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Examenele naţionale de anul acesta au fost foarte uşoare pentru cei ce s-au pregătit. 

La matematică au fost uşoare , poate prea uşoare. Motiv pentru care nu cred că s-a 

făcut o departajare în adevăratul sens al cuvântului. Nivelul a fost redus faţă de anii 

trecuţi. Au fost numai lucruri de bază şi nici nu am fost nevoiţi să facem eforturi de 

gândire.  

DA! 

Nici anul trecut subiectele de la matematică nu au fost foarte grele, dar măcar 

ultimul subiect a pus o oarecare dificultate. La română subiectele au fost 

accesibile.  

 Notele au fost foarte mici la simulari, la nivel naţional, însă o parte dintre aceste 

simulari au fost susţinute de elevi înainte ca ei să parcurgă toata materia, înainte de 

Este posibil să fi avut greşeli în ciuda faptului că au fost simple tocmai pentru că a fost 

atât de superficial şi ne aşteptam la o capcană cum am fost obişnuiţi. Poate că au 

apărut şi diferenţe de interpretare dintre evaluator şi elev în cazul subiectului la limba 

română. 

În orice caz , elevii care nu s-au pregătit în cei 4 ani de generală , probabil că au avut 

note mici. 

Sfatul meu pentru cei ce susţin acest examen este să înveţe absolut tot deoarece 

există posbilitatea de a apărea "capcane" din orice parte, dar, să nu se 

îmbolnăvească din cauza stresului deoarece aceste examene vor trece foarte repede, 

fără să îţi dai seama. 

CUM CREDEM NOI CA A FOST... 

   Evaluarea Nationala 

din anul 2013 a constat 

in doua examene scrise 

la limba si literatura 

romana si la matematica. 

   Subiectul de limba si 

literatura romana era 

impartit pe 2 subiecte 

ambele cu text la prima 

vedere si cerinte pe text 

la primul subiect fiind 

text literar iar la 

s u b i e c t u l  2  t ex t 

nonliterar. 

   L a  m a t e m a t i c a 

examenul este impartit in 

3 subiecte. La primul 

subiect se raspunde doar 

cu rezultatul final iar 

acela este singurul 

punctat, la al doilea sunt 

probleme de algebra cu 

rezlvare intreaga iar la al 

treilea probleme de 

geomet r i e  to t  cu 

rezolvare intreaga. 

  Pentru media finala de 

admitere se ia in calcul 

media celor doua 

examene si media  

generala pe clasele 5-8 

ambele in procentaj de 

50% 
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Balul bobocilor este primul lucru care îi vine în minte 

oricărui elev intrat la liceu. Pentru primul meu bal a fost 

unul perfect pot spune. În primul rând mi-a plăcut, 

atmosfera, a fost frumoasă,  juriul, organizatorii, şi noi, 

bobocii, ne-am simţit cu toţii foarte bine, în special 

participanţii la bal, care s-au simţit în centrul atenţiei. Am 

primit laude din partea profesorilor că a fost cel mai bine 

organizat bal. 

Ca sa intrăm cu totul în atmosferă, Rude a făcut show. 

Artista a ridicat elevii în picioare, care au umplut clubul și 

au dansat plini de energie. 

Apoi, Grasu XXL și-a făcut o apariție spectaculoasă pe 

scenă și a întreținut atmosfera de final, ca și cum petrecerea 

ar fi continuat la nesfârșit. Toată seara, elevii din Murgoci 

au fost plini de viață și porniți pe distracție, căci au dansat 

ore întregi, fără a da semne de oboseală. La așa baluri să tot 

mergi! 

Ţin să felicit din nou pe Miss Boboc si Mister 

Boboc care s-au descurat foarte bine, acum normal 

că au existat speculaţii că juriul a aranjat notele, 

miss ne-a facut cinste cu băutură că x ne-a dat bani 

si ne-a promis că ne dă de băut dacă o să iasă 

Mister şi multe alte tâmpenii de doi lei. Pe lânga 

cei doi câştigători, vreau să il felicit şi pe colegul 

meu, Răzvan, de care sunt mândră că a participat. 

Dache Andra 
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 Ne-am plictisit de mondenităţi şi alte 

showbiz-uri (zicem noi) aşa că ne-am gândit să 
clasificăm atitudinea oamenilor REALI, aflaţi în 

situaţii REALE. 

-Cu siguranţă fiecare dintre noi am trecut prin momentul 

acela în care suntem "prinşi in flagrant" (cu tema 
nefăcută, lecţia neînvăţată sau nefiind atenţi la oră). 

    De obicei alegem să căutăm scuze 

şi să dăm vina pe oricine altcineva . 
("Dacă moare capra mea, a vecinului 
de ce sa trăiască?")  

    Niciodată nu vei ieşi din impas 
procedând aşa, ba mai mult de atât, 

 Continuă să te pregăteşti pentru 

ore şi oferă-le puţin mai multă 
atenţie (deşi pare aproape 
imposibil, cu perseverenţă poţi 

reuşi! ) 
 Implicarea în cât mai multe 

activităţi!    
 Un pont: Dacă participi la 

activităţile şcolare , poţi crea o 

imagine bună în faţa domnilor 
profesori (şi bonus , în unele 

cazuri poţi " evita" unele ore ). 

