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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îngerul şi demonii 

 

 Azi am o stare de totală neîncredere în democraţia românească, în 

clasa ei politică conducătoare (sic!). Cacofonia are în contextul de faţă rolul 

peiorativizării prerogativelor acesteia. Răsfoieşti cotidianele cu perplexitate, 

ca să rămâi siderat de enormitatea imorală a tunurilor financiare care se trag, 

spoliaţi fiind mereu, ad infinitum, tot noi, bieţi contribuabili, care cât o să 

mai ducem în spate „turma” asta de... trântori? 

 Sindicaliştii sunt în transparentă cârdăşie cu partidele, cu acoliţii 

devotaţi, „implementaţi” strategic în Parlament, Guvern, Administraţie, 

Biserică etc. În posturi de răspundere sunt promovate nulităţile. Nu mai 

continuu cu astfel de imputări, neobrăzate, pentru că îmi înnegurez prea rău 

sufletul. Acel suflet care adăposteşte îngerul din noi. Acel înger, a cărui 

sarcină e să ne protejeze de demonii din jur. Va sfârşi oare prin a se da 

bătut? 

 Aşa cum stau pe-această albă şi tristă pagină închis / în slovele-mi 

înmărmurite / de mârşăvia făr-de-margini / ce ne distruge rând pe rând / 

orice speranţă, orice gând / de-a mai ajunge la liman, / mă tot întreb, într-o-

ndârjire, / ce-o să mă scoată din impas. Va mai veni cândva vreun ceas, când 

voi putea să nu înjur / cu-atât năduf? Să nu mai aflu / că peste tot se-alege 

praful? 

 

 

 

        Ion Popescu - Brădiceni 
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I.  ARTICOLE ŞI STUDII 
 

 Istoricul exploatării aurului din zona Brad 

Prof.  Raţ Jana 

 Întrucât multe din zăcămintele de aur apar la zi este foarte probabil ca 

exploatarea acestora să fi început din timpuri preistorice.  

 Herodot scria că prin anul 513 Î.Hr. Darius, regele perşilor, porneşte 

război contra agatârşilor de pe malurile râului Maris cu scopul de a le răpi 

aurul, căci această ramură a sciţilor se desfătau în aur şi aveau bogate podoabe 

de aur. Aceasta este prima mărturie scrisă despre mineritul aurului pe plaiurile 

noastre.  

 Dacii s-au ocupat intens de mineritul aurului. Faima bogatelor mine de 

aur exploatate de daci a determinat pe Traian să pornească război împotriva 

lui Decebal. Astfel, în anul 105 e.n. armatele romane descoperind comoara 

regelui dac, transporta la Roma 165000 kg aur şi 331000 kg argint.  

 În Dacia romană, caracterizată printr-un înalt nivel de civilizaţie 

clasică, exploatarea aurului primeşte o importanţă excepţională. Romanii au 

trecut imediat la organizarea şi exploatarea minelor de aur. Ţinutul bogat în 

aur al Munţilor Apuseni a fost trecut în patrimoniul împăratului, iar 

exploatarea aurului a fost încredinţată unei administraţii deosebite de aceea a 

provinciei, cu sediul la Ampellum- Zlatna.  

 În fruntea administraţiei minelor se găsea procuratorul aurariarum 

care avea în subordine numeroşi funcţionari, începând cu subprocuratori 

alcătuind un corp de funcţionari ,,liberti et familia aurariarum", cum sunt 

numiţi într-o înscripţie din Ampellum.  

 Datorită dezvoltării minelor din jurul Bradului, procuratorul din Zlatna 

numeşte în anul 161 e. n. un subdirector, Avianus.  

 Pentru intensificarea exploatării aurului, împăratul Traian a colonizat în 

regiunea auriferă a Munţilor Apuseni, iliri, dalmaţi şi piruşti specializaţi în 

această muncă. E sigur că în afara muncitorilor liberi, la muncă în mina erau 

folosiţi sclavi, proveniţi, la început, din autohtoni.  

 Regiunile miniere cel mai intens exploatate în cei 166 ani de stăpânirea 

romană au fost: Roşia Montana (Alburnus Maior), Bucium, Zlatna 

(Ampellum), Almaş, Stănija, Ruda, Caraci. Instrumentele miniere găsite şi 

galeriile săpate cu dalta sunt o dovadă despre intensa exploatare a acestor 

zăcăminte aurifere, urmele vechilor lucrări miniere executate cu ajutorul 

focului se mai văd şi astăzi la Roşia Montana. ,,Treptele romane" din mina 

Ruda, tablele cerate găsite la Roşia Montană, precum şi pietrele ce se pot 

vedea în zidurile împrejmuitoare ale unor case sunt mărturii preţioase.  
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 Munţii Apuseni au devenit zona cea mai însemnată a Daciei, unde au 

acumulat importante bogăţii, care au contribuit la întărirea aristocraţiei 

sclavagiste şi statornicirea civilizaţiei romane în Dacia.  

 În perioada prefeudală (sec. III - sec. VII) şi cea a feudalismului 

timpuriu (sec. VIII - sec. XIV), puternic afectate de migraţiunea popoarelor, 

aurul devine principalul obiect al acţiunilor de jaf.  

 Cea mai mare parte a tezaurelor din perioada migraţiilor provin din 

aurul local. Minele din Munţii Apuseni îşi continuau neîntrerupt activitatea.  

 Începând din secolul al X-lea viaţa economică înregistrează o înviorare 

mai vizibilă, ce anunţa ieşirea din economia naturală şi afirmarea treptată a 

meşteşugarilor.  

 Prezenţa unor puternice formaţiuni politice, cu tendinţa de a se 

constitui în state proprii, de sine stătătoare, care controlau importante bogăţii 

de aur, este consemnată în numeroase izvoare istoriografice ale vremii 

începând cu ,,Gesta Hungarorum" a lui Anonymus, Legenda Sfântului Gerard, 

Cronica pictată de la Viena. Aurul a constituit mobilul fundamental al 

expansiunii feudalilor maghiari în Transilvania, iar tezaurele lui Gyula şi 

Athum au constituit primele prăzi ale acestora, capturate cu prilejul invaziei 

din 1002-1003.  

 Minele de aur de la Baia de Criş, Abrud, Zlatna, Baia Mare, Rodna, 

furnizau statului sau unor feudali locali importante cantităţi de metal preţios. 

Măsurile luate de Carol Robert în anii 1327-1328 de a lăsa stăpânilor moşiile 

în subsolul cărora se aflau minereuri şi o treime din urbura (darea plătită de 

mineri) au contribuit la intensificarea exploatării metalelor preţioase.  

 Setea de aur manifestată începând cu secolul al XV-lea sub impulsul 

prefacerilor înnoitoare în toate domeniile, care a contribuit la descoperirea 

lumii noi, a determinat un adevărat reviriment în dezvoltarea mineritului 

aurifer în Munţii Apuseni. Statul căuta metode noi de exploatare, 

perfecţionează uneltele. La mijlocul secolului al XV-lea, sub presiunea 

nevoilor militare de apărare a ţării, Iancu de Hunedoara, proprietarul minelor 

din Zarand, favorizează dezvoltarea producţiei de aur. Se încearcă 

modernizarea transportului subteran în minele bogate prin introducerea 

vagonetului manevrat pe şine de lemn cu schimbător de cale. Folosirea pentru 

prima dată în lume al acestui sistem de transport la exploatarea Ruda-Brad, 

încă din secolul XV, pune în evidenţă bogăţia acestor mine şi rolul mare pe 

care-l aveau în sporirea visteriei statului.  

 Se întreprind o serie de măsuri pentru frânarea abuzurilor cămăraşilor 

prin confirmarea vechilor privilegii şi acordarea altora noi, în favoarea 

minelor şi a aşezărilor acestora. Semnificative în acest sens sunt hotă rârile 

dietei din 1618 care aduceau înlesniri minerilor: scutiri de urbură pe timp de 

un an, absolvirea de serviciu militar, acordarea de ajutoare minerilor invalizi, 

libertate de circulaţie.  
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 Pătrunderea capitolului comercial în minerit şi accentuarea treptată a 

exploatării forţei de muncă salariale, determină apariţia la finele secolului al 

XVII-lea, a formelor embrionare ale producţiei capitaliste, dar care se 

dezvoltă încet datorită relaţiilor feudale şi războaielor.  

 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mineritul din Transilvania 

cunoaşte remarcabile progrese. Statul a trecut la deschiderea de noi galerii şi 

practicarea mineritului în adâncime. În vederea sporirii capitalului investit, 

statul a trecut la concesionarea, în general, a minelor ma i puţin productive 

persoanelor particulare, care treptat se constituie în asociaţii ce premerg 

societăţiile pe acţiuni din perioada modernă.  

 În timpul răscoalei ţăranilor din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi 

Crişan zeci de mine fuseseră abandonate, iar uneltele de muncă şi explozibilul 

transformate în arme de către răsculaţi. După înăbuşirea răscoalei, Curtea 

imperială a lansat un apel către mineri să-şi reia lucrul, a acordat împrumuturi 

proprietarilor de mine pentru refacerea inventarului distrus şi a accelerat 

acţiunea de sprijinire a exploatării în adâncime, cu randament îmbunătăţit la 

toate exploatările.  

 La începutul secolului al XIX-lea se înregistrează un nou avânt în 

dezvoltarea forţelor de producţie şi a tehnicii miniere. Aceste îmbunătăţiri 

tehnice la care se adăugă extinderea muncii salariate şi organizarea, la 

începutul secolului al XIX-lea, a producţiei în societăţi pe acţiuni, 

consemnează apariţia treptată a sectorului industrial capitalist, în condiţiile 

destrămării feudalismului în Transilvania.  

