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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

 
 Ne-am întors! Suntem on-line! 

 Dacă vă era dor de noi, n-o să vă mai fie. Dacă ne-aţi uitat deja, vă vom împrospăta memoria şi ne 

veţi iubi de astăzi înainte! 

 Vă aducem ştiri atractive, informaţii pentru toate gusturile şi creatii literare ce vă pot îmbogăţi pe loc.  

Pentru început, vă aducem la cunoştinţă că în oraşul nostru are loc în perioada 28-31martie 2014 

FESTIVALUL NICHITA STĂNESCU, EDIŢIA  a XXVI-a, al cărui program vi-l punem la dispoziţie în 

paginile următoare. 

De asemenea vă invităm să parcurgeţi paginile noastre, lăsându-vă purtaţi pe aripile literaturii, ale 

fizicii, englezei, geografiei sau biologiei. 

Vă dorim o primăvară minunată, o lectură cât mai plăcută şi cât mai multe vizionări! 

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                           Cu stimă, 

                                                                                    Profesor Monica Ionescu 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

  

 

FESTIVAL NICHITA STANESCU, EDITIA  a XXVI-a 

 PLOIESTI, 28 – 31 MARTIE 2014 

 

„Şi-am zis verde de albastru,  

mă doare un cal măiastru,  

şi-am zis pară de un măr,  

minciună de adevăr. “ 

 

                                                                                                    (Nichita Stănscu-« Frunză verde de albastru »)  

  

         VINERI, 28 MARTIE 

  

10.45                     Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                                       

Mic concert susţinut de fanfara Consiliului Judeţean Prahova 

  

11.00                     Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                      

Deschiderea celei de a IV-a editii a targului de carte. Expun 18 edituri 

Prezentarea numărului 3/2014 al revistei ATITUDINI, cu pagini dedicate festivalului şi operei 

 lui Nichita Stănescu 

  

11.30                      Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                            

Întâlnire cu scriitorul Mircea Cărtărescu 

   

11.30                     Biblioteca „Nicolae Iorga”                                                                                                  

Despre Nichita Stănescu… Prezintă poetul Ioan Vieru 

Recital din opera nichitiană, în interpretarea lui Nelu Stan şi a membrilor cenaclului Orfeu. 
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 „Vin perşii, mama!” – armonii poetice, autor Nichita Stănescu – lansarea volumului carte/CD 

Prezintă criticul literar Mircea Colosenco şi Stela Covaci. 

Expoziţie de carte (Rotonda bibliotecii) 

13.00                      Parcul „Nichita Stănescu”                                                                      

Prezentarea ofertei de carte a Editurii EIKON – Valentin Ajder 

14.00                   Colegiul „Nichita Stanescu”                        Premierea, de către Primăria Ploieşti, a 

câştigătorilor concursului liceal internaţional „Lecţii cu Nichita” (traduceri, desen,  fotografie, scurt-metraj). 

14.30                     Parcul „Nichita Stănescu”                                                                                                  

Lansare de carte:„Îngândurări-dictionar aforistic”, de Nicolae Petrescu Redi 

Prezintă: Vasile Poenaru, Bogdan Stoicescu, Gabriela Teodorescu 

  

16.00                     Parcul „Nichita Stănescu”                                                                                                  

Serata „Atitudini” (Muzeul de Artă “Ion Ionescu -Quintus” în caz de vreme nefavorabilă).  

Vor avea loc: lecturi susţinute de membrii cenaclului „Atitudini” al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a 

Municipiului Ploieşti, recital poetic susţinut de membrii trupei de teatru liceal şi studenţesc „Atitudini” a 

Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti şi recitaluri muzicale susţinute de elevi ai Liceului 

de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti, coordonaţi de insp. prof. Rodica Georgescu              

17.00                     Galeriile de Artă  Ploiesti                                                                                        

Vernisarea expoziţiei  ”Nichita Stanescu în arta plastică prahoveană”  

Premierea, de către Primăria Ploiesti, a celei mai bune lucrări 

  

18.00                     Teatrul „Toma Caragiu”                                                                                           

Vernisarea expoziţiei „Nichita, azi…” Expune graficianul Mircia Dumitrescu 

  

18.30                     Teatrul „Toma Caragiu”                                                                                                          

„Eram vrajit şi nici nu mai mişcam…” 

Recital de muzică şi poezie  sustinut de Florin Zamfirescu şi Mircea Tiberian  

 

         SÂMBATĂ, 29 MARTIE 
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9.00 – 17.00        Muzeul Memorial  „Nichita Stănescu”   „Acasă lui Nichita…cu reci gutui în curtea de 

bazalt…”   

                                                                                                    Audiţii muzicale, recitări, evocări 

10.00 - 18.00       Parcul „Nichita Stănescu”                            Târg de carte 

10.00                     Filarmonica „Paul Constantinescu”         Ediţia a VII-a a Concursului Judeţean de 

Recitare „Sub aripa lui Nichita”  

Desfăşurare, premiere, câştigători.  

Organizator Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului   Ploieşti 

  

  

12.00                      Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                

Întâlnire cu îndrăgita autoare Ileana Vulpescu 

13.00                      Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                

Prezentarea ofertei de carte a Editurii VITRUVIU; Lansare de carte “ Memorii-Jurnal”,                  

autor Mărgărita Ioana Vulcănescu. Prezintă Mariuca Vulcănescu (îngrijitoarea ediţiei) şi Ioana Călina Marcu 

directorul editurii Vitruviu(membră a Uniunii Scriitorilor) 

  

15.00                     Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                              

Prezentare de carte:”Întâlnire”, de Alexandra Ioniţă; prezintă prof. Gabriela Teodorescu 

16.30                     Parcul „Nichita Stanescu”                                                                                                           

Serata „Atitudini”. Lecturi susţinute de membrii cenaclului „Atitudini” al Casei de Cultură „I.L.    

