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A treia activitate de învățare din cadrul proiectului de 

parteneriat strategic SIKULA – la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară derulează între 1 septembrie 2017 și 31 august 

2019 proiectul Erasmus Plus de parteneriat strategic între școli „Students’ International Knowledge 

Unveil Lovely Areas” (S.I.K.U.L.A.) coordonat de Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Enrico Medi”, Randazzo, Italia.  

Principalul scop al acestui proiect este promovarea din punct de vedere turistic a regiunilor 

în care se găsesc școlile partenere (Italia, Spania, Croația, Portugalia, România). Fiecare dintre 

parteneri va propune itinerarii turistice reprezentative atât pentru frumusețile naturale, culturale, 

istorice ale regiunilor, cât și pentru gastronomia locală. Elevii vor învăța lucruri noi, vor vizita 

locuri noi și vor experimenta pe viu itinerariile propuse, exprimându-și părerile și sentimentele prin 

intermediul unor chestionare elaborate în cadrul proiectului. 

În săptămâna 1-5 octombrie 2018, 

Colegiul Tehnic de  Industrie Alimentară 

Suceava a fost gazda celei de a treia activități 

de învățare din cadrul proiectului 

european “Students’ International Knowledge 

Unveil Lovely Areas” (SIKULA), parteneriat 

strategic Erasmus Plus ce se derulează în 

perioada 1 septembrie 2017- 31 august 2019 

între cinci licee din Italia, Spania, Portugalia, România și Croația. 

La activitatea de învățare din România, oaspeți au fost 5 reprezentanți (2 profesori, 3 elevi) 

de la Escola Profissional de Salvaterra de Magos –Portugalia și 5 reprezentanți (2 profesori, 3 

elevi) ai liceului Ekonomska Škola Braća Radić, Dakovo - Croația. Din partea Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară au participat 6 elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a de la profilul turism și 

alimentație, precum și 5 profesori membri în echipa de proiect. 
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Activitățile derulate timp de cinci zile au fost conforme cu obiectivele proiectului, care își 

propune în principal realizarea promovării din punct de vedere turistic a zonelor în care se află 

școlile participante. Astfel, echipa română a propus patru itinerarii prin care elevii și profesorii 

oaspeți să descopere cele mai importante obiective turistice – culturale, arhitecturale, gastronomice, 

frumuseți naturale - atât din orașul Suceava, cât și din zona Bucovinei (Dragomirna, Marginea, 

Sucevița, Cacica, Gura-Humorului, Voroneț).  

Ziua 1.  După întâlnirea de la școală, în care echipele s-au prezentat și au prezentat și școlile din 

care provin - ne-am indreptat către microcantina Universității, pentru a realiza meniul internațional 

POCRRO. Într-o atmosferă destinsă, echipele au reușit să gătească împreună timp de 3 ore iar apoi 

să servească produsele muncii lor. De mare succes a fost ciorba rădăuțeană - specifică zonei 

noastre, dar și papanașii cu dulceață de afine.  

 

După masă, elevii au fost împărțiți în grupe mixte și au primit mai multe sarcini în cadrul 

unei activități de TREASURE HUNT - itinerariul nr. 1, prin care au descoperit obiectivele cele mai 

importante din centrul orașului Suceava. Când au revenit la școală, au descărcat fotografiile și 

filmele realizate iar apoi au primit o altă sarcină  - de a afla un acronim (SIKULA)  - pornind de la 

indiciile culese în cadrul  activității de Treasure Hunt. Echipele fruntașe au fost premiate cu 

bomboane și felicitări, activitatea fiind apreciată și agreată de toată lumea. 
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Ziua 2. Dimineața echipele s-au reunit la biblioteca liceului, pentru a completa cele două 

chestionare legate de activitățile din ziua precedentă, iar apoi s-a trecut la parcurgerea itinerariului 

nr. 2 - Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Mănăstirea Sfântul Ioan, Muzeul 

de Istorie. Elevii au aflat despre cultura, arhitectura și istoria acestor locuri, patronate de figura 

domnitorului Ștefan cel Mare. 

 

Ziua 3. Programul de dimineață a început din nou la biblioteca liceului, pentru a completa 

chestionarul legat de activitățile din ziua precedentă, iar apoi s-a trecut la parcurgerea itinerariului 

nr. 3 - Mănăstirea Dragomirna, Atelierul de Ceramică de la Marginea, Mănăstirea Sucevița, 

Sanctuarul Catolic de la Cacica, Mina Cacica, Parcul Ariniș Gura Humorului. Itinerariul a furnizat 

informații culturale și istorice noi participanților, prezentând obiective turistice importante dar și 

locuri de petrecere a timpului liber într-un cadru natural deosebit.  

 

Ziua 4. Dimineața echipele s-au reunit la biblioteca liceului, pentru a completa chestionarul legat de 

activitățile din ziua precedentă, iar apoi s-a trecut la parcurgerea itinerariului nr. 4 - Munții Rarău - 

Pietrele Doamnei, Păstrăvăria Restaurant Pojorâta, Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Humorului. 