 Refacerile semnalate în industria minieră din Munţii Apuseni sunt 

prezente şi la exploatările din jurul Bradului, care face paşi sensibili spre 

urbanizare. În 1791 în urma stimulării investiţilor particulare, minele trec în 

proprietatea grofilor Zeik şi Toldolagy, care pun bazele societăţii ,,Ruda-12 

Apostoli" şi ,,Sfântul Ioan Evanghelistul". Atunci se sapă actuala galerie ,,1 

Mai" şi se leagă mina Barza cu Valea Morii.  

 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea mineritul aurifer din 

Transilvania se impune pe plan european. Producţia de aur, cifrată în 1870 la 

1429 kg, creşte într-un interval de 20 de ani cu 70%, atingând în 1890 

valoarea de 2427 kg.  

 Creşterea ponderii minelor din Zarand în producţia de aur a 

Transilvaniei va stabili la începutul secolului al XIX-lea, centru aurifer în 

jurul Bradului şi va condiţiona dezvoltarea rapidă economico-socială a zonei.  

 La începutul secolului XX capitalurile investite cresc şi, prin procesul 

de centralizare, exploatările se constituie în importante societăţi.  

Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 a determinat o nouă 

şi rapidă dezvoltare a mineritului în Munţii Apuseni.  

 În timpul primului război mondial, scăderea producţiei de aur se 

datorează greutăţilor financiare prin care au trecut atât societăţile particulare, 

cât şi cele de stat.  
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 Situaţia inflaţionistă a determinat trecerea temporară în anul 1919 a 

Societăţii ,,Ruda-12 Apostoli" în patrimoniul englezului W. H. Holloway, 

care tot din motive financiare, vinde societăţii de exploatare a micei din Valea 

Lotrului, denumită Societatea Anonimă Română Minieră ,,Mica", întregul 

activ compus din: minele Ruda-Barza, Valea Morii, Valea Arsului, Musariu şi 

Brădişor (total 1610 ha), precum şi mina de cărbuni din Ţebea (50 ha) 

împreuna cu toate anexele aparţinătoare acestor mine. Actul preluării minelor 

de către S. A. R. ,,Mica" s-a produs la data de 2 mai 1920. Teritorial, 

zăcămintele aparţinând societăţii erau:  

I. Zăcămintele din complexul concesiunilor,,Ruda-12 Apostoli" 

(Brad-Hărţăgani)  

II. Zăcămintele de la Caraci-Ţebea  

III. Zăcămintele din grupul Stănija  

 După 23 august 1944, societatea ,,Mica" continua să exploateze şi să 

prelucreze minereurile auro-argentifere din zăcămintele Musariu, Brădişor, 

Valea Morii, Caraci, Căinel. Începând din 1946 s-a aplicat Regulamentul de 

serviciu al exploatării aurifere, pentru controlul producţiei, prelucrării şi 

circulaţiei metalelor preţioase.  

 Prin instaurarea unor reguli severe de control în subteran şi la 

suprafaţă, producţia de aur începe să se redreseze, iar actul naţionalizării de la 

11 iunie 1948 găseşte unităţile miniere şi de prelucrare într-o fază de 

ascensiune.  

 În baza Decretului 119/1948, care prevedea trecerea în patrimoniul 

statului a ,,tuturor întreprinderilor de extracţie şi prelucrare a minereului de 

fier, aur şi argint şi alte metale neferoase", urmează o serie de modificări 

organizatorice ale mineritului din întreaga ţară şi, implicit, a celui din zona 

Brad. Exploatările au fost continuate de unităţi specializate înfiinţate după 

1948, de la care Întreprinderea Miniera 

Barza a preluat zăcământul pentru 

exploatare în anul 1969.  

 Astăzi această exploatare aparţine 

Regiei Autonome a Cuprului, Fierului şi 

Aurului Deva - Sucursala Minieră Brad.  

 Istoria mineritului aurului din zona 

minieră Brad se împleteşte strâns cu 

formarea şi istoria poporului român.  
 

 Bibliografie: 

1. Paşcu Ştefan, Voievodatul Transilvaniei, vol. I-II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

1986 

2. Xxx, 2000 trepte în mineritul zărăndean, Deva, 1979 

3. XXX, Monografia comunei Crişcior 

4. Xxx,  Monografia oraşului BRAD  
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Pavel Coruţ, duşman al religiilor 

 

Pr. Prof. Ionel Cioabă 

 
 Când tocmai mă pregăteam să citesc câteva cărţi ale domnului Pavel Coruţ  

cumpărate de tatăl meu imediat după revoluţie, am avut ocazia să-l ascult într-o 

emisiune televizată la OTV, la data de 9 octombrie 2009. Mi-a fost suficient să mă 

conving de ce acele cărţi erau atât de vândute şi citite, dar mai mult, am putut să-i 

acord un calificativ nu tocmai mulţumitor pentru un scriitor „cultivat”. A venit timpul 

şi pentru mine să-mi pierd vremea citind cărţi profane pentru a înţelege nocivitatea 

ideologiilor politico-religioase care stârnesc curiozitatea a mii de cititori. Aceste cărţii 

transformă noile generaţii semidocte în adevărate victime ale unor idei şi concepţii 

ilogice şi slab documentate iar autorii lor au impresia că au pierdut puterea datorită 

acestor dogme religioase născocite de liderii religioşi. Grav este că domnul Pavel Coruţ 

care dă lecţii de ceea ce înseamnă moral şi imoral, se laudă că este un bun cunoscător 

al Bibliei, făcând grava greşeală de a spune că Sarra, soţia lui Avraam (Abraham după 

Biblia dânsului) ar fi fost „curvă”şi una din concubinele faraonului din Egipt. Eu 

personal n-am întâlnit tipul acela de Biblie (nici măcar la cultele protestante şi neo-

protestante), care să conţină astfel de ciudăţenii şi altele de tipul că Mântuitorul Iisus 

Hristos ar fi fost un simplu om. Probabil, o să spună domnia sa, că este vorba de acele 

documente care au fost ascunse de Vatican şi nu alcătuiesc canonul Sfintei Scripturi, 

ultimele apariţii bizare de biblii cum ar fi cele ale Martorilor lui Iehova sau în cea mai 

verosimilă situaţie se poate vorbi de manuscrisele istorice necunoscute publicului din 

motive „de securitate”. Astfel de lucruri au fost scrise încă din perioada aceea şi din 

nefericire nimeni din cei ce au urmat Sfinţilor Apostoli n-au crezut speculaţii politice 

motivate de dorinţa de plutocraţie a celor ce s-au format în perioada guvernărilor 

totalitare. Aceştia au format aşa numita „tagmă de paraziţi”, cum îi numeşte domnul 

Coruţ din respect pentru câteva milioane de adevăraţi creştini, nu faţă de peste un 

miliard de creştini doar cu diplomă. În câteva cuvinte domnul Pavel Coruţ ne învaţă ce 

este moral şi imoral, iar în linii generale sfaturile dânsului pot fi acceptate în primă 

instanţă de toate religiile pe care domnia sa ar vrea să le desfiinţeze. Nu înţeleg totuşi 

ceva, de unde a învăţat „credinciosul domn” aceste lucruri căci nu ne poate înşela 

zicând că i le-ar fi comunicat direct Dumnezeu sau le-a studiat din cultura universală 

sau mai penibil că le-ar fi descoperit din propria-i experienţă spirituală. Şi n-a 

terminat bine lecţia de morală că începe să folosescă apelative de tipul „popi paraziţi de 

cea mai joasă speţă care au întârziat evoluţia societăţii cu peste cincisprezece 

secole…”. Ne mai îndeamnă să citim biblia în paralel cu logica şi astronomia pentru a 

înţelege cine era „acel Iisus sau Iosua” cum l-au numit unii istorici. Dar domnilor, 

oare cât este de moral să batjocoreşti atâtea milioane de creştini zicând că tu nu poţi 

urî, ci doar dispreţui contrazicându-se intolerabil prin dorinţa acerbă de a lupta până 

la moarte împotriva tuturor religiilor pământului. Ura este foarte aproape de disptreţ 

dacă eşti hotărât să lupţi pentru o cauză căci „cel ce ridică sabia de sabie va pieri.” 

Ştiţi ceva domnule, lăsaţi tonul lamentabil prin care vă consideraţi victima noastră că 

din nefericire am auzit că aveţi îndrăzneala de a participa chiar la slujbele religioase 

prin care dumneavoastră analizaţi cu meticulozitate „prostiile dânşior”. Şi acum ca şi 

odinioară de-ai ca dumneavoastră nu erau primiţi în biserică apostaţii ci numai după 
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ce primeau o prealabilă catehizare şi acceptau botezul. Eu vă sfătuiesc să staţi mai bine 

acasă şi să vă mai documentaţi căci cu astfel de dovezi nu veţi câştiga prea mulţi 

adepţi. Şi în plus dacă prostimea nu o puteţi înşela, de ce credeţi că vă v-ar asculta 

elitele. Dacă de două mii de ani se tot luptă înaintaşii dumneavoastră cu aceste religii, 

de ce mai insistaţi dacă Sfânta Scriptură vă asigură tranşant că Biserica lui Hristos 

„nici porţile iadului nu o va birui”. E suficient fraţilor de a lupta împotriva unei cauze, 

ca să dovedim lipsa milei creştine şi răutatea faţă de cei ce împotriva cărora luptăm! 

Mă întebam ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi jignit în acelaşi fel lumea islamică. 

 …Deasemeni, ne mai vorbeşte de legătura dragostei între un bărbat şi o femeie, 

dumnealui care ţine deja a doua sau a treia soţie. Ce Dumnezeu să fie acela care 

acceptă ura şi concubinajul? Nu cumva domnul Coruţ este un agnostic care rupt fiind 

de „Biserica lui Hristos”, rătăceşte în idei şi concepţii gnostice sau filosofico-profane? 