Caragiale” a Municipiului Ploieşti şi recitaluri muzicale susţinute de elevi ai Liceului de Artă „Carmen 

Sylva” coordonaţi de insp. prof. Rodica Georgescu 

  

  

         DUMINICA, 30 MARTIE 

  

10.00 - 18.00       Parcul „Nichita Stanescu”                            Târg de carte  

11.00                      Parcul „Nichita Stanescu”                            Lansare de carte: “Nimic despre 

ceaiul de muşeţel -Antologia Cenaclului Casei de Cultură  
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„I.L.Caragiale” a Municipiului Ploieşti”                                                                       

Prezintă: Alex  Ştefănescu 

  

11.00                      Muzeul Memorial                                           „Creaţie nichitiană în opera 

compozitorilor români”. Prezintă: prof. dr. Al. I. Bădulescu 

„Paul Constantinescu”                                Recital vocal-instrumental susţinut de: mezosoprana Cristina 

Trandafir, pianistul Mihai Nichita şi un grup de 8 – 10 solişti (vioară, pian), membri ai Fundaţiei Culturale 

„Remember Enescu” din Bucureşti  

  

12.00                     Parcul „Nichita Stănescu”                            Prezentare de carte: „Pe treptele lumii”, 

Cristi-Ana Popescu 

Prezintă prof. Gabriela Teodorescu 

13.00                      Parcul „Nichita Stănescu”                            Întâlnire cu poetul Ioan Vintilă Fintiş 

14.00                      Parcul „Nichita Stănescu”                            Lansare de carte: „Negru de iarnă”, 

Camelia Iuliana Radu 

Prezintă: Alex Ştefănescu 

  

14.00                     Muzeul Memorial  „Nichita Stănescu”   Lansarea celei de a III-a editii a volumului 

„Belgradul in cinci prieteni…dupa patruzeci de ani” 

15.00                     Parcul „Nichita Stănescu”                            Lansare de carte: „Versuri cu vino-ncoace”, 

de Marian Dragomir 

15.30                         Parcul „Nichita Stanescu”                            Prezentare de carte: „Idei în marşuri”, de 

Daniel Mihu 

  

16.30                         Parcul „Nichita Stanescu”                            Serata „Atitudini” (Muzeul de Artă “Ion 

Ionescu -Quintus” în caz de vreme  

nefavorabilă). Tema: Sensul iubirii de Poet - dezbatere despre lirica lui Nichita Stănescu, lecturi susţinute de 

membrii cenaclului „Atitudini” al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, recital poetic 

susţinut de membrii trupei de teatru liceal şi studenţesc „Atitudini” a Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a 

Municipiului Ploieşti şi recitaluri muzicale 

 susţinute de elevi ai Liceului de Artă „Carmen Sylva” coordonaţi de insp. prof. Rodica Georgescu 
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18.00                     Filarmonica „Paul Constantinescu”         „Playlist” - Spectacol  sustinut de pianistul 

Matei Ioachimescu si flautistul Horia Maxim 

  

  

         LUNI, 31 MARTIE 

  

9.00-12.00                                                                                          Proiectul “Aproape de Nichita – 

Maratonul Poeziei” se va derula în şcolile din judeţul  

14.00-17.00                                                                                       Prahova şi alte judeţe partenere. În acest 

sens, pentru a marca 81 ani de la naşterea poetului Nichita Stănescu  vor fi dedicate câte 15 minute operei 

lui Nichita Stănescu, astfel ca elevii să citească la clasă câteva versuri la alegere din opera marelui poet. 

Aceştia vor fi informaţi că în acelaşi interval de timp alte sute de elevi rostesc versuri ale “Poetului 

Necuvintelor” 

Organizator Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului   Ploieşti 

 10.00 - 18.00      Parcul „Nichita Stanescu”                          Târg de carte 

11.00                     Monumentul Poetului                                  Evocare,  alocutiuni, depuneri de flori 

                                din Parcul Central al orasului 

  

12.00                    Teatrul „Toma Caragiu”                                 Gala Laureatilor, decernarea premiilor  

MANIFESTĂRI CULTURALE DEDICATE LUI NICHITA, ORGANIZATE ÎN JUDEŢ 

Plopeni, Casa de Cultură 

Sâmbătă, 29 martie, ora 17.00  

Serată literară „In memoriam Nichita Stănescu”  

Vernisajul expoziţiei de pictură „Iarna în poezia lui Nichita Stănescu”. Din colecţia Mira şi Victor Adam. 

Lucrările ilustrează poezia lui Nichita Stănescu.  

Ceptura,  Şcoala gimnazială „Nichita Stănescu” 

Luni, 31 martie, ora 11.00 

• Vizitarea Expoziţiei de desene „Vorbirea mâinii”, realizată de elevii şcolii.  
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• Întâlnire colocvială cu Carmen Crăciun, Cornelia Pitulice, Ion Şendroiu, Ion Mârzescu 

• “Nichita Stănescu, la Panciova”. Documentar realizat de prof. dr. Constantin Manolache  

• „Dor de Nichita”. Spectacol literar-muzical coregrafic. 

În program:  

- Lecturi susţinute de câştigătorii Concursului şcolar de poezie „Nichita Stănescu”;  

- Recital poetic nichitian 

- Cântece pe versuri de Nichita 

- Dansuri populare şi moderne  

(Realizatorii programului: elevii Şcolii gimnaziale, îndrumaţi de Daniel Constantin, Elena Şelet, Roxana 

Pârvănoiu, Mihai Ioniţă, Daniela Crişan, Carmen Crăciun, Constanţa Constantin şi Aida Dobre).  

Sinaia, Centrul Cultural „Carmen Sylva”:  

Luni, 31 martie, ora 9.00  

Colocviul “In memoriam Nichita Stănescu”. Prezintă: prof. Cătălina Stanciu, Colegiul “Mihail 

Cantacuzino” Sinaia. Participă elevii Colegiului 

Vizitarea expoziţiei de artă fotografică intitulată „Nichitiana”, dedicată poetului Nichita Stănescu. 

Evenimentul artistic este realizat de grupul de tineri artişti, membri ai Clubului de arte vizuale ORION, 

îndrumaţi de profesorul Mihai Vasile. Imaginile ne poartă în lumea poeziei lui Nichita Stănescu, plecând de 

la versuri ale marelui poet. 
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           DIN CREAŢIILE ELEVILOR… 

                                           Ocean de gânduri  

 

Dacă aș lăsa lumina nopții să mă doboare,  

 Dacă aș lăsa strălucirea lunii să mă ducă pe o necunoscută cărare,  

 Dacă aș lăsa gândurile să mă înconjoare,  

 Cu siguranță n-aș mai avea scăpare. 

 

Gândurile mă țin de mână și nu-mi dau drumul,  

 Lacrimile mă iau în brațe și-mi spun că mă iubesc,  

 Amintirile din negrul colț mă privesc   

 Și apoi ușor,ușor mă părăsesc. 

 

Stelele sclipesc în noapte   

 Precum necruțătoare diamante.  

 Cerul îmi pare o mare adormită,  

 Luna-i o planetă părăsită.  

   

Dacă aș lăsa gândurile să mă părăsească,   

 Atunci probabil că n-ar mai fi nimic să mă dezamăgească.   

 Dacă aș privi luna plină,  

 Atunci gândurile ar pluti în derivă. 

 

Luna e îngerul nopții,  

 Cea care încearcă să strivească orice gând al morții.  

 Ea e mama stelelor,  

 Răspunsul problemelor. 