Mai mult ca sigur, fiecare dintre voi vă 

petreceţi majoritatea timpului liber 
navigând pe Facebook. Aşa că ne-am 
gândit să comentăm câteva situaţii legate 

de acest site de socializare.  

Ne-am străduit să găsim o 

întrebuinţare pozitivă a acestuia şi 
am reuşit: posibilitatea de a revedea 
persoane aflate la distanţe destul de 

mari, ușurința în exprimare a 
timizilor.... 

"Limbajul codificat"  

 Foarte multi utilizatori suferă de 
sindromul " k" sau alte " boli" 
asemănătoare. Nu credem că doriţi 

să ajungem în situaţia în care va fi 
creată opţiunea: "Pentru limba 

română, apasă tasta 1." 

Ene Claudia,       Chicăroșă Florina 
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Ce este voluntariatul? 
Activitatea desfasurata din proprie initiativa de catre o persoana fizica prin care aceasta isi ofera timpul, 
talentul, energia, cunostintele si abilitatile in folosul comunitatii, fara a fi recompensat material, in domenii 
variate cum ar fi: social, sanatate, cultural, civic, protectia mediului, etc 

DREPTURILE VOLUNTARILOR 

 Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale atat 

de catre conducerea organizatiei cat si de angajati; 

 Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire 

de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri 

politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel 

de educatie, stare civila, situatie economica sau orice 

alte asemenea criterii; 

 Dreptul de a avea acces la cat mai multe informatii 

despre organizatia in cadrul careia urmeaza sa acti-

veze; 

 Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea 

programului la care urmeaza sa participe; 

 Dreptul de a primi o fisa de post pentru activitatea pe 

care urmeaza sa o desfasoare; 

 Dreptul de a isi desfasura activitatea in concordanta 

cu preferintele personale, temperamentul, experienta 

de viata, studiile si experienta profesionala; 

 Dreptul de a participa la sesiuni de formare in dome-

niul in care presteaza activitatea, atat la inceputul 

activitatii cat si pe parcurs pentru a beneficia tot tim-

put de cele mai noi informatii in domeniu; 

 Dreptul la orientare din partea unei persoane cu ex-

perienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care 

dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale; 

 Dreptul la un loc unde sa isi desfasoare activitatea si 

accesul la echipamentul si consumabilele necesare 

derularii activitatii; 

 Dreptul de a i se asigura (de catre organizatie/

institutie) protectia muncii (in conditiile legale), in 

functie de natura si de caracteristicile activitatii pe 

care o desfasoara; 

 Dreptul de a i se rambursa la solicitare cheltuielile 

efectuate pentru derularea activitatii; 

 Dreptul de a fi asigurat (de catre organizatie/

institutie, in conditiile prevazute de lege) împotriva 

riscurilor de accident si de boala care decurg din na-

tura activitatii pe care o desfasoara; in lipsa asigura-

rii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de 

catre organizatia/institutia; 

 Dreptul la o durata a timpului de lucru (stabilita in 

conditiile legii) care sa nu ii afecteze sanatatea si 

resursele psiho-fizice; 

 Dreptul de a i se elibera de catre organizatia/

institutia un certificat nominal care sa ateste calitatea 

de voluntar; 

 Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezulta-

tele avute;  

  

Mazîlu Alexandru 



Page 8  DA! 

E.Y.P. este un proiect al Fundatiei E.Y.P. Romania. Romania participa la programele E.Y.P. din anul 1996, 

odata cu desfasurarea sesiunii internationale de la Salonic. Acest program a fost infiintat in Franta in anul 

1987 si este o organizatie deschisa tinerilor din intraga Europa pe care ii incurajeaza in exprimarea opiniilor 

proprii legate de constituirea Europei unite. Limbile oficiale in E.Y.P. sunt engleza si franceza. 

In perioada 27-30 martie 2014 a avut loc Etapa Regionala de Selectie Moldova E.Y.P. Romania. Aceasta 

etapa este o pregatire pentru nationala care va avea loc la Oradea. E.Y.P.  

E.Y.P. NU ESTE O COMPETITIE ! 

 Promoveaza lucrul in echipa si socializarea intre comitete. 

Fiecare echipa este formata din 11 delegati printre care un 

ambasador    (seful echipei) si un muzician (care trebuie sa 

interpreteze o melodie in una din serile etapei). 

 Fiecare delagatie primeste cate un chairperson care ii 

ajuta la organizarea echipei, programului si a  rezolutiilor.   

Toate sesiunile EYP se desfasoara conform 

unui program care are la baza o metodologie 

comuna: 

 Mai intai, participantii sunt impartiti in 

comitete si implicate in trainingul de 

comunicare numit “Teambuilding”. 

 In etapa urmatoare, Committee Work (Munca 

in comitet), tinerii delegati lucreaza impreuna 

pe o tema  curenta de politica europeana si 

propun o motiune de rezolutie. 

 In final, rezolutiile tuturor comitetelorsunt 

dezbatute intr-oAdunare generala parlamentara, 

urmarind modelul Parlamentului European si 

unde limbile de lucru sunt engleza si franceza. 