Îi reamintim domnului Coruţ că nu dânsul a dat lovitura cu aceste atacuri la adresa 

creştinismului ci partidele religioase din vremea Mântuirorului Hristos sau în mod 

oficial primele erezii combătute în veacurile IV-VII d. Hr. în sinoadele ecumenice. Se 

ştie că printre cei mai mari eretici, din scrierile cărora domnia sa s-a inspirat, erau 

inclusiv clerici care şi-au format ucenici în ciuda exilului şi excomunicării făcute de 

Biserica creştină. Aceşti duşmani ai creştinismului au fost factorii principali ai 

dezbinării religiei lui Hristos. Ca şi Codul lui Da Vinci, de Dan Brown, scrierile 

domnului Pavel Coruţ au constituit o sursă inepuizabilă de inspitaţie a apostaţilor şi o 

mare afacere pentru cei ce n-au auzit până acum de aceste străvechi acuze ce au 

constituit sursa marilor dispute teologice. Slava deşartă şi iubirea de argint au fost cele 

mai mari tentaţii ale domnului Coruţ căci un mare scriitor este „cel care are foarte 

puţini ucenici”. Şi dacă aceştia l-au îmbogăţit să nu creadă domnia sa că au şi crezut 

ceea ce dânsul a scris. Şi pentru că vistieria i s-a cam golit acum, mai are îndrăzneala 

să se folosescă de „televiziunea poporului”, un instrument valoros de manipulare şi 

îndobitocire pentru naţiune. Marea dumneavoastră durere este că inepuizabila sursă 

de informaţii şi lipsa cenzurii nu mai poate face multe victime ca în vremea regimului 

comunist în care aceste idei erau mult mai credibile prostimii decât acum. O dată cu 

capitalismul am câştigat dorinţa de a alege binele sau răul, în funcţie de cultura, 

educaţia şi trăirea duhovnicească a fiecăruia dintre noi. Mă bucur însă că adevăraţii 

credincioşi ai lui Hristos nu mai au parte de persecuţii sângeroase, cu toate că acestea 

sunt cu mult mai dureroase şi persuasive, şi că lumea capitalistă ne oferă libertatea de 

a alege ce e mai bun pentru fiecare dintre noi. Indiferent dacă alegerea e bună sau rea 

vom da socoteală înaintea Dreptului Judecător aşa cum au făcut-o şi sfinţii până la 

noi. Şi dacă Hristos n-a fost Dumnezeu şi noi credem ce am pierdut domnule? 

Dimpotrivă, am câştigat o educaţie aleasă şi puterea de a ne iubi inclusiv duşmanul 

nostru mai mult decât o puteţi face dumneavoastră cu inferioara credinţă pe care o 

aveţi. Şi păgânii făceau la fel spunea Mântuitorul Hristos. Dar dacă Hristos este 

Dumnezeu noi am câştigat totul, iar dumneavoastră aţi pierdut şi ultima speranţă în 

mila lui Dumnezeu.  
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Crăciunul – leagănul cald al amintirilor de dincolo 
 

Pr.Prof.  Săpun Viorel, 

  Parohia Ortodoxă Română   „Sf. Nicodim”, Tg-Jiu. 

 
 

 Se apropie Crăciunul. Mulţi îl aşteptăm cu înfrigurare. E un timp misterios 

care zdrobeşte pentru multe inimi lanţurile rigide ale monotoniei şi uitării. Aşteptăm 

ceva sau pe Cineva. Ne pregătim. Nu contează cum şi pentru ce, important e că foarte 

mulţi o facem. În abisuri de memorie căutăm o „Prezenţă”. Pentru asta ne pregătim. 

Pentru o prezenţă aparte, misterioasă, enigmatică, şi totuşi profund umană. E misterul 

vieţii, explicaţia lui.  

Noi vrem o explicaţie logică a existenţei, chiar dacă uneori acest lucru ţine de 

un paradox vizibil. Naşterea Domnului Hristos, Crăciunul nostru ştrămoşesc este unul 

dintre marile paradoxuri ale umanităţii, care îşi găseşte explicaţia în universul modest 

al paielor de iesle.  

O sărbătoare cu totul şi cu totul aparte. Plină de cele mai adânci emoţii pe care 

le poate trăi un om. Crăciunul azi şi în acest an? Poate ca întotdeauna. Plin de 

bucurie. Ca şi de tristeţe. Acum sorbim voioşi din cupa amintirilor, mai profund ca 

niciodată.  

Ce moment din viaţa omului e mai important şi trezeşte cele mai intense emoţii 

ca naşterea unui copil? Şi ce momente sunt mai sensibile în viaţa unui om, ca 

delicateţea căutării în zestrea amintirilor, în neobosita dorinţă de redescoperire şi 

retrăire a clipelor acestei naşteri şi în vibranta ei permanentă actualizare? Şi asta 

numai în ceea ce priveşte naşterea  unui om, dar a Omului-Dumnezeu, Iisus Hristos? 

De Crăciun mulţi află cât de aproape e dincoace, o „Prezenţă” de dincolo. Cum 

paradoxurile umanităţii sunt dezlegate în sâmburele lor, de o „Naştere”! De o naştere 

venită de dincolo. O vrem, o dorim a noastră sau pentru noi. Presimţim că timpul se 

condensează şi ne regăsim împreună în aşteptare. Avem o adâncă filozofie a aşteptării 

noi românii. De Crăciun aşteptăm cuminţi la dulcea scânteiere a focului dogoritor pe 

Cineva.  

Spaţiul trebuie să fie neapărat imaculat. Zăpada o dorim fierbinte, ca pe o 

uriaşă beteală ce îmbrăţişază tandru cetina imensă a universului, ca să răscumpăram 

cumva modestia naşterii Domnului în ieslea  Bethleemului celei de acum două mii de 

ani. Dar o vrem şi pentru că pe pârtia întroienită a amintirilor putem să-l întâlnim pe 

Moş Crăciun, pe Hristos „deghizat” dumnezeiesc de omeneşte. O vrem neapărat pentru 

copii şi copilărie, pentru că Hristos a fost şi copil sau în primul rând copil.  

De aceea spaţiul aşteptării trebuie să fie curat şi luminat. Şi mai ales cald. Şi 

dacă se poate verde, adică să emane parfum de nemurire.  

Aburul umanizant al mieilor care-l înfăşura călduţ şi gingaş pe Hristos în iesle, 

îl dăruim acum şi noi prin focul pâlpâitor al inimilor noastre. Îl vrem la fel de cald. De 

multe ori nu reuşim sau poate nu vrem să fim conştienţi de căldura acestei minuni 

dăruitoare. Da, e o minune să-l aştepţi pe Hristos în ieslea caldă a inimii tale, 

indiferent cât de încărcată de ninsoare e, şi cât parfum de cetină a sensibilităţii creştine 

poate ea adia în jur.  
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Timpul  are şi el altă dimensiune. Îşi revendică esenţa lui primordială. Şi  

deseori o face fără să ne întrebe. În aceasta constă delicateţea „Oaspetelui” nostru 

drag, că deşi se autoinvită în universul complex al destinelor umanităţii, nu depăşeşte 

niciodată pragul dacă nu este poftit.  

Şi mulţi îl poftim. Chiar dacă îl aşteptăm pe El sau nu. Dacă suntem conştienţi 

de poftirea pe care i-o adresăm sau nu. Dacă avem unde să-L poftim sau nu. Dacă 

suntem trişti sau bucuroşi. Cuminţi sau dezorientaţi. Mulţumiţi sau disperaţi. 

Împreună sau singuri. Sănătoşi sau bolnavi. Nu mai contează atât de mult, dacă am 

primit o aşa onorabilă vizită.  

În strălucita şi prea deasa perdea de fulgi şi stele, în exuberanţa explozivă de a-

L îmbrăţişa puternic şi a-I mulţumi pentru vizită, îl facem să aştepte prea mult în prag, 

şi pe nebăgare de seamă îngheaţă. Sau din cauza cumplitului „ger” pleacă să caute 

primire şi premenire în altă parte. Aşa a făcut Irod şi aşa fac toţi cei care confundă din 

nefericire căldura prieteniei şi credinţei cu gerul tenebros al orgoliilor, agresivităţilor, 

degradărilor, egoismului. Aşa îşi reduce timpul durata şi se transformă uluitor într-o 

clipă de o intensitate cotropitoare.  

Şi dacă timpul ne-a purtat într-un trecut atât de intim, că nu mai reuşim întru-

totul să-l deosebim de prezent, ne-am împlinit dorinţa şi suntem fericiţi. Unde e frig 

poate fi şi cald. Unde e gol poate fi şi plin. Unde e uscat poate fi umed. Unde e amar 

poate fi şi dulce.  

Cărarea spre El şi păstrarea Lui ca „Oaspete” pentru veşnicie, o putem afla în 

ieslea altarului creştin plin de rugăciune din împărtăşirea sfântului potir. Sau în neaua 

prieteniei. Ori în parfumul de cetină al armoniei familiei creştine. Sau în colinde. 

Poate mai ales în colinde, nestemate atemporale ale mantiei creştinismului. Ori sub 

ramura încărcată cu daruri a bradului. Sau în cismuliţe. În clinchet de zurgălăi şi 

dangăt de pluguşor. 

Cine ştie unde putem să-L descoperim pe acest „Misterios Prieten” care ne 

soseşte an de an în pragul casei şi al vieţii? Poate chiar în belşugul unor bunătăţi 

pregătite cu sudoare de-a lungul unui an de trudă şi gustate cu poftă de familia strânsă 

de pretutindeni la căldura cuibului primordial! Adevărat, dar nu toţi îl au. Atunci 

poate putem noi să-l dăruim. Poate tocmai aici e minunea! Că un Prieten se „naşte” în 

noi, dacă reuşim să-L facem şi noi să se „nască” în alţii.  

