursuri școlare: Vidu Ștefan 
                  -Sport și programe de tineret: 
Bucătaru Ștefan 
                  -Cultură,educaţie și programe școlare: Istine Iulian 
          Noi reprezentăm interesele elevilor din școala noastră și ajutăm la o colaborare cât 
mai buna cu profesorii. Noi ne implicăm activ în propunerea, elaborarea și implementarea 
unor programe, proiecte, acţiuni, evenimente pentru elevi și dorim deasemenea  implicarea 
tuturor elevilor, deoarece li se oferă șansa formării și dezvoltării personale.  
         O activitate recentă a consiliului  școlar al 
elevilor a fost “Expoziţia de mărţișoare 
ecologice”, expoziţie ce a avut loc pe data de 8 
martie. Cu ajutorul doamnei profesoare Irina Zlei 
am propus elevilor claselor a IX a să 
confecţioneze mărţișoare și felicitări din diverse 
materiale ecologice. Efortul tuturor a fost 
răsplătit prin  expoziţia propriu-zisă. 

Elev Diana Constantinescu, X A 
 
 

                                              Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

 
În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, în cadrul Colegiului 

Tehnic Piatra Neamţ s-a implementat proiectul : „Proces 
educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii 
cunoaşterii”  Proiectul face parte din:  

• Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013  
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• Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de 
calitate” 

• Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952  
Componenţa echipei de proiect este: 

1. prof. FICLENESCU MARIA - coordonator 
2. Director prof. DEJU PETRE 
3. Director adj. prof. VASILCA DUMITRIŢA 
4. prof. ZLEI  ANGELA  IRINA 
5. prof. SIMSENSOHN EDITA 
6. prof. GÂNGĂ IRINA 
7. prof. ISPAS RAMONA AMALIA 
8. prof. GRIGORAŞ BOGDAN PETRU 
9. prof. RUSU ANA OANA  CAMELIA 
10. prof. ALEXANDRESCU MANUELA 

Au fost antrenaţi in proiect următorii elevi: 
Vîrlan Silviu-Constantin , Avasiloaiei Elena-Andreea 
, Acojocăriţei Cristiana , Hârjete Cristina , Stoian 
Mihaela , Stoian Maria Georgiana , Tonu Alexandru 
Petrişor, Pîclea Elena Cătălina , Cristian Dumitru 
Valentin, Amâiei Marius  Constantin, Bocancea 

Constantin Cătălin 
Matei Ioana Iulia,  Leftică Laura Ioana,  Musteaţă Ştefan,  
Ambrosă Marius Andrei , Lazăr Elena  Iuliana , Ivan 
Nicoleta- Cristina , Pavăl Elena Iuliana, Mărian Alexandra , 
Barna Alina Elena, Bîrsan Dorin Tiberius, Lazăr Cosmin 
Ionuţ,  Popovici Andreea , Filimon Elena Cristiana , Simon 
Ionela Alexandra, Urdă Elena Alina 
      Fazele proiectului sunt: 
• Implementarea la clasă a curriculum- ului inter- şi 

transdisciplinar sub forma unui cerc ştiinţific pe tema “ECOTURISM- FACTOR DE DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ, SOCIALĂ , CULTURALĂ ŞI ECOLOGICĂ” . Conţinuturile abordate au fost:  
Ecoturism, mic ghid istoric –judeţul Neamţ, călătorie literară 
pe harta judeţului Neamţ, rezervaţii naturale din judeţul 
Neamţ, pelerinaj religios, energie şi mediu, comportamentul 
turiştilor, impactul turismului . 
• Excursie de studiu pe traseul: Piatra Neamţ, Hidrocentrala 
“Dimitrie Leonida” - Stejaru, Mănăstirea Neamţ, Rezervaţia 
de zimbri Vânători – Neamţ, Cetatea Neamţului, Mănăstirea 
Sihăstria, Mănăstirea Varatec, Mănăstirea Agapia, Piatra 
Neamţ. La excursie au participat elevii înscrişi în proiect şi 
elevi de la clasele a X-a D şi  a XI-a B. 

• Tehnoredactare ghid turistic : Coordonator - Maria Ficlenescu; Echipa de proiect: Petre 
Deju , Irina Gângă, Manuela Alexandrescu , Bogdan Grigoraş, Dumitriţa Vasilca, Edita Simsensohn, 
Irina  Zlei, Oana Camelia Rusu,   Ramona Ispas 
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JUDEŢUL NEAMŢ- GHID TURISTIC 

ECOTURISM- FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, 
SOCIALĂ , CULTURALĂ ŞI ECOLOGICĂ A JUDEŢULUI 

NEAMŢ 
 

• Participare la   Concursul naţional de proiecte 
didactice inter şi/sau transdisciplinare “Învăţare 
pentru societatea cunoaşterii” - 01 ianuarie 2011 – 15 
martie 2011.  Proces educaţional optimizat în viziunea 
competenţelor societăţii cunoaşterii. 