 Prin prizma unor evenimente culturale, 

precum Euroconcert-ul, Eurovillage-ul sau 

Prezentarea Tarilor, participantii devin activi si 

creativi in exprimarea prin muzica, jucarea unui 

rol sau dans 

Din clasa noastră au participat 

la faza regională EYP în acest 

an, la Oglinzi, Jud. Neamț, între 

28 și 30 martie, Hodiș Mihnea, 

Șerban Gabriel, Chiper Andrei, 

Lazarescu Sinziana, Incrosnatu 

Diana. Am obținut al treilea 

punctaj și vom merge și la 

națională! 
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Junior Achievement în lume 

Junior Achievement WorldwideR a fost fondată in 1919 in 

SUA. Este cea mai mare şi mai dinamică organizaţie 

internaţională de educaţie economică şi antreprenorială, fiind 

prezentă in 123 de ţări.  Anual, programele JA Romania de tip 

learning by doing sunt urmate de peste 9,7 milioane de elevi şi 

studenţi din intreaga lume, cu sprijinul a peste 330.000 de 

consultanţi voluntari. Cu o activitate de peste 40 de ani pe 

piaţa educaţională europeană, Junior AchievementR Young 

Enterprise (JAYE), Europe implementează programe, 

competiţii şi evenimente la care participă anual 3.200.000 de 

elevi şi studenţi, 89.000 de profesori şi 103.000 de consultanţi 

Junior Achievement 

Junior Achievement în România 
Din 1993, sub sloganul „Investeşte in educaţie!”, 

organizaţia Junior Achievement RomaniaR (JAR) 

implementează programe pentru tineri, elevi şi 

studenţi. JAR este parte a Junior Achievement 

WorldwideR, USA şi JAYE, Europe. 

MISIUNE 

Să inspire şi să pregătească tanăra 

generaţie pentru a reuşi in economia de 

piaţă. 

Interact 
 Interact este o subcategorie a organizaţiei de 

voluntariat Rotary si se adreseză tinerilor cu vârste 

cuprinse între 12 si 18 ani. După ce un membru 

depaşeşte vârsta de 18 ani poate intra in Rotaract, cea 

de a 2-a subcategore Rotary pentru tineri cu vârste 

cuprinse între 18 si 30 de ani. 

 Rotary este clubul sponsor Interact si 

Rotaract. Clubul Interact se ocupă cu organizarea de 

proiecte în scop  caritabil, cu dezvoltarea mentalitatii 

tinerilor care sunt membri. 

 Calităţile necesare pentru a deveni membru 

Interact sunt spirit de echipă, abilitaţi de 

leadership,serioztate si dorinţa de a schimba ceva. 

 

 

 

Interact Brăila 
 Interact Braila a devenit club 

official pe data de 29 martie 2014.Înainte 

de asta au mai avut loc 4 proiecte. În 

primul nostru proiect i-am ajutat pe copiii 

de la scoala general numărul 2 din Pechea 

afectaţi de inundaţii cu rechizite şi 

ghiozdane. 

 Al doilea proiect a constat în 

târgul de caritate organizat in holul 

teatrului Maria Filotti. După aceea au 

urmat proiectele organizate cu ocazia 

sarbătorilor de iarnă precum Sf. Nicolae si 

Crăciunul. 

 

Fii schimbarea pe care tu ti-o doreşti în lume 
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 Oamenii consuma astazi droguri mai 

mult ca oricand. De ce consuma oamenii 
droguri ? Raspunsul pare a fi simplu… ei 
doresc sa simta altceva decat de obicei. 

Este gresit sa spui si sa faci: “incerc doar 
odata de curiozitate”. Daca iei odata vei 

dori sa mai iei odata si astfel vei ajunge 
fara sa-ti dai seama la dependenta. Suntem 
usor de infleuntat iar pentru unii anturajul 

este distrugator. Cercul de prieteni in care 
ne invartim este una din cauzele care duc la 

dependenta de droguri. “Daca ia el, de ce 
sa nu incerc si eu?” Si asa incepe totul… si 
apoi urmeaza chinul. Foarte multi dintre cei 

care au luat droguri regreta enorm ca a au 
facut acest pas negativ in viata. Unii au 

reusit sa renunte, altii nu au reusit. Insa 
pentru toti, integrarea sau reintegrarea in 
societate va fi foarte dificila. O persoana 

care este cunoscuta ca ia droguri sau ca a 
luat droguri este oarecum respinsa de 

societate. Lumea te va privi altfel, se va feri 
de tine. Sa nu te miri daca nu iti vei gasi un 
loc de munca. In fond, cine va angaja pe 

cineva care se drogheaza ? NIMENI. » 

 Drogurile sunt substante create artificial 

de om, fie din plante, fie pe cale chimica. 
Consumul periodic de stupefiante duce la 
aparitia tulburarilor respiratorii si a 

constipatiei, scaderea in greutate, iar la 
femei apare menstruatia neregulata. Din 

punct de vedere psihic pot aparea: 
anxietate, schimbari ale starii de spirit, 
paranoia, oboseala extrema, iritabilitate, 

depresie si insomnie grava, somn agitat si 
neodihnitor. Toxicomanii sfarsesc de regula 

prin sinucidere, supradoza, infarcte 
miocardice, accidente vasculare cerebrale, 

blocaj renal si ciroza hepatica. 