Nici Hristos n-a avut o maternitate, un spital, în care să se nască, dar păstorii i-

au oferit calda ospitalitate a celei mai premenite camere de oaspeţi pe care o aveau la 

dispoziţie: staulul cu ieslea. Aceasta e marea provocare adusă de Crăciun: Naşterea lui 

Hristos este o şansă fundamentală de a redescoperi unicitatea umanizării prin 

prietenie, solidaritate, generozitate, dreptate, cuminţenie, curăţenie, dăruire, sacrificiu, 

iubire. Valori unice. Valori pentru noi. Acum ele ni se dăruiesc.  

Le retrăim aievea de Crăciun. Le redescoperim legănându-se blând în ieslea 

sufletelor noastre. Valori de leagăn, de copilărie, de amintiri. Cum cântă minunat 

colindele noastre sfinte: „ Leagăn verde legănel,/ Tot din lemn de păltinel”. „Steaua 

care sus răsare”, Pruncul cel Sfânt, care simbolizează întruparea acestor valori sacre, 

este primit în leagănul cel mai preţios al umanităţii pline de speranţă. Leagănul cald al 

amintirilor de dincolo trăite într-un veşnic azi.  
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AURUL DE LA BRAD 

 

PROF.  RAŢ FLORIN 
 

 Exploatarea şi prepararea aurului 

Exploatarea aurului se face în subteran, folosindu-se mai multe metode, 

printre care amintesc: metoda abatajelor, metoda rostogolului.  

 Minereul auro-argentifer extras din subteran în funcţie de conţinutul şi 

de prezenţa aurului în minereu se împarte în 3 categorii:  

- minereu auro-argentifer bogat, cu coeficent ridicat de aur, vizibil cu 

ochiul liber 

- minereu auro-argentifer special, cu conţinut variabil de aur, cu aport 

de blendă şi galenă 

- minereu auro-argentifer comun, cu conţinut redus de aur.  

 Pentru fiecare din aceste 3 categorii de minereu se folosesc diferite 

tehnici de preparare.  

 Procesul de preparare pentru minereul bogat constă în:  

- sfărâmare sub 10 mm 

- măcinare, amalgamare în mori tambur cu funcţiune discontinuă 

- separarea amalgamului de rămăşiţele de amalgamare 

- spălare sub presiune a amalgamului 

- distilarea amalgamului cu separarea minereului şi obţinerea aurului 

ars 

- topirea aurului ars şi turnarea în lingouri 

 Procesul de preparare pentru minereul special constă în: 

- presfărâmare 

- măcinare 

- amalgamare 

- flotaţie 

 Procesul de preparare pentru minereul comun constă în:  

- presfărâmare 

- măcinare 

- ştampare 

- amalgamare 

- flotaţie de unde rezultă ca produs finit concentratul auro-argentifer 

 

   Muzeul Mineralogic BRAD 
 La sfârşitul celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX în jurul anilor 

1891-1896 câţiva ingineri şi tehnicieni de la exploatările miniere din jurul 

Bradului au început să strângă ,,flori de mină"-diverse eşantioane în care, pe 

lângă aur şi asociaţile acestuia cu telururi, sulfuri şi carbonaţi, se aflau cristale 

de marţ, calcite, baritinite.  
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 Mai târziu aceste colecţii au fost unite şi expuse permiţându-se accesul 

publicului, ziua de 4 iulie 1912 marcând deschiderea oficială a muzeului.  

 Începând din luna septembrie a anului 1972, muzeul, complet 

reorganizat, prezintă vizitatorilor atât evoluţia uneltelor legate de exploatarea 

metalelor preţioase (aur şi argint) şi implicit istoria exploatărilor miniere din 

zona Brad, cât şi eşantioane de minereuri şi minerale ale României. În sălile 

muzeului găsim expuse piese arheologice descoperite în necropola de la 

Muşcel care atestă vechimea bimilenară a exploatării aurului în împrejurările 

Bradului.  

 În sala ,,poligonului aurifer" găsim interesante exponate din zona 

minieră Roşia Montană - Baia de Arieş, precum şi de la Stănija, Ormindea şi 

Zlatna, aşezări cu vechi tradiţii în minerit.  

 În sala ,,roşie" se află eşantioane din complexul aurifer Braza, de la 

mina Ruda, mina Caraci, mina Valea Morii, mina Musariu.  

 Printre exponatele deosebite amintesc:  

- ,,Cerceii de aur", exponat provenit de la Valea Morii, care constă în 

firişoare fine şi alungite de aur, la capătul cărora se află cristale de 

blendă 

- ,,Cuibul de rândunică", o piesa de aur, cu aspect de cuib, având 

foiţele subţiri de aur asociate cu cristale de marţ  

- ,,Frunzele de aur" care provin de la mina Musariu şi sunt formate 

din eşantioane de aur masiv lamelar, imitând prin format, frunzele 

de stejar strânse sau împrăştiate pe pamânt 

- ,,Broderiile de aur", dendrite care au primit aspectul unei broderii 

- ,,Coşuleţul cu flori", o combinaţie între aspectul lamelar şi cel 

masiv al aurului 

- ,,Pana lui Eminescu", piesa formată din aur lamelar şi muşchiform 

cu aspect de pană înmuiată în călimară 

- ,,Poarta de aur", eşantion de aur masiv filamentar dezvoltat într-o 

masă martoasă, având aspectul unei porţi 

- ,,Şopârla de aur", o piesă din metal preţios care reproduce cu mare 

forţă de sugestie forma unei sopârle de dimensiuni mici 

- ,,Harta României", incluziune de aur masiv, cuprins într-o aureolă 

de calcopirită şi calcită pe marginea exterioară 

- ,,Dodecaedrul", cristal masiv de aur 

 Aceste ultime trei piese sunt unice în lume.  
 

Bibliografie: 

1. Pârva I., Drumuri în Ţara Zarandului, Editura Sport-Turism, 

Bucureşti, 1983 

2. Rus Dumitru, Judeţul Hunedoara: ghid turistic, Ed. Sigma 

Plus, Deva, 1998 

3. Arhiva Exploatării Miniere Barza 
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Fără Crăciun 
 

 

Prof. OANA ŢURLEA 

 

   

 

 

   Te simţi trist şi abandonat în propria-ţi Ţară. Prea singur şi prea trist. 

Minţit, batjocorit în sensul cel mai urât al cuvântului. Şi te gândeşti că 

plăteşti taxe pentru această ţară (care sunt prea mari pentru a le mai putea 

duce), munceşti din greu pentru un trai decent şi tot nu-ţi reuşeşte. La naiba! 

Îti zici într-un târziu când greutatea gândurilor cade ca o povară prea mare şi 

prea grea pentru nişte umeri obosiţi, pentru un creier stors de vlagă, pentru 

nişte ochi plânşi, incolori. Dincolo de perdeaua de gânduri şi frământări stau 

ei. Ei-“mai marii” noştri care ne conduc şi ne mint de ani de zile fără să se 

oprească nici măcar o secundă. Acum tot ei au decis că trebuie să ne ia şi 

bănuţii pe care-i muncim din greu zi de zi. De fapt,cum zice legea -concediu 

fără plată, economie la buget. Economie la buget?!! Din banii noştri şi ăia 

puţini şi amărâţi?!!şi te gândeşti că te mint iar, că au nevoie de banii tăi 

pentru mizeria lor de campanie electorală. Că ei nu fac economie din sacii 

lor cu bani, ci tot din buzunarul tau mic şi gol. 

* 

         Suntem în campanie electorală. Toţi se poartă frumos la televizor, toţi 

promit, toţi sunt binevoitori. Toţi ne dau când de fapt ne iau din salariu nu-

ştiu-cât-la-sută pentru ”binele ţării” (cine-o mai crede), toţi ne cer voturile, 

toţi se roagă şi luptă pentru binele ţării când de fapt se luptă să ajungă acolo 

sus pe tron pentru binele lor personal, toţi sunt numai lapte şi miere. 

         În această campanie electorală plină de guşaţi înţoliţi în costume de mii 

de euro şi cu două clase ca trenu’, plină de căpuşe mincinoase de diferite 

culori care ne sugrumă la propriu, în această campanie cu mari doamne 

ministru peste nu-ştiu-câte-ministere, da, în această campanie îmi vine să 

vomit zilnic doar când îi văd sau îi aud vorbind. M-am săturat de ei mai mult 

ca de orice. Ne-am săturat cu toţii. Iar cei care nu s-au săturat, s-au imbogăţit 

de pe urma lor sau au un interes direct. Altfel, lumea comună, lumea asta 

banală a României, oamenii ăştia sunt sătui, domnilor, sătui de voi! Ne-am 

săturat!!!Ce lege e asta, domnilor, să ne luaţi din puţinul pe care ni-l daţi 

dumneavoastră ca pe firimituri aruncate?!! Ce lege e asta, domnilor, de ne 

luaţi aşa de repede, iar legea constituţională de mărire a salariilor 

profesorilor aţi dat-o uitării? Atunci nu v-aţi mai grăbit să ne daţi! Sunteţi 
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nişte mincinoşi ordinari! Cine v-o mai suporta! Aţi adus ţara asta într-o 

groapă adâncă fără fund. Ne-aţi înecat pe noi, cetăţenii României, oamenii 

de rând, în cel mai murdar noroi. Ne-aţi batjocorit după bunul vostru plac, 

ne-aţi manipulat cu vorbe, cu programe, cu prostii. Pe noi ne interesează 

realitatea în care trăim, nu programe, nu hârţogării, nu vorbe goale!!! 