• Şezătoare literară- „Sălbatecă splendoare în Neamţ” şi premierea participanţilor la proiect. 
• Montarea  în cabinetul de limbă şi literatură română a unei hărţi pe care sunt marcate trasee 

turistice din opere literare ( „Baltagul” de M Sadoveanu, „Amintiri din copilărie”- Ion Creangă, „Pe 
drimuri de munte”- Calistrat Hogaş”) 

Prof. Mariana Ficlenescu 
 

VI.   Adolescența și iubirea 

                                      

Adolescenţa în zilele noastre 
 

             Avem o ţară bogată, viitorul fiind reprezentat de tinerii frumoși și sănătoși ai zilelor noastre. Ei sunt 
cea mai mare bogăţie a acestei ţări. Adolescenţa este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om, dar este 
și cea mai periculoasă ţinând cont că tentaţiile sunt mari - drogurile, ţigările, alcoolul- și cine apucă să meargă 
pe acest drum va fi un om pierdut, fără adolescenţă și fără prieteni. Dar cu multă voinţă și înţelepciune se 
poate trece ușor și foarte frumos peste această perioadă. Cei care sunt conștienţi de accest aspect se 
străduiesc să înveţe cât mai bine la școală, să urmeze un liceu bun și să intre la facultate. Inerent la această 
vârstă apar tot felul de întrebări de genul : Cine sunt? De ce trebuie să ţin cont pentru a lua o decizie 
corectă? Care este scopul meu în viaţă? Și multe altele la care vom afla răspunsul mai târziu sau poate 
niciodată. 
         Interesul pentru vestimentaţie este un lucru caracteristic adolescenţei, dar de multe ori este mai puţin 
înţeles. Nu tot ce e la modă e și frumos. Ar trebui să înţelegem că moda înseamnă ce ne stă bine și în ce ne 
simţim bine și nu faptul că așa se îmbracă prietenii sau colegii de clasă. În multe cazuri se spune că haina îl 
face pe om și este foarte adevărat. Un adolescent trebuie să fie îmbrăcat curat, decent  și poate fi la modă 
în orice situaţie. Și cultura muzicală a unui adolescent e foarte importantă. Ea ar trebui să cuprindă toate 
genurile muzicale pentru că  se pot asculta în diferite ocazii. 
Ca adolescent poţi  să-ţi exprimi opinia, care este total diferită de aceea a amicilor, și aceștia dacă sunt 
prieteni adevăraţi, vor aprecia părerea ta sau din contră, nu o vor lua în seama și se vor supăra pe tine că nu 
gândești ca ei. Aceasta din urma problemă te va face mai precaut în alegerea prietenilor, care trebuie să fie 
"pe aceeași lungime de undă" cu tine, altfel nu te vor înţelege și nu te vor aprecia niciodată. 

Aproape maturi și mult prea copii, ne gândim cum am putea defini perioada prin care trecem. Unii spun 
că este cea mai frumoasă perioada din viaţa unui om, alţii din contra, spun că este foarte greu să te înţelegi 
cu un adolescent. Oricare ar fi părerea noastră, adolescenţa este etapa care face trecerea de la copilărie la 
tinereţe. 

Adolescenţii sunt diferiţi prin caracter, comportament, fizionomie, gândire iar lista ar putea continua. 
Fiecare om este unic și trăiește într-o lume a sa. În cadrul acestei etape te maturizezi, începi să privești 
lucrurile dintr-o altă perspectivă, devii alt om. Adolescenţa reprezintă o perioadă iniţiatică, în care fiecare 
începe să cunoască mai bine lumea, să-i descopere secretele, să pornească pe cărările neumblate ale vieţii, să 
se iniţieze în toate domeniile. Incepe să se cunoască pe sine, descoperă laturile personalităţii lui și realizează 
schimbările esenţiale ce îi marchează existenţa. 

Adolescenţa înseamnă pentru mine cea mai frumoasă perioadă din viaţă, cea mai plină de neliniști, 
izvorâtă din întrebările care își caută răspunsul, cea mai puţin echilibrată din punct de vedere emoţional din 
cauza necunoașterii locului pe care îl are adolescentul în societate și în univers, și totuși febrilă de a se lansa 
într-o viaţă raţională și armonioasă !                                                                                          Sava Alexandra, XI C 
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VII- English & Français 

 
CELEBRATING SAINT PATRICK’S  DAY 

                               by  Irina  Vremir ( English  teacher ) 
   We all know that the British people have a lot of beautiful celebrations for each month 
of the year. In this issue we will refer to an Irish celebration which 
has become very popular all over the world: Saint Patrick’s Day, which 
takes place  every year on the  17th  of  March. Saint Patrick, the 
patron saint of Ireland, is credited with bringing Christianity to 
Ireland. He was born in Wales somewhere around AD 385. He was 
carried off by pirates and spent six years in slavery before escaping 
and training as a missionary. The most famous story about Saint 
Patrick mentions that he chased away all the snakes from Ireland. 
     The national emblem of Ireland is the shamrock. Patrick used the three-leaved 
shamrock to explain how the Trinity of the Father, the Son and the Holy Spirit could exist 
as separate parts of the same being. Saint  Patrick's day is marked by the wearing of 
shamrocks, the national emblem of both Northern Ireland and the Republic of Ireland. 
When it comes to festivals and celebrations, the Irish people are famous worldwide. Saint 
Patrick’s day is both a religious holiday and a celebration of everything Irish. Saint 
Patrick’s  Day is celebrated with parades in the large cities,  wearing  green  on the clothes 
and drinking Guinness ( a special type of beer which was first brewed in Dublin ).  The first 
St. Patrick's Day parade took place not in Ireland but in the United States. Irish soldiers 
serving in the English military marched through New York City on March 17, 1762. Along 
with their music, the parade helped the soldiers reconnect with their Irish roots. Over 
the next 35 years, Irish patriotism among American immigrants flourished, prompting the 