Peisajele extraordinare au fost pe placul tuturor, mai ales că echipele au făcut și două trasee turistice 

montane ușoare în zona platoului cabanei Rarău.  
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Ziua 5. În ultima zi elevii și profesorii au participat la activități de evaluare și de organizare a 

viitoarelor etape ale proiectului. Folosind materialele și informațiile noi, elevii vor realiza broșuri, 

pliante, filme pentru promovarea turistică a zonei. Toate acestea vor fi prezentate la ultima întâlnire 

de proiect, care va avea loc la școala coordonatoare din Sicilia, Italia – în cadrul unei expoziții 

intitulate EtnaSchoolExpo. 

Chestionarele aplicate elevilor au arătat că obiectivele activității de învățare derulate la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară au fost realizate în totalitate. Oaspeții portughezi și croați 

au rămas plăcut impresionați de frumusețea, istoria și tradițiile zonei Bucovina, dar și de căldura și 

ospitalitatea bucovinenilor. 

                                                                                              

                                                                                             Profesor Violeta Iacentiuc 
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Conferinţa intersectorială privind parteneriatul 

strategic între sectoarele de afaceri şi educaţie 

 

În perioada 27-30 iunie 2018 a avut loc la Istanbul – Turcia – Conferinţa “Cross-Sectorial 

Conference on Strategic Partnership Between Business and Education Sectors” (Conferinţa  

intersectorială privind parteneriatul strategic între sectoarele de afaceri şi educaţie), organizată de 

Agenţia Naţională din Turcia, în cadrul programului Erasmus +. Au fost 65 de participanţi din 25 

de ţări. Această conferință internațională a fost organizată cu scopul de a oferi un cadru pentru o 

cooperare solidă între sectoarele tineretului, educației și muncii, în scopul îmbunătățirii capacității 

de inserție profesională a tinerilor.  

Comisarul Marianne Thyssen a declarat în 

discursul său "Evitarea unei generații pierdute": 

în ciuda faptului că a fost generația cu cel mai înalt 

nivel de educație vreodată, tinerii de astăzi au plătit 

cel mai mare preț pentru criză ... Cu toate acestea, 

nivelurile ridicate ale șomajului coexistă cu 2 

milioane  de locuri de muncă vacante neocupate, un 

indicator care indică faptul că unii oameni nu au 

competențele sau mobilitatea potrivită. 

În Europa, megatrendele cunoscute de toți, cum ar fi globalizarea, digitalizarea și 

schimbările demografice, au un impact important asupra piețelor forței de muncă și a 

întreprinderilor. Un procent ridicat (40%) de europeni se confruntă cu o dificultate semnificativă în 

găsirea de angajați, aceștia având abilitățile necesare dezvoltării și inovării. Și, de asemenea, 70 de 

milioane de europeni nu au competențe adecvate de citit și scris și chiar mai mult au calificări slabe 

și abilități digitale reduse. 

Piața forței de muncă este în continuă evoluție dar și competențele și calificările pe care 

oamenii trebuie să le schimbe în timp. Pentru a face față acestor schimbări, oamenii trebuie să fie 

echipați cu o varietate de competențe de bază, inclusiv alfabetizare, numerar, limbi străine, știință și 

abilități digitale. Abilitățile transversale, cum ar fi abilitatea de a învăța și de a avea inițiative, vor 

ajuta oamenii să se ocupe de căile de carieră variate și imprevizibile de astăzi. Competențele 
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antreprenoriale vor contribui la sporirea capacității de angajare a tinerilor în special, precum și la 

sprijinirea creării de noi afaceri. În plus, este important să se identifice și să se gestioneze mai bine 

disponibilitatea competențelor și calificărilor necesare și să se ajute la prevenirea decalajelor și a 

neajunsurilor în materie de competențe. Comunicarea eficientă între piața muncii și sectorul 

educației și formării este vitală. 

Este foarte clar că în țările noastre ne confruntăm cu probleme similare (lipsa competențelor, 

diferențele de competențe, nepotrivirile cu privire la competențe etc.), cu motive aproape similare. 

Se pare că Europa ia măsuri pentru a rezolva problema, cum ar fi: Regândirea educației, 

competențele-cheie ale învățării pe tot parcursul vieții, planul de acțiune "Antreprenoriat 2020" și 

coaliția privind competențele digitale și locurile de muncă. 

În calitate de potențiali participanți la această conferință s-a creat o platformă accesibilă 

participanţilor unde s-au dezbătut problemele principale cum ar fi:  

-  definirea și  buna înțelegere a problemei; 

- discuții cu privire la  inițiativele în curs ale UE; 

-  schimburi de informații despre acțiunile naționale și locale; 

-  împărtășirea celor mai bune experiențe; 

-  crearea de  parteneriate pentru viitor. 

