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”Educația-i putere!” 
E sloganul preferat. 
În liceul nostru mare 
Totul e de admirat! 
 
Competență, implicare,  
Eficiență an de an, 
Egalitate între șanse –  
Toate sunt Marghiloman! 
 
Profesorii-s de nădejde,  
Îi stimăm și îi iubim; 
Ne învață ce e viața,  
Rostul ei mereu să-l știm. 
 
Competență, implicare,  
Eficiență an de an, 
Egalitate între șanse –  
Toate sunt Marghiloman! 
 
Și când vom pleca în lume 
Vom păși încrezători, 
Amintindu-ne-al său nume,  
Peste ani nemuritor! 
 
Competență, implicare,  
Eficiență an de an, 
Egalitate între șanse –  
Toate sunt Marghiloman! 
 
Autor: Rotea Alexandra Iuliana – XII G 
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Dragii noștri colegi, 

 Suntem entuziasmați să vă expunem cel de-al treilea număr al revistei 

şcolii. Sperăm să vă atragă mai mult ca cel de anul trecut. Vă așteptăm ca și 

până acum cu sprijin, articole și feed-back. Acum aveți șansa de a lucra în 

echipa de redacție a revistei liceului. Echipa de redacție se reînnoiește 

permanent ca urmare a faptului că diferiți colegi din clasele superioare, clasa 

a XII-a de exemplu, pleacă din liceul nostru și pentru a continua acest frumos 

obicei, vă rog să vă implicați mai mult ca până acum. 

 De ce să nu avem și noi festivaluri, reviste, concursuri între elevi, 

petreceri și alte evenimente ca liceele din alte țări? Haide, implică-te! Vei 

căpăta experiență și totodată vei cunoaşte oameni cu idei noi, de la care ai ce 

învăţa! Implică-te pentru a putea avea un liceu normal, așa cum îți dorești! 

 Pentru a deveni mai buni trebuie să vă știm părerea! Pentru a vă implica, 

puteți discuta cu oricare dintre profesorii coordonatori, domnii profesori 

diriginți și colegii din echipa de redacție trecuți pe pagina anterioară. 

Cu respect,  

Redacția 
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Invitație la lectură... 



 

 

  

 

Cine a fost Alexandru Marghiloman și e funcții a ocupat el pe parcursul vieții? Cum și-a dobândit 

averea? Cui i-a lăsat-o moștenire? Cum s-a risipit în meandrele timpului și din ce cauză? De ce imaginea 

sa a fost deteriorată? A fost Alexandru Marghiloman un trădător sau un om politic suficient de curajos 

pentru a-și asuma deciziile dificile? De ce a fost denumit ”omul vitrină”? Toate aceste întrebări și multe 

altele își vor găsi răspunsul în următoarele numere ale revistei, începând cu acesta. 

 

1. Cine a fost Alexandru Marghiloman si ce funcţii a ocupat pe parcursul vieții sale de politician? 

Alexandru Marghiloman s-a născut la 27 ianuarie 1854 în Buzău 

într-o familie burgheză (nu și la origine, familia sa s-a îmbogățit prin 

diverse mijloace, ne figurând între marile familii boierești ale României din 

vremurile străvechi). Tatăl său, Iancu Marghiloman, era un mare arendaș 

al Țării Românești, iar mama sa, Irina Izvoranu făcea parte dintr-o familie 

înstărită din Oltenia.  

  Alexandru Marghiloman a fost una dintre marile personalități ale 

vieții politice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima parte a 

secolului al XX-lea dar a fost considerat  „trădător de țară” de posteritate, 

după ce şi-a asumat responsabilitatea formării unui consiliu de miniștri de 

sacrificiu, menit să semneze un armistițiu umilitor la sfârşitul Primului 

Război Mondial cu Puterile Centrale pentru a salva România.  

După ce a absolvit cursurile Colegiului „Sfântul Sava”, Alexandru 

Marghiloman s-a înscris la Facultatea de Drept şi la Înalta Şcoală de Științe 

Politice din Paris. În 1878, a obținut doctoratul în științe juridice şi politice. 

Întors în țară, Marghiloman a devenit magistrat, fiind atât procuror, cât şi 

judecător în Ilfov. A demisionat din magistratură pentru a deveni avocat 

din 1881, apoi avocat al statului, din 1884. A deținut decenii la rând funcţii 

politice şi administrative, poziții care i-au permis să ia decizii importante 

pentru țară.    

 A fost deputat între 1884 - 1914, apoi senator, în perioada 1914 - 

1922. A fost ministru al Justiției în trei mandate, ministru al Lucrărilor 

Publice în perioadele 12 noiembrie 1888 - 26 martie 1889 şi 5 noiembrie 

1889 - 16 noiembrie 1889, ministrul Agriculturii, Industriei, Domeniilor şi 

Comerțului, ministru de Externe, ministru de Interne, apoi ministrul 

Finanțelor şi la sfârșit, ministrul Agriculturii şi Domeniilor. 

Alexandru Marghiloman fost președintele Partidului 

Conservator din iunie 1914, până pe 10 mai 1925. Până la dispariția 

lui Alexandru Marghiloman în 1925, domeniul de la Buzău a 

reprezentat pentru personalitățile Partidului Conservator ceea ce 

moșia Florica a familiei Brătianu, din județul Argeș, a reprezentat 

pentru membrii Partidului National Liberal, un loc unde se luau 

decizii importante pentru țară, unde se făceau şi se desfăceau 

guverne, unde se primeau vizite regale. 

 

 

De-ale liceului nostru... 

Alexandru Marghiloman 

Alexandru Marghiloman 

- omul dintre legendă și adevăr – 
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2. Iancu Marghiloman şi crezul său: ”Scopul scuză mijloacele”:  

  După cum am spus, Iancu sau Ion Marghiloman a fost tatăl lui 

Alexandru Marghiloman. Iancu Marghiloman a fost un “diabolic”, 

fără înțelegere şi fără milă  faţă de cei care intrau într-o afacere cu 

el. De asemenea el şi-a dat seama, ca şi Machiavelli la timpul său, 

că în politică dictează interesele şi forța, nu considerentele morale, 

astfel, în întreaga sa viaţă Conu’ Iancu reușește să devină una din 

cele mai invidiate personalități ale vremii. “El știa bine că dacă ai 

forță economică, avere, vei avea și putere politică”.1 

   În câteva decenii Iancu a devenit unul dintre marii latifundiari ai 

ţării, actele de vânzare-cumpărare, arendările de mii de hectare, 

precum şi nenumăratele procese în care a fost implicat (având câștig 

de cauză aproape în toate) sunt mărturii indubitabile ale acestui 

“genial” răzeș.  Şi rudele sale au avut de suferit în urma afacerilor 

necurate ale acestuia. Cumnatul său Anton, soțul surorii sale Elena, 

a fost forțat să îi vândă moșia Scorțoasa la un preţ mult subevaluat 

de 122.700lei. Proverbul românesc ”frate, frate  dar brânza-i pe 

bani”     l-a înţeles cu mult mai bine decât îşi avea sensul. Din cauza 

unor datorii, Mihai Marghiloman îi vinde fratelui său partea sa din 

moșia Fundeni, ce o aveau moștenire de la părinţi. 

  Cu toate că a săvârșit multe fapte nu tocmai onorabile, banii lui 

Iancu Marghiloman şi acțiunile fiului său au salvat atunci tronul din 

mâna Rusiei  care reușise prin sume mari şi sprijin al unor membri 

maltezi, să reaprindă vechi năzuințe  la tron. 

 

3. “Ingeniozitatea” lui Iancu Marghiloman 

Nu doar aceste șiretlicuri l-au ajutat pe Iancu să dobândească o asemenea avere ci și afacerile 

mărunte, aparent neînsemnate. În anul 1860, acesta ademenește aproximativ 200 de familii de 

țigani ursari să se mute pe moșia lui de la Fundeni. În primii ani, Iancu le-a creat diverse facilități 

acestora de aceea erau foarte mulțumiți. Dar la semnarea înscrisului aceștia se angajau fără să știe 

să plătească sume colosale lui Ion Marghiloman, pentru ceea ce primeau. Astfel a reușit să îi lege 

de moșia Fundeni. Aceștia ajunseseră să muncească doar pentru mâncare și îmbrăcăminte. În plus, 

o simplă haină care să zicem că valora 4 lei îi era vândută țiganului cu 15 sau 16 lei.. Cu toată 

munca lor datoriile creșteau, iar căsătoriile femeilor nu erau permise decât cu condiția ca bărbatul 

să vină pe moșia Fundeni. Totuși, pentru sume între 500 și 1000 de lei, se puteau face și concesii 

de la regulă. Nemaiputând suporta condițiile, unii dintre țărani au fugit la Mizil, dar conu’ Iancu 

i-a aduc înapoi sub escortă cu ajutorul “călărașilor”.2 

 Mai mult chiar, sărbii care aveau grădinile de zarzavaturi la marginea heleșteeelor ui 

Marghiloman erau puși să plătească apa cu care udau zarzavaturile, pe fondul că era folosită apa 

din heleștee! Astfel a apărut obiceiul ca oricine avea gâște pe lac trebuia să dea, în afară de o 

anumită sumă de bani, o gâscă grasă.3 

 

Iancu Marghiloman 

(tatăl lui Alexandru Marghiloman) 

1-PENEȘ, Nicolae, Alexandru Marghiloman Lordul Valah. Vol. 1 

(pg.71), Editura Alpha MDN, Buzău, 2007  

2-PENEȘ, Nicolae, Alexandru Marghiloman Lordul Valah. Vol. 1 

(pg.72), Editura Alpha MDN, Buzău, 2007 

3-PENEȘ, Nicolae, Alexandru Marghiloman Lordul Valah. Vol. 1 

(pg.73), Editura Alpha MDN, Buzău, 2007 
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De-ale liceului nostru... 



 

 

 

 

4. Legenda Blestemului vilei Albatros, mit sau realitate? 

 Despre legenda blestemului averii sale 

trebuie să amintit că aceasta are un sâmbure 

de adevăr. Nicolae Penseș, autorul celor 

două volume intitulate: “Alexandru 

Marghiloman- Lordul Valah” povestește că 

Iancu Marghiloman juca uneori jocuri de 

noroc împreună cu domnul Constantin 

Musceleanu. Părinții acestuia se certau 

mereu iar el se retrăgea la “unchiul Iancu”, 

în fața căruia mai pierduse de multe ori la 

jocurile de noroc de care era împătimit. Și 

de data aceasta, Constantin a pariat aproape tot ce mai avea: 20 de hectare și heleșteul din actualul Parc 

Marghiloman pe terenul pe care a fost mai târziu construită Vila Albatros. Când a pierdut, a crezut că 

“unchiul” nu îi va cere datoria după obicei, dar de această dată Iancu Marghiloman a luat toată averea 

pe care a câștigat-o. Atunci Musceleanu l-ar fi blestemat să se aleagă praful de toată averea sa, iar într-

adevăr după moartea fiului său, Alexandru Marghiloman, vila a revenit soției sale, după cum reiese din 

testamentul său: “Las întreaga mea avere în uzufruct soției mele Maria Marghiloman, născută Benedict 

Petrescu. (...) Mai las în deplină proprietate, soției mele, Maria mobilele, argintăria, rufăria, banii 

numerar, creanțele ce se vor găsi în cele două locuințe din București (str. D. A. Sturdza nr.14) și 

Buzău(Vila “Albatros”)”.4 Dar soția sa, Maria Marghiloman, fiind o femeie întreținută toată viața de 

bărbatul săi, nu a putu administra întreaga sa proprietate, astfel terenul din complexul de la Buzău a 

fost în grija a diverși chiriași timp de 15 ani cât au durat procesele de succesiune.  Apoi a fost transferată 

în patrimoniul statului, mai exact al Ministerului Aerului și Marinei, apoi a devenit ILF(un fel de 

depozit pe timpul comuniștilor). Deci, toată averea i s-a risipit precum l-a blestemat Musceleanu pe 

tatăl său, de aici vine legenda blestemului Vilei Albatros. Vila a devenit cu timpul un loc pustiu, care 

îi speria pe trecători și apoi au apărut și poveștile de cartier, că vila ar fi bântuită…. povești care au 

plecat de la un simplu pariu.  