            
                                       

                                                     

 

        Şi ştiţi ce? Vine Crăciunul! Pentru voi, pentru noi a 

încetat să mai vină din momentul în care făcând calculul banilor fără zilele 

pe care ni le opriţi, am realizat că după ce plătim datoriile la stat, datoriile la 

bănci, nu prea mai avem cu ce să sărbatorim Crăciunul. Ce ziceţi de asta? 

Asta apare în programele voastre? Sau de fapt adevărul e că nu vă pasă decât 

de şirul burţilor voastre, multe la număr, de poşetele de mii de euro şi de 

vacanţele voastre în străinătate. Cred că e perioada când mi-e cel mai scârbă 

de ţara asta condusă tot de voi. Chiar în momentele astea când scriu stau 

într-o casă unde nu mai este căldură pentru că centrala oraşului nu mai 

funcţionează. S-a stricat. Fără căldură şi fără apă caldă într-o ţară europeană, 

dar necivilizată, într-o ţară îmbolnăvită de clasa politică, fără nici o 

posibilitate de vindecare. Îmi pare rău că e ţara mea, îmi pare rău că nu am 

plecat mai de mult ca să nu văd nenorocirile pe care ni le-au creat” marii şi 

scumpii” noştri aleşi. 

          Să mergem la vot? Să alegem intre cine şi cine? Între ei şi ei? Da, cum 

zic unii, să mergem să-i schimbăm, chiar dacă între ei. Sincer, mi-e ruşine că 

sunt român, mi-e lehamite de ziua de azi şi de cea de mâine, câştigăm doar 

cât să supravieţuim, copiii noştrii nu au nici o şansă în “buna şi dulcea” 

Românie. O ţară murdară, săracă, muribundă, furată din toate părţile, o ţară 

urâţită; suntem un popor bolnav de o boală incurabilă. Păcat că ne lăsăm 

conduşi de asemenea căpuşe fără să ripostăm. De atâţia ani de zile. Şi păcat 

că-i lăsăm să ne fure până şi Crăciunul.    
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Paronimia-sursă a unor greşeli de limbă 

 

Prof. Albici Luminiţa 

 
 

             Paronimia reprezintă o permanentă sursă de greşeli. Pentru a evita 

aceste greşeli de exprimare scrisă şi vorbită este necesară folosirea 

dicţionarelor atunci când nu se cunoaşte sensul unor neologisme. Paronimele 

sunt cuvinte cu sensuri diferite, dar care sunt aproximativ asemănătoare ca 

formă. Mica diferenţă, de obicei printr-un sunet sau două, creează confuzii 

pentru că nu se ţine seama de sensurile şi originea cuvintelor. 

             Iată câteva situaţii de paronimie şi greşelile create, des întâlnite în 

limba română. 

1. Literar-literar 

       Primul cuvânt are sensuri cunoscute de majoritatea vorbitorilor          

,, care aparţine literaturii, care se referă la literatură, care corespunde 

cerinţelor literaturii’’(DEX). Neologismul provine din limba 

franceză(<fr.littéraire), dar se poate admite şi originea sa 

latină(<lat.litterarius). Greşeala intervine atunci când se echivalează 

adjectivul literar cu paronimul său literal, deoarece acesta este un cuvânt 

diferit, cu alt sens,, care se face, care se reproduce cuvânt cu cuvânt, 

literă cu literă, textual, exact´´(DEX). Acest cuvânt are, la rândul lui 

origine franceză(<fr. littéral) şi latină(lat.<litteralis). Apropierea care se 

face între aceste forme este greşită şi dovedeşte necunoaşterea sensurilor 

acestor cuvinte.(Se poate spune că am discutat despre un text literar, dar 

nu literal, în timp ce un text, un fragment poate fi reprodus literal). 

2. Investi-învesti 

      Primul neologism cunoaşte aceleaşi sensuri ca în limbile din care 

provine(<fr. investir,<lat. investire) ,,a plasa, a aloca, a cheltui un fond, 

un capital, diverse mijloace materiale într-o  întreprindere, a face o 

investiţie’’.Din aceeaşi familie lexicală face parte şi substantivul investire 

,, acţiunea de a investi şi  rezultatul ei’’, dar şi adjectivul investit(-ă) ,, 

(despre valori băneşti) plasat, folosit într-o întreprindere(DEX). 

Paronimul (a) învesti are sensuri diferite,, a acorda cuiva în mod oficial 

un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuţie’’(DEX). De fapt,  investire 

reprezintă ,,acţiunea de a investi şi rezultatul ei’’ spre deosebire de 

învestire care presupune ,, acţiunea de a învesti, împuternicire dată cuiva 

spre a exercita un drept, o autoritate’’(DEX). Nu există, deci, nicio 

legătură de sens între (a) investi-investire şi (a) învesti-învestire. 
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Greşelile se produc din necunoaşterea sensurilor acestor cuvinte. Se poate 

spune că cineva a investit o sumă de bani într-o afacere, în timp ce o 

persoană poate să fie învestită cu o anumită funcţie. 

3. Releva-revela 

        De foarte multe ori aceste neologisme sunt folosite incorect ca 

urmare a confundării sensurilor cuvintelor. Neologismul (a) releva(<fr. 

relever),, a pune în lumină, a scoate în evidenţă, a evidenţia, a observa, a 

remarca, a sublinia’’(DEX) are aceleaşi sensuri ca în limba din care 

provine. Paronimul (a) revela (<fr. révéler, <lat. revelare) are sensuri 

complet diferite ,, a (se) face cunoscut, a (se) destăinui, a (se) dezvălui, a 

face vizibilă o imagine fotografică laterală, a developa un 

rolfilm’’(DEX). Nu există nicio legătură de sens  între a releva şi a 

revela. Se poate spune că: Am relevat problemele ce trebuie rezolvate şi 

Am revelat un nou punct de vedere. 

4. Enerva-inerva 

       Sensurile primului cuvânt sunt cunoscute de majoritatea vorbitorilor,, 

a face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul, a-şi ieşi sau a scoate pe cineva 

din fire, a (se) înfuria, a (se) irita, a (se) indispune,,(DEX). Neologismul 

provine din limba franceză (<fr. Énerver), dar se poate admite şi originea 

sa latină (<lat. enervare). Eroarea intervine atunci când verbul a enerva 

se echivalează cu paronimul său inerva pentru că acesta este un cuvânt 

folosit mai ales în anatomie-biologie,,(despre nervi) a produce o stare de 

excitare a unui organ sau a unui ţesut,,(DEX) Acest cuvânt are de 

asemenea origine franceză (<fr. innerver). În dicţionare nu apare cuvântul 

inervant deşi este folosit de foarte multe ori , în special în vorbire , cu 

sensurile paronimului enervant, ceea ce constituie , desigur, o greşeală.(o 

melodie, o persoană, o discuţie poate fi enervantă, dar niciodată 

inervantă). 

       La aceste câteva exemple se pot adăuga foarte multe, putându-se 

astfel observa că paronimia reprezintă cauza greşelilor de exprimare 

scrisă şi vorbită.  De foarte multe ori, confuzia se creează pentru că unele 

neologisme cu sensuri şi origini diferite sunt aproximativ asemănătoare 

din punctul de vedere al formei. Aceste greşeli pot fi evitate prin 

consultarea frecventă a dicţionarelor. 
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ATITUDINE || Generaţia “băga-mi-aş” 

“A fi tânăr nu e o scuză, ci o responsabilitate.” N. Iorga 

 

C r i s t i n a  M u r ă r i ţ a ||  www.oradeliteratura.wordpress.com 

 

  În cadrul relaţiilor sociale, atât în acţiunile 

constructive, cât şi în cele cu un caracter negativ, concură 

mai mulţi factori. Fapt pentru care o analiză temeinică a 

interacţiunilor socio-culturale impune examinarea 

sincronică a cauzelor/efectelor. Numărul incidentelor, cu 

urmări grave, din interiorul perimetrelor şcolare şi nu 

numai, incidente mereu în creştere, necesită o cercetare 

atentă, îndelungată. Elementele determinante în această 

analiză devin astfel toate aspectele ce conturează orizontul 

social al tânărului, educaţia sa: familia, grupul de prieteni, 

şcoala, mass-media etc. 

 Tinerei generaţii, parcă prea “postmodernistă”, necontemporană cu sine 

însăşi, îi lipseşte un minim reper în baza căruia să poată construi. Vorbim şi de 

reperele subiective, motivaţionale care te pot face să crezi în sensul pasului 

înainte. Cu familii destrămate, cu părinţi plecaţi în alte state, fără afecţiunea 

specifică vârstei, sub imperiul conflictului dintre generaţii, a transformărilor 

organice radicale şi a nevoilor imediate, într-o societate prea grăbită, obligaţi să se 

integreze în sisteme în care nu pot crede, îmbătrânesc adolescenţii. De unde şi 

nevoia lor acută de a răzbate, de a ieşi deasupra acestei realităţi, şi setea de 

extravaganţă, de atitudini extreme schiţând paroxismul. Atitudini erijate într-un 

nonconformism pliant perfect pe sângele tânăr şi cultivat gratuit de media. 