 A fost greu până la ” Dă-mi și mie să 
încerc!” Prima doză, odată ajunsă în sânge 

apoi la creier a fost fatală! De ce? Iată! 
Produce dependență. Organismul simte că îi 

lipsește ceva din alcătuirea sa chimică... 
Drept urmare trimite stimuli creierului 
atenționându-l în ceea ce privește nivelul 

substanțelor din organism. Astfel, individul 
simte nevoia să consume iar ... și iar și 

iar... 

  

Musat Iulian & Popa Sergiu 

Spune  

STOP Drogurilor!  

Viața are prioritate! 
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Cum sa obtii un look sofisticat  

In primul rând, acordă o mare atentie contextului sau evenimentului 

la care iei parte!  

In cazurile in care esti nesigura in legatura cu tinuta potrivita sau 

nivelul de eleganta al evenimentului la care esti invitate, sfatul meu 

e sa mergi pe varianta mai pretentioasa; e mai confortabil sa fii 

putin prea eleganta decat sa fii pusa intr-o postura stanjenitoare, sa 

Accesoriile sunt extrem de importante intr-o tinuta: "Incearca sa 

fii atenta la materiale si sa nu faci rabat de la calitate cand vine 

vorba de piese clasice si accesorii. Pantofii, gentile, bijuteriile si, 

in general, investitiile pe termen lung, trebuie sa fie de o calitate 

superioara."  

Asa se face ca, printre accesoriile ei intalnim branduri celebre 

precum Calvin Klein, Missoni, Dolce&Gabbana, Fendi, Prada 

sau Michael Kors. Nu trebuie sa ai neaparat 90-60-90 pentru a fi 

o fashionista veritabila. De fapt, asta este farmecul lor, se remarca 

tocmai pentru ca stiu exact ce sa imbrace, cum sa imbrace, in asa 

fel incat sa arate fantastic. Sigur iti doresti si tu sa inveti sa faci 

Nu uita ca scoala nu este un podium de moda, iar scopul prezentei tale acolo este de a invata si de a 

dobandi cat mai multe cunostinte. Bunul gust merge mana in mana cu bunul simt, deci nu uita ca 

profesorilor trebuie sa le faci cunoscute cunostintele tale, si nu picioarele, sanii sau buricul. Poti obtine 

un look feminin si intr-o pereche de blugi si un tricou alb. Oricand poti adauga un element vestimentar 

sau un accesoriu care sa te faca remarcata, precum o geanta maxi in loc de un rucsac, o geaca in culori 

Dumitriu Irini 

http://www.foodstory.ro/
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1) Crează şi menţine o bună 

condiţie fizică. Dacă aveţi un 

stil de viaţă sedentar, în mod 

cert nu sunteţi în cea mai 

bună formă. Condiţia fizică 

reprez intă starea unei 

persoane (sportiv) din punct 

de vedere al condiţiei sale. 

2) Sportul vă integrează într-

u n  g r u p  d e  o a m e n i 

sănătoşi. Socializarea este 

foare importantă, iar dacă o 

faceţi într-un grup care 

practică sport este un avantaj, 

pentru că există îndeletniciri 

comune, cu un grad mare de 

optimism şi cu preocupări ce 

ţin de sănătate şi prevenţie. 

3) Căpătaţi un mare grad de 

încredere şi respect faţă de 

voi. În clipa în care practicaţi 

un sport, treceţi peste multe 

bariere fizice şi psihice, iar 

depăşirea acestor limite vă 

face să vă simţiţi că este la 

îndemână să schimbaţi orice 

în viaţa, să luaţi decizii 

complexe şi să le aplicaţi în 

viaţă. 

4) Realizaţi un tonus muscular 

bun. Persoanele implicate în 

activităţi sportive au un tonus 

muscular bun şi o musculatură 

bine definită şi puternică, în 

t i m p  c e  p e r s o a n e l e 

neantrenate au un tonus slab, 

un aspect pufos al muşchilor 

şi consistenţa unei meduze. 

5) Ajută la creşterea 

capacităţii mentale. 

 Implicarea în activităţi 

sportive organizate vă ajută 

să fiţi mai riguros şi mai bine 

organizat, mai atent cu 

distribuirea timpului  şi 

organizarea lui şi mai implicat 

în activităţile curente pe care 

le aveţi. În funcţie de sportul 

pe care îl practicaţi se 

dezvoltă reflexe, rapiditate în 

gândirie şi în analizare a 

situaţiilor variate. 

6) Elimină tulburările de 

personalitate. Prin sport 

d i r i j ă m  a c c e s e l e  d e 

agresivitate către mişcări 

coordonate şi controlate în săli 

speciale, unde practicăm arte 

ma r ţ i a l e ,  b ox ,  l u p t e , 

bodybuilding etc. Efortul din 

timpul antrenamentelor ne 

oboseşte îndeajuns ca să nu 

mai dorim să fim agresivi. 

7) Elimină insomnia. Prin 

mişcare eliminăm diferite 

t o x i n e  ş i  r e l a x ă m 

musculatura. Eliberarea de 

serotonină şi endorfină ne 

ajută să dormim mai bine, să 

fim mai relaxaţi şi optimişti. 