 

Strada e împăienjenită de-o mare de întuneric,   

 Alaiul de stele trimit valuri de feeric.  

 Într-o pădure de gânduri mă rătăcesc  

 Și către somnoroasa mare privesc. 
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 Descifrarea vieții 

Viața...o carte  

 Fiecare filă aparte,  

 Smulsă ș-aruncată într-o parte,   

 Uitată și reamintită   

 Și iar uitată într-o clipită. 

 

Viața...un film  

 Al cărui regizor îl iubim.  

 Noi suntem actorii ce întruchipează iubirea,  

 Cei numiți să mimeze fericirea. 

 

Viața...un adevăr ascuns,  

 Un secret încă nespus.  

 O întrebare frecvent pusă  

 Și imediat din minte apusă. 

 

Viața...unii o iubesc,  

 Alții o urăsc,  

 Unii o privesc,  

 Iar alții o dezamăgesc. 

                       

 

 

 

                             

   Ninge… 
Mărgele albe cad din cer precum flori de mătase  

 Și încet,încet cu priviri reci ne-nchid în case.  

 Privesc acest fenomen numit ninsoare  

 Și-l consider chiar o frumusețe mare. 

 

Privesc grădina casei mele plină de zăpadă  

 Ș-ascult cântecul trist al unui animal de pradă.  

 Dar nu-i un animal,e doar sufletul meu,  

 Cel care a fost și va fi trist mereu. 
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Ninge...mormane de gânduri  

 Cad fulgi...sufletu-mi îngheață  

 Ninge...alte troiene de rânduri  

 Cad fulgi...inima-mi dezgheață. 

 

Ninge ușor cu petale albe  

 Și-așa de ușor se-ngroapă visele noastre.  

 Ninge ușor peste noi cu flori dalbe   

 Și-așa de ușor se duc gândurile noastre. 

 

                                              

 

 

       Vreau… 

 

 Vreau să văd soarele cum se transformă-n lună,  

 Vreau să văd apele transformate-n foc,  

 Vreau să fie o lume mai bună.  

 Vreau să aud glasul necuvântătoarelor,  

 Vreau să aud gândul ciocănitoarelor.  

 Vreau să fac imposibilul,  

 Vreau să știu neștiutul,  

 Vreau să aud neauzitul,  

 Vreau să văd nevăzutul.  

 Vreau doar o lume mai bună,  

 Una care să transforme soarele-n lună,  

 Deșertul să-l facă apă ,  

 Să transforme minciună-n adevăr  

 Și stejaru-n măr. 

                                                                                                 

 

 

     Stoica Patricia 

                                                                                                     Clasa a VIII-a D 
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Iarna 
 

 

 

       Crăiasa Zăpeziilor și-a facut apariția.Soarele numai este darnic și nu mai are puteri. Copacii sunt ca niște 

sodații muți și reci ,cu zale de gheață. Brazii si pinii s-au îmbrăcat cu cojoace grele de zăpadă. Florile 

sclipitoare se țes pe geamurile reci. Zăpada cade puzderie măruntă și deasă ca făina la cernut.  

   Casele și-au pus căciulițe de blană albă, cu o mantie strălucitoare și le-a mai pus crengilor mânusi de 

nea.Munții se transformă precum uriașii adormiți sub omăt. Perlele albe și moi dansau în văzduh. Zăpada 

cristalină pare un lanț de diamanturi ce scarțâie sub picioare. 

    Totul este neclintit fară viață fară glas. 

 

 

Rădoi Andreea-Cristina 

Clasa a VI- a D 

Profesor   Ionescu Monica 

 

 

Vara 
 

 

 

 

        Fiica cea mai tânără și încântătoare dintre anotimpuri își face apariția printre noi. Mingea de aur 

strălucește pe bolta cerească.Vara a acoperit pășunile cu verdeață. 

   Fluturii sunt pictații într-o paletă de culori,florile întâmpină albinuțele cu mireazma lor, pomi sunt 

îmbrăcați in culori și lumină.În păduri se aude muzica cântăreților faimoși. Pe sub copaci se află multe 

ciuperci de tot felul. 

   Se seceră , se treeră, se culeg cireșe,vișine, piersici și caise.Florile de cicoare sunt mai albastre decât bolta 

cerească a cerului.  Se vede satul ca într-o ceaţă subţire. 

    Acest anotimp ,cheamă copiii în vacanţă. 
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Rădoi Andreea-Cristina 

Clasa a VI –a D 

Profesor   Ionescu Monica 

 

 

 

 

Mereu langã tine... 
 

                                                                         
 

 

        Te simţi rau... O lacrimã grea, plinã de amintiri neplãcute despre cel pe care îl considerai prieten, ţi se 

prelinge pe obraz şi cade pe inimã. Te doare şi mai tare, cu gândul cã nu era el, prietenul de suflet, la care ai 

visat dintotdeauna, cel pe care sã te poţi baza, care sã-ţi fie în preajmã, când ţi-e rãu ori când ţi-e bine... 

     Uneori, prietenul adevãrat, cel care te ajutã şi te sprijinã, este persoana de langã t ine, omul la care nu te 

aştepti, cel pe care îl respingi... Îl priveşti în ochi şi vezi prietenia pe care ţi-o oferã, dar asta muuult mai 

târziu, dupã ce ţi-a cãlãuzit clipele mai grele. 

     Îţi pare rãu pentru ce-a fost. Vrei ca viitorul sã se schimbe. Uneori, un singur om îţi poate fi prieten cu 

adevãrat... 

     Încã o lacrimã cade. Asta nu te mai doare. Nu! Nu! E lacrimă de bucurie! Te ridici din pat şi-i zambesti cu 

drag... 

 

 
 

                                              Ana Smoleanu, cls.a VI-a A 

                                             Prof. coord. Musgociu Cristina 
 

 

În vâltoarea trecerii Timpului… 

 

 
Odată, în vremea de început, când ceasurile mergeau înapoi, undeva, la capătul pământului, unde 

cerul își vărsa lacrimile în mare, trăia un împărat atotputernic pe nume Soare ce purta pe frunte gigantica 

cupola a cerului, iar mama lui era Ziua cea bălaie. Toți supușii lui erau mulțumiți și mândrii că făceau parte 

din regatul de la capătul lumii, unde zările se întâlneau să-și dea binețe. 