 

Astfel, Alexandru Marghiloman, în ciuda tuturor controverselor legate de el, a fost un 

adversar politic de temut, un om talentat, cu o stăpânire de sine extraordinară, curaj și putere 

de a lua decizii grele în situații de criză! În articolul din numărul viitor vom aduce alte detalii 

incitante din viața sa și a tatălui său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4-NEAGOE, Stelian, Alexandru Marghiloman Note Politice. Vol. 3 (pg.28), Editura Machiavelli, București- 1995  

 

  

Ungureanu Denis Mihail - IX A 

Soare Dorin- Mădălin - XI A 

    Sub îndrumarea:  

Prof. Mărăcineanu Laura (Istorie) 

De-ale liceului nostru... 



 

 
 

 
 
  

Șopârla şi Pisica 

O șopârla mică, mică, 

E pândită de-o pisică. 

Mică,  așa cum e, 

Se ascunde repede. 

Iar pisica o miroase, 

Şi vrea să roadă nişte oase. 

Dar n-o zărește, 

Şi crede că o păcălește: 

,,-Vino aici, că  te-am văzut! 

Şi-am să te toc mărunt!’’ 

Dar șopârla n-o crede, 

Şi se-afundă-n pietricele. 

Iar pisica,  cum n-o vede, 

Mai încearcă s-o vâneze . 

Scotocește prin tufiș, 

Dar găsește doar frunziș. 

,,-Aaa, știu unde ești, 

Să te pregătești!” 

Şi se-nedreaptă spre pietriș 

La nimereală, pieziș. 

Șopârlița însă o crede, 

Şi încearcă să se salveze. 

Fuge, sare pe-un perete, 

Iar pisica repede, 

O prinde c-o gheară, 

Dar șopârla are ultima șansă, 

Şi-şi dă drumul la coadă. 

După ce scapă, 

Se-așază pe-o piatră. 

,,-Ah, ce bine c-am scăpat! 

Ar fi fost de evitat, 

Dar pisica m-a speriat.” 

 

Deci când știți c-aveți dreptate, 

Să nu mai vă tot dați în spate. 

Să ascultați de instinct, 

Știu eu ce zic, nu vă mint. 

Rizea Mădălina- Maria - X F 
 

Vulpea lacomă  

O vulpiță frumușică 

Trece pe lângă ispită.  

Se uită puțin în stânga 

Își asigură isbânda 

Și s-avântă spre ispită.  

Dar fără să calculeze 

Sare gardul și găsește 

Un om mare, furios 

Își dă seama că greșește 

Și se-ntoarce și păzește  

Și când omul nu-i atent  

Sare gardul violent.  

Acolo găseșt-un rai.  

Prea uimită ea fiind 

Omul intra mulțumit 

Și o prinde-ncetinel  

Și o face cojocel. 

 

În concluzie vă spun 

Lăcomia nu-i drum bun 

Ai grija ce îți dorești  

Și vezi să nu o pățești! 

Popoviciu Elena Alexandra - X F 
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Elevi artiști 



 

 

 

 

Insula Spinalonga a fost fortificată de venețieni în secolul al XVI-lea, 
aceștia vrând să apare mai ușor golful Elounda. Ei au denumit-o 
Spinalonga, de acest nume fiind legate trei ipoteze: la început ar fi fost 
o peninsula de forma unui os de peste, denumirea venind de la „spin 
lung”. S-ar fi putut referi la vegetația spinoasă care crește pe insulă. Ar 
fi putut denumi-o așa pentru că ei asta înțelegeau din expresia locală 
„stin Elounda” ce inseamna „spre Elounda”.  

Insula a fost stăpânită de otomani de la începutul secolului al XVIII-
lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea când a revenit grecilor. Iar în 
1904 s-a luat decizia de a fi transformată în colonie pentru bolnavii de 
lepră. La început insula a fost un loc de osândă pentru leproși, spitalul 
amplasat pe cel mai înalt loc al insulei devenise un loc al durerii. Acolo 
le erau tăiate bucățile din corp care începeau să putrezească.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În ciuda tuturor greutăților prin care treceau datorită bolii, ei au avut 
puterea de a construi case, de a le repara pe cele construite în timpul ocupației 
otomane, au facut grădini și ateliere, s-au căsătorit și au făcut copii. Au 
încercat să ducă o viață cât se poate de normală, mergeau la biserică, făceau 
schimburi economice. Dar alocația pe care o primeau nu era suficientă și prin 
implicarea unui avicat ce a contactat boala în jurul vârstei de 30 de ani au 
putut sa beneficieze de anumite drepturi ce le-a ușurat viata. Aveau o biserică 
în care mergeau la supărări, atunci când murea cineva și o biserică în care 
sărbătoreau bucuriile, când se căsătoreau. 

 

Obiecte medicale: 

 

Biserica Sfântul Petru: 

    

Insula Spinalonga 

Evadare 
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Chiar dacă erau izolați de ceilalti, ei nu duceau o viață atât de rea. 
Aveau parte de îngrijiri medicale în ciuda faptului că nu se găsise leacul 
pentru această boală. Ei beneficiau de serviciile unui doctor și a cinci 
asistente. Aveau și un preot care slujea tot timpul la ambele biserici, 
un contabil și un frizer care venea constant pe insulă, având grijă de 
aspectul lor fizic atât cât putea. Acolo mai lucrau și 10 spălătorese, 10 
paznici, 10 femei care se ocupau cu îngrijirea bolnavilor, 8 pescari și un 
om care era însărcinat cu dezinfectarea. Un alt monument important 
de pe insulă este castrul de apărare construit de venețieni, acesta 
impresionează prin grosimea pereților de 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După descoperirea leacului, pe 27 iulie cei care au supraviețuit se 
întorceau în fiecare an pe insula care a fost un loc al durerii și chinurilor, dar care 
le-a fost și casă. Insula este mică putând fi vizitată în 2-3 ore. Mii de turiști merg 
pe această insulă pentru a descoperi misterele ei, istoria leproșilor și poveștile 
din spatele acestora, plecând de acolo mai optimiști acest lucru datorându-se 
puterii pe care au avut-o bolnavii de lepră. 

 

  

 

Castrul venețian și zidul de 10 metri: 

 

 

 

XII F 

Evadare 
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1. Mai există viaţă în altă parte a Universului? 

Întrucât în  Univers se află atâtea miliarde de planete, s-ar putea ca 

pe unele dintre ele să existe viaţă. În 1996, savanţii au anunţat că au 

descoperit urme de viaţă fosilizată într-un meteorit căzut pe Pământ şi 

provenit din Marte. 

2. Când a apărut viaţa pe Terra? 

Pământul a început să se formeze cu mai mult de 4,5 miliarde de ani 

în urmă. Treptat s-au format scoarţa şi atmosfera Pământului. Cele mai 

simple forme de viaţă - bacterile şi algele au apărut, probabil, acum mai 

puţin de 4 miliarde de ani. 

3. Dinozaurii au stăpânit Pământul? 

În cele 150 de milioane de ani în care au trăit pe Pământ, dinozaurii 

au fost, cu sigurnaţă, cele mai mari animale terestre şi cei mai fioroşi 

prădători, dar nu au fost singurele animale care au trăit pe atunci. 

4. Care au fost primele fiinţe umane? 

Oamenii de ştiinţă spun că oamenii şi primatele au un strămoş 

comun. Acum vreo cinci milioane de ani, în Africa unii hominizi(stadiul de 

început al omului) au început să meargă în două picioare. În milioane de 

ani, creierul li s-a mărit şi aceste finţe s-au răspândit în mai multe zone ale 

Pământului. 

5. Cât de repede creşte populaţia  globului? 

Acum două sute de ani, populaţia lumii era de aproximativ un 

miliard. Acum este de circa şase miliarde. Această creştere s-ar putea 

încetini în secolul al XXI-lea, dar se estimează că se va ajunge totuşi la 10 

miliarde înainte de anul 2100. 

 

 

 

 

 

Vreau să știu! 
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Once upon a time there was a girl who was thinking that this world is so 

cruel.  She wanted to  do something about this so she started to be involved in 

everything that seemed to be good for other people , including her.  One day she 

found out that her mother was cheating on her father and everything that she 

dreamed about fallen apart.  

Her family was a lie and her memories were destroyed.Her mother wasn’t 

an idol,she was just a mask of a woman.Her heart was black like her eyes,and 

her smile was always fake. 

Worse, all the people she thought they were her  friends, they 

abandonated her , exactly when she was in the best need of them. Everything 

was just…damaged, broken. Destroyed. Nothing seemed to save her. Till one 

day. When he appeared in her life. Like a storm. She was an wild angel and he 

was a fallen one. But together, they were stronger than ever.  

He was not human, he could be considered her portal to the “evil world”, 

an evil world which was inside her. Time passed and she managed to get along 

with him, with her  internal demons so all the suffering she got through 

disappeared. 

She barely felt when her life took a 180 degress turn. She was brought to 

life by him. By his love. They had up and downs. It wasn’t easy until they open 

up to eachother, until they learned to trust eachother. It was a long road , till 

they realized they are in love with eachother.  “An angel loves all the people. But 

I’m no angel, I’m a demon who only loves you.”   

They’ve been through a lot. His past wasn’t a cleaned one and sometimes 

it has put her in danger. He was afraid, afraid that she won’t stay. But she their 

love was strong, it always brought them together.  After years and years, they 

weren’t in the same town. They started a new life somewhere else, away from 

all the pain and hurt. And now, they were on the porch of their own house, 

surrounded by their kids, living happily their life. The life they started when they 

met. The moment when they were born again.  
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-Nu cred că înţelegi…, începe el să spună. 

Vocea îi e sugrumată, cuvintele i se rostogolesc de pe buze rar, bolnăvicios. 

Îi zâmbesc cald şi-mi legăn capul în dezaprobare. 

-Tu nu înţelegi, dragul meu. Niciodată nu m-ai înţeles. 

O lacrimă îi curge pe obraz, iar mâna mea dreaptă reacţionează ca din 

instinct şi se repede să i-o şteargă. Buricul degetului meu mare absoarbe picătura 

sărată şi simt ca şi cum până şi aceasta ar fi otrăvită. Până şi lacrimile îi sunt 

otrăvite… 

Îmi vine să-i ţip în faţă: “De ce te-ai drogat, idiotule? Nu vezi că te-ai 

nenorocit? Nu vezi că paturile de spital ţi-au devenit casă? Nu îţi dai seama că ţi-

ai fumat zilele din viitor?”. Dar nu o fac. În loc de asta, mă aplec peste el şi-i sărut 

buzele aspre. Au gust de moarte, iar gândul la viaţa mea fără el activează în mine 

o durere pătrunzătoare, infinită. Simt cum una din lacrimile mele i se preling pe 

buze. Mă retrag  şi-l văd sorbind-o, savurând-o. 

Plângem amândoi. Eu pentru noi, pentru viitorul nostru împreună, ce pare 

acum atât de departe, atât de imposibil. El pentru noi, de asemenea. Pentru că 

de abia acum a înţeles. Chipul îi trădează vorbele de mai devreme. Ştie că îl 

înţeleg, ştie la ce mă refer. Abia acum şi-a dat şi el seama. 

-Îmi pare atât de rău, iubito… şopteşte printre lacrimi. 

Vocea lui mă face să dau drumul suspinelor. Îmi fac loc, pe patul cu lenjerie 

albă de spital, lângă trupul lui secat de puteri, scheletic, de nerecunoscut, şi-mi 

aşez capul pe pieptul său. Îi aud cântecul inimii în urechea mea dreaptă. Îi strigă 

viaţa după ajutor prin vene, dar e prea târziu pentru ceva, pentru orice. 

-De-ai fi lăsat ca doar dragostea mea să-ţi fie drog… şoptesc şi-mi 

împleticesc degetele cu ale lui. 