8) Reduce riscul afecţiunilor 

cardiovasculare. Muşchiul 

inimii este mai bine antrenat 

şi pompează mai mult sânge, 

bate mai regulat şi este mai 

puţin predispus la diferite 

afecţiuni caracteristice unui 

om sedentar. 

9) Încetineşte procesul de 

deteriorare a muşchiului 

inimii. 

10) Încetineşte îmbătrânirea 

ca proces fizic. 

11) Ne determină să ne 

hrănim mai sănătos. Un om 

care face mişcare are alte 

nevoi alimentare şi este mai 

conştient de importanţa unei 

diete echilibrate. 

12) Implică suplimentarea cu 

minera l e ,  v i t amine  ş i 

an t i ox i dan ţ i .Neces i tă ţ i l e 

organismului unui sportiv în 

ceea ce priveşte cantităţile de 

minera l e ,  v i t amine  ş i 

antioxidanţi sunt diferite de 

ale unui om sedentar. 

Suplimentarea se face pe cale 

naturală (prin mâncare) şi 

artificială (prin pastile). 
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13) Creşte secreţia de serotonină şi 

endorfină. Aceştia sunt hormoni foarte 

importanţi în relaxarea noastră şi în asigurarea 

unui somn liniştit. 

14) Întinereşte pielea. 

15) Modifică metabolismul. Un sportiv are un 

metabolism activ orientat spre furnizarea de 

energie, nu spre stocare (aşa cum este 

metabolismul lent al unei persoane 

sedentare). Veţi putea mânca mai mult, fără 

a pune kilograme în plus. 

16) Schimbă compoziţia organismului (muşchi 

versus grăsime). Singurul mod sănătos prin 

care puteţi schimba raportul de grăsime/

muşchi în organism este sportul. O masă 

musculară mare şi un ţesut adipos mic (dar 

necesar) reprezintă cheia unui organism 

sănătos şi frumos. 

17) Creşte rezistenţa la diverse boli. Sistemul 

imunitar al unui sportiv este mai puternic 

decât al unui om sedentar. Recuperarea după 

diverse boli este mai rapidă şi efectele 

negative sunt mai reduse. Sa nu credeţi însă 

ca un sportiv nu se îmbolnăveşte… şi ei sunt 

oameni, doar că au o rezistenţă mai bună la 

boli comune, mai mare decât a celorlalţi. 

18) Creşte calitatea vieţii la bolnavi 

19) Integrează social persoanele cu handicap 

fizic. Un handicap fizic nu trebuie să însemne 

sfârşitul unei vieţi, ci adaptarea la una nouă. 

20) Creşte densitatea osoasă prevenind 

osteoporoza. Acest capitol este de interes mai 

ales pentru femei. Prin sport creşte rata de 

absorbţie a calciului în oase. 

21) Reduce colesterolul rău şi creşte 

colesterolul bun. 

22) Asigură o circulaţie sanguină bună şi o 

capacitate cardiovasculară bună 

23) Regularizează presiunea sângelui 

24) Asigură un ciclu respirator complet şi 

puternic, favorizând oxigenarea întregului 

organism. 

Prin acest articol incurajez practicarea sportului de orice fel, la orice nivel (amator/profesional), 

deoarece scopurile principale sunt sanatatea si socializarea, nu neaparat performanta.  

Serban Gabriel 
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Calisthenics este un sport ce constă într-o varietate de exerciţii, de obicei ritmice, fără 

a folosi aparate sau echipamente. Acest sport te face să devii mai puternic, mai 

flexibil şi mai rezistent, folosindu-te de propria ta greutate corporală. 

De asemenea,vei fii 

mereu în formă şi vei 

arată bine. Pe lângă 

beneficiile fizice, si din 

punct de vedere al 

psihicului te vei simţi 

mai bine. 

Vei fii mai relaxat, mai 

energic, iar capacitatea 

ta  de atenţ ie  s i 

memorare va creşte 

considerabil. Acest sport 

este practicat şi in 

anumite unitaţi militare, 

d e o a r e c e  d e z v o l ta 

abilitaţile psihomotore, 

spiritul de echipa si 

disciplina (Synchronized  

physical  training).      

Unii dintre cei mai buni 

practicanţi ai acestui 

s p o r t  s u n t :  B a r 

Brothers, Bar Starzz, 

Mad Barz  şi Frank 

Medrano. 

     Mâine încep…AZI 

încep! Fii diferit! Totul 

depinde de tine, si 

reflexia ta in oglinda 

"Forta fara echilibru, agilitate, coordonare si explozie reprezinta puterea care din punct de 

vedere atletic este neutilizabila"  

Ce este Calisthenics? 

 Cuvântul Calisthenics vine din cuvântul grecesc „kallos”  pentru frumuseţe si „thenos”  pentru putere. 

Deasemena componentele sportului sunt pentru a dobândi putere fizică  dar sportul de asemenea influenteaya 

partea emoţională si dezvoltarea socială a băieţilor şi a fetelor prin prietenie şi muncă în echipă.  

 Calisthenics este un sport artistic unic in Australia. Acesta combină dansul, gimnastica, cântatul, 

utilizarea aparatelor şi balet-fiecare pentru 3-4 minute-şi reprezintă probele la competiţii. 