Când sosi vremea ca Soarele să se însoare, porni hoinar în lume ca să-și găsească aleasa inimii. După 

ce a parcurs lumea în lung si-n lat el văzu o fată frumoasă cu faţa limpede ca apa de izvor și ochi cereşti, 

albaştri ca floarea de cicoare. Era Luna, fiica Nopții, stăpâna inimilor de îndrăgostiți și a stelelor. A fost o 

nunta mândră, cu alai și veselie multă, iar poporul întreg s-a bucurat pentru aștrii ai cerului. Fiind mereu zi, 

sub cârmuirea blândului, caldului și prietenosului Soare și a preafrumoasei sale soții Luna, nimeni nu-și 

punea problema timpului. Luna avea cel mai frumos zâmbet din împarație, un surâs plin și curat.  

Și, ca totul să fie ca-n poveste, Luna i-a dăruit împăratului un fiu, pe care l-au botezat Luceafăr, ce 

răspândea în jur lumină, strălucind si iradiind deopotrivă. Grădina palatului înflorea la auzul glasurilor 
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cristaline, pentru că, să știți, florile se hrănesc cu sentimentele noastre bune. Toți se bucurau în jur de atâta 

fericire si niciun nor nu părea să umbrească strălucirea palatului. 

Până într-o zi, când liniștea le-a fost întreruptă de un străin, însuși temutul Timp care călătorea într-o 

caleașca efemeră, alături de fiii lui Secunda, Minutul și Ora. De îndată ce o văzu pe preafrumoasa 

împărăteasă, sufletul lui nu mai avu liniște până ce nu o răpi pe ea și pe fiul ei și îi duse departe, pe celălalt 

Tărâm, neștiut de nimeni. În zadar răscoli Soarele toate zările ca să-și găsescă familia. Dispăruseră fără urmă. 

Când își dădu seama de puterea Timpului Soarele scăpă o lacrimă. Era prima rouă pe care o văzuseră 

oamenii... Mai apoi se întristă, iar chipul lui se întunecă inexplicabil. Toți au fost mirați că se făcuse, ca 

niciodată până atunci, noapte și frig căci mama Lunii se îndepărtă și ea definitiv de ginerele ei.  

Și astăzi oamenii pot vedea la amurg cum astrul zilei se stinge încet pe dealurile pârjolite de durere cu 

o ultimă strigare de lumină, o rază pâlpăietoare de pasiune. Iar dacă mergeți la mare, acolo, la malul ei veți 

vedea în zare ceva nemaipomenit: la răsărit și la apus Soarele și Luna se întâlnesc, într-un vis al lor de iubire 

și, pentru câteva clipe, ne invadează sufletele de frumos, facându-ne să uităm de Timp. 

 

 Theodora Lungan 

    cls. a VII-a B 

UNELE PRECIZĂRI DIN DOOM  

 

Cuvintele compuse sau derivate cu prefixe sau sufixe se despart în silabe în primul rând după 

pronunţare şi în al doilea rând conform elementelor componente: 

  

Ex. : des-pre/de-spre ;  

por-ta-vi-on/port-a-vi-on ;  

i-ne-gal/in-e-gal ;  

sa-van-tlâc/sa-vant-lâc  

 

Se admite ca la capăt de rând cratima pentru despărţirea în silabe să coincidă cu cratima din cuvintele 

compuse, împrumuturi, grupuri scrise cu cratimă. 

  

Ex. : aducere-aminte,ducându-se, flash-ul  

Nu se despart la capăt de rând numele proprii, ci se trec pe rândul următor. Se  

despart la capăt de rând doar nume de instituţii.  

Se acceptă şi formele : clasa întâia, o prietenă de-a mea, un prieten de-al meu.  

Forme corecte ambele, de preferat prima dintre ele :           

 

căpşuni/căpşune ;  

cireşe/cireşi ;  

coperte/coperţi ;  

niveluri/nivele ;  

cicatrice/cicatrici ;  

găluşte/găluşti  

 

Forme duble( ambele corecte) : 

cearşaf/cearceaf ;  

corijent/corigent ;  

diseară/deseară ;  

fierăstrău/ferăstrău ;  

filosof/filozof ;  

pieptăn/pieptene              Profesor: Ionescu Monica 

                                                                                                                                                       



Unele aplicaţii ale fizicii 

 
          Multă lume se întreabă cu ce ne ajută  pe noi fizica în viață; ei bine fizica are multe întrebuinţări în alte 

domenii la care nici nu ne-am putea gândi. Ca de exemplu : astrofizica,arheologia,medicina și multe altele.  

       În medicină,se studiază interacțiunea radioactivă 

cu țesuturile umane în vederea găsirii de tratamente 

sau diagnosticare: radioterapie si radiologie. 

Radioterapia 
Radioterapia se referă la direcționarea 

controlată a radiației (de obicei radiații Gamma sau 

radiații X) către o anumită parte a corpului unui 

pacient pentru a trata diverse boli. 

Iradierea poate fi urmată de moarte 

celulara imediată, lucru ce se produce în general la 

doze extrem de ridicate, superioare celor utilizate in 

mod curent in radioterapie. Celula lezată prin iradiere 

îşi pierde integritatea reproductiva. În timpul 

diviziunii celula lezată poate urma mai multe căi: 

       • poate muri în timpul încercărilor de diviziune 

       • poate produce forme neobişnuite ca rezultat al 

încercărilor aberante de diviziune și poate rămâne 

incapabilă de diviziune dar funcţională pe perioadă 

lungă de timp 

       • se poate divide dând naştere uneia sau mai multor generaţii de celule fiice, înainte ca unele sau chiar 

toate să devină sterile 

       • alterări minore 

 

 

 

 

Radiologia 

Radiologia este specialitatea medicală ce utilizează imagistica atât in diagnosticarea, cât și în 

tratamentul bolii vizualizate în corpul uman.  

Radiografia de proiectie (simpla) 

Radiografiile (sau roentgenografiile, dupa numele descoperitorului razelor X, Wilhelm Conrad 

Roentgen) sunt produse prin transmiterea de raze X printr-un pacient către un dispozitiv de captare, apoi 

convertite intr-o imagine pentru diagnostic. 

Iată numai câteva exemple din multitudinea de aplicaţii ale fizicii. 

 

 Alina Savu  Clasa a VIII-a A 

prof. îndrumător Carmen Fota 
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UNIVERSUL FIZICII 

Prof. Carmen Fota 

“De unde venim și unde ne ducem?”,această întrebare a străbătut mințile oamenilor de  la  începutul 

lumii. Pornind de la astfel de întrebări, oamenii de știință au început să studieze proprietățile și structura 

materiei, fenomenele naturii și să descopere legile esențiale ce guvernează Universul. 

 De la cele mai mici particule subatomice, la cele mai importante galaxii, reprezintă domeniul de 

interes al fizicii, adică studierea materiei și energiei. Se poate să deschizi poarta ,,UNIVERSULUI FIZICII”, 

înțelegând că suntem formați din mici particule  și anume atomii, ce au structura asemănătoare sistemului 

nostru planetar (făcând analogia între nucleul atomic- Soare și  electroni- planetele sistemului nostru solar, ce 

se mișcă pe orbitele lor în jurul Soarelui așa cum se rotesc electronii în jurul nucleului atomic). 