 Şi în atari condiţii, semnele de întrebare ridicate asupra acestei generaţii 

sunt legitime. De ce oare limbajul are un puternic substrat violent ce abundă în 

trivialităţi: două cuvinte şi trei organe genitale?! limbajul (articulat!) ca formă de 

comunicare interumană, ca formă de tezaurizare, a ajuns reductibil la expresii 

consacrate de greii culturii underground, suburbană în marea sa parte, grei care nu 

mai contenesc să ne vorbească despre… realitate! Realitatea cui, am cuteza să 

întrebăm şi pe cine reprezintă realitatea respectivă?… Adeseori adolescenţii se 

risipesc într-un mediu imund irizat de alcool, tutun, droguri, sex (ca şi cum 

instinctele n-ar putea să ne trezească decât pasiuni facile, consumabile) fără 

intuiţia consecinţei. Atitudinile sunt uneori atât de abrutizate încât ne duc cu 

gândul la un primitivism dezolant, la ideea că omul secolului XXI este un om 

obosit, înfrânt, comun şi… singur. Remediul, mijlocul de refacere, fiind tocmai 
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distrugerea ca formă a divertismentului, având finalmente ca fond principial, 

cultural extravaganţa celor ce au dobândit mulţi bani fără eforturi intelectuale 

considerabile. Astfel, indiferenţa tinerilor faţă de o axiologie elementară, faţă de 

respectul reciproc (calitate rarissimă la tânărul cu false pretenţii) atestă lipsa unei 

educaţii, educaţia omului de a fi om şi face manifestă nevoia sau dreptul omului de 

a fi apărat de sine însuşi. Prezumtivele acuze aduse tinerilor nu se pot justifica la 

nesfârşit cu explicaţia revoltei tinereţii biologice. Când tânărul se simte activ, 

dornic să iasă din anonimat să o facă prin vocaţie, printr-un concret creator, prin el 

însuşi, netrişat de curentele vremii. Elanul acestui comportament fervent nu 

trebuie înfrânat în esenţă ci în expresie. Nu trebuie frânat, ci mai degrabă 

canalizat; se resimte necesitatea susţinerii mimetismului, educării acestuia.A ne 

feri de dogmatism, de absolutizări se impune şi, spunând asta, accentuăm ideea că, 

din fericire, “generaţia băga-mi-aş” nu înglobează totalitatea tinerilor din zilele 

noastre, existând excepţii ce pot schimba, transforma semnificativ societatea. 

Ideea centrală a acestei opinii fiind aceea că există o 

disciplină a limitelor existenţei umane care ne 

fereşte de erori, de atitudini ce contravin poziţiei 

noastre verticale. Socialmente vorbind, 

existenţial, omul nu este şi nu poate fi posesor de 

întreguri dar omul poate tinde spre ideal… 

 A reduce tinerii la probleme, statistici 

negative este greşit fundamental. Cu atât mai 

mult cu cât realitatea, în complexitatea ei istorică, ne relevă, în astfel de cazuri, că 

nu există vinovăţii singulare. Premise ce obligă la o mai mare deschidere a tuturor 

celor implicaţi, la o comunicare eficientă, reală şi, deopotrivă, la dinamizarea 

educaţiei prin ancorarea ei în necesar.  Bunăoară, un curs opţional de jurnalism 

care să ajute la distincţia dintre ficţiune şi realitate ar fi binevenit. Cum binevenită 

ar fi punerea la punct a unui cabinet de asistenţă psihologică în care elevii să poată 

afla un sprijin în oameni calificaţi să îl acorde. De asemenea, diversificarea 

programelor extraşcolare ar putea atrage tinerii prin latura ludică spre educaţie 

fiind încurajat atât efortul individual, cât şi cel colectiv. Pentru cei mai mulţi tineri 

înlăturându-se şi astfel ideea nefastă că şcoala e un loc de detenţie şi cel mai 

adesea între profesori şi elevi se duc lupte de gherilă într-un partizanat care nu se 

poate înţelege… 

Încheiem, citându-l pe mereu tânărul şi 

răzvrătitul Emil Cioran cu „înjurătura este o 

descărcare metafizică”, punându-ne totodată 

întrebarea firească toate aceste descărcări 

metafizice pe cine încarcă? 
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II. TINERII ŞI CULTURA 
 

 

Monolog 

 

 

Alexandra Belgun, 

studentă în anul 2 la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere.  

06.10.2009 

 

 

Un labirint, o pânză de păianjen, pânza Penelopei. 

O capcană aparent mortală. Timpul. 

Ne împletim viaţa în spice de grâu, 

Apoi realizăm un întreg. Un lan de aur, 

Mulţimea de sub Soare. 

Ne închinăm zeului nostru, cerându-I îndurare. 

Drumuri încruţişate, toate se întâlnesc într-un punct. 

Un punct, nimic mai simplu, 

O pată de cerneală pierdută în impecabil. 

Printr-o explozie de trăiri atingem infinitul. 

Norii pe cer- vată pe băţ; 

Îi devoram pe nerăsuflate când eram copil. 

Poate de aceea cerul meu era atât de senin. 

 

Aseară m-am certat cu Chronos. 

Mai nou, îmi pictează viaţa abstract. 

Ajunge cu atâtea întrebari fără răspuns! 

Vreau siguranţă, claritate. 

Prea multe răscruci… 

Spre trecut, spre viitor, spre nicăieri. 

Niciuna nu mă duce unde aş vrea. 

Viitorul sună mai sigur. 

Oricum Chronos se distrează mult pe seama mea, 

Sigur o să mai adauge multe capitole vieţii mele, 

Şi poate că titlul vreunuia dintre ele 

O sa aibă legătură cu ceea ce caut. 

O să-i vând un pont. 

Stabilitate, fericire, pace. 

“Rai” e cuvântul care le cuprinde pe toate. 

R- răbdare, 

A- adevăr, 

I- iubire. 
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Toamna 

 

Cimpoca Andreea Florentina 

Clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător Albici Luminiţa 

 

Toamna păsările pleacă 

Printre norii cenuşii, 

Vântul şuieră cu vlagă 

Peste sate şi câmpii. 

 

Frunzele zboară-n neştire 

Formând un covor subţire, 

Bunicuţa-n prag ne-aşteaptă 

Fructe nouă să ne-mpartă. 

 

Codrul se plânge cu jale 

Că frunze el nu mai are, 

Păsările au plecat 

Codrul este supărat. 

 

Toamna schimbătoare 

 

Miloiu Cristina 

Clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător Albici Luminiţa 

 

 

Toamna se mai încălzeşte, 

Ceru-acum se albăstreşte 

Parcă-ar fi un lucru sfânt 

Astăzi cald şi ieri mult vânt. 

 

Să ne-obişnuim aşa 

Cu vremea anapoda 

Nici mie nu-mi vine-a crede 

Vremea frigul şi-l tot pierde. 
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Marea şi…eu 
 

eleva      Arjocu Priscila Sunamita 

Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 
 
Dunărea cea lungă, neagră,’nvolburată 

Din infinitul orizont se-arată. 

Grăbeşte undele spre braţe de vărsare 

Şi tot aleargă să se-nece-n mare. 

 

În Pontus Euxinus marea noastră 

Ce-i mândră de nuanţa ei albastră. 

Marea Neagră ne ştie istoria, 

Ne cunoaşte înfrângerile, dar şi gloria. 

Ne e alături la greu, la bine, 

E cu noi, cu tine, fi-va şi cu mine. 

E nestăpânită,’nvolburată, neagră. 

Talazuri furioase de ţărm se sparg şi se întorc în larg. 

Ploile-o ascultă şi timpul stă în loc, 

Cerul îşi trimite razele de foc. 

E-adâncă, limpede şi azurie, 

Iar în apus şi-n răsărit e purpurie. 

Are un farmec sfânt pe care, poate, 

Ea l-a furat din râurile toate 

Care străbat pământul şi se varsă-n ea 

Şi cărora misterul şi vraja ea le ia, 

Căci ele-i dau viaţă şi culoare 

Şi-o fac să fie cea mai frumoasă mare! 
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 Un puşti de 8 ani, Andrei, un mic 
geniu în devenire, trăieşte o mare dilemă. Deşi se mândreşte că este român, regretă că 
România nu arată totuşi cum o descriu poeţii (nu glumesc, chiar aşa s-a exprimat!). Bine, zic, dacă 
trăieşti aşa cu dezamăgire, cum mai poţi fi mândru? Păi, avem o ţară frumoasă, o limbă frumoasă, 
avem personalităţi care ne-au făcut cinste (Mihai Viteazul, Hagi etc), pentru că am fost mai tari ca 
duşmanii noştri şi, în plus, avem drapelul tricolor cel mai frumos – îmi spune căutându-şi preocupat 
argumentele.  

Măi, să ştii că Andrei, atent colecţionar de enciclopedii ilustrate, a atins câteva puncte 
esenţiale... Cândva am văzut un material promoţional la tv prin care o ţară semideşertică era 
prezentată drept paradis turistic. Mă gândeam că dacă în acea ţară ar exista o cascadă mică 
precum cea de pe drumul Petroşani-Voineasa, ar fi fost cu siguranţă prezentată în acel material tv 
şi, deodată, m-am bucurat că m-am născut în România. Altă dată, uitându-mă pe o carte bilingvă 
de poezie, mi-am amintit că dor este cuvântul care nu poate fi tradus în nici o altă limbă. Şi, deşi 
cealaltă limbă dăduse un laureat Nobel pentru literatură, m-am simţit „răzbunat” prin bucuria de a 

vorbi limba română. Rruytu7ytuyomână. 

 
 În 2006, vara, am vizitat atelierul lui Brâncuşi, din centrul Parisului (Piaţa George 
Pompidou); gardianul francez de la intrare m-a întrebat surprins de ce vreau să vizitez atelierul: 
sunteţi profesor, student, artist? I-am răspuns: domnule, sunt român!; încântat, m-a invitat înăuntru 
refuzând să încaseze taxa de intrare. Şi… nu ştiu când m-am simţit mai mândru că sunt român!... 