 Sunt diferite nivele de Calisthenics, unele cluburi sunt non-competitive, performând doar la 

reprezenţaţia lor anuală. Cluburile din afara Australiei oferă cursuri pentru copii de la 3 ani. 

Sport sau artă? 

 Calisthenics poate fi introdus in ambele categorii. Ca sport încurajează dezvoltarea psihică, 

coordonarea, autodisciplina şi spiritul de echipă. Ca artă, dezvoltă urechea muzicală şi ritmul, frumuseţea 

modului de prezentare şi bucuria de a fi pe scenă. 
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Fotbalul este este sportul care 

imbina forta, inteligenta, curajul; 

indrazneala si eleganta miscarilor 

atragand in jurul sau copiii de la cea 

mai frageda varsta, care incearca sa-

si imite idolii din arena, si care 

raman extaziati si fericiti ca au 

reusit sa descopere frumusetile 

jocului de fotbal. Fotbalul este un 

joc sportiv ce se disputa intre doua 

echipe formate din cite 11 jucatori, 

fiecare dintre acestia cautand sa 

introduca mingea in poarta adversa, 

lovind-o cu piciorul sau cu orice 

parte a corpului, in afara de brate. 

Acest joc sportiv constituie unul din 

fenomenete epocii noastre, si se 

poate afirma ca vorbind de secolul 

XX, de societatea de azi, istoria va 

consemna acest sport, iubit de 

milioane de copii, tineri si adulti.  

Prima dovada istorica care atesta 

jocul cu mingea se afla in cronicile 

engleze din anul 1175. In Franta, in 

sec. XIV se practica ceva 

asemanator si anume jocul «La 

soule», iar in Italia «Il giuoco del 

calcio» (joc cu piciorul). 

In anul 1602 in Anglia apar, in 

cartea lui Carew «Surwey of 

Cornwall» (Priviri asupra Cornwall-

ului), primele detalii asupra acestui 

joc sportiv. In perioada respectiva 

se practicau doua feluri de jocuri cu 

mingea: «Hurling at gooles» 

(aruncare la porti) si «Hurling over 

country» (aruncare la distanta). 

Incepand din sec. XVIII, in orasul 

Rugby elevii incep sa practice, dupa 

reguli bine definite, jocul «Hurling 

at does» - sau rugbyul de astazi, iar 

la  scol i le Chartenhanse s i 

Westminster, jucatorii erau obligati 

de alte reguli sa conduca mingea cu 

piciorul; ceea ce a dus la o noua 

denumire a jocului: «Dribling 

game», stramosul fotbalului de azi. 

La 26 octombrie 1863 ia fiinta in 

Anglia prima asociatie de fotbal si 

primul regulament de joc care 

cuprindea 13 articole. In anul 1904 

a  f o s t  c r e a t a  « F e d e r a t i a 

In ternat ionala  de Fotbal  - 

Asociatie», F.I.FA.), care aduce o 

serie de modificari in regulile de 

desfasurare a acestui joc. In 1930 

F.I.F.A. a initial organizarea 

campionatului mondial; a carei 

prima editie s-a desfasurat in 

Uruguay. 

In tara noastra jocul de fotbal a 

inceput sa se practice din anul 1903, 

iar in 1905 s-a constituit primul 

club de fotbal - «Olimpia» si in 

1909 ia fiinta a doua echipa din 

Bucuresti cu denumirea de F.C. 

C o l e n t i n a .  P r i m u l  m e c i 

international se desfasoara in 1911, 

romanii avand ca adversari echipa 

Galatasarai din Constantinopol. In 

1912 se infiinteaza Federatia 

Societatilor Sportive din Romania, 

care avea o comisie centrala de 

fotbal. 

Dupa anul 1919 iau fiinta alte 

cluburi ca: Tricolorul, Venus, 

Chinezul Timisoara, Juventus s.a. 

Pentru prima data se organizeaza in 

tara noastra, in anul 1934, o 

competitie eliminatorie, sub 

denumirea de Cupa Romaniei. Dupa 

eliberarea tarii la 23 August 1944, 

i n  c a d r u l  m a s u r i l o r  d e 

democratizare a sportului, s-a 

reorganizat  si  fotbalul .  Se 

infiinteaza .O.S.P. (Organizatia 

S p o r t u l u i  P op u l a r ) ,  p r i ma 

organizat ie  democrat ica de 

coordonare a activitatii sportive, 

care a marcat si etapa de 

r e s t r u c t u r a r e  a  a c t i v i t a t i i 

fotbalistice, bazata pe echipe de 

intreprinderi, de departamente etc. 

Astazi activitatea fotbalistica este 

organizata si se desfasoara sub 

indrumarea si coordonarea F.R. 