 Fizica este o știință centrală, de la care s-au dezvoltat ramuri importante ca biofizica, fizica medicală, 

fizica particulelor, geofizica, astrofizica și altele.Toate aceste domenii s-au născut din nevoia omului de a 

cunoaște și a aprofunda  diferențele dintre  adevărul științific și fabulație. Cu cât studiem mai mult, cu atât 

orizontul așteptărilor se lărgește și se finalizează cu  bucuria de a descoperi și de a înțelege fenomenele , 

devenind un stil de viață de neconceput până atunci. 

 Curiozitatea stă la baza cunoașterii, asfel din observație trecem la întrebare, la experimentare, la 

înțelegere și în final, la aplicare Un domeniu fascinant al științelor este fizica ce își întinde universul de 

la micro la macrocosmos. Fascinația Universului, în care planeta Pământ coexistă cu alte planete, este atât de 

puternică încât copiii sunt foarte interesați de crearea și alcătuirea sistemului nostru solar, a galaxiilor, a 

găurilor negre și multe altele. Fizica poate să răspundă la toate acestea, începând chiar cu mici informații, 

care se vor dezvolta din ce în ce mai mult în timpul vieții . 

Fenomenele fizice, fenomenele de lângă noi, sunt clasificate și analizate fiecare în parte de către elevi,  

începând cu fenomenele  mecanice.De multe ori, imaginația copiilor face ca realitatea să fie percepută de ei 

distorsionat. Analizând dimensiunile corpurilor, începând de la cele de pe Terra până la cele din cosmos, cât 

și distanțele dintre ele,elevii  pot înțelege și chiar interpreta realitatea în care trăiesc.  

 Copiii sunt foarte surprinși când află că Soarele nostru e o stea mijlocie în univers(pot să fie 

informați și despre alte stele mult mai mari în comparație cu Soarele, fapt ce se poate vedea în figura din 

dreapta). 

Fenomenele mecanice stau și la baza înțelegerii modului cum scriem, cum mergem, menținerii 

echilibrului static și dinamic. Chiar și în sporturi sunt prezente fenomenele mecanice.Cea mai importantă 

forță studiată în domeniul mecanic este forța de atracție gravitațională, iar înțelegerea acesteia îi va face pe 

mulți elevi să privească din perspectivă nouă căderea corpurilor, mișcarea corpurilor, chiar și pe alte planete, 

lansarea navelor spațiale și multe altele. 

Studiind fenomenele optice, elevii află că lumina are o dublă natură: ondulatorie( sub formă de undă) 

și corpusculară (particule de lumină, ce se numesc fotoni). Datorită formmării umbrei și a penumbrei, elevii 

pot înțelege eclipsele de Soare și de Lună. 

  După ce studiează fazele Lunii, elevii le pot reprezenta cu ajutorul unor biscuiți cu cremă.(vezi figura 

alăturată). 

 De când deschidem ochii (aceste mici instrumente optice), observăm obiectele de lângă noi datorită 

fenomenelor de reflexie și refracție a luminii, putem să vedem ce scriem și ce citim. Aceste fenomene ne 

încântă privirile, oriunde ne-am afla.  

Încercând să vedem obiectele mai mici sau mai mari, folosim instrumentele optice, începând de la 

lupă, la microscop și până la telescop pentru observarea obiectelor cerești. Unul dintre instrumentele optice 

foarte folosite de toată lumea este aparatul de fotografiat, care are un istoric foarte bogat și o evoluție 

spectaculoasă.  

Dar nu numai lumina poartă informația, ci și curentul electric, fără de care astăzi , cu greu se mai 

poate trăi.Fenomenele electrice sunt prezente la tot pasul, începând de la banala baterie până la cele mai 

sofisticate aparate electrice. 
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Fenomenele electrice, însoțite de fenomenele magnetice sunt foarte spectaculoase și fac 

experimentele de laborator bazate pe acestea să fie foarte îndrăgite de copii.  

La capitolul FenomeneTermice,  elevii pot vedea cum modul de a servi o cană cu ceai poate deveni un 

motiv serios de a determina valorile temperaturii ceaiului în funcție de timp și de a ridica un grafic din care 

se poate stabili temperatura de echilibru termic. 

Oriunde ne-am afla , ne însoțesc fenomenele acustice, sunetul propagându-se prin orice fel  de mediu,  

mai puțin în vid.  

Experimentând,  analizând și comparând rezultatele obținute și interpretate de elevi cu ceea ce se 

întâmplă în jurul lor, ei vor avea satisfacția cunoașterii fenomenelor de lângă noi, devenind mai creativi și 

mai inventivi. 

După ce elevii înțeleg fenomenele studiate, ei își pot construi machete ale unor sisteme fizice sau 

chiar pot simula anumite fenomene, fie în laborator, fie pe  computer. Creativitatea lor poate duce la 

progresul omenirii. 

 

De ce îmi place fizica? 
  

Pentru că este o disciplină situată între matematică şi lumea reală, în care simţi că, deşi foloseşti 

noţiuni şi reguli abstracte, obţii rezultate concrete care descriu foarte bine ce se întâmplă în realitate; este 

ştiinţa unde totul este riguros, nimic nu este lăsat la aprecierea cuiva, rezultatele sunt dictate de natură şi 

depinde de priceperea fiecăruia să le găsească şi să le demonstreze. Faţă de lumea aceasta reală, în care 

fiecare om este liber să îşi expună părerea în orice chestiune, dar nimeni nu are dreptate totală, lumea fizicii 

este o lume absoluta, cu adevăruri absolute iar descoperirea acestor adevăruri este o activitate foarte plăcută, 

atât pe parcursul demonstraţiilor, cât şi în final, când poţi admira frumuseţea unui rezultat, conexiunile între 

lucruri ce aparent nu ar trebui să aibă nicio legătură între ele. Fizica este ştiinţa naturii care studiază structura 

materiei, proprietăţile generale, legile de mişcare, formele de existenţă a materiei, precum şi transformările 

reciproce ale acestor forme. 

Fizica ne ajută să găsim răspunsuri la orice fenomen care se petrece in jurul nostru. 

Iată un exemplu de fenomen care poate fi explicat cu ajutorul fizicii:  

Scamatorie cu gheaţă – micşorarea temperaturii de topire a gheţii odată cu creşterea presiunii 

Într-un vas paralelipipedic punem apă şi-l punem în congelator, obţinând astfel un paralelipiped din 

gheaţă. Aşezăm paralelipipedul între marginile a două suporturi, Trecem peste gheaţă un fir rezistent 

inextensibil (poate fi şi o sârmă subţire de oţel). La capetele firului suspendăm greutăţi cât de mari dorim. 