Întregul braţ îi e brăzdat de înţepături. Înţepături ce i-au adus moartea. Îşi 

injecta moartea în vene şi se bucura… 

-Iubirea ta este cel mai puternic drog pe care l-am gustat. Mereu va fi, 

îmi spune el şi începe să tuşească. 
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Îmi strâng ochii, ştiind câtă durere zace acum în el. Durere de toate 

tipurile. Durerea e cea care se scurge acum prin venele lui, luând locul 

euforiei şi extazului letalelor pe care le-a frecventat atâţia ani la rând. 

Încerc cu ardoare să-i memorez ritmul inimii, cântecul vieţii lui, de care 

sunt atât de conştientă că se apropie de final. 

-Te iubesc, dragul meu. În ciuda tuturor momentelor în care înlocuiai 

săruturile mele cu droguri. În ciuda a tot ce am fi putut să fim. Te iubesc, îi 

mărturisesc şi-mi ridic capul de pe pieptul lui, cântecul întrerupându-se.  

Îl mai sărut o dată, asigurându-mă că-mi vede iubirea care-mi zace în irişi. 

-Te iubesc, şopteşte, lacrimile încă picurând din colţul ochilor lui negri, 

curgând lin pană pe cearceaful de sub noi. 

Îmi aşez din nou capul pe pieptul lui, ştiind prea bine cât de aproape de 

final e melodia. Şi rămân aşa. Stau aici şi-i ascult acordul sufletului, pană ce nu îl 

mai ascult. Şi în momentul ăsta îmi trec prin minte imagini cu noi. Cu ce am fi 

fost în viitor. Imagini de la nunta noastră în aer liber. De la botezul fetiţei noastre 

cu ochi verzi. Imagini cu el, tăind iarba din curte, liniştit şi fără griji prea mari. Cu 

noi sărbătorind Crăciunul în faţa unui foc călduţ din şemineul casei noastre 

rustice. Cu noi fericiţi. Cu noi în viitorul fumat de el. 

Şi acum plâng în linişte, acompaniată de ţiuitul aparatelor ce îi receptau 

bătăile inimii. Medici şi asistente dau năvală în salon. Totul e blurat, dar nu ştiu 

dacă e din cauza lacrimilor sau a durerii. Simt două mâini ce mă ridică de pe el, 

de pe pieptul lui rece. Nu opun rezistenţă. Nu ţip. Nu fac nimic. Simt, de 

asemenea, lacrimile ude curgându-mi în barbă şi mă uit la ale lui, care s-au uscat 

pe chip. Dragul meu… Dragul de el… Păcălit de o substanţă. Păcălit de senzaţii 

ireale şi iluzii. Păcălit de moarte… 

De m-ar fi lăsat să-i fiu doar eu drog… 
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De la elevi adunate… 

Limba română pune mari probleme vorbitorilor nativi! Iar elevii noştri adolescenţi (şi 

nu mă refer neapărat la ai liceului) nu fac excepţie. De aceea, vă propun o listă de greşeli 

frecvente în speranţa de a da nişte răspunsuri celor care vor să vorbească în mod corect. 

➢ “din cauza“ sau “datorită“?  
De câte ori nu auzim: ”Am căzut rău datorită zăpezii îngheţate! ” sau: ”Am rămas mai mult acolo 

din cauza peisajului extraordinar. ” Nu sună deloc bine! Confuzia celor doi termeni, o locuţiune 

prepoziţională şi o prepoziţie, este cauzată de calitatea amândurora de a însoţi un complement 

circumstanţial de cauză. Numai că din cauza presupune un efect negativ, iar datorită, unul pozitiv. 

Deci, corect vom spune: ”Am căzut rău din cauza zăpezii îngheţate! ” şi ”Am rămas mai mult 

acolo datorită peisajului extraordinar. ” 

➢ “decâ“t sau “doar“? 
Este corect spus: ”Suntem decât noi aici? ” Nu, deoarece ”decât” ar trebui să apară într-o 

propoziţie negativă. Pentru cea afirmativă, folosim ”doar”. Aşadar, este corect: ”Suntem doar noi 

aici. şi Nu suntem decât noi aici. ” 

➢ “dragele mele colege“ sau “dragile mele colege“? 
Greşeala este cauzată de faptul că antepunerea adjectivului şi preluarea articolului hotărât al 

substantivului au camuflat desinenţa corectă de plural. Pentru verificare, nu avem decât să 

punem adjectivul în poziţia lui normală, după substantiv, şi vom vedea care este forma corectă: 

”colegele mele dragi sau colegele mele drage”. Acum totul este clar: ”dragile mele colege” este 

corect! 

➢ “ultimile rezultate“ sau “ultimele rezultate“?  
Aici avem exact aceeaşi situaţie ca la exemplul anterior, numai că forma corectă este cealaltă. 

Verificaţi: ”rezultate ultimi sau rezultate ultime”! Bineînţeles că forma corectă va fi: ”ultimele 

rezultate. ” 

➢ “în ceea ce privesc notele“ sau “în ceea ce priveşte notele“? 
În acest tip de formulare, se face un fals (şi greşit) acord: aparent, substantivul ”notele” ar fi 

subiectul predicatului ”privesc”, dar nu este aşa, căci subiectul său este, de fapt, pronumele 

relativ ”ceea ce”. În plus, în această sintagmă, verbul are nuanţă impersonală şi nu poate primi 

formă de persoana a treia plural. Deci, indiferent de ce substantiv urmează după verbul ”privesc”, 

forma lui este la singular: ”în ceea ce priveşte notele”. 

➢ “eram să alunec“ sau “era să alunec“? 
Contextul acesta este asemănător cu cel anterior: verbul ”a fi” este folosit pentru a exprima 

posibilitatea şi are sens impersonal, aşa că forma de persoana I este greşită. Indiferent care este 

subiectul, corect este: ”era să alunec. ” 

 

 

Cu DOOM-ul  

la purtător 

De la profesor la elev 
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➢ “ce sunt cu ele“? sau “ce este cu ele“? 

Aici subiectul este pronumele relativ ”ce”, aşadar cu el trebuie făcut 

acordul: ”ce este cu ele? ” 

➢ “din punct de vedere“ sau “din punctul de vedere“? 
Ambele, dar alegerea depinde de ceea ce urmează după aceste construcţii: ”din punct de vedere 

juridic” şi ”din punctul de vedere al juristului”. Regula ce trebuie aplicată este: după construcţia 

din punct de vedere trebuie să urmeze un adjectiv, iar după ”din punctul de vedere al”…, un 

substantiv în genitiv. 

➢ “procent de promovabilitate“ sau “procent de promovare“? 
Simplu, nu avem decât să căutăm în DEX (chiar şi în cel online, deşi nu totdeauna rezultatul este 

mulţumitor) şi sensurile celor două cuvinte ne vor lămuri confuzia: promovare - acțiunea de a 

promova şi rezultatul ei; promovabilitate – însuşirea a tot ce poate fi promovat, însuşirea de a fi 

promovabil. Aşadar, cum poate fi un procent caracterizat de însuşirea de a fi promovat? Total 

ilogic. Corect este, în ciuda a tot ce auziţi în jurul vostru: ”procent de promovare. ” 

➢ “maxim două ore“ sau “maximum două ore“? 
Termenul ”maxim” are, în limba română, două valori morfologice: adjectiv şi substantiv: ”nivelul 

maxim”, a atinge un maxim de metri. Cuvântul ”maximum” poate fi, ca parte de vorbire, 

substantiv sau adverb: ”maximum de puncte”, maximum două ore. Deci, acum trebuie să fie clar: 

sintagma ”maxim două ore” nu poate fi corectă, deoarece ”maxim” nu este niciodată adverb.  

➢ “i s-a căşunat/ se riscă/ se merită/ se râde“ sau “i-a căşunat/ riscă/ merită/ râde“? 
Toate aceste trei verbe sunt folosite greşit din aceeaşi cauză: sunt considerate reflexive, iar ele 

nu sunt. Vom spune corect: ”Lui i-a căşunat să plece./ Riscă enorm alegând varianta aceasta./ 

Merită să dai atâţia bani pe un telefon?/ Râde continuu de noi. ” 

➢ “nu zi/ nu du/ nu fă“ sau “nu zice/ nu duce/ nu face“? 
În limba română, forma negativă a imperativului se formează cu ajutorul modului infinitiv: alături 

de adverbul de negaţie punem forma din dicţionar a verbului. De aceea, corect trebuiue să 

spunem: ”nu zice/ nu duce/ nu face. ” 

➢ “ca şi prieten“ sau “ca prieten“? 
În situaţii de genul acesta, greşeala este cauzată de grija vorbitorului… de a nu greşi, fenomen 

numit hipercorectitudine. Totul porneşte de la cacofonie! Unde ar fi cacofonia în exemplul 

acesta? Nicăieri. Una dintre metodele greşite alese de mulţi vorbitori de a evita cacofonia este 

plasarea conjuncţiei ”şi” între cuvintele problematice. Fenomenul s-a extins şi la alte situaţii în 

care nici n-ar fi cacofonie: ”ca şi prieten”, corect: ”ca prieten. ” Şi dacă tot vorbim despre metode 

prin care să evitaţi cacofonia: înlocuiţi unul dintre cuvinte cu un sinonim sau schimbaţi ordinea 

cuvintelor în enunţ, în aşa fel ca cei doi termeni să nu se mai întâlnească. 

Cam atât pentru acum. Sper ca pentru articolul următor să nu-mi 

mai oferiţi material de discuţie de genul acesta! Scrieţi corect!... Sau scriţi? 
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La graniță 
Îmi ești pustiu 
ca piatra unui munte 
și-mi ești rece, 
la fel ca și glasul tău. 
Mi-ai astupat urechile 
cu lut de iubire; 
încerc acum s-ascult 
vuietul lumii… 
Râsul tău împrăștiat 
Împiedic-a mea cale… 
Fericirea mi-a rămas 
la granița timpanului 
cu sufletul. 
Număr până la trei. 
Timpanul îmi cedează. 
Pîrvan Ilona - XI F 
 

Visez frumos, nu? 
Ți-aș fi zâmbet, ți-aș fi suflet dacă mi-ai lăsa 
Măcar un loc în inima ta. 
Ți-aș purta un dor puternic dacă aș ști că în următoarea zi 
Sigur vei veni. 
M-aș arunca în brațele tale fără niciun regret 
Doar să mă strângi la piept. 
 
Te-aș căuta pe meleagurile nepătrunse, 
Nici de îngeri cunoscute. 
Ți-aș fi călăuză în nesiguranța vieții 
Doar să-mi pui capăt tristeții. 
 
Ți-aș fi soartă și destin, 
Aș vorbi cu tatăl Timp. 
Aș creea o lume a noastră, de nimic nu ne pasă, 
O imaginară casă. 
 
Te-aș săruta zi și noapte, ți-aș striga dulci șoapte, 
Frumoase cuvinte nemoarte. 
M-aș îndrăgosti în fiecare zi de tine, 
Atât timp cât timpul va ține. 
 
Pentru secretul ce mi-ar împânzi creierul, 
Pentru gândul ce mi-ar stârni zâmbetul. 
Dureroase zâmbete zăpăcite și moarte,  
curioase raze de soare nespălate 
Ciudate sentimente s-ar amesteca 
În inimă toate! 
Teodorescu Florentina - XI F 

 

Today is the day... 
 
Today is the day 
When I can do 
What I say 
 
When I have all the rights 
To do what I want 
And I can reach all hights, 
 
And that’s so cool… 
 
Today is the day 
When everything is purple 
And a dragon said 
That everytghing is awesome! 
Rizea Mădălina – X F 
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Dependența care mă ucide 
Am luat-o de jos cu un cuvânt sau două, 

Am scris mult pentru a avea ce vă da vouă, 

Nu a contat că afară e soare sau că plouă, 

Nu a contat nimic, eu am devenit o persoană nouă. 

Îmi curg prin vene versuri la minut 

Când termin de scris, devin un om mut, 

Rămân șocată de tot ceea ce scriu, 

Rezultatele mă fac să mă simt viu. 

Fumez noul drog numit poezie 

Mă injectez cu rime și cu multă nebunie, 

Trist e că unii cred că nu-i mare filosofie 

Să ajuți oamenii prin versuri să-și păstreze speranța vie. 