Cu participarea sectoarelor tineretului, educației și muncii s-a putut vedea o abordare 

trans-sectorială a problemei. Se discută foarte mult că educația nu se poate confrunta cu cerințele 

sectorului muncii. De asemenea, mulți sunt de acord că educația formală exclusivă nu va fi capabilă 

să facă față provocărilor schimbărilor rapide. Există întotdeauna un decalaj. Majoritatea abilităților 

solicitate  în viitor sunt foarte corelate cu abilitățile soft. În acest moment, învățarea non-formală și 

munca în domeniul tineretului ar putea avea un rol foarte important în depășirea acestui decalaj. 

Conferința a oferit o gamă largă de workshop-uri unde participanții au putut face schimb de bune 

practici, exemple de urmat, noutăți cum ar fi FabLab (Fabrication-Laboratory), Coder-Dojo, 

prelegere motivațională, instrumente de inovație-TIC, gândire și spirit antreprenorial, noi așteptări 

de la noua generație. 

Atelierul FabLab (FABrication LABoratory – fabrica laborator)  

Fablabs.io este o platformă de schimb pentru tineri, laboratoare, proiecte, mașini, 

evenimente și grupuri care funcționează în jurul rețelei Fab Lab, care instrumente de colaborare și 

comunicare pentru a alinia interesele și pentru a extinde scara globală a acestei comunități. 
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Fab Lab Network este o comunitate deschisă și creativă de producători, artiști, oameni de 

știință, ingineri, educatori, studenți, amatori, profesioniști, cu vârste cuprinse între 5 și 75 de ani, 

situați în peste 40 de țări din aproximativ 

1000 de laboratoare Fab. Fablabs.io este 

platforma oficială a rețelei Fab Lab, unde 

sunt cartografiate Fab Labs, cunoștințele 

sunt partajate, proiectele sunt dezvoltate și 

unde comunitatea discută aceste subiecte.  

Misiune: FabLab face parte dintr-o rețea 

globală de ateliere, fiecare dezvoltat la 

nivel local, prin care  se încurajează creativitatea în inventică prin crearea de acces indivizilor către 

unelte de fabricație digitală și nu numai. 

Educație: Pregatirea în FabLab se face realizând proiecte și învățând de la colegii de atelier; se 

presupune că vei contribui la documentație și instrucțiuni.  

Secret vs Open Source: Proiectarea și procesele de dezvoltare inventate în FabLab trebuie să 

rămână disponibile întrebuințării individuale, deși proprietatea intelectuală este protejată și depinde 

de fiecare în parte. 

Coder Dojo-Turkiye 

Un alt atelier interesant a fost cel de prezentare a Coder 

Dojo-Turkiye. Începutul programului Coder Dojo - Turkiye a fost 

inițiat de STAGE-Co, o platformă comunitară care leagă investitorii, 

mentorii și startup-urile. Primul CoderDojo a  început la Istanbul, la 

Yazane, un spațiu de colaborare care s-a dezvoltat treptat. 

Scopul a fost  de a începe un CoderDojo în fiecare oraș în care STAGE-Co este activ. 

Profesoara coordonatoare ne-a spus că sunt permanent în căutare  de  mentori,  de profesioniști sau 

studenți care  să înființeze noi codoreze în Turcia. CoderDojo, comunitatea globală de cluburi de 

programare non-profit, a apărut din dorința de a le oferi copiilor și tinerilor acces la magia din 

spatele tehnologiei care este tot mai prezentă în aproape tot ceea ce ne înconjoară. 

Inițiată în iulie 2011, în Irlanda, de către James Whelton, un liceean pasionat de programare, 

și Bill Liao, un antreprenor, filantrop și investitor vizionar, mișcarea CoderDojo creeză spații și 

contexte în care tinerii învăță gratuit programare într-un mod informal și deschis. 

http://coderdojo.com/
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La CoderDojo sunt urmărite dezvoltarea creativității tehnice, deprinderea de abilități de 

lucru în echipă, creșterea dorinței de auto-perfecționare, asumarea și practicarea mentoratului și 

voluntariatului. Cele peste 600 de dojo-uri active în peste 50 de țări sunt comunități care 

promovează programarea și tehnologia ca forțe de schimbare pozitivă. Ateliere de programare, 

Workshop-uri, Concursuri supriză, Prezentări de proiecte. 

Aceasta va fi locul perfect unde tinerii vor învăța programare folosind diverse tehnologii, în 

funcție de resursele preferate (Minecraft Education, Java, Scratch, etc). 

Alt atelier de actualitate - Educația 

antreprenorială. În cadrul formării 

profesorilor, educația privind antreprenoriatul 

beneficiază de legături între instituțiile de 

învățământ și comunitatea de afaceri. 

Reprezentanții sectorului afacerilor pot să 

susțină predarea și învățarea în spirit 

antreprenorial în multe moduri: ca experți, 

susținători, mentori sau prieteni cu spirit critic. 