Fotbal, care asigura pregatirea 

jucatorilor pe baza unei conceptii 

unitare, dupa un sistem adaptat 

specificului jucatorilor romani, 

incepand de la formatiile de 

«pitici», continuand cu echipele de 

juniori si tineret si terminand cu 

cele divizionare: A, B si C. 
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AUTORIZARI SI CERTIFICARI INTERNATIONALE : 

 

 

Oracle Academy oferă resurse educaționale de care beneficiază în prezent mai mult de 2,5 

milioane de studenți din 102 de țări. Calitatea de membru poate fi obținută în cadrul instituțiilor 

de învățământ acreditate care doresc să integreze resurse Oracle Academy în curriculum-ul 

școlar și oferă o în funcție de programele studiate de gra-dul de acordare. În Colegiul Național 

”Gh. Munteanu Murgoci” se studiază la clasa a XII-a bazele de date utilizând platforma Oracle 

Certificarea MOS(Microsoft Office Specialist) dovedeste expertiza 

dumneavoastra in utilizarea aplicatiilor Microsoft Office. Persoanele 

certificate MOS au o competenta si productivitate sporite folosind 

Microsoft Office si se bucura de credibilitate crescuta in fata 

angajatorilor, colegilor de birou si clientilor.Examenele MOS 

corespund fiecareia din aplicatiile Microsoft Office: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Microsoft Outlook 

CertificareaECDL (European Computer Driving License Core) reprezinta un standard decertificare a abilitilor de 

utilizare a sistemelor de calcul, realizat de Consiliul European al Societatilor Informatice Profesionale (CEPIS - 

Council of European Professional Informatics Societies), care este recunoscut la nivel international in peste 146 de tari. 

Permisul ECDL echivalează proba Competenţelor digitale la Bacalaureat inca din sesiunea 2009-2010. Pe langa acestea 

mai sunt si Certificari MCSA ,MCSE,CAD,etc. În orice caz, pentru cei care urmeaza sa isi inceapa o cariera in IT, de 

preferat ar fi sa incerce sa obtina o certificare ECDL, care este cel mai răspândit standard internaţional de certificare a 

abilităţilor de utilizare a computerului. 

Colegiul nostru este centru de examinare acreditat ECDL încă din anul 2004.  Programa pentru evaluarea competenţelor 

digitale le permite elevilor să susţină examenele în vederea obţinerii certificatului ECDL începând cu clasa a IX-a 

putând să finalizeze la sfârşitul clasei a X-a o dată cu materia parcursă în cadrul orelor de TIC din programa şcolară.   



DA!  Page 17  

Tipul de variabile acceptate: 

 Boolean - valori logice tip adevărat sau false, similare 

cu cele din C++ sau Perl. 

 Integer - numere întregi (în baza 10, 2 sau 16). 

Valoarea maximă depinde de sistem și de tipul de 

integer. Tipul poate fi "signed" sau "unsigned", adica 

dependent de semnul + sau - sau independent de 

acestea. Valorile pentru integer unsigned sunt mai mari 

decât cele pentru signed. Sistemele pe 32 bits pot crea 

numere întregi între -2147483648 și 2147483647( 2^31-

1 ). Maximul pentru sisteme pe 64 bits este 

9223372036854775807. 

 Float - cunoscute ca numere reale. Valorile maxime 

sunt de asemenea dependete de platform, in general cu 

un maxim de ~1.8e308 cu o precizie de 14 zecimale 

dupa virgula (formatul 64 bits IEEE). 

 String - șiruri de caractere. Înainte de PHP6, un caracter 

era echivalent cu un dete. Nu există limitări pentru 

lungimea unui șir, în afara memoriei alocate PHP. 

 Array - în PHP un array este un tip de data care conține un 

grup de elemente. Fiecare element are un indice intern în 

group, iar fiecărui indice îi corespunde o valoare - elementul în 

sine. Un astfel de grup poate fi folosit ca o simulare pentru 

diverse situații matematice precum vectori, serii, dicționare de 

elemente, liste ordonate. Indicii și valorile unui grup pot fi 

orice tip de data interna PHP (cu excepții: obiectele, resursele 

și null nu pot fi indici). 

 Obiecte - O clasa este o colecție de proprietăți și funcții având 

o logică comună. Obiectele sunt instanțe ale unei clase, în care 

proprietățile obiectului primesc valori specifice. Vezi POO - 

programarea orientată pe obiecte. 

 Resurse - aceastea sunt variabile speciale care conțin legături 

cu resurse externe PHP. De exemplu, conexiunea cu o bază de 

date este o resursa deschisă și menținută cu ajutorul unor 

funcții special definite pentru aceasta muncă. 

 NULL - este un tip special de dată, care semnifică că variabila 

respectivă nu a fost definită și că nu are valoare sau valoarea e 

necunoscută. 

Numele PHP provine din limba engleză și este un ac-

ronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit 

inițial pentru a produce pagini web dinamice, este folosit 

pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web. 

Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar 

începând de la versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod 

„linie de comandă” (CLI), permițând crearea de aplicații 

independente. Este unul din cele mai importante limbaje 

de programare web open-source și server-side, existând 

versiuni disponibile pentru majoritatea web serverelor și 

pentru toate sistemele de operare. Conform statisticilor 

este instalat pe 20 de milioane de situri web și pe 1 milion 

de servere web. Este disponibil sub Licenṭa PHP ṣi Free 

Software Foundation îl consideră a fi un software liber. Fiind conceput de Microsoft, limbajul este utilizat 

de programul Visual Studio, ce ofera o interfata bine 

structurata pentru orice utilizator amator si, de asemenea, 

reprezinta un limbaj sugestiv datorita sintaxei relativ usoare 

si mai ales foarte rapid in executia programului, spre 

deosebire de o varianta alternativa a celor de la 

Microsoft,reprezentata de Visual Basic, ce este aproximativ 

Asemeni limbajului C++, C# este un limbaj de 

programare vizuala conceput de Microsoft drept un 

concurent al limbajului Java. C#, conceput in anul 1990, 

are ca scop simplificarea limbajelor anterioare pentru o 

mai rapida realizare a programelor pentru platforma 

Windows din ziua de astazi. 