Ene Ana Maria Valentina - XI F 
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Incolor 
Ce e apusul pentru ea? 

E momentul ăla în care soarele atinge marea, 

Momentul ăla în care nu te saturi să privești zarea, 

Momentul ăla când preferi muntele nu valea. 

Nu a cunoscut niciodată iubirea unui băiat, 

Nu știe ce e aia să fii fericit cu adevărat, 

A avut parte de prea multe palme date de destin, 

A întâlnit tot felul de oameni, mulți plini de venin. 

Și-a pierdut modelul ei în viață, 

Acum se agață de un fir de ață. 

Încearcă totuși să-și revină în timp, 

Să-și vadă de viață și de al său ritm. 

Durerea o maschează prin muzică și filme, 

Când simte că cedează își varsă furia pe oricine, 

Se calmează și apoi își revine 

Poate trăi oriunde, chiar și lângă tine. 

Ene Ana Maria Valentina -XI F 

Renaștere 
Cu ochii în lacrimi, cu inima frântă, 

Cu iubirea distrusă de-o forță nemaivăzută, 

Merge ea pe stradă cu zâmbetul pe buze, 

Și privește la pomii care și-au pierdut din frunze. 

Începe să plouă și ea se așază, 

Pe banca de unde a văzut prima rază 

De soare, care, cândva a făcut-o fericită, 

A fost el, băiatul care a făcut-o să se simtă iubită. 

Închide ochii preț de o secundă, 

Speră să nu mai plângă încă o rundă, 

Dar nu se poate abține și ochii îi deschide. 

Îi vin în minte amintiri rapide, 

Cu ei doi în diferite ipostaze, 

Cuvintele lor, diferite fraze, 

Spuse de el înainte să plece, 

Cuvinte care acum o lasă rece. 

Scrie cu sânge cuvinte pe foaie, 

S-a săturat ca lacrimile să-i curgă șiroaie, 

Vrea să lase totul să vină de la sine, 

Vrea să-și lase inima să se facă bine. 

Ene Ana Maria Valentina - XI F 
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Sinonimul infinitului 
Mor de-oboseala inimii mele 

Care cerşeşte cu jale 

O atingere fină 

A ochilor lui 

Mor de palmele mele 

Ce strigă disperate; 

“Amprentele tale-mi lipsesc!” 

De asta iţi spun: 

Doamne, i-aş mătura camera dorului.  

În fiecare oră a vieţii; 

i-aş picta zâmbete sincere 

pe buzele roz 

Şi aş plastifia tristeţea, 

aş arunca-o în Narnia. 

I-aş modela cu amintiri 

Cursul vieţii infinite 

Iar  

Iubirea mea ar fi 

Pansament de rugăciuni 

Şi mulţumiri mute. 

I-aş atinge lacrima transparentă 

Cu limba fierbinte şi plină de dor 

I-aş desena umbre colorate 

Cu genele negre pe obrajii umezi de-amintiri. 

Lasă-mă să fiu, 

Să exist în inima lui! 

I-aş cânta 

cu emoţii şi lumini 

I-aş însufleţi tristeţea 

Învăţându-i mângâierile 

Calea spre zâmbetul meu. 

Căci, doar astfel, 

L-aş determina să afle 

Sinonimul infinitului 

Iubirea... 

Pîrvan Ilona – XI F 
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The real king of Africa 

The lion lives in the African Savannah, so he is not the 'king of the jungle'. But 

he's not even the king of the Africa,  since a greater predator ruled that land way before 

it: The Spinosaurus. 

Chances are, you never heard of it. The dinosaurs you know are 

probably only T. Rex and Triceratops. The purpose of this article is to 

put some lights on one of the most interesting dinosaurs ever 

discovered, but which never received the attention it deserves. 

What’s a spino? 

 Spinosaurus (meaning “Egyptian spine lizard") is a genus of 

theropod dinosaur that lived in what now is North Africa, during the 

lower Albian to lower Cenomanian stages of the Cretaceous period, 

about 112 to 97 million years ago. Its first fossils were discovered by 

Ernst Stromer in 1912, and described in 1915.  

 

 

 

 

The original remains were destroyed in World War II. 

Spinosaurus was among the largest of all known carnivorous dinosaurs, 

possibly larger than Tyrannosaurus and Giganotosaurus. Estimates published in 

2005, 2007, and 2008 suggested that it was between 12.6–18 meters (41–59 ft.) in 

length and 7 to 20.9 tons (7.7 to 23.0 short tons) in weight. The skull of 

Spinosaurus was long and narrow, similar to that of a modern crocodilian. 

Spinosaurus is known to have eaten fish, and most scientists believe that it 

hunted both terrestrial and aquatic prey; evidence suggests that it lived both on 

land and in water as a modern crocodilian does. The distinctive spines of 

Spinosaurus, which were long extensions of the vertebrae, grew to at least 1.65 

meters (5.4 ft.) long and were likely to have had skin connecting them, forming a 

sail-like structure, although some authors have suggested that the spines were 

covered in fat and formed a hump. Multiple functions have been put forward for 

this structure, including thermoregulation and display. 

 

 

SPINOSAURUS 

 

Natura- un trecut 

fără viitor? 
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  Myths:  

• It has a hump.  

This is just a suggestion, not a fact. Since spino lived in swampy 

areas, a hump would have no purpose. This myth is based on the fact 

that the sail is formed from very big and powerful bones, like the ones 

from o rhino small hump.  

• It’s a quadruped. 

Not really. Being a 

theropod, it is mostly bipedal. 

But since the sail brings a lot of 

weight on its front, spino maybe 

stayed on all four. This, 

however, is a bit improbable 

because theropods couldn’t face 

their palms with the ground 

because they didn’t have the 

articulation needed for this 

action. And a 20 tons creature 

can’t walk on its knuckles. 

• Short feet! 

In 2014, a paleontologist named Ibrahim discovered, he thought, 

a Spinosaurus skeleton. Based on it, he and his team reconstructed the 

spino with very short legs (this sustained the quadruped theory). Later 

it was discovered that the bones belong to a juvenile, and not a full 

grown, but this changed nothing. Only after the bones were attributed 

to the Sigillimasaurus, a smaller relative of spino, the reconstruction 

changed and spino regained its longer feet. 

Spino vs. T. Rex: 

Everybody heard about T. Rex, he’s a celebrity. But this could be 

different today: The Rex is so very well know because he was one of the 

first big carnivore dinosaurs discovered, and there were a lot of skeletons 

of T. Rex.  The Spinosaurus was even bigger, but his skeleton was 

destroyed, so he couldn’t be presented to the public without nothing. 

 

21 

Natura- un trecut 
fără viitor? 



 

 

 

     The king of all: 

You maybe find out by yourself, reading this article, that the Rex 

was far from being the biggest carnivore dinosaur. There were many 

species bigger that T. Rex, like Mapusaurus and Giganothosaurus. But 

the biggest one was, of course, Spinosaurus: A new estimate published 

in 2014 and based on a more complete specimen prove that 

Spinosaurus could reach lengths greater than 15 m (49 ft.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerful bite: 

As I mentioned before, spino had a crocodile-like skull. Its bite 

force is estimated to be between 2-3 tons. 

Unique: 

The Spinosaurus is unique. There is no other dinosaur like it. 

There are other spinosaurids, which are smaller copies of spino, but 

they don’t look alike. They have a smaller sail, or they don’t have it at 

all, and most of them don’t have the crest on the snout. 

These being said, Spinosaurs is a truly awesome and unique 

creature, which deserves your attention! 
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Amalgam de sentimente și regrete nespuse 
Rupere de destine cu mâini însângerate, 
Încercări eșuate și amintiri uitate, 
Prea multe posibilități încercate, 
Prea multe greșeli repetate... 
Durere în suflet, iubire uitată, 
O poveste frumoasă cu un băiat și-o fată, 
Uitată de timp și de ea totodată, 
Inima de altu' i-a fost furată. 
Dar ce se întâmplă oare când trecutul se-ntoarce, 
Și vine la ea cu gândul s-o împace? 
Va reuși oare prezentul să-i fie viitor, 
Sau va lăsa trecutul să fie câștigător? 
La ea e decizia și face ce știe, 
Taie prezentul în carne vie. 
Trecutul însă, o lasă și pleacă 
Ea plânge și jură că n-o să se mai întoarcă... 
Are în suflet amalgam de sentimente și regrete nespuse 
Prezentul deține cheia secretelor ei ascunse... 
Ea încearcă treptat să-şi refacă prezentul 
S-a jurat că de-acum își uită trecutul. 

Ene Ana Maria Valentina - XI F 
 

I always lie 
I always lie 
I rarely die 
Your love 

Is like my glove 
You are my masterpiece 
I am your missing piece 

Beside me you shine like a star 
I'm just a simple human who is running too far 

Through all the planets and through the entire universe 
In that place where exists a cure for my curse 

It's very kind of you for sharing your love with me 
Everytime, everywhere together we will be 

If you hear something about me 
You are getting upset 

I'm trying to make you happy again 
All I've done you'll never forget 
If I hear something about you 

I'll try to get over it 
All you've done I'll always forgive you 

After all of this , our love is big 
Our hearts and souls are connected 

I will always love you 
And you will always love me 

Radu Robert -XII B 
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În ploaie 
“În vara călduroasă 
Cad lacrimile-ngânduratului înalt, 
mai repede ca gândul 
ce-acum mi-a și zburat. 
Se grăbesc toate spre țărână: 
să se odihnească-n tihnă, 
să scape de asudat, 
să ajungă la uscat... 
Dar în arșița-necăcioasă, 
zici c-ar fi ploaia de pucioasă... 
Picurile reci din cer 
ajung sfărâmate-n valuri 
de nourii ce fierb de abur. 
Multe se sting în înalt, 
‘nainte s-ajungă-n prag. 
 
Nu-i ca toamna când pe dealuri 
Se strâng picurii-n șiraguri 
și curg lent, nestingheriți, 
în neantul, vagul timp. 
Căci plimbându-se ușor 
problemele trec în zbor; 
nu piere nimeni pe drum.  
Nu-ngheață, nu mor în fum.” 
Mădălin Soare – XI A 
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           Lucrarea de faţă prezintă câteva proprietăţi interesante ale funcţiilor integrabile, însoţite de 

câteva  exemple:   

         Propoziţia 1.  Fie 𝑎 ∈ ℝ+
∗  şi 𝑓: [−𝑎; 𝑎] → ℝ, o funcţie continuă.  Atunci, 

 
0

( ) ( ) ( )

a a

a

f x dx f x f x dx


    . 

Demonstraţie: 
0

0

( ) ( ) ( )

a a

a a

f x dx f x dx f x dx
 

    . Prin schimbarea de variabilă ,x t dx dt    în  integrala 

0 0

0 0

( ) ( ) ( ) ( )

a a

a a

f x dx f t dt f t dt f x dx


           şi punând x în loc de t  se obţine în final ceea ce trebuia 

demonstrat.  

Aplicaţia 1. Să se calculeze 
 

8056

2014

8056

1

1 cos(2014 )x
I dx

e x








 . 

Rezolvare:Folosind Propoziţia 1, şi faptul că cos( )x cos x  , rezultă 

     

20148056 8056

2014 2014 2014

0 0

1 1 1

1 cos(2014 ) 1 cos(2014 ) 1 cos(2014 )

x

x x x

e
I dx dx

e x e x e x

 



   
      

        
   

2

8056 8056 8056 2

2 2 2

0 0 0 0

1 cos 2014 cos 2014 1 1

cos(2014 ) cos (2014 ) 1 sin (2014 ) 2014 1

x x
dx dx dx dt

x x x t

  

   
     .  S-a făcut substituţia 

sin 2014 2014cos 2014x t xdx dt   , de unde, mai departe se obţine că 
1

ln(3 2 2).
4028

I     

Aplicaţia 2. Să se calculeze.  𝑰 =  ∫
√2−x

√2−x+√x−1∙e2x−3
2
1  

Rezolvare: Se foloseşte substituţia  
3

,
2

x t dx dt    şi Proprietatea 1, rezultând  

       𝐼= ∫

(

 
 

√ 1
 2 
 −𝑡

√1
2
 −𝑡+√1

2
+𝑡∙𝑒2𝑡

+
√1
2
+𝑡

√1
2
+𝑡+√1

2
 −𝑡∙𝑒−2𝑡

)

 
 𝑑𝑡

1
2
1

  şi mai departe 

1

2

0

1

2
I dt  . 

 

 

Proprietăţi şi aplicaţii  

ale funcţiilor integrabile 
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Aplicaţia 3. Să se calculeze  
3 3

arccos , 0;2
2

a

a

x x
I dx a



 
  

 
 . 