- Instituțiile de învățământ pot să învețe de la 

domeniul artelor cum să încurajeze și să evalueze un proces creativ – cum să ai idei și să le 

transformi în acțiune. 

- Parteneriatele cu școlile sunt benefice testării în 

practică și asigurării calității ideilor inovatoare și 

proiectelor. În plus, această abordare contribuie 

la răspândirea și „vânzarea” ideii de educație 

antreprenorială în rândul factorilor multiplicatori. 

Conferința a reprezentat un succes prin 

atingerea obiectivelor propuse, un plus valoare 

pentru toți participanții și s-au pus bazele unor 

viitoare proiecte. 

 

 

                                                  Profesor Mihaela Calistru  
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A patra activitate de învățare din cadrul proiectului de 

parteneriat strategic SIKULA – la școala coordonatoare din 

Randazzo, Sicilia 

 

În săptămâna 19-23 noiembrie 2018 a avut loc a patra activitate de învățare din cadrul 

proiectului, la școala coordonatoare Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Medi”, 

Randazzo-Sicilia. Conform repartizării realizate la prima întălnire de proiect, oaspeți la această 

activitate au fost reprezentanții școlilor din România și din 

Spania. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară au participat elevii: Patricia Ciotoi, Lorena 

Berciu și Leonard Vornicu, din clasele a IX-a și a X-a, 

specializarea turism și alimentație, însoțiți  de profesoarele 

Violeta Iacentiuc și Corina Stamatin, iar din partea școlii 

din Spania un număr egal de elevi și profesori.  

Activitatea de învățare de la școala siciliană a fost bine organizată, gazdele propunând 

itinerarii specifice pentru cultura, arhitectura, frumusețile naturale și gastronomia locală ale regiunii 

situate la poalele vulcanului Etna. Elevii au completat zilnic chestionarele elaborate în cadrul 

proiectului, în care și-au expus părerile și sentimentele proprii pe parcursul itinerariilor organizate.  

Ziua 1,  Programul a început în sala de festivități a liceului, cu foarte mulți elevi și profesori ai 

școlii gazdă prezenți. După cuvântul de bun venit din 

partea direcțiunii a avut loc prezentarea școlilor și 

echipelor participante, precum și a programului pe 

cele 5 zile a proiectului „Students’ International 

Knowledge Unveil Lovely Areas” (S.I.K.U.L.A.).  

Primul itinerariu cultural - arhitectural a 

cuprins obiective importante locale. Orașul Randazzo 

- numit și orașul negru sicilian - este cunoscut pentru 

centrul său istoric, cu clădiri medievale și catedrale construite din rocă vulcanică. Însoțiți de un 
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ghid, am descoperit catedralele Santa Maria, San Nicolo și San Martino, precum și muzeul de 

arheologie aflat într-un mic castel care de-a lungul timpurilor a fost folosit și ca închisoare. 

 

Ziua 2. Dimineața am pornit cu microbuzul școlii către parcul natural Alcantara, un parc botanic și 

geologic plin de vegetație mediteraniană și de specii de păsări deosebite. Am admirat de la distanță 

și canionul format din roci bazaltice de origine vulcanică. 

 

După revenirea în Randazzo, am parcurs din nou orașul, de data aceasta căutând obiectivele 

culturale: Muzeul Muzicii, Muzeul de Științe, Muzeul Păpușilor Siciliene.   

Pe parcursul itinerariului cultural am poposit și la primăria orașului, unde grupul de elevi și 

profesori s-a întâlnit cu primarul localității, care ne-a urat succes în derularea activităților 

proiectului și a subliniat importanța acestor proiecte pentru comunitate. 
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Ziua 3. S-a organizat vizita orașului medieval Castiglione de Sicilia, un oraș frumos și plin de 

istorie. Ne-au impresionat poveștile bisericii Orfanilor, Catedralei Madona della Catena și a pieței 

în care au fost executați 16 locuitori ai orașului în timpul celui de al doilea război mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe drumul de întoarcere spre Randazzo am vizitat vinăria Patria, care utilizează numai soiuri 

locale de struguri pentru a realiza vinurile cu gust unic Etna Rosso și Etna Bianco, precum și alte 

vinuri premiate și apreciate la nivel internațional. 
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După amiaza zilei a avut în program pregătirea meniului internațional, la care echipa română 

a gătit o tochitură tradițională bucovineană, folosind carne de porc negru sicilian, precum și 

ingrediente românești - făină de porumb, brânză de burduf. Rezultatul muncii a fost apreciat de toți 

cei prezenți - elevi, profesori, dar și membri ai unui grup medieval din Randazzo, invitați speciali ai 

serii - care ne-au introdus în lumea medievală prin costume și dansuri. 