Experimentul durează în funcţie de grosimea gheţii, de mărimea greutăţilor folosite şi de grosimea firului, dar 

după o jumătate de oră déjà putem observa cum firul intră prin gheaţă şi gheaţa “îngheaţă” la loc. Astfel firul 

trece prin gheaţă şi paralelipipedul rămâne întreg. 

Explicaţie: în condiţii normale de presiune, gheaţa se topeşte la 0˚C. Deşi în camera în care am făcut 

experimentul au fost 20˚C, experimentul a reuşit. Presiunea creşte în locul în care firul apasă gheaţa, iar 

aceasta se topeşte. După ce firul a pătruns în gheaţă, presiunea creşte treptat numai la nivelul la care se află 

firul la un moment dat. Locurile părăsite de fir îşi revin în starea de gheaţă, deoarece presiunea în acele locuri 

este cea normală. 

 

 

 

 

Geangu Alexandra 

Clasa 7D 

Prof. îndrumător Fota Carmen 
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PPPaaasssăăărrreeeaaa   FFFlllaaammmiiinnngggooo   

   
Cunoscută pentru frumuseţea şi eleganţa ei, pasărea flamingo ne atrage privirea întotdeauna 

datorită culorii penajului: roz la specia europeană şi roşie la cea americană.    

   Culoarea penajului se datorează coloranţilor conţinuţi de creveţii cu care se hrănesc aceste 

păsări.Cu cât cantitatea de crevete este mai mare,cu atât culoarea este mai proeminentă.  

 Flamingii trăiesc în zonele tropicale şi subtropicale, dar au fost observaţi chiar şi în România, atât în 

lacurile de lângă Marea Neagră, cât şi în Banat şi Oltenia. 

Exemplarele care trăiesc în parcurile şi grădinile zoologice au culoare roz pal, deoarece nu primesc 

suficienţi pigmenţi carotenoizi prin hrană.                                                                                                                                                 

  

 Aceast

ă pasăre are 

o inălţime de 

1,5 metri, iar 

picioarele ei 

lungi sunt 

terminate cu 

labe 

palmate.Cioc

ul său este 

încovoiat, 

diferit de cel al altor păsări, prevăzut cu lamele fine, care îi permit să filtreze apa, hrănindu-se cu viermi, 

moluşte, crustacee, iar speciile mai mici cu alge. 

 Păsările flamingo trăiesc pe lacuri calde şi sărate, temperate şi tropicale, în grupuri de perechi care 

pot ajunge chiar până la un milion de păsări. 

 Ritualul împerecherii constă în diverse mişcări care se numesc “parade de curtare” care încep cu 

desfacerea aripilor sau ridicarea şi rotirea capetelor într-o singură mişcare sincronizată, la care participă 

mii de indivizi în acelaşi timp.  

Cuibul acestora constă intr-o movilă de pământ cu înălţimea de 30 - 60 cm în vârful căreia depun un 

singur ou,clocit de ambii părinţi, timp de 30 de zile. 

La ieşirea din ou, puii au culoarea gri,căpătând rozul specific speciei abia la vârsta de un an. 

În prima perioadă a vieţii, puii au ciocul drept, fiind hrăniţi de ambii părinţi cu un „lapte”, până la 

vârsta de două luni.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                   Nume şi prenume elev: Necula Cristina   
                                                                                                    Clasa: a VI-a A 

                                                                                                    Profesor îndrumător: Stănescu Alina 

 

 

 

                    Ştiaţi că.... 
 Pasărea flamingo stă deseori într-un picior pentru a îşi conserva energia?                                                                                                                      
 Ciocul lor este făcut special pentru a separa nămolul de hrană?  
 Aceste păsări produc un fel de lapte,aşa cum fac porumbeii? 
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Păunul 
            

 

Păunul (Pavo cristatus) are lungimea corpului de 1,8 – 2,3 metri, greutatea 

de 4 – 6 kg şi este originar din Sri Lanka şi India. 

Frumuseţea penajului său şi coloritul exotic au făcut ca această pasăre să fie 

îndrăgită de oameni, fapt care a dus la răspândirea ei pe întreg mapamondul. 

Domesticirea lui a fost făcută din dorinţa oamenilor pentru a-şi înfrumuseţa 

grădinile. 

Să nu credeţi că toate acestea s-au petrecut doar în urmă cu câţiva ani. Păunii 

au fost consideraţi “aristocraţii înaripatelor” cu mii de ani în urmă. 

Romanii, grecii antici şi vechii egipteni au fost primii care s-au bucurat de 

frumuseţea acestor păsări, în grădinile lor. 

    Cea mai cunoscută specie este păunul indian, cunoscut prin penajul său albastru-turcoaz, drept pentru care 

i se mai spune şi păunul albastru. Mai sunt şi alte rase de păuni cum ar fi: păunul de Congo, păunul verde etc. 

Cea mai rară varietate este păunul cu umeri negrii. Preferatul meu este cel alb, care este de o frumuseţe 

deosebită. Cel mai bine poţi să îl compari cu un bulgare de zapadă. Acest păun, care trăieşte doar în India, 

este rezultatul unor mutatii genetice.   

    În ciuda aspectului încântător, păunii sunt foarte zgomotoşi. Masculii nu participă la construirea cuibului şi 

la creşterea puilor, ei împerechindu-se cu mai multe femele.       

    Păuniţele nu au un penaj prea colorat, predominând cenuşiul, pământiul şi celelalte 

nuanţe şterse, fumurii.  

    Femelele pot face până la zece ouă în libertate, iar în captivitate, dacă le sunt luate, 

ajung şi la treizeci de ouă, care pot fi clocite şi de către găini sau gâşte. Ouăle sunt de 

mârimea celor de curcă şi au  culoarea bej. 

 

   Aceste păsări fascinante sunt foarte precaute şi grijulii, calitate care le ajută să trăiască până la patruzeci, 

cincizeci de ani. Păunii nu pot să zboare din cauza penajului greu. 

   De-a lungul timpului, pe seama păunului, s-au născut mai multe legende, cum ca ar putea simţi cutremurele 

chiar cu două săptămâni înainte de producerea lor sau că ochii de pe coada lor simbolizează stelele de pe cer, 

Universul şi Luna sau Soarele.  

    Păunul era numit în trecut şi “Pasărea Zeu”. Se spune că atunci când văd cerul înorat, păunii încep să 

danseze în cerc, chemând ploaia.  