Rezolvare: 

3 3 3

0 0

3 3 ( 3 )
arccos arccos arccos

2 2 2

a a a

a

x x x x x x
I dx dx dx a 



        
          

      
    

   Propoziţia 2. Fie 𝑎 ∈ ℝ+
∗   şi 𝑓, 𝑔: [−𝑎; 𝑎] → ℝ, funcţii continue.  Dacă f este pară şi  

 𝑔(𝑥) ∙ 𝑔(−𝑥) = 1, (∀)𝑥 ∈ [−𝑎; 𝑎]  şi ( ) 0,g x  atunci, 
0

( )
( )

1 ( )

a a

a

f x
dx f x dx

g x



  . 

Demonstraţie: Din  aditivitatea integralei şi din   𝑔(𝑥) ∙ 𝑔(−𝑥) = 1  se obţine  
0

0

( ) ( ) ( )

11 ( ) 1 ( )
1

( )

a a

a a

f x f x f x
dx dx dx

g x g x

g x
 


 

 




    iar din substituţia ,x t dx dt     în  

∫
𝑔(−𝑥)∙𝑓(−𝑥)

1+𝑔(−𝑥)

0

−𝑎
𝑑𝑥 = ∫

𝑔(𝑡)∙𝑓(𝑡)

1+𝑔(𝑡)

0

𝑎
(−𝑑𝑡) = ∫

𝑔(𝑥)∙𝑓(𝑥)

1+𝑔(𝑥)

𝑎

0
𝑑𝑥 rezultă în final ceea ce trebuia demonstrat.  

Aplicaţia 4. Să se calculeze 

2 2014

2014

2
1 x

x
dx

e


 .  

Rezolvare: Folosind Propoziţia 2  pentru 
2014( )f x x  şi

2014( ) xg x e  se obţine 

2 2014

2014

2
1 x

x
dx

e



  

2 2015 2015
2014

2

2 2
.

02015 2015

x
x dx



    

Propoziţia 3.  Fie 𝑓:ℝ → ℝ o funcţie continuă şi periodică de perioadă T>0 . Atunci, au loc egalităţile:  

a)∫ f(x)dx = ∫ f(x)dx, (∀) a ∈ ℝ
T

0

a+T

a
   b)∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑛 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 , (∀)a ∈ ℝ ,

𝑇

0

𝑎+𝑛𝑇

𝑎
 n ∈ ℕ. 

 

Demonstraţie: a) Fie 𝑔:ℝ → ℝ , 𝑔(𝑎) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎+𝑇

𝑎
. Atunci, '( ) 0g a  (f  funcţie continuă, periodică de 

perioadă T) şi g(a)=g(0), deci ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, (∀)𝑎 ∈ ℝ
𝑇

0

𝑎+𝑇

𝑎
. Pentru b) se utilizează aditivitatea integralei. 

Aplicaţia 5. Să se calculeze 

2015

0

arcsin(sin )I x dx



  . 

Rezolvare: 

2015

0

arcsin(sin ) arcsin(sin ) .I x dx x dx

 



    Cum 

2015

arcsin(sin )x dx






1007 2 )

arcsin(sin )
b

x dx

 



 

  

2

0

1007 arcsin(sin ) 1007 arcsin(sin )( ) 1007 arcsin(sin ) 0x dx t dt x dx

  

 





        

Atunci, 
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0 0 0

2 2

arcsin(sin ) arcsin(sin ) arcsin(sin ) ( )
4

I x dx x dx x dx xdx x dx
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Pasiunea mea 

Mă numesc Marcu Camelia –Madalina și sunt elevă în clasa a XII-a la Liceul 

Teoretic „Alexandru Marghiloman”. Pasiunea mea este jurnalismul, îmi doresc să 

devin reporter de teren încă de când eram mică deoarece întotdeauna mi-a 

plăcut să fac lucruri ieșite din comun,să vizitez locuri noi și de ce nu să cunosc 

oameni noi. Viața mea a fost destul de activă și va fi la fel și în continuare de 

aceea vreau să urmez facultatea de jurnalism. De asemenea îmi place să mă 

implic și în diferitele proiecte sau activități extrașcolare care îmi pot îmbogăți 

cunoștințele sau  care îmi pot fi de folos pe viitor. 

Acest lucru s-a întâmplat și  

acum ceva timp când doamna diriginta 

ne-a propus să participăm la o 

activitate susținută de BookLand 

Evolution ce susține dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor. 

Astfel am întâlnit oamenii din 

domeniul în care eu vreau să profesez 

care m-au încurajat și m-au susținut. 

De exemplu unul dintre acei oameni 

este Silvia Bunică ce mi-a propus să mă 

duc la studioul TVSat din Buzău pentru 

a afla mai multe despre ceea ce vreau 

să fac. De asemenea m-a mai 

impresionat și Cosmin Sontica, un 

reporter buzoian care a pornit de jos si 

a făcut ceea ce i-a plăcut. 

Întreaga activitate a fost una foarte plăcută, așa cum am spun îmi place să 

fiu activă și nu am ezitat să aflu ceea ce am vrut de la persoanele care ne-au 

prezentat cu drag ceea ce fac, implicându-mă și în joculețele pe care le-au 

organizat. A fost o experiență foarte frumoasă pe care aș repeta-o din nou cu 

mare plăcere. 

 

Bookland 
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"Primul desen pe care 

l-am făcut a fost mai mult 

din curiozitatea de a vedea 

cum ar ieși, dar după asta 

am văzut că este o activitate 

interesantă și a început să 

îmi placă, transformânduse 

astfel într-un hobby" 

Vasile Nichi – XII A 
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Evadare 

Why did Donald Trump 

ban shredded cheese as his 

first act as president?  

He wanted to fulfill a 

campaign promise to "Make 

America Great Again". 

"Putin has a reason to fear Trump." 

Yeah, because someone with 

16 years in KGB would be scared of 

someone with 14 years on NBC. 
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          Many people today believe that success represents an equilibrium 

between assertation and acomplishment professionally speaking, according to 

personal desires. I strongly agree with this view for a number of reasons. 

          First of all, profesional achievement means to reach a successful form. It's 

important as with the chosen profession everyone should have financial 

satisfaction as reward for work. Unfortunately, the middle-aged have to, 

unwillingly, face to face with retiriing. They are being motivated mainly of getting 

cash benefits and they are forced to accept unwanted jobs.  

          What is more, the highest successful form is accomplished professionally 

but through desire work. As Arthur Ashe was saing "success is a journey, not a 

destination. The doing is often more important than the outcome". The work 

done for pleasure leads to composing satisfaction at work through joining 

achievement between passion, professional talent and need. Desired profession, 

especially the one since we used to be little, reaches a total success. 

          Of course, there are few people who have such an accomplishment. This is 

due to the fact that the middle-aged people don't follow their dreams. as far as 

it concerns this matter, adults can learn from teenagers which now more than 

ever follow their dreams. It's true that for this category of people the time is past 

but they can learn to rely on instinct and to follow their heart. 

          All in all, I believe that success is important in every human's life, when this 

is an equilibrium between desire and profession, fact on which the adults can 

study from our generation or at least to live partly through them.  

 

 

 

  

WHAT IS “SUCCESS” 
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“ALEXANDRU MARGHILOMAN” BUZĂU 

-UN LICEU CUNOSCUT PRIN SPORT ÎN TOATĂ ŢARA- 

 

Din vitrina cu trofee aducem în paginile revistei cele mai importante performanţe ale 

elevilor noştri. Sunt sportivi care prin rezultatele obţinute au făcut ca numele liceului nostru să fie rostit 

la festivităţile de premiere ale  Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar din toate colţurile ţării. Nume 

ca Andreea Bratu – şah, Andreea Duca – Pentatlon, handbal, baschet, volei, Andreea Mihai – handbal, 

Carpiuc Adrian – handbal,  Sava Silviu – baschet, dar şi alţii precum: Vîjiac Eugen, Stoica Adrian, Vasile 

Nichi, Filipoiu Cosmin, Duca Mihai Edi, Dascălu Dumitru, Răducanu Nicoleta, Liloiu Alexandra, Şerban 

Carmen, Burada Anca, Ene Anca, Zaharia Roxana, Bujor Alexandra au contribuit la medaliile obţinute 

la etapele naţionale de la Constanţa, Turnu Măgurele, Alexandria, Arad, Galaţi şi altele. Şi datorită lor 

suntem cunoscuţi ca instituţie şi ne bucurăm de respect şi la nivel naţional.  

În aceste reuşite un merit deosebit îl au domnul profesor Dragosin Valentin şi domnul 

profesor Georgescu Cristian, care în mod constant se ocupă de selecţia, constituirea şi pregătirea 

sportivilor şi echipelor reprezentative ale liceului şi care se bucură odată cu aceştia de succesele 

înregistrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău- Baschet fete (2017) Buzău- Handbal băieți(2016) 

Buzău- Handbal fete (2017) Constanța- Pentatlon (2016) 

De-ale liceului nostru... 
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Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”- Şcoală Olimpică! 

Spectacolele şi întrecerile sportive organizate în municipiul Buzău de Comitetul Olimpic şi Sportiv 

Român, s-au bucurat în fiecare an de o largă participare din partea noastră. Alături de profesorii Dragosin 

Valentin şi Georgescu Cristian, peste 150 de elevi participă anual la manifestaţii. Astfel, elevii noştri au 

putut să dea mâna cu marii noştri campioni Olimpici Laura Badea – campioană Olimpică la scrimă, Nicu 

Vlad – campion Olimpic la haltere, Violeta Beclea – campioană Olimpică la atletism şi mulţi alţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galați- Baschet fete(2017) Buzău- Volei băieți (2016) 

Buzău- Olympic Day- Nicu Vlad 
Buzău- Olympic Day- Violeta Beclea 

Buzău- Olympic Day- Deschidere Buzău- Olympic Day- Premiere 

De-ale liceului nostru... 
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      Axolotl~ nearly extinct 

   ~Ambystoma mexicanum~ 

-It lives in: S-Mexico;  

-It eats: mollusks, fish, insects;  

-Dimensions: 20-30 centimeters 

Axolotl is an aquatic salamander without a complete metamorphosis. Adults still look like larvae.  

They have external gills, dorsal fin and short, undeveloped legs. They also grow back lost limbs. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Hammerhead shark~ nearly extinct            
                                                        ~Sphyrna lewini~ 

-It lives in: hot tropical waters;  

-It eats: lobster, shrimp, crab, squid, fish; 

-Dimensions: 2-2,3 meters 

They have an excellent system to detect prey: huge heads. The skin is covered with electrical sensors 

and eyes on either sides of the head allow them to see, at the same time, above and below them. 

When hunting at depth, they use the hammer to immobilize stingrays. 

Gila Monster~ endangered 

            ~Heloderma suspectum~ 

-It lives in: S-W USA, N-W Mexico; 

-It eats: small mammals, birds, lizards, quail eggs, reptiles; 

-Dimensions: 35-50 centimeters 

Gila monsters inject venom, produced by the salivary glands of the lower jaw, in the prey when it 

bites. These lizards eat up to a third of their body weight per meal and feed only 5-10 times a year. 

                                             Caretta sea turtles~ nearly extinct 
                                            ~Caretta caretta~ 

-It lives in: the entire world; 

-It eats: algae, horseshoe crab, mollusk, snail, fish. 

-Dimensions: 70-100 centimeters 

Caretta turtles are famous for their large heads and jaws adopted to crash invertebrate’s hard shell. 