 

Ziua 4. Dimineață am pornit către parcul natural Argimusco, considerat a fi un Stonehenge natural 

al Siciliei, unde rocile sedimentare au luat forme deosebite, siluete megalitice impresionante. 
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În apropiere am vizitat localitatea medievală Montalbano, care a primit distincția de cel mai 

frumos sat medieval în anul 2015. Si aici ne-am întâlnit cu primarul localității care ne-a urat bun-

venit și ne-a prezentat o parte din istoria orașului. 
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Pe drumul de întoarcere am putut vizita o 

fermă de porci negri, mare parte dintre aceștia 

fiind crescuți în aer liber, pe versantul unui 

munte, cât se poate de natural. Ni s-au prezentat 

și produsele tradiționale realizate din carnea 

acestui "suino nero", cu gust deosebit dat de 

modul în care sunt crescute aceste animale.  

Ziua 5. Am avut oportunitatea de a urca pe vulcanul Etna. Excursia pe versantul nordic al muntelui 

Etna ne-a arătat forța acestui vulcan, urmele ultimei erupții mai puternice din anul 2002 fiind încă 

vizibile.  La întoarcerea de pe munte am vizitat și o grota vulcanică. 

 

 

După revenirea la școală, a avut loc o ședință de lucru finală, în care s-au evaluat activitățile 

realizate pe parcursul întregii săptămâni dar s-a discutat și despre evenimentul final ETNA 

SCHOOL EXPO, ce va avea loc în luna mai 2019, tot la școala coordonatoare din Randazzo. 

 În concluzie putem spune că am descoperit, împreună cu oaspeții spanioli, o regiune 

siciliană deosebită, plină de frumuseți naturale dar și culturale și arhitecturale, care merită 

promovată din punct de vedere turistic. 

 

Profesor Violeta Iacentiuc 
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Către o lume nonviolentă - Towards a Nonviolent World 

- 

În perioada 16-23 septembrie 2018 a avut loc cursul pentru profesori și lucrători de tineret 

,,Active Nonviolence-Peace begins with you(th). - Nonviolența activă - Pacea începe cu tine(retul)” 

în Germania – Keeken - organizat de Fundația  Nonviolence din Olanda în cadrul programului 

Erasmus +. Formatori au fost Nina Koevoets 

(premiată ca militantă pentru pace) – Olanda -

coordinator de proiect, alături de Marcus 

Armstrong – Marea Britanie și Christina de 

Angelis -Franța. Cursul s-a bazat pe componenta 

teoretică, aplicații practice pe echipe de lucru -

brainstorming, joc de rol, reflecție și feed-back. 

Cursul a prezentat informări cu privire la tipurile 

de violență, modul ei de manifestare, cauze și 

metode de prevenire. Cursul a prezentat principiile celor mai cunoscuți discipoli ai păcii - Mahatma 

Ghandi și Lev Tolstoi, Martin Luther King. 

Non-violența este cea mai mare forță la dispoziția omenirii, mai puternică decât cea mai 

puternică armă de distrugere, concepută de ingeniozitatea omului”, a spus Mahatma Gandhi. 

Violența! O întâlnim peste tot, pe strada, la televizor, în ziare, la școală, în magazine, în colective de 

muncă, de multe ori acasă și începem să credem că face parte din existența noastră, deci trebuie să o 

tolerăm. FALS! În spatele oricărei acțiuni există întotdeauna o motivație, astfel că în ceea ce 

privește violența găsim motivații și cauze din cele mai diverse: la nivel individual – lipsa educației, 

carențe în comunicare, o imagine de sine slabă, agresivitate și violență în familie etc.; la nivel 

global – cauze religioase, economice și teritoriale. Oricum am privi tipurile de manifestari ale 

violenței este nevoie de mai mulți indivizi pentru a sustine o cauză, fie ea chiar și prin violență, ceea 

ce reduce totul din nou la nivel individual. Dacă individul care aderă la o astfel de cauză nu ar tolera 

exprimarea violentă a credințelor și nevoilor sale, atunci nucleul respectiv s-ar disipa. Probabil că 

nu ar mai fi războaie. 

Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. –  Sofocle 
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Cursul de formare "Nonviolența activă: Pacea începe cu tine" a avut ca scop: să 

împuternicească  lucrătorii de tineret  prin dobândirea de noi 

cunoștințe și abilități în prevenirea escaladării violente a 

conflictelor,transformând astfel conflictele și construind comunități 

prin interacțiuni interculturale pașnice .Competențele dobândite au 

sporit astfel capacitatea și cooperarea constructorilor de pace din 

Europa, cu impact asupra societății și sprijinirea reciprocă ,pentru a 

susține motivația de a fi un constructor de pace. În timpul instruirii, 

s-au  dezvoltat  abilitățile și înțelegerea empatiei, subiectivității și 

rezolvarea conflictului. Au fost desfășurate ateliere cu jocuri de rol 

pentru a practica și dobândi  noi competențe în intervenția terților (în conflicte), comunicarea non-

violentă, justiția  restaurativă(responsabilitatea, restauraţia, reintegrarea) și medierea. Scopul  

cursului a fost familiarizarea cu aceste concepte. Apoi au fost examinate conștientizarea emoțională 

și exemple de lucru cu tinerii. Unul  dintre subiectele pe care le–am găsit importante a fost  modul 

în care, în calitate de lucrător al tineretului, îi putem împuternici pe tineri să devină constructori de 

pace și  pe parcurs să devenim împreună  constructori de pace. Lucrul pe grupe, pe ateliere de lucru, 

prezentări video, Power -point, flip chart  a făcut posibil cu succes acest lucru. 