Păunii nu sunt pretenţioşi la mâncare, hrănindu-se cu şerpi, insecte, cereale sau iarbă. În America au fost 

obişnuiţi de către crescatori să mănânce chiar şi bobiţe pentru câini 

şi pisici. 

 

                                          Ana Smoleanu 

      Clasa a VI-a A 

      Prof. Coordonator: Stănescu Alina-Daniela 
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CALCULATORUL 

 

Calculatorul este o invenţie formidabilă a secolului XX. Cu ajutorul lui s-au deschis multe porţi către o 

informare mai eficientă şi rapidă, comunicare la distanăa şi o învăţare modernă şi interactivă.  

Ȋntr-o lume modernă, în care majoritatea copiilor îşi petrec timpul liber în faţa calculatorului se recomandă o 

folosire raţională şi în timp limitat a calculatorului.  

ATENŢIE LA UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN EXCES  

În primul rând, părintele ar trebui să comunice cu copilul pentru a determina care sunt factorii care îl atrag şi 

care ar putea dezvolta o dependență a copilului de calculator. Printre acestea se enumeră socializarea prin 

intermediul programelor de messenger, forumurilor şi siteurilor de socializare, jocurile, extrem de numeroase 

şi variate, filmele, precum şi simpla căutare de informații pe Internet. Se ştie că pe Internet există numeroase 

linkuri către diferite pagini cu teme şi articole care pot atrage atenţia utilizatorului.  

LOCAŢIA CALCULATORULUI  

Unul dintre aspectele care nu ar trebui deloc neglijate este plasarea calculatorului într-un loc comun pentru 

toata familia şi nu dormitorul copilului. Astfel, familiei îi va fi mai usor să monitorizeze activitatea copilului 

în timpul lucrului său cu calculatorul. De asemenea, nu este nevoie ca acesta să aibă un calculator separat, 

Calculatorul poate fi folosit în comun, astfel încât copilul să înveţe că nu are calculatorul la  

dispoziţie toată ziua.  

LIMITAREA ACCESULUI  

Unul dintre aspectele importante pe care unii au tendinţa de a-l trece cu vederea este limitarea accesului la 

calculator. Calculatorul ar trebui parolat , astfel încât accesul să se facă numai în prezenţa părinților. 

Totodată, accesul la anumite programe şi site-uri precum şi drepturile de acces ale copilului la anumite 

aplicatii în cadrul sistemului de operare ar trebui limitate. De asemenea, este important să se aloce copilului 

un anumit interval de timp de petrecere a timpului în fața  

calculatorului.  

ALTERNATIVE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER  

Calculatorul nu trebuie să fie principala sursă de petrecere a timpului liber. Alternativele de petrecere a 

timpului liber vin în ajutorul prevenirii dependenței de calculator. Ofertele ar fi bine să fie cât mai variate, de 

la joaca cu prietenii, vizionarea unei piese de teatru în oras, excursii până la cursuri în afara şcolii, sporturi şi 

chiar jocuri organizate în familie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

PROIECTE BILINGVE 

A Dream Can Save the Planet 

   

People dream every day, some dream of being superheros, others dream of being queens, kings or 

superstars, but there are too a few kind o dreamers, the ones who want to save our planet. Maybe it sounds 

crazy but everyone knows that when you believe in something, you can move mountains. 

The Japanese society “Shimitzu“ had one dream, they believe in it , they trust it and they are working 

hard to make it true. They named it “Green Float”, a town that floats on the Pacific Ocean aria, a town that 

transforms its waste into energy and then uses it for the entire “island”, a town where the level of the gas with 

greenhouse effect will be with forty percent less than in a normal town. This kind of dream can became real 

in 2025 when fifty thousand people could have an apartment on “Green Float”. Roger Angel wants to save 

our planet too. He thought about a “super-umbrella” that would be formed by thousands independent screens 

constituted in a huge constellation. This “umbrella should be located somewhere between Sun and Earth and 

it should refract the sun rays with a few degrees, in this way they would not reach the Earth. 

Besides all these great inventors, superstars like Angelina Jolie, George Clooney, Ian Somerhalder, 

and Alicia Silverstone are trying hard to help our planet. Alicia Silverstone launches a new makeup line, an 

eco-friendly one, "This is not just something I’m slapping my name on. I would never align myself with 

something that I don’t 100 percent believe in. I think people count on me for that, and I take pride in that” 

said the vegan actrice to ”Woman’s Wear Daily”, the project was during more than two years , all this time 

Alicia was totally involved. Somerhalder was involved in the cleanup after the Deepwater Horizon oil 

drilling disaster. Ian also set up the "Ian Somerhalder Foundation" (launched on December 8, 2010, 

Somerhalder's 32nd birthday) which he hopes will educate people on the importance of protecting the 

environment and animals. 

  At present, because of the oil drilling and industrial fishing, Arctica is melting. “Greenpeace” wants 

to do something with this real big problem and with the support of George Clooney, Chris Martin, Georgia 

May Jagger and Terry Gillian is fighting for the earth protect. 

 At present we are involved – I together with my colleagues – in many projects concerning the 

surrounding natural environment: "Fresh Air Factory" a project through which we learn that our planet 

needs in every day and our goals is to help the planet by becoming more responsible consumers; "Schools for 

a green future" – a project that pointed out the awareness concerning the environmental problems, generated 

by the atrophic activity especially in the protected natural areas; "School of Recycling" – a project whose aim 

is to protect the urban life environment by sorting out the garbage and developing an eco-civic behavior. The 

projects are "small", as we are, but there is a starting point for the future. 

  As you can see, even if you're a great inventor, a superstar or just a simple man you can 

get involved in saving your planet, your future, your children’s future, your grandchildren’s future 

and the future of  all the loved ones. GET INVOLVED, even if you are just using some eco-friendly 

products instead of the ones that destroy the environment or you are making a foundation or you are 

inventing something, you just need to get involved. AND ALWAYS REMEMBER THAT A DREAM 

CAN SAVE YOUR PLANET, IT CAN SAVE YOU. 

 

 

Maria Veronica COTIGĂ, 14 years old 

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova county 

Coordinating teachers: Tina Elena PUIU, Doina Şivinţeanu 
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Let’s Be More Quiet! 

 

        When the environmental pollution is being talked about, there are the dangerous substances which affect 

the atmosphere and the hydrosphere in the foreground. The latest studies draw attention to a less visible 

enemy, but which is so well integrated in our daily life that we rarely are aware of its presence. 