România mea este exact aşa cum o descriu poeţii? Nu ştiu. Ştiu că sunt foarte multe 
probleme în România care în alte ţări au fost demult rezolvate. Şi cred că au fost rezolvate mai 
ales prin patriotism. Acei oameni au fost atât de patrioţi, atât de mândri că aparţin naţiei respective 
nepermiţând nici unui conducător să-şi bată joc de ea. Aici e problema noastră! Respectul pentru 
ţară s-a atrofiat atât de mult încât nu ne mai pasă când conducătorii o batjocoresc, obligându-ne să 
plecăm disperaţi, să căutăm alte ţări unde, culmea!, învăţăm ce e respectul faţă de ţară, învăţăm 
de la ei să ne mândrim că trăim în ţara lor. Toate acestea în timp ce la noi sunt alese, chiar dacă 
prin rotaţie, aceleaşi nepricepute măşti. Mai ştiu şi cred că România eşti tu, sunt eu, suntem noi, 
şi totul începe cu atitudinea noastră faţă de noi înşine şi faţă de visul ce ni-l dorim împlinit. 

Celor ce simt româneşte, celor ce mai au curajul mândriei de a fi român, le fac invitaţia de 
a ne întâlni la Alba Iulia, pe 1 decembrie, acum şi-ntodeauna, aşa, să vedem cu toţii ce tricolor 
frumos avem şi ce istorii pline de sens îl animă! Andrei cu siguranţă va fi acolo… 
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ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE | MEMENTO  22 DECEMBRIE  

 

Alexandra Iordănescu, 12B 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
 

Patria – datorie sfântă 

Facem parte dintr-un popor pentru care iubirea de patrie a constituit 

sufletul existenţei sale istorice. Ne-am născut pe aceste meleaguri, cu 

rădăcinile fiinţei noastre înfipte în acest pământ, am rezistat sub toate 

furtunile si vitregiile ca oameni ai pământului. Istoria noastră a fost o 

necontenită luptă pentru existenţă, patria, însemnând, secole în şir, a ne 

apăra „sărăcia şi nevoile, şi neamul”, a lupta cu sabia şi cu pana pentru 

drepturile noastre. 

 Patria a fost dintotdeauna, şi pământul de sub noi, dar şi visul ce 

plutea în zări depărtate şi nesperate decât pentru generaţiile viitoare. 

Eliberându-ne de sub stăpânirile şi dominaţiile străine, am reuşit să ne 

întemeiem o ţară liberă şi unită, să facem a rodi geniul creator al poporului 

român. 

 Nu exista român care să nu tresalte la auzul cuvântului patrie. 

Chemarea lui dulce sună în inimile noastre ca un legământ faţă de trecutul, 

prezentul şi viitorul neamului. Câţi români n-au murit cu numele ei pe buze! 

Câţi români n-au început însă ca să trăiască, cu adevărat, decât în momentul 

când au pătruns în profunzime răscolitoarea ei semnificaţie! 

 Cea dintâi virtute a românului a fost devotamentul faţă de ţară. N-a 

existat datorie mai sfântă a strămoşilor ca aceea de a apăra vatra străbună, 

rămânând neclintiţi ca munţii, cum ne spune şi poetul: „Numai vântul se tot 

schimbă/ Însă munţii stau pe loc.” 

 Toţi ne dorim ca ziua de mâine a ţării să fie senină si luminoasă ca 

ochii nevinovaţi de copii. Şi aşa va fi dacă noi toţi o dorim. Prin munca 

noastră, a tuturor, România va rămâne o ţară mândră şi demnă între naţiunile 

lumii, puternică şi liberă. Ţării noastre, îţi închinăm hărnicia şi lumina minţii 

noastre, precum şi veşnic tânără urare: „La trecutu-ţi mare, mare viitor!” 
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S u p e r s t i ţ i i 
 

Raluca Arapu, 12 C 
Energetic Nr.1 

 

● E bine să ai pe masa de Crăciun şi de Anul Nou crenguţe de vâsc. Aduc noroc. ● 
Între Crăciun şi Anul Nou nu e bine să se tricoteze, să se coase, să se spele rufele. 
● Acel obiect pe care îl ţii în mână de Anul Nou, la 12 noaptea, sau cel pe care pui 
mâna imediat după ora 12 va fi cel mai important plan al vieţii tale în anul care vine. 
Dacă ţii bani în mână vei merge bine cu banii tot anul, dacă îţi ţii iubita de mână îţi va 
merge bine cu dragostea tot anul, dacă ţii paharul în mână va fi un an vesel.  ● 
Aduce ghinion să intri în noul an fără nici un ban în buzunar, e bine să aveţi bani 
(mai ales noi) în fiecare portofel. ● E bine să nu vă găsească anul nou cu datorii, 
altfel veţi avea datorii tot anul ● Primul om care vă trece pragul în prima zi din noul 
an va influenţa tot anul. Persoanele blonde sau roşcate aduc ghinion, persoanele 
brunete aduc noroc. ● Prima persoană care vă sună sau vă bate la uşă în prima zi 
din noul an trebuie primită. Dacă prima persoană care vă intră în casă e femeie - va 
fi un an prost, dacă e bărbat - va fi un an norocos. ● Faceţi ceva - cât de mic - care 
are legătură directă cu munca dumneavoastră în prima zi a noului an pentru a vă 
merge bine la serviciu tot anul. ● Dacă altceva nu faceţi, faceţi măcar... un copil, 
pentru că tradiţia spune că micuţii născuţi de Anul Nou, au parte de noroc toată 
viaţa. ● Nu spălaţi nimic în prima zi a noului an. ● Nu trebuie să aruncaţi nimic din 
casă în prima zi de an nou, nici măcar gunoiul! E bine ca ceva sau cineva să vă intre 
în casă în prima zi din anul nou, nu să iasă! ● Prima zi din noul an trebuie să vă 
găsească în curăţenie deplină, deci e bine ca înaintea anului nou să faceţi curăţenie 
şi în cele mai ascunse colţuri. ● Îmbrăcaţi ceva nou pe 1 ianuarie. ● Nu împrumutaţi 
bani şi nu faceţi datorii pe 1 ianuarie. ● Aduce noroc să mănânci carne de porc sau 
linte de Anul Nou. ● Anul Nou va fi luminos şi bun dacă se lasă o lampă sau o 
lumânare aprinsă până la ziuă. ● E bine să vă îmbrăcaţi în roşu în noaptea de 
Revelion. ● Ceea ce faci în ajun de An Nou vei face tot anul următor. ● Faceţi mult 
zgomot la miezul nopţii pentru a alunga spiritele rele (clopoţei, petarde, artificii) ● 
Dorinţa pusă la miezul nopţii de Revelion are toate şansele să se împlinească 
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Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 
 

Ştefan Cristian Moşoi  
 

          Moş Nicolae  Primul semn că se aproprie sărbătorile de iarnă este dat 

de Sfântul Nicolae. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moş Nicolae trece pe 

la toate gospodăriile şi lasă câte ceva în ghete, cadouri pentru copiii cuminţi 

şi buni, sau câte o nuia pentru cei neascultători.  

          Tăierea porcului de Ignat Pe 20 decembrie, Biserica Ortodoxă îl 

prăznuieşte pe Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, iar creştinii sărbătoresc 

după tradiţie, Ignatul. Este un obicei pur românesc, astfel în această zi, 

oamenii nu au voie să facă altceva în gospodărie decât să taie şi să prepare 

porcul (cârnaţi, caltaboşi, jumări, slănină sau şuncă etc.), iar dacă cei săraci 

nu au porc, trebuie să taie un alt animal. Cei miloşi nu au voie să participe la 

tăiatul porcului, pentru că el moare greu şi carnea nu mai este bună.  

         Sărbătoarea Naşterii Domnului Pe data de 24 decembrie, odată cu 

terminarea pregătirilor, gospodinele pun din fiecare fel de mâncare câte 

puţin, într-un coş de nuiele, plus o sticlă de vin, pe care le duc la biserică, 

pentru sfinţire. 

        Începând din ajunul Crăciunului, uliţele satelor răsună de glasurile 

cetelor de colindători. Purtând costume tradiţionale şi traiste cât mai 

încăpătoare, aceştia merg din casă în casă, pentru a le ura oamenilor fericire 

şi prosperitate, prin cântece tradiţionale (,,O, ce veste minunată'', ,,Steaua", 

Trei păstori", ,,La Vifleim colo-n jos'', ,,Cântec de Crăciun'', ,,Capra'', 

,,Ursul", ,,Pluguşorul"), primind în schimb cozonac, prăjiturele, covrigi, 

nuci, mere şi colăcei. 

          

          

 

Bradul de Crăciun Este un obicei 

binecunoscut al sărbătorilor de Crăciun (parcă 

nu este Crăciun dacă nu miroase a brad în casă). 

Brazii au fost împodobiţi timp de multe secole 

cu mere, prăjituri şi dulciuri, însă în zilele 

noastre folosim beteală, globuleţe, instalaţii 

electrice şi multe alte ornamente speciale. 

Steaua din vârful bradului este simbolul stelei 

care s-a arătat în Betlehem, vestind naşterea lui 
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Iisus Hristos şi călăuzindu-i pe cei trei magi la ieslea săracă în care acesta se 

născuse.  

         În aşteptarea moşului Pentru copii, Moş Crăciun este ceva magic, ca o 

poveste în care totul este posibil. Acest personaj vesel, bonom, cu haine 

roşii, barbă lungă şi ochi strălucitori, care ,,zboară’’ cu sania purtată de reni 

pe acoperişuri şi coboară pe hornuri, dăruieşte cadourile mult visate, astfel 

aducând zâmbetul şi fericirea în sufletul fiecărui copil în Noaptea Sfântă de 

Crăciun.  

         Revelion-Anul Nou 31 decembrie este ultima zi din anul calendaristic. 

Atunci se sărbătoreşte noaptea de Revelion şi, implicit, venirea Anului Nou. 