S-a pus accent pe explicarea și recunoașterea violenței care există în lumea noastră (nu 

numai război dar și o creștere a inegalității). ,,Învățarea experimentală” a fost utilizată începând cu 

prima fază-acțiune, urmată de reflecție și abstractizare dezvoltând o perspectivă critică asupra 

violenței. S-au făcut aprecieri asupra cauzelor, justificări și consecințe. Participanții au învățat cum 

să intervină pentru a preveni escaladarea conflictelor, cum să atenueze conflictele și să se angajeze 

într-un proces care urmărește durabilitatea soluției. Ei au învățat cum să adreseze întrebări sociale 

prin nonviolență și activism.Toate acestea au dus la dezvoltarea de cunoștințe și abilități ale 

lucrătorilor de tineret care  se angajează atât personal cât și în  acțiune colectivă de transformare 

către o lume nonviolentă.  

Astfel s-a concluzionat că tinerii au nevoie de modele pozitive și mentori care îi pot 

îndruma, oferindu-le un sentiment însemnat și perspectivă pentru implicare, ce ar putea scădea 

sentimentele de neputință și singurătate. În final cursul și-a propus construirea unei rețele 

internaționale de învățare nonformală și dezvoltarea unei colaborări interculturale între tineri și  

pentru tineri  care va da mai bune rezultate în construirea unei lumi miraculoase și pașnice. 

Prof. Mihaela Calistru 
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ÎN AN CENTENAR, LA CHIȘINĂU, LA CERNĂUȚI… 

LA ROMÂNII NOȘTRI DRAGI 

 

 În luna mai a acestui an am avut minunata ocazie să merg într-o excursie la Chișinău alături 

de niște dascăli minunați din Suceava. Am plecat cu emoții dar și cu curiozitate să vedem cum e în 

Moldova de peste Prut ?! Am întâlnit oameni primitori care ne-au făcut șederea foarte plăcută. În 

prima zi am fost așteptați la Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Chișinău. Am vizitat instituția de 

învățământ, am asistat și la o lecție de educație fizică și apoi am fost încântați de un program artistic 

susținut de elevi - gimnastică și dans. Ne-am continuat  vizita la Facultatea de Educație Fizică și 

Sport din Chișinău unde am întâlnit foarte mulți copii făcând gimnastică, judo, dans sportiv. 

 A doua zi am vizitat orașul și ne-am oprit la Muzeul de Etnografie și apoi la cel de istorie. 

Au fost interesante și pline de învățăminte. 

 A treia zi am ajuns la crama Cricova. Un adevărat oraș subteran cu străzi sub formă de 

tuneluri care ating o lungime de 120 km, cu indicatoare de trafic. Denumirile acestor străzi poartă 

nume specifice soiurilor de struguri. În prezent la Cricova sunt păstrate peste un milion de sticle și 

peste douăzeci de milioane de litri de vin îmbuteliate în butoaie speciale.  În plus, colecţia naţională 

de vinuri cuprinde peste 200 de mărci istorice, care nu pot fi vândute sau băute, pentru că fac parte 

din patrimoniul naţional al Moldovei. Dintre toate aceste butelii de vin există una râvnită de orice 

colecţionar. Impresionante sunt sălile de degustare de vinuri care au o acustică impecabilă. Dintre 

toate, Sala Prezidenţială se detaşează prin grandoare, lux şi mai ales prin prisma persoanelor care s-

au aşezat pe scaunele de aici. 
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În timp ce turiştii vizitează cele mai frumoase locuri ale acestui uriaş oraş subteran, câteva 

sute de oameni lucrează, zilnic, la producerea vinurilor de calitate. Unii dintre ei au locuri de muncă 

pe cât de curioase, pe atât de rare. De exemplu meseria de remior. La fiecare două zile, cei opt astfel 

de angajaţi rotesc buteliile de vin cu o optime. Doar aşa pot fi eliminate impurităţile din fiecare 

sticlă, după un proces care durează câteva luni. Jobul acestor oameni este cât se poate de greu, dacă 

ţinem cont că în fiecare zi o persoană trebuie să rotească cel puţin 30.000 de sticle. Pentru unii 

Cricova înseamnă vin, pentru alţii un loc dintr-o lume ireală, în care te poţi rătăci în doar câteva 

secunde. Un oraş cu peste 100 de kilometri de străzi, cu trenuri care au trasee bine stabilite şi 

oameni gata să îţi povestească oricând despre cel mai ameţitor loc din Republica Moldova. 