        The sounds disturbing or quite stressful levels which are made by people, animals and cars represent an 

up-to-date issue, known as noise pollution. Among sources of noise pollution there are: ambient noise 

(information about noise exposure can be seen by the audience under the form of some ”acoustic” maps), 

road traffic, air traffic, rail traffic, industrial noise and the one made by building machines, alarms etc.. In the 

wild there would normally be about 35 decibels, while speaking about 65-70 decibels, but the sounds grew 

up quickly up to 140 decibels because of the urbanization, being dangerous to people. Even the oceans suffer 

from the noise produced by ships engines, drilling platforms and the sounds emitted by sonar’s.  

By accessing various sources of information, especially specialized sites, you can notice”The ambient 

noise strategies” made by many cities, according to an European Union directive. The Romania noise 

pollution top is: Bucharest (85% of population is affected), Constanţa(76%), Cluj-Napoca (64%), Braşov and 

Ploieşti(61%), Galaţi(55%), Timişoara(49%). On the other side, there is Iaşi with 17%. According to the 

noise maps, provided by the Ploieşti`s authorities, there are over 75 decibels, sometimes quite 80 decibels, 

especially in the crowded and industrial areas. In Bucharest, the noise levels are higher. 

                           
     Ploieşti – Noise map                                                                Bucharest – Noise map 

     (violet symbolizes the most severely affected areas)         (violet symbolizes the most severely affected 

areas) 

                              Source: www.rasp.ro                                                                 Source: www.pmb.ro 

The noise pollution has only negative effects, especially for man. In an environment where the 

human body is supposed to have about 30 decibels (maximum at night) and 50 decibels (maximum at 

day), everything which is over is dangerous. The studies show us that the noise pollution is the second 

factor which affects our health. A feature of the modern habitat is the degree of pollution which leads 

of the urban noise environment. The most important issues about health cause by the noise pollution 

are: the hearing loss, fatigue, headache, dizziness, irritability, hypertension, neurotic disorders and 

stomachache. 

  

                Romania is one of the”nosiest” countries from the European Union. At national level, there are 

about 2.9 million people affected by the noise. To reduce noise pollution, practical measures can be used. For 

example: to make better quality roads, to use more silent vehicles, to build better houses, to isolate houses 

walls, to put double windows, to arrange noise barriers on railways or highways or to apply the pollution 

maker pays principle. There can be made education programs about reducing the noise in your own home. 

How? Sticking tags on products about the noise level made. Thus, other more silent products can be chosen. 

Also the teenagers must be involved in education projects, in awareness activities of the local community 

based on reducing the noise pollution, thus succeeding in taking possession of positive abilities and 
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developing the capacity to action for the environment protection where they live and implicitly of their health 

and next generations health. 

 

 

 

Rareş VASILESCU, 14 years old 

“Sfânta Vineri” School Ploieşti, Prahova county, Romania 

Coordinating teachers:  Tina Elena PUIU, Doina Şivinţeanu 

 

 

 

 

 

 

 

There Is Still a Forest Here! 

 

Case: Hardwood invaded by insects: Nasicorn (Oryctes Nasicornis-huge bug) and White Butterfly 

(Lymantria Dispar). 

Location: Arad County, on the White Criş River. 

Consequences: Young trees (oak, beech) are drying premature by their regeneration is being thus stopped. 

The entire forest is affected by the invasion of the White Butterfly, which feeds itself on the leaves of the 

trees and it is parasiting the forest.   

Side effects: The quality of the air is being degradated. The vegetation is destroyed on large surfaces. As a 

result, the plants and trees do not release enough oxygen. 

Solutions applied by now: The affected trees have been cut down. The foresters applied special substances 

(Dimilin SC48, Rimon) to fight against the pest. 

 After the local people from Chisildia and Moneasa (Arad County) took notice of the damage caused 

to the forest as a result of the pest massive invasion, they began to worry about what the forest was going to 

look like in a few years time. They talked to the local foresters; they searched for information about the pest 

and came to the sad conclusion that they might not be able to show their grand-children the place where the 

forest used to be in the past. What is more the forest animals would become just pictures in the zoological 
atlases and the forest delights (honey fungus, blackberries, and hazelnuts) would become a thing of the past. 

 It was impossible for the local people to imagine their lives without the forest so they took some 

action. They put hundreds of tiny bird houses on the trees in  Hardwood. Their action was supervised for two 

years and they saw that the number of the insectivorous birds-woodpeckers (Picus Canus), starlings (Stornus 

Vulagaris), black-cap (Sylvia Atracapilla) - had risen. These birds are considered real “doctors of the forest’’ 

which feed themselves on the two pest species. Consequently, the oaks and beeches have been saved. The 

forest has regenerated naturally, without chemical substances. The volunteering action of the local people 
inspired the foresters to put it into practice on a larger scale. 

 We can become volunteers in protecting the natural surrounding by searching for simple and efficient 

solutions which can be applied in our city. From the flower pots we are currently taking care of in the class to 
the arranging of our garden, any idea on these issues can find its application. 

 We just have to try and believe that we can make a change! 

 

Tenciu Teodora, 13 years old 

“Sfânta Vineri” School, Ploieşti, Prahova County, Romania 

Coordinating teachers: Tina Elena PUIU , Cristina LUNGAN 
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What I Want and What I Can 

 

          I have thought for several times, what I could do for the environment. I decided that during counseling 

classes, I should apply a questionnaire to my colleagues, and find out their opinion. I started by handing three 

simple questions, actually rules: 

 Can we recycle paper to save the forest? 

 Can we clean the desk? 

 Can we recycle selectively? 

          I have noticed for a week the approach in class after I had explained to my colleagues what I wanted to 

accomplish. The result of the poll was as follows: 98% of my colleagues agreed with continuous application 

of these simple rules, and 2% was against them. 

 

Personal conclusion: 

          I noticed a change. Our class is much 

cleaner, we have become more responsible with our 

desks and we have been involved in several 

projects which focus on environment protection and 

selective waste collection. 

          My class will take part in the project 

called”Factory of fresh air”, for the next two 

months. Following discussions on counseling 

classes, we understood that we can become more 

responsible consumers in order to reduce the 

impact of the climate change caused by carbon dioxide emissions. 

          In this project we will plant trees, we will take part in a selective recycling and we will fill in an”eco 

journal”. 

          We convinced other classes to join us in our fight against pollution and so we got involved in another 

project called”Schools for an Eco and Green Future” 

          For several weeks, during weekends, we will inform local communities about the importance of 

protecting natural areas belonging to the natural Patrimony for the preservation of rare and unique landscape, 

and the environment in general. 

          By means of these projects that we develop, we want to help the city of Ploieşti win the title ”City of 

Recycling” in 2014.  

 

 

 

Alina Mihaela Savu, 14 years old 

“Sfânta Viner” School Ploieşti, Prahova county, Romania 

Coordinating teachers:  Tina Elena PUIU, Doina Şivinţeanu 
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