The young eat algae and plants but the adults are carnivorous. The size and though scaly skin on the 

head and neck protect them from danger. 
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Leatherback turtle~ nearly extinct 
~Dermatochelys coriacea~ 

-It lives in: word wide: 

-It eats: especially jellyfish and sea worms; 

-Dimensions: 1,3-1,8 mters 

They lay their eggs on tropical beaches, but they spend their live in cold waters feeding on jellyfish. 

Unfortunately, they confuse plastic waste with food. This is a reason for why they are endangered. 

 Malaysian Gharial~  nearly extinct 
~Tomistoma schilegelii~- 

-It lives in: W-Malaysia, Sumatra, Borneo, Thailand; 

-It eats: fish, insects, small mammals; 

-Dimensions: at least 5 meters; 

Like all crocodilians, Malaysian Gharial has teeth that grow back if it losts them constantly through live.  

 

Blue Whale~ nearly extinct 
~Balenoptera musculus~ 

-It lives in: all the oceans; 

-It eats: zooplankton, krill; 

-Dimensions: 190.000 kilograms 

They are the biggest whales. They eat up to 40mil. of krill each day. They 

communicate through low frequency sounds and songs. 

 

Harpy Eagle~ near threatened 

~Harpia harpija~ 

-It lives in: N-Argentina, Mexico, Brazil; 

-It eats: sloths, monkeys; 

-Dimensions: 176-224 centimeters wingspain, 9-10 kilograms (female) / 4-5 kilograms (male) 

It’s the largest and most powerful raptor found in the Americas, and among the  

largest species of eagles in the world. 
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Dugong~ endangered 

~Dugong dugon~ 

-It lives in: the warm waters from Pacific and Indian Oceans; 

-It eats: algae, sea grass; 

-Dimensions: 400 kilograms 

Dugongs are a type of sea-cows that lived in many places. They are considered relatives with beavers, 

elephants and ungulates. 

 
Snow Leopard~ nearly extinct 

~Uncia uncia~ 

-It lives in: Nepal, Mongolia, Pakistan, China. 

-It eats: boar, sheep, mice, deer, rabbit, marmot; 

-Dimensions: 24,9-74,8 kilograms 

They live in cold areas where they hunt. They use their fluffy tail to get warm.  

Unlike other cats, their eyes are not yellow but grey. 

 

Stripped Hyena~ endangered 

~Hyena hyena~ 

-It lives in: N and E-Africa, Asia: 

-It eats: fruits, insects, small animals, carcasses; 

-Dimensions: 25-45 kilograms; 

This hyena is strong enough to steal prey from lions and cheetahs, but it wouldn’t even try to defend its meal 

against a spotted hyena. 

Fossa~ endangered 
~ Cryptocita ferox~ 

-It lives in: Madagascar; 

-It eats: lemurs, rodents, small animals; 

-Dimensions: 5,4-11,8 kilograms; 

The Fossa is endemic to Madagascar. It has a long tail and semi retractable claws. It hunts day or 

night, on the ground or in trees. 
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             Red Wolf ( Florida Wolf)~ nearly extinct 
             ~ Canis rufus~ 

-It lives in: S-E USA; 

-It eats: small mammals, insects, forest fruits; 

-Dimensions: 16-41 kilograms; 

The Red Wolf got his name from the red fur on his ears and back. It has a long, fluffy tail with a black tip.  

It’s more related to coyotes than wolves. 

 

Wild African Dog~ nearly extinct 
~Lycaon pictus~ 

-It lives in: Africa; 

-It eats: zebras, gnus, antelopes; 

-Dimensions: 18-36 kilograms; 

This is the single member of the spotted dog genus. It hunts in packs, and it has the most powerful bite 

besides its dimension from all carnivores that live today. 

 
Indian Pangolin (Scaly Anteater)~ endangered 

~ Manis crassicaudata~ 

-It lives in: E-Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka; 

-It eats: ants, termites, eggs; 

-Dimensions: 5-35 kilograms; 

The pangolins are covered with scales like an armor, made by hair. They have a very long tongue and no teeth. 

 

The animals presented here and many others may have the same fate 

because the global warming, a climate change caused by us. So, do you really 

want that all those animals to disappear because of you? 

 

Spinosaurus~ extinct 
~Spinosaurs aegyptiacus~ 

-It lived in: Africa; 

-It ate: large animals; 

-Dimensions: 15 meters, 20 tons; 

Sadly, this species went extinct 65 million years ago, due to natural climate change. It was the biggest predator 

that ever lived on earth. 
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     As a language learner, you work hard to expand your vocabulary. You plough through 
new words every day, make long lists of words and practise with flashcards. However, when it 
comes to speaking, the new words seem to fall out of your head, so you resort to your old friends 
– words you already know and have used many times – again and again. 

Remembering and using new words in speech is often a challenge for language learners. 
Here are ten strategies to help you make words stick in your mind and use them in conversation. 

1. No random words 

We remember what is relevant to us. Making lists or index cards with random words is not 
usually an effective way to remember and use these words later. Word lists and index cards are 
great for revisiting vocabulary you have already learned, but to make a new word stick in your 
mind, try linking it with something meaningful to you. You will be more likely to remember a new 
word if it is used in a context you find interesting or are passionate about. For example, if you are 
a football fan, there are more chances you will remember the word 'unstoppable' in a sentence, 
such as 'Messi is unstoppable', rather than just as a single word or in a generic sentence, e.g. 'Some 
people are unstoppable'. 

Tip: The British Council LearnEnglish website features tons of interactive videos, games and 
podcasts. No matter what topic interests you, you will always find something there. There are also 
discussion boards under activities, so you can share your ideas with other learners. 

2. Learn in chunks and scripts 

We retain words better when we learn them in small ‘chunks’ (i.e. small phrases that 
combine several words) and ‘scripts’ (i.e. typical dialogues). For example, instead of memorising 
the phrasal verb ‘to come up with’, memorise it as part of the phrase ‘to come up with an idea’. 
This way, you make sure that you know how to actually use this verb in at least one sentence. 
Similarly, instead of memorising 33 ways of saying ‘hello’, learn it in a script, such as: ‘Hello, how 
are you? – I’m fine, thank you’. 

Tip: If you are into learning with video, TV and films, try FluentU. There are interactive 
captions, so if you tap on any word, you will see an image, definition and useful examples. You can 
also find other interesting resources featuring words in context. For example, this 'SpeakSmart' 
collection on Instagram has different scenes from popular television series giving examples of 
particular words and phrases in use. If you love reading, try reading short texts, such as cartoon 
strips. There are many comics available online, including those for language learners, 
like Grammarman, which you can also listen to while you read. 

3. Use your inner voice 

Learning is essentially an internal process. To learn a word, you need to get into the world 
of your inner voice. Try the following: listen to a word/phrase once, now listen to it inside your 
head, then say it inside your head, then say it aloud. Record yourself saying it and listen to the 
recording. Does it sound the way you heard it with your inner ear? 

 

TOP 10 TIPS FOR  

REMEMBERING WORDS 
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Tip: On Forvo, you can listen to native and non-native speakers from different parts of the world 
pronouncing different words and phrases. Just type in the word, choose the speaker and practise. 

4. Visualise what the word or phrase looks like 

Drawing what the word means, either on paper or in your imagination, will help you recall 
the meaning of the word whenever you hear it. This method works well with idioms, such as 'to 
keep one’s mouth shut' (informal), meaning, 'to not talk about something'. 

Tip: In addition to the image of the word, look at word associations in the visual dictionary 
and thesaurus Visuwords. 

5. Create mnemonics 

Try to create a funny phrase or story that will strengthen the connection between the word 
and its meaning (known as a mnemonic). I find this technique especially effective when I need to 
recall words that are hard to spell. 

Here are a few mnemonics created by my students: 

• ‘career’ – car and beer 

• ‘island’ – is land 

• ‘to lose’ – uh-oh, I’ve lost an ‘o’ 
Tip: There are a lot of mnemonics available online, such as the ‘mems’ created by users 

in Memrise, but you will have a better chance of remembering the word if you invent your own. 

6. Use spaced repetition 

Repetition fixes new words in your memory. However, repeating them a hundred times 
over the course of one day will not be as effective as repeating them a few times over a period of 
several days or weeks (i.e., spaced repetition). 

Use the new word immediately. Then try to recall it in an hour. Review it shortly before 
you go to bed. Use it again one day later. Finally, review it in a couple of days after that. 

Tip: In addition to 'spaced repetition' platforms and online software (e.g., Anki, where you 
can practise with full sentences), you can schedule revision on your own. Make index cards with 
your words (use it in a sentence on one side and put the definition/translation/image on the 
other), then set up a schedule for revising them. Flick through the cards and sort them into three 
categories: ‘green’ – words to revisit less frequently in the future, ‘yellow’ – words to repeat from 
time to time, and ‘red’ – words for ‘frequent visits’. 

7. Dive deeper into etymology 

Before you look up the word in the dictionary, try to guess what it 
means. Look at its root, suffixes and prefixes. If you know a few languages, 
you will start recognising new words that share roots. Researching the 
origin of new words may help you retain new words better.  
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For example, did you know that the word 'tea' comes from Chinese 't'e' (Amoy dialect), 
which corresponds to Mandarin 'ch'a'? The English word ‘tea’ (just as in French, Spanish or 
German) derives from the Amoy form (through the Dutch East India Company that introduced 
the leaves to Europe). Meanwhile, Russian chai (just as in Serbian, Persian, Greek, Arabic and 
Turkish) all came overland from the Mandarin form. Now, whenever you hear ‘tea’ or ‘chai’, you 
will see a lovely cup of steaming tea and know how it got to the country. 

Tip: Whether you are looking for the origin of idioms or individual words, the Online 
Etymology Dictionary may be quite helpful. 

8. Challenge yourself with word games 

The perception of a challenge stimulates the brain. Games that help you discover new 
meanings and new words are a fun way to expand your vocabulary. 

Tip: You can find tons of quizzes and games on Quizlet.com 

9. Write it down 

Writing down a new word (or, ideally, a sentence using the new word) helps fix both its 
meaning and spelling in your memory. Make the sentences true about you or someone you know. 

Tip: Instead of keeping these sentences to yourself, you can use them in writing games such as 
the Folding Story. This is an online version of the popular writing game where each player writes one line 
of a story and passes it on to another player to add to it. In the online version, each player gets just three 
minutes to write a line and scores points by the number of likes they receive for their lines. 

10. Speak it into reality 

It is not easy to actively recall a new word or phrase in the moment, even if you have tried 
hard to memorise it. To change this, record yourself speaking for two to four minutes without 
stopping. You could describe the world around you, or give your opinion on a particular topic. 
Next, listen to the recording of your speech and notice which words you used. Did you use any of 
the new words you’d like to activate? Did you use any familiar words that could be replaced with 
the new words? Afterwards, make a new recording. Is it any better? 

Tip: Join an online community of language learners such as The Polyglot Club, where you 
can ask questions and practise with native speakers from all over the world. 

These are my top ten tips, but you might find that other techniques work better for you. Try 
to experiment with these tips to see what works for you. Stay positive and enjoy the ride. 

BIBLIOGRAPHY 

 

 

 

 

- C.B. PAULSTON 

- EDWARD M. ANTHONY 

- H. ALLEN 

- R. CAMPBEL 

- BRITISH COUNCIL 

- JEREMY HARMER 

- Allen, Edward David; Valette, Rebecca M. 

 

De la profesor la elev 

 

42 

http://www.etymonline.com/
http://www.etymonline.com/
https://quizlet.com/
http://foldingstory.com/
https://polyglotclub.com/


 

 
 

 

  

 
 

Decembrie prima lună de iarnă, zăpada începe să albească pământul 
Gerul, hainele groase, gheața, vântul 
Toate alcătuiesc imaginea cumplitei ierni 
Dar totul amorțește când vine vorba de Moș și reni. 

 
Zilele scurte  de decembrie aduc mai multă fericire decât cele lungi de vară 
Pentru că familia se strânge și stă trează până târziu în seară 
Sfântul Nicolae chiar dacă pedepsește copii obraznici 
El dă startul  entuziasmului ce îi ține ostatici. 
 