Denumirea de Revelion provine din limba franceză, cu sensul de ospăţ la 

miezul nopţii şi simbolizează trecerea de la anul vechi la cel nou. Mai nou se 

sărbătoreşte cu petarde şi artificii, cu petrecere şi veselie la rude, prieteni şi 

cunoştinţe. Cele mai mari petreceri se organizează în stradă, dar sunt oameni 

care preferă să aştepte Anul Nou în cadrul familiei, printre cei dragi.  

         În unele zone însă se păstrează încă anumite tradiţii cu jocuri, muzică, 

urături ce simbolizează teama, dezordinea şi haosul urmate, prin abundenţa 

ospeţelor şi petrecerilor de după miezul nopţii, de optimism, veselie, ordine 

şi echilibru. Periniţa, strigătul peste sat, bilanţ nocturn, în auzul tuturor, 

pentru ceea ce a fost bun sau rău în anul care se încheie şi colindele cetelor 

de feciori sunt obiceiuri la fel de importante. Nu pot lipsi de la sate stingerea 

luminilor în noaptea de Revelion - simbolizând întunericul şi haosul 

desăvârşit - dar şi aprinderea acestora, care semnifică naşterea, credinţa 

deschiderii cerului, arderea comorilor şi vorbitul animalelor, încercarea 

norocului, aflarea ursitei şi întocmirea calendarului 

         La oraş tradiţiile nu se mai păstrează. Masa bogată, şampania rece şi 

programul de la televizor ori cheful de Revelion au înlocuit încet datinile 

vechi de secole. Dar anul nou vine şi la oraş, întâmpinat de pocnitori şi 

focuri de artificii.  
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II. CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Un inginer stă pe un pod şi aruncă cărămizi în apă. Se apropie altul şi îl 

întreabă: 

- De ce arunci cărămizi în apă? 

Acela răspunde: 

- Încerc să înţeleg... 

- Ce să înţelegi? 

- De ce o cărămidă pătrată, face cercurile în apă... rotunde? 

 

* 

Un american este întrebat: 

- Ce faci daca vine sfârşitul lumii? 

Americanul răspunde: 

- Mă mut în România că ei sunt în urma cu 100 de ani. 

* 

Guvernul român va asigura slujbe pentru şomeri pe perioada crizei 

financiare. Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi. 

 

 

Ştiaţi cǎ.... 

 

1. Puse cap la cap venele, arterele, şi capilarele unui adult ar ajunge 

pentru înconjurul Pamântului de aproape patru ori? 

 

2. O persoanǎ normalǎ este cu circa 6mm mai lungǎ noaptea. Corpul 

uman se lungeste în timpul noptii. 

 

3. Femeile şi barbaţii gândesc diferit. De aceea, dacǎ un bǎrbat şi o 

femeie ar suferi leziuni în aceeaşi zonǎ a creierului, efectele ar fi complet 

diferite. 
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III. ŞTIRI LOCALE 
 

 

 

  

 

 

 

 

1. Maestrul Gheorghe Dinică (1 ianuarie 1934 – 10 noiembrie 2009) a încetat din 

viaţă, astăzi, la vârsta de 75 de ani, în urma unui stop cardiac. Actorul a fost operat 

aseară de colecist, iar, în urma intervenţiei starea i s-a agravat. Pe 22 octombrie, 

maestrul a fost dus, de urgenţă, la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului 

Floreasca din Capitală, prezentând o septicemie în fază avansată, care i-a afectat 

inima, plămânii şi creierul. Săptămâna trecută, sănătatea actorului s-a ameliorat, 

însă, la scurt timp, a făcut o recădere. Din cauza infecţiei cu stafilococ auriu, 

răspândită la nivelul întregului corp, actorul a intrat în şoc septic. “M-am suit pe 

scenă şi parcă eram acolo de când lumea…”, sintetiza maestrul relaţia specială, de 

o viaţă, pe care a avut-o cu reflectoarele. [evz] [jurnalul] [gândul] [adevărul] 

[românia liberă] 

 

2. Nr. 10855 din 20.11.2009 

 

             Având în vedere adresa Nota MECI nr. 

13677/20.11.2009 înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 

10855/20.11.2009, urmare a consultărilor formale 

şi informale avute în ultima perioadă cu 

reprezentanţi ai sindicatelor, cadre didactice, 

părinţi şi autorităţi locale, vă reamintim că aveţi 

obligaţia de a respecta Legii nr. 329/2009. 

 

Ca urmare vă comunicăm următoarele: 

 

- pentru diminuarea cheltuielilor de personal din 

lunile noiembrie şi decembrie 2009, se acordă 

zile fără plată în 30 noiembrie 2009 precum şi în 

intervalul 14-18 decembrie 2009; 

 

- trebuie avut în vedere programul pentru recuperarea materiei aferente 

(consemnarea acestor recuperări, în planificările cadrelor didactice, ulterior zilelor 

fără plată).  
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În acest sens sunteţi direct răspunzători de punerea în aplicare a aspectelor 

menţionate în adresă! 

 

 Inspector şcolar general, Prof. Paralescu Sebastian Justin 

 

4. SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAŢIULUI COSMIC 

 

 
Prof. BUŞE LAVINIA 

Şcoala Generală Nr. 1 Motru 
 

 
 
La Şcoala Generală Nr.1 Motru, în data de  9.10.2009 s-a desfăşurat 

activitatea educativă extraşcolară cu tema: ”SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A 
SPAŢIULUI COSMIC”, organizată de prof. Buşe Lavinia – diriginta clasei 
a VII-a A. La activitatea desfăşurată la laboratorul de fizică au participat 
elevii claselor a VII-a A şi a VIII-a D şi cadre didactice. 

Activitatea a avut următorul program:  
1) Prezentarea proiectelor realizate (utilizând aplicaţia Power Point) de 

elevii claselor a VII-a A şi a VIII-a D cu tema “Sistemul solar”, 
“Planetele”, “Soarele”, “Calea Lactee”, “Eclipsele”, “Meteoriţii”, 
“Stelele”. 

2) Expoziţie cu postere şi desenele elevilor clasei a VII-a A. 
3) Expoziţie cu obiecte (rachete, farfurii zburătoare, cosmonauţi) 

confecţionate de elevii clasei a VII-a A. 
      Elevii au aflat cu această ocazie că ”SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A 
SPAŢIULUI COSMIC”, este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnicii. 
În anul 1999, Adunarea Generală a ONU a declarat ca acest eveniment să 

aibă loc în perioada 4-10 octombrie pentru a sărbători două momente 
importante şi anume:  
4 octombrie 1957 – lansarea primului satelit artificial al Pământului 
(Sputnik 1) şi  
10 octombrie 1967 – semnarea Tratatului asupra principiilor care 
guvernează activităţile statelor în exploatarea paşnică a spaţiului cosmic. 
 

 
Cultura cu paşi “mici”... 
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5. APARIŢIE EDITORIALĂ || La editura PrintXpert din Craiova, cu 

sprijinul Asociaţiei culturale Semn – Târgu Jiu, 

a apărut culegerea de poezii, cântece, ghicitori, 

scenete pe teme de circulaţie “Jucăm teatru, 

recităm şi-nvăţăm să circulăm”, graţie 

doamnelor învăţătoare Marieta Negru şi Rodica 

Dobrotă. Redăm în cele ce urmează cuvântul-

argument al acestei minunate apariţii 

editoariale... 

  Civilizaţia actuală n-ar putea fi concepută 

fără circulaţie, dimensiune esenţială a existenţei 

umane, fără străzi, şosele şi drumuri pe care 

circulă, zi şi noapte sute e mii de vehicule. 

          Învăţarea şi respectarea regulilor de 

circulaţie şi de securitate rutieră constituie un 

lucru necesar şi util şi este bine să fie realizată cât 

mai timpuriu. Alături de alte mijloace care 

contribuie la educaţia rutieră a elevilor – familia, 

mijloacele mass-media, ş.a. – activitatea specifică desfăşurată în unităţile de 

învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de circulaţie, 

în formarea unor deprinderi practice concrete de comportare pe drumurile 

publice. 

           Activităţile de circulaţie rutieră urmăresc atât familiarizarea elevilor cu 

regulile de circulaţie, cât mai ales formarea şi consolidarea deprinderilor de 

comportare civilizată pe drumurile publice în vederea prevenirii accidentelor de 

circulaţie în rândul copiilor, al elevilor. Aceste activităţi urmăresc dezvoltarea la 

aceştia a unor trăsături de caracter (respectul reciproc, spiritul de întrajutorare, 

de ordine şi disciplină). 

           Este important să-i determinăm pe copii să reflecteze asupra faptului că 

nu relaţia prin mijloace de constrângere poate contribui la securitatea 

individuală, ci comportamentul preventiv al fiecăruia. 

            În fond, ceea ce dorim cu toţii este să creştem copii sănătoşi. 

            Materialul de faţă care conţine: poezii, cântece, ghicitori, proverbe şi 

zicători, scenete, texte, jocuri, exemple aplicative, vin în ajutorul învăţătorilor şi 

al elevilor pentru familiarizarea lor cu principalele reguli de circulaţie pietonale 

şi rutiere, să-i determine să le însuşească şi să le respecte în toate împrejurările. 

             Dragi elevi, vă adresăm îndemnul părintesc de a vă însuşi şi mai ales de 

a respecta în orice situaţie regulile de conduită preventivă, conştienţi fiind că în 

acest fel vă apăraţi propria sănătate şi chiar viaţa.  
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                 Tiparul  a fost                                                      Acest numǎr apare  

                     executat de                                                            cu sprijinul                                                      

                                       

 

                                  
 

 

 

 

 

     Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office XP, 

şi semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: magazincritic@yahoo.com, până la 

data de 15 a fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu font arial, corp 10 - 12, pagină 

format A5, folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparţine în 

exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele în vederea publicării 

acestora. Atenţie la plagiat! 

 Reguli minime de tehnoredactare: 

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul 

exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste 

semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. 
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