 A doua excursie de suflet din acest an, noiembrie 2018, cu aceiași oameni minunați, a fost în 

localitatea Mahala și la Cernăuți. Prima oprire de după graniță am făcut-o în localitatea Mahala 

unde am fost primiți cu multă căldură de o doamnă primar foarte inimoasă și mai româncă decât toți 

– doamna Elena Nandriș, strănepoata Aniţei Nandriş Cudla, autoarea cărții ”20 de ani de Siberia” în 

care este prezentat tot chinul prin care a trecut de la arestarea ei până la reîntoarcerea în sat – unde 

nu a putut locui în propria casă pentru că fusese atribuită unei familii de ucraineni, din cele aduse 

pentru a anihila măsurile de „românizare” a provinciei luate de autorităţile române după 1918.  

  

 

Am vizitat școala, unde am văzut copii din ciclul primar, gimnazial, foarte politicoși și 

bucuroși. Apoi am fost invitați să vedem un program artistic cu muzică populară românească. 

A doua zi am vizitat cetatea Hotin. Cetatea Hotin este o cetate localizată pe malul abrupt al 

Nistrului în orașul Hotin din regiunea Cernăuți. Ea se află situată la marginea de nord a orașului, pe 

o colină naturală aflată într-o mică depresiune înconjurată de o culme de dealuri. Construcția 

actualei fortărețe a început în anul 1325, suferind îmbunătățiri majore în jurul anilor 1380 și 1460.  
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În Cernăuți principala atracție turistică o reprezintă Universitatea Națională din 

Cernăuți. 

  

Inițial a fost Mitropolie a Bucovinei, ca mai apoi să devină o prestigioasă universitate din 

Imperiul Austro-Ungar. Mai întâi s-a numit Universitatea „Franz Joseph”, după numele împăratului 

Austriei. Din anul 1918 a purtat numele lui Carol I, apoi din 1940 a devenit Universitatea de Stat 

din Cernăuți. Corpul principal al Universității adăpostește azi Facultatea de Limbi Străine și 

rectoratul. 

Odată ce am trecut prin porțile frontale, am fost întâmpinați de domnul Nicolae, un ghid 

care ne-a impresionat nu doar prin cunoștințele sale de istorie, ci și printr-un rafinat simț al 

umorului. De la el am aflat informații esențiale despre acest edificiu, ridicat într-un superb stil 

mauro-bizantin, al cărui farmec este amplificat de minunatele grădini care îți bucură privirea și 

sufletul.  

Ansamblul arhitectural, cu cele trei corpuri de clădire dispuse în formă de careu deschis, este 

rodul proiectului genial al arhitectului ceh Josif Hlavka și a fost ridicat în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Interioarele palatului au același impact fascinant asupra vizitatorilor, nefiind 

http://drumliber.ro/la-plimbare-in-caransebes-prin-parcul-dragalina-sau-parcul-franz-josef/
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cu nimic mai prejos decât imaginea lui exterioară. Impresionantă prin grandoare și rafinament este 

Sala de Marmură sau Sala Sinodală în ale cărei ziduri s-au impregnat entuziasmul și emoțiile uriașe 

trăite de membrii Congresului General, reunit aici la 15/28 noiembrie 1918 pentru a proclama 

unirea „pe vecie” a Bucovinei cu România. 

Sentimentul de frustrare resimțit a fost îndulcit de frumusețea celorlalte încăperi văzute 

(Sala Albastră, Sala Roșie) precum și a bisericii încorporate în aripa stângă a fostului Palat 

Mitropolitan. 

M-a bucurat faptul că am avut ghid în limba română, un ghid foarte bun care ne-a povestit 

cu lux de amănunte istoria acestui ansamblu. 

Sunt convinsă că am văzut foarte puține obiective din Chișinău și Cernăuți dar timpul avut 

la dispoziție a fost scurt. Sper să revin pe aceste meleaguri românești! 

 

 

         Prof. Mirela Pîrghie 
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Centenarul României, centenarul sportului românesc 

     

În an centenar, țara nu mai este întreagă, frații noștri din Bucovina de Nord și din Basarabia 

n-au avut norocul nostru și nu mă gândesc aici la aspectul material, ci la acela legat de rădăcini,  de 

patrie, de nevoia de a fi cu neamul tău. Poate că vremea sau vremurile au fost potrivnice și iată că în 

2018, la centenar, nu putem fi ca în 1918. A fost mai ușor atunci?  Poate că da, poate că nu, asta 

doar istoricii o pot spune.  Atunci a existat un context favorabil, o împrejurare extraordinară de care 

marii oameni politici și patrioți au reușit să beneficieze. Rusia era ocupată cu revoluția bolșevică și 

astfel Basarabia a putut să se desprindă de ruși iar Sfatul Țării de la Chișinău a votat la 27 martie 

1918 unirea cu România. Prăbușirea Dublei Monarhii (Austria- Ungaria) face ca la 28 noiembrie 

1918 Consiliul Național  din Bucovina să hotărască unirea  cu Țara mamă iar pe 1 decembrie 1018 

Marea Adunare  Națională a Românilor din Transilvania, Banat și Crișana să voteze unirea cu 

România. Se împlinea astfel visul românilor de a trăi împreună toți cei care vorbeau și simțeau 

românește. Onoare și recunoștință îndreptate către cei care prin diplomație și dragoste de țară au 

reușit să facă România Mare. Pentru  că suntem în Bucovina să nu-i uităm pe cei care au contribuit 

decisiv la unirea Bucovinei cu România, Iancu Flondor si Ion Nistor. 