Apoi toți copii încep să devină cumiți 
De parcă  s-au transformat peste noapte în sfinți 
Dar ei urmăresc în dimineața de Crăciun să găsească măcar o jucărie sub brad 
Trec zilele rapid, lemnele în sobă ard. 
Noaptea bătrânului Moș Crăciun a sosit 
Totul e pregatit , bradul verde  acum  împodobit 
Așteaptă să fie binecuvântat cu cadouri de la el. 
Mulți încă  încearcă de ani buni să-l prindă pe bătrânel. 
 
Dar munca e-n zadar pentru că anii lui de experiență 
Fac în așa fel încât dacă ai sta trează nu i-ai  simți a lui prezență 
E înconjurat numai de mister 
Numai el știe cum circulă în toată lumea numai o noapte  pe al nostru cer. 
 
Și reușește să coboare pe fiecare acoperiș, pe fiecare căsuță 
Oricât ar fi ea de mare sau micuță 
Aduce zâbetul pe fata copiilor săraci, lacrimi copiilor  bogați 
Fericirea de copil din timpul sărbătorilor nu trebuie s-o uitați. 
 
 

Crăciunul 
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In 2040,I was staying with my dear wife son on the  sofa. I wanted to explain to her how 

my life was during the passing years. 

I explained to her ,in 2020  there was the first winter without snow, my childhood was 

destroyed. That hurt really hard because ,I always used to make a snowman or fight with 

snowballs. In 2023, I saw with my eyes how the thermometer displayed the degrees. That was 

the hottest summer I had ever seen before ,but in September started snowing. After 2 weeks 

of intense snowing, outside started the coldest witer, I saw the temperature on thermometer 

,it was -41 degrees. It was horrible, no food, no wood for fire… like a horror movie.  

In 2030 our Black Sea beach was under water, and after 2 weeks the water started  

growing up and America had to abandon   New York city and Mexico. The desert of Mexico was 

underwater, too. 

In 2032  almost 81% of population of polar bears died because the water kept  growing 

up. Peoples  saved the  rest of them and placed  them  besides the Lake Baikal, in Russia. There 

they could go fishing and they could  have a cold place to stay. But the penguins survived and 

now they were staying at the borders of Russia ,in North.  

In 2036 the mount Everest was underwater in proportion of 20%, it had now only 6925 

meters  from sea level. All this disaster happened just because the temperature was growing 

up with 4 degrees. Now the desert Sahara  is a tropical paradise. Monkeys, pigeons and other 

exotic animals were leaving there.  

In 2039,a super volcano exploded in Pacific Ocean. A huge tsunami ,called GOD, killed 

20% of all humans and animals and totally destroyed humans buildings on Australia. It had  

2134 meters height. This volcano almost destroyed the earth but It save us. The temperature 

was with 8 degrees less. A huge platform with earth was born from magma. A new  continent 

called Pictarin with an area of 247,32 million square kilometers which means 1/3 of area of 

Pacific Ocean . 

Now, after 7 years, everything has changed. Mankind has done a lot of progress in 

joining their forces in order to stop all  these dangers. The ice is growing up at the poles of the 

earth, the bears are living there now. This planet has never been so nice  because Sahara is a 

paradise, and Pictarin is a green continent and everything is normal. 

Once upon a time, there was chaos worldwide…. 
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We all know that climate is a typical weather condition in a particular area or an area 

with particular weather conditions. To make a change it is equivalent to make the form, 

nature , content , future course (of something) different from what it is or from what it 

would be. Therefore a climate change is a long-term change in the earth’s climate, 

especially a change due to an increase in the average atmospheric temperature. 

I think that the most important thing to the climate changes are the effects upon our world. It has already had 

noticeable effects on the environment. Glaciers have shrunk, ice on rivers and lakes are breaking up earlier , plant and 

animal ranges have shifted and trees are flowering sooner. Effects that scientists predicted in the past would result from 

global climate change are now occurring: loss of sea ice, accelerated and longer sea level rise , more intense heat waves.  

It is hard to say that we can combat climate change in 14 years. We need more time and involvement from all 

countries in the world, especially from each person . Latest scientific evidence indicates that the globe warms, climate 

change and extreme weather events are becoming more common: floods, droughts, increasing average temperatures , 

rising sea levels and decreasing sea ice - all are signs of climate change. The main cause of climate change is the increase 

in greenhouse gas emissions .Thus , to combat this issue reducing emissions has become a priority for all countries , 

including Romania . 

Climate change is already a real part of life of our planet, their negative effects being felt both economically and 

socially. Constrained by the scale of these phenomena, especially the dangers more or less obvious that they hide, world 

leaders set global negotiations to determine the obligations of each country in order to reduce the overall impact of 

climate change. As agreed at EU level, each Member State should allocate 20% of future structural funds and EU 

investment (ESIS 2014-2020) projects and actions relevant climate, be it industrial, agricultural, urban, forestry or 

transport. 

As a Member State of the European Union, Romania, my country , was involved responsibly in this international 

effort. By nature of its business, Ministry of Environment and Climate Change plays an important role in meeting their 

obligations . Conceived as a starting point in this mission, the National Climate Change Strategy provides the support, 

vision and landmarks future actions. Unfortunately this is not enough… We must take more steps and found several 

solutions .  

Despite all efforts to reduce global greenhouse gas emissions , average global temperature will continue to rise 

in the coming period . Urgent measures are needed as adaptation to climate change. The "4th Report Global Assessment 

of Climate Change (AR4)" prepared by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presents in a 

comprehensive way the latest results and scientific observations on the causes of climate change and the impact of term 

short, medium and long term thereof .               

Reduction of gas emissions greenhouse in the near time horizon does not imply a global warming mitigation, 

adaptation to climate change should be an important element of national policy. So… I think the best is to start with 

diminishing the effects through adaptation . Adaptation is the ability of natural and anthropogenic systems, to respond 

to climate change, including climate variability and extreme weather events, to reduce potential damages, to take 

advantage of opportunities or to face the consequences climate change.     

The best example is the man. The effort of adaptation can be special intensity after the load on the 

climate zone. These adaptive processes were acquired during human evolution, with leaving the places of 

origin and spread on all continents.                

In conclusion , we can combat climate change by providing more funding for climate action 

projects and relevant type industrial, agricultural, urban, forestry and transport and by adaptation, 

but this requires a long time - over 14 years .               

    

                                                         

‘WE CAN BEAT  

CLIMATE CHANGES BY 2030’ 
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          Nu m-am așteptat ca liceul să fie exact așa cum mi l-am imaginat. 

Am venit aici cu teamă, îmi era frică să fiu doar un simplu elev ca oricare altul, 

îmi era frică să nu fiu acceptată de colectivul clasei, îmi era fricaă de viitorii mei 

profesori, pur și simplu gândul că voi începe o etapă nouă într-un liceu mă îngrozea.  

Am înaintat ținându-mi respirația pe poarta liceului și am constat că nu e chiar 

așa cum credeam, erau milioane de elevi ce se reîntâlneau după o vacanță de vară, unii 

de clasa a XII-a ce stăteau lângă poarta liceului așteptând boboacele, unii de clasa a X-

a discutând cu colegii lor și noi, bobocii care eram ba relaxați, ba speriați de tot ce urma 

să se întâmple…  

Eu sinceră sa fiu m-am relaxat, totul părea ok până acum, deși am întârziat cu 

exact 5 minute am ajuns la timp fix înainte de debutul festivității de începere a noului 

an școlar... era un cerc format din elevi de diferite clase, în jurul catedrei din curtea 

școlii, toți îmbrăcați în uniforma liceului zâmbitori, cu roșeață în obraji și nerăbdători 

să se reașeze în băncile din clasele care purtau deja amprenta păstrau cu sfințenie toate 

amintirile într-un singur loc. 

Bobocii au început să se strige imediat după ce elevii mai mari au eliberat curtea 

școlii, nu pot încă descrie emoțiile pe care le-am avut, pot doar spune că țineam sfioasă 

floarea pentru doamna dirigintă în mână și mă asiguram din minut în minut dacă arăta 

bine camașa sau dacă era curată. Primele clase s-au strigat, cele de la matematică-

informatică și apoi urma clasa de științe ale naturii.  

Eram curioasă să îmi cunosc noua mea familie, să cunosc oamenii cu care îmi 

voi petrece fiecare moment fie vesel fie trist, eram mai bine zis nerăbdătoare. Clasa 

mea a început a se striga, am văzut o duzină de oameni apropiindu-se de catedra din 

curtea școlii iar când numele mi-a fost strigat am pășit încrezătoare spre catedră cu 

zâmbetul pe buze. Încet, încet s-au strigat și restul colegilor care urmau a deveni familia 

mea, doamna diriginta ne-a întâmpinat călăuzindu-ne spre noua noastră clasă și 

următoarea noastră a doua casă pentru 4 ani de acum înainte.  

Am făcut cunoștință cu una din viitoarele mele colege, o fată draguță ce 

avea emoții, nu știam atunci că va urma să devină una dintre cele mai bune 

prietene ale mele și mă bucur că am avut curajul să fac cunoștință cu ea. Cu toții 

am intrat prima dată pe ușa școlii urmați de părinți și țintuiți de privirile tuturor 

elevilor mai mari ca noi. 

 

Cum mi-am găsit 

o nouă familie... 

De-ale liceului nostru... 
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Am urcat două etaje pe scările înalte cu multe trepte, am intrat pe coridor și apoi 

pe ușa spre noua noastră clasă. Am zâmbit când mi-am văzut noua clasă, era exact 

cum mi-am imaginat-o. M-am așezat împreună cu Bianca în banca a doua de la 

perete (o fată ce o cunoscusem cu o seară înaintea începerii anului școlar și eram 

atât de fericită - cunoșteam măcar pe cineva din toată clasa), și am invitat-o pe 

fata sfioasă prezentată mai devreme, ce mai târziu aflasem că se numește Natalia, 

să se așeze în spatele nostru adică în banca a treia de la perete.  

Clasa arăta impecabil și totul mi se părea superb pentru că era un loc nou. Diriginta 

s-a așezat în fața clasei începând să se prezinte și apoi să vorbească despre noul 

an școlar ce începea în acea zi și despre liceul în care ne aflam.  

Cu toții aveam acea sclipire în ochi, stăteam cu toții cuminți în băncile noastre 

ascultând cu atenție spusele dirigintei. “O să îmi placă aici!” mă gândesc eu 

uitându-mă la diriginta mea ce ne povestea pe îndelete lucruri noi, eram fermecată 

de tot ce era în acest liceu, de fiecare lucru în parte, nu semăna deloc cu școala 

din care am venit dar îmi plăcea, mirosul de aer proaspat, de cărți noi… mirosul 

de nou an școlar.  

Eram fericită, totul era exact cum îmi imaginasem, eram entuziasmată și 

zâmbeam, zămbeam pentru viitorul ce strălucea din spatele acestui liceu, pentru 

norocul de a nimeri în această clasă, zâmbeam pentru că puteam fi orice voiam să 

fiu fără a-mi fi teamă.  

Eram acasă, cu noua mea familie. 
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Looking for a job is something all of us do at some stage in our lives, be it in our 
own country or abroad. 

When looking for work, it is always important to add information about your 
experience. Some employers may require more information than what you have on your 
CV. If that is the case, you will probably have to write a cover letter. 

A cover letter goes into more detail about your work experience, studies, and career 
objectives, and it will help provide your employer with a better idea of who you are and 
what you are qualified to do. 

Let’s take a look at some helpful tips on how to write a cover letter. 

I. Header: 

Normally a cover letter needs a header of some sort. This will include both you and 
your employer’s details. Your employer’s details should be under your details along the 
top corner of the page, including (name, address, phone number, email address) and 
then the date.  

If you are sending your information in an email, write your personal contact details 
and relevant information at the end of the mail, after your signature. 

 

II. Salutation: 

It’s important to begin your cover letter with a salutation. The most commonly used is 
“Dear Mr/Mrs/Ms and their surname”. If you do not know who the employer is you may 
write “Dear Hiring Manager”. 