rise of so-called "Irish Aid" societies like the Friendly 
Sons of Saint Patrick and the Hibernian Society. Each 
group would hold annual parades featuring bagpipes 
(which actually first became popular in the Scottish and 
British armies) and drums. In 1848, several New York 
Irish Aid societies decided to unite their parades to 
form one New York City St. Patrick's Day Parade. Today, 
that parade is the world's oldest civilian parade and the 

largest in the United States, with over 150,000 participants. Each year, nearly three 
million people line the 1.5-mile parade route to watch the procession, which takes more 
than five hours. Boston, Chicago, Philadelphia and Savannah also celebrate the day with 
parades involving between 10,000 and 20,000 participants.   
 

Bibliographical  references: 
www.history.com 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ 
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COMMENT DIRE? 
 

                              LE SAVIEZ-VOUS ? Les jours de la semaine 
• Les cinq premiers jours de la semaine correspondent è des noms de planètes: 

Lundi:            la Lune 
Mardi:            Mars 
Mercredi:       Mercure 
Jeudi:             Jupiter 
Vendredi:       Vénus 

• Samedi dèsigne le septième jour de la semaine,correspondant au sabbat chez les 
juifs. 

• Dimanche signifie „jour du Seigneur”. 
 

                                           EXERCICES 
VRAI  OU  FAUX? 

1. Toutes les fêtes françaises correspondent à des jours fériés. 
2. A la chandeleur, on tire les rois. 
3. La fête des mères est officielle depuis Napoléon. 
4. Le 1er avril, on fait des plaisanteries. 
5. Il y a 10 jours fériés en plus des dimanches. 
6. La fête des pères n’existe pas. 
7. La fête de la musique date de la Révolution. 
8. On danse dans les rues pour la fête des mères. 
9. Le protestantisme est la deuxième religion de la France. 
10. Le jour de Pâques n’est pas un jour férié. 

 
RETROUVEZ   LE  LIEN 
Associez les mots qui suivent aux fêtes qu’ils evoquent. 
1. La fève                                              a)La St Valentin 
2. Le muguet                                         b)Pâques 
3. Les feux d’artifice                            c)La chandeleur 
4. Les crêpes                                        d)Toussaint 
5. Les cloches                                       e)La fête du travail 
6. Les chrysanthèmes                             f)Le jour de l’an 
7. Les étrennes                                     g)Le 14 juillet 
8. Les amoreux                                      h)L’Epiphanie 
9. La dinde                                              i)Noël 
                   

 

elev Constantinescu  XII B                                                         prof. Carmen Kiamehr 
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VIII – Calendar cultural                   

românesc 
 
 
Luna ianuarie:     1 ian 1760 se naşte I Budai-Deleanu 

    6 ian.1802 se naşte Ioan Heliade Rădulescu  
    6 ian. 1881 se naște Ion Minulescu  
   15 ian. 1850 se naşte Mihai Eminescu 
   18 ian. 1848 se naşte Ioan Slavici 

                        24 ianuarie 1859 -Unirea principatelor / Unirea lui Cuza 
  29 ian. 1852 se naşte Ion Luca Caragiale 

 
 
Luna Februarie:     

12 febr.1862 se naşte Alexandru Davila 
14 febr. –Valentine Day 
15 febr.1847 se naşte Ion Andreescu 

                        19 febr. 1876 se naşte Constantin Brâncuşi, sculptor 
român 
                       22 febr.1910 se naşte Grigore Alexandrescu 
                       24 febr – Dragobetele 
     28 febr.1936 – se naşte Marin Sorescu, poet şi dramaturg 
 

 
Luna Martie:  1 martie 1788 se naşte Gheorghe Asachi  

 1 martie 1837 se naşte Ion Creangă 
 1 martie – Ziua Mărţişorului 
 3 martie- Ziua mondiala a scriitorilor 
 4 martie 1977 cel mai grav cutremur din Romania 

                       8 martie – Ziua internaţională a Femeii, în 1911 este sărbătotită pentru 
prima data Ziua Internaţională a Femeii 

9 martie 1907 se naşte Mircea Eliade 
14 martie 1919 se naste Al Paleologu 
19 martie 1895 se naşte Ion Barbu / Dan Barbilian 
20 martie 1881 se naşte Octavian Goga 
23 martie 1847 se naşte A. D. Xenopol 
25 martie 1942 se naşte Ana Blandiana 
31 martie se naşte Nichita Stănescu 
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Desen realizat de Ţepeş-Billa Estera 
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