Limbajul C# constitue deci o varianta moderna de 

programare vizuala,dinamica, ce permite realizarea 

programelor in consola intr-un mod mult mai 

eficient, dar in special a celor vizuale. Interfata 

programului Visual Studio prezinta un ToolBox cu 

diverse elemente precum : butoane,bari de 

incarcare, casute de texte etc. ce pot fi usor 

adaugate in program printr-un simplu drag and 

drop. De asemenea , programul prezinta mai multe 

parti, cele mai importante fiind editorul(unde se 

adauga elementele din ToolBox si se selecteaza 

pozitia acestora) si script codul(ce constituie partea 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbaj_de_programare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbajul_Java
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Este un joc multiplayer online de tip battle arenă în care fiecare jucător 

controlează un campion şi este plasat împotriva altori player sau boţi 

(memorie artificială). În acest moment există 118 campioni dintre care 

poţi allege. La începutul fiecărui meci toate caracterele încep cu 

nivelul 1,crescând pe parcurs omorând campionii,minionii(caractere 

controlate de boţi), turnuri sau monştri neutri.Fiecare campion are de la 

4 la 7 abilităţi. Cu fiecare level făcut primeşti un punct numit skill 

point pe care îl poţi pune în alte abilităţi sau să le îmbunătăţeşti pe cele 

care le ai deja  

Harta principal numită Summoner’s Rift 

conţine 3 linii pe care te poţi duce. De 

obicei pe linia de sus se duc caracterele 

cu viaţă şi rezistenţă mai multă,pe linia 

de centru se duc caracterele assasine care 

pot face foarte mult damage,iar pe linia 

de jos se duc caracterele care pot da de la 

distanţă având damage mare şi sunt 

capabile să rămână mai mult timp pe 

Omorârea unui inamic îti garantează aur şi experienţă.Din aur îţi poţi 

cumpăra iteme care să îţi îmbunătăţească statusurile 

caracterului.Scopul jocului este de a distruge 3 turnuri pe o linie,să 

distrugi inhibitorul(un cristal care dacă îl distrugi îţi face minionii 

mai puternici şi pe linia respectivă apar super-minioni) , cele 2 turnuri 

care protejează nexusul şi la final pe acesta.În joc există şi 

posibilitatea de a te preda în cazul în care eşti sigur că vei pierde 

meciul. După fiecare meci contul tău avansează în level primind 

puncte de experienţă(XP) şi puncte de infuienta(IP) cu ajutorul cărora 

poţi să îţi cumperi noi eroi sau rune.Runele sunt nişte pietre magice 

care îţi garantează la începutul unui joc statusuri îmbunătăţite.  

NFS Rivals este un joc ce încearcă să îmbunătăţească reţeta seriei utilizând ca etalon titlul Hot Pursuit din 2010. De 

la sentimentul de risc şi viteză şi până la modul în care jocul se concentrează pe veşnica luptă dintre vitezomani şi 

poliţişti, Rivals aminteşte de Hot Pursuit dar vine şi cu o contribuţie proprie. 

În Need for Speed Rivals jucătorul poate alege între cele două campanii de joc: poliţist sau pilot de curse ilegale. 

Trecerea între cele două poveşti se poate face în orice clipă a jocului, iar fiecare dintre aceste facţiuni are avantaje şi 

dezavantaje proprii. 

Poate cea mai interesantă parte a jocului este aceea de single player care întâlneşte multiplayer-ul, supranumită 

AllDrive. În Need for Speed Rivals, dacă jucătorul este conectat la Internet, campania va conţine până la alţi 5 jucă-

tori reali ce îşi desfăşoară nestingheriţi campaniile lor, fie din rolul de poliţişti, fie din cel de “ilegali”.Sunetul este de 

asemenea magistral, aşa cum ne-am fi aşteptat de la un joc blockbuster precum Need for Speed Rivals. Sunetele 

motoarelor, activarea oxidului de azot sau conversaţiile dintre poliţişti sunt frumos executate, iar coloana muzicală 

este extrem de antrenantă.   

Need for Speed Rivals este un joc distractiv, un joc în 

care poţi avea maşina visurilor şi o poţi folosi exact aşa cum 

ai visa să o foloseşti: în viteză, sfidând regulile traficului. Fie 

că îţi place să fii poliţist, fie că îţi place să fii pilot, Rivals 

oferă o senzaţie de condus extrem de satisfăcătoare, care, 

împreună cu sistemul de single+multiplayer AllDrive, permite 

ca experienţa să fie imprevizibilă în fiecare cursă. 
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1.Prescurtarea de la procesor este…. 

2.Deasupra procesorului se pune un…. 

3.inainte de slotul PCI pentru placile video era folosit slotul…. 

4.Controler-ul creat de Sony se numeste…. 

5.Cea mai noua achizitie a celor de la Facebook este…. 

6.Autorii revistei sunt in clasa a …-a 

  

      

  

        

       

    

Erol Can  
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you may want to list the 
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