 

III. Introduction paragraph: 

In the first paragraph start by explaining what position or job you are applying for. You 
can start by saying “I am writing to apply for the job advertised in…” or “I am writing to 
apply for the job as…” This paragraph only needs to be a few lines long as you are simply 
stating your purpose for applying for the job. 

 

IV. Main body: 

In this paragraph, you should start by giving a summary of your experience and skills. 
These should match the job description. Go into some detail about your studies too and 
how they may be suited to the position. Give an explanation as to why you are interested 
in the job and why you are a suitable candidate for the position. It is important not to 
mirror your CV word by word, but try to expand on your experience. 

 

 

How to Write a Cover Letter 

De la profesor la elev 

 

48 



 

 
 

 

Ask yourself these questions before you write the cover letter: 

• Why are you interested in the job?  

• What can you realistically offer your employer in terms of skills? 

• Are you qualified? 

V. Closing paragraph: 

In closing you should restate your interest in the job and how your experience may be 
suitable (in a summary using different words). Specify whether you will contact the Hiring 
Manager in the next few weeks. Indicate whether you have attached or sent in any relevant 
documents or certificates along with your CV and cover letter. Thank the person for their 
time and consideration.  

Here are some helpful sentences: 

• I thank you for your time and consideration 

• I look forward to hearing from you at your earliest convenience, should I be 
considered 

• I look forward to hearing from you 

 

VI. Ending: 

End your letter in a polite manner “sincerely” or “faithfully” or “regards”, followed by 
your signature and your printed name underneath. If it is an email, then simply type your 
full name followed by your contact details. 

 

Tips 

• Try not to use “I” too much in your writing as it may get repetitive 

• Make sure to go over your cover letter before you send it. You don’t want to send a letter 
full of mistakes 

• Don’t write too much. A page is more than enough to cover all of your relevant experience 

• Don’t repeat yourself too much 

• When possible, address the employer by name and title 

• Use a formal manner of writing, avoid contractions and informal ways of writing 
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Valentine’s day is a day when people celebrate their love. I find this very cute but I don’t really sustain it.  

 

First of all, if you love the person who stands beside you, you don’t need a special day to show 

your affection and your love for them . Why would you bring them presents and give them special 

attention in that day?  Because it’s Valentine’s Day?  If you truly  love them you have to show your 

love every single day , if you want to bring her flowers just because you want to see her smile , it 

doesn’t matter what day is , if you want to tell him how much you love him and prepare a special 

dinner , go ahead, do it !  

Secondly, just because in that day you do special stuffs, it doesn’t really show your love. If 

that’s the only day when you two show your love to each other, let me tell you that you’re not truly in 

love. Lovers should communicate their affection every day with little things that makes you fall in 

love deeper and deeper. Sometimes people work hard to get a person and make that person fall for 

them, but after that they stop doing what they did to get you. Unfortunately, not everyone know how 

it’s like to be in love, how you put that person on the first place and how you would do anything to 

see them happy.  

Stop loving each other just in special days and love the person who stands right next to you 

everyday, not because you have to do it, but because you really do. 

 

 

  

Valentine’s Day 
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Every time I think about the generation gap between young and 

old, there is one term that keeps coming to mind: “Carpe diem”, a Latin 

aphorism translated as “Live the moment” or “Seize the Day”. 

I, personally, gave up on making plans to live by. I figured out that 

something adults had been missing was actually life itself. They keep 

making plans for everything, not taking in account the fact that at any 

moment there is a great possibility that something could come up and 

change the situations they based their plans on. Usually, these plans 

are meant to lead them to a successful life.  

In my opinion, success is the highest goal people set up for 

themselves and need to reach so they could call themselves successful. 

People tend to generalize success, allowing themselves to judge others 

by the general truth they impose but since success is subjective and 

varies from person to person, it can’t have a general true form. The 

truth which can’t be proved is and will always be subjective. Therefore, 

it can’t even be called ‘truth’ but an opinion. 

Taking an extreme example, in case of an Apocalypse, the older 

generation would be more prone to feel regret than the younger 

generation because adults would realise how life flew past them, 

without taking advantage of living it.  

Overall, I believe my generation could teach adults to live life 

more freely, without imposing so many plastic goals to themselves 

and, even more important, to their children.  

 

  

XII F 

CARPE DIEM 
Despre viață... 

 

51 



 

 

 

 

          În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e 

marcat odată cu postul de şapte  săptămâni.         

O semnificaţie foarte importantă o are „Joia 

Mare” din „Săptămâna Patimilor”. Din această 

zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se 

concentrează asupra casei și curţii, pentru ca 

totul să fie curat. Tot în “Joia Mare”, femeile 

încep să pregătească pasca şi să vopsească 
ouăle. 

          Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii 

se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, 

iau câte o lumânare şi pornesc către biserică unde preotul, cu „Sfânta Evanghelie” 

şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea aprinsă şi 

înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Hristos a înviat!” toţi cei 

prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!” , răspunsul fiind 

recunoaşterea tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi 

face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o 

va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele 

(pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se 

sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Credinţe și Superstiţii de Paște: 

o La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator. 

o În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de 

câte ori vei vrea să lucrezi câmpul. 

o Lumânarea de la Înviere trebuie păstrată în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi 

naturale, supărări. 

o În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofă cu apă neîncepută. Se spune 

că vei avea vederea buna în restul anului. 

 

 

 

 

 

Din supersțiile bunicii... 

Sărbătorile Pascale 
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o Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus 

un ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, 

prosperităţii şi sporului în toate. 

o În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

o Crucea de pe pască anafura sunt considerate un leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele 

peste an. 

o Cocoşul sfinţit de Paşti se crede a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul 

cocoşul în acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

o La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate 

trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi 

uşor ca pasărea. 

o Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

o Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

o De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

o Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 

o De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se 

întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

o Se spune că cei ce mor în duminica de Paşti sunt scutiţi de “Judecata divină”, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 

o Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc.  
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Tot ce trebuie să faci este să urmezi 4 pași: 

1. Intră pe www.magazinbaterel.ro . 

2. Creează-ți cont și înscriete în campanie! 

3. Colectează baterii uzate și deșeuri electrice .  

4. Cu punctele adunate , comandă premiile dorite! 

Asociația Environ (în calitate de “Organizator”) în parteneriat cu Asociația Sistemului Național de 

Reciclare a Bateriilor și cu sprijinul Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor  și Ministerul Educației 

Naționale, organizează în perioada 12.09.2016 - 15.06.2017 cea de-a șasea ediție a campaniei de 

conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă  “Baterel și Lumea NON-E“. 

Scopul acestei campanii este de a implica atât elevii din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal cât și a cadrelor didactice  în realizarea unei rețele naționale de colectare și reciclare selectivă (în 

special a deșeurilor electrice de mici dimensiuni și a bateriilor uzate în unitățile de învățământ 

preuniversitar). 

Campania de colectare se va desfășura astfel: 

• Fiecare instituție de învățământ înscrisă în Campanie va preda în mod gratuit către Organizatori 

bateriile și acumulatorii uzați colectați în containerele puse la dispoziție și deșeurile de echipamente 

electrice și electronice (DEEE) colectate. 

 • La fiecare predare de DEEE de mici dimensiuni fiecare elev va primi un număr de puncte 

corespunzător tipului de deșeu predat; 

 • Punctele se vor acorda în funcție de tipul de deșeu electric predat conform tabelului de 

corespondență între tipul deșeului și numărul de puncte (afișat la avizier-etajul I); 

 • Punctele primite la fiecare predare de deșeuri tip DEEE se cumulează cu cele primite anterior; 

 • Pentru a facilita acordarea punctelor, fiecare deșeu predat trebuiă să fie prevăzut cu o etichetă care 

să conțină: numele elevului, unitatea de învățământ, clasa și numele profesorului coordonator( în cazul 

nostru, profesorul coordonator este: Nicolaie Mariana); 

În plus, dacă participi la competiția de desene sau proiecte, poți câștiga un loc într-un summer 

camp tematic! Mai mult, cele mai active unități de învățământ vor fi premiate cu dotări în valoare de 

1000, 800 respectiv 500 de euro! 

Pe lângă toate aceste premii , ai șansa de a păstra mediul sănătos, dar și să reintroduci în circuitul 

economic materiale care devin din ce în ce mai greu de găsit.  

Întreține și tu planeta așa cum ea te îngrijește pe tine! 

 

Reciclează și 
Baterel te premiază! 
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"Cu cât am desenat mai 

mult, cu atât mi-am dat seama că 

nu pot sta prea mult timp fără să 

desenez nimic, pur și simplu simt 

că lipsește ceva. Acum, desenul 

este activitatea care mă ajută cel 

mai bine să mă relaxez." 

Vasile  Nichi – XII A 
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 Vă invităm pe toți, elevi ai Liceului Teoretic “Alexandru Marghiloman” 

Buzău să participați la concursul de creație al revistei liceului. Concursul se va 

organiza pe 3 secțiuni: 

1. Secțiunea proză și poezie 

În cadrul acestei secțiuni, puteți trimite texte în proză sau poezie pe teme 

non-științifice, care să fie integral creație proprie și originală. 

2. Secțiune plastică 

În această secțiune sunt incluse desene, picturi sau orice altă formă de artă. De 

exemplu, dacă vrem să ne prezentăm sculpturile putem face un articol în care să scriem despre 

pasiunea noastră și să atașăm obligatoriu câteva imagini cu creațiile noastre. În cazul 

desenelor, vor fi primite desenele propriu-zise care vor fi scanate și apoi înapoiate 

proprietarilor și în cazul altor materiale care nu pot fi incluse într-o revistă în forma lor 

clasica(de pildă sculpturi) ele vor fi verificate de persoana care va primi materialul cu care vă 

înscrieți. Materialele prezentate trebuie să fie creație proprie și să fie originale. 

3. Secțiunea științifică 

Pentru această secțiune vor fi trimise doar materiale cu caracter științific, pot fi 

utilizate diverse surse de informare, cu precizarea acestora, în cazul cărților (vedeți exemplul 

articolului cu Alexandru Marghiloman de la începutul revistei). Iar în cazul surselor de 

informare online, se va specifica linkul de pe care ați luat informația. Menționăm că 

materialele nu trebuie să conțină foarte multe citate din sursele de informare (maximum 

30%), altfel vor fi descalificate. 

Concursul se desfășoară în perioada: 14 Septembrie 2017- 12 martie 2018.  

Fiecare participant poate concura doar cu câte un material, dar poate 

trimite și ale articole care vor fi publicate în revista de anul viitor. 

Tip: Puteți pregăti materialele din vacanța de vară. 

Materialele vor fi primite de către: 

Soare Dorin Mădălin - clasa a XI-a A (sala 1.1) 

Profesor Sin Carmen - Profesor de Limba Engleză 

Vor fi selectați 3 câștigători, unul din fiecare 

secțiune, iar premiul constă într-o revistă gratuită în care 

vă veți găsi bineînțeles creația. 

Concursul revistei liceului 
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Sperăm că v-a plăcut revista și vă așteptăm cu păreri 

și idei pentru numărul următor. Vă rugăm să nu ne 

judecați pentru o mică greşeală de redactare sau de altă 

narută și să ne susțineți efortul trimițându-ne materiale. 

Intenționăm să publicăm un “Fascicol” până la finele 

acestui an școlar. Numărul programat să apară în primul 

semestru nu a putut fi publicat din cauza lipsei de timp. 

Poate că dacă ne-am uni și am lucra mai mulți la revistă 

am reuși, de aceea vă rog să vă implicați! 

Dorim să le mulțumim sponsorilor: domnului 

profesor Dragosin Valentin și domnului profesor 

Georgescu Cristian care au suținut financiar tipărirea 

acestei reviste.  

Colegilor din calsele a XII-a le urăm mult success la 

examenul de Bacalaureat, multă putere de muncă, pentru 

că rar vine succesul fără muncă asiduă și desigur spor la 

învățat! Colegii din clasele a IX-a care abia ați cunoscut 

liceul nostru vă invităm să ne fiți alături, având șansa să 

duceți această publicație mai departe. 

Spor la învăţat pentru Bacalaureat!!! 

          Redacția  

Notă editorială 



 

 

 