Las deoparte acum istoria noastră națională și aduc un omagiu celor care prin sport, prin 

performanțele lor, prin dăruirea și efortul dus la limite inimaginabile au făcut ca România să fie 

cunoscută, respectată, admirată și invidiată. 

În sportul românesc  sunt, în acești 100 de ani, 

nume mari  care sunt cunoscute în întreaga lume și nu 

doar de iubitorii de sport  ci și de cei care știu că a 

atinge un vârf indiferent din ce domeniu nu este ușor. 

Pentru mine figura emblematică a acestui centenar în 

sportul de performanță este Nadia Comăneci. Multiplă 

campioană olimpică, mondială și europeană, a reușit 

perfecțiunea în gimnastica de la acea vreme prin 

obținerea primei note de 10 din istorie.  Nadia este în continuare alături de sportul românesc, este 

președinta fundației Special Olimpycs, este alături de sportivii români și este ambasadorul 

României peste tot în lume. Nadia Comăneci spunea următoarele într-un interviu: ”M-am  întrebat 
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mereu de unde vine acea emoție puternică, profundă, acel fior care te străbate în toată ființa când 

auzi sau vezi anumite simboluri naționale. Am nutrit acest sentiment când concuram și îl trăiesc și 

astăzi, când sunt prezentă la competiții în care sportivii români cuceresc trofeee. Imnul, steagul 

României, un costum tradițional dintr-o anumită parte a țării, dulcele grai moldovenesc, molcomul 

cuvânt ardelenesc, vorba apăsată din sud, momentele din istoria țării mele mă fac să fiu parte a 

acestei națiuni. Întoarcerea la istorie, la valorile neamului nostru, omagiul adus străbunilor și 

faptelor lor care au dus la creare acestei națiuni ne fac să fim un popor mai puternic, un popor care a 

reușit să străbată secole, să- și creeze propria identitate. 1918- 2018, un secol de la Marea Unire, un 

secol de istorie, cu multe lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune, însă un secol care ne-a demonstrat 

că suntem o mare națiune. O națiune care, în anul 2018, trebuie să-și recapete dorința de unitate prin 

participarea la un mare proiect de țară, printr-o celebrare a trecutului și o investiție în viitor.” 

       Prezint acum câteva, doar câteva, repere în timp legate de sportul de performanță care desigur 

că sunt cunoscute dar nu e rău să ni le amintim.  E doar foarte puțin din zestrea de reușite ale 

sportului românesc in acesti 100 de ani:  

- prima participare a României la Jocurile Olimpice a fost in anul 19oo iar în anul 1914 a luat ființă 

Comitetul Olimpic Român.Iată că sportul a luat-o înaintea Marii Uniri; 

- Începând cu anul 1924, România participă la Jocurile Olimpice cu o echipă completă, iar de atunci 

a lipsit doar la doua ediții de vară ( Los Angeles 1932 și Londra 1948) și la o ediție de iarnă în 

1960; 

- La Olimpiada de vară  din 1984 de la Los Angeles, România a fost singura țară din blocul 

comunist care nu a participat la boicotul inițiat de Uniunea Sovietică; 

- Prima Instituție deÎnvățământ Superior în acest domeniu, Institutul Național de Educație Fizică și-

a deschis porțile in anul 1923; 

Echipa națională de fotbal a României  își începe activitatea prin 

meciul de la Belgrad în 8 iunie 1922, contra Iugoslaviei, scorul final fiind de 

2-1 pentru ai noștri. 

Iată câteva cuvinte spuse de trei mari sportivi ai României, cuvinte 

legate de centenar: 

- Ilie Năstase, de două ori numărul 1 mondial, a câștigat 83 de turnee, a 

câștigat de 4 ori Turneul Campionilor și a fost de 3 ori finalist al Cupei Davis, 

citez ”Singurul popor cu care mă pot identifica este poporul român”. 
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- Ivan Patzaichin, campion olimpic și mondial la caiac-canoe, citez:  

“Sentimentul devine copleșitor atunci când ai tricolorul pe tricou și ți se 

intonează imnul național. Atunci înțelegi că nu cântă doar pentru tine, iar 

medalia este făcută nu doar din metal ci și din energia, entuziasmul și 

profesionalismul echipei. Imi doresc să trăim cât mai mult, ca români, emoția pe 

care o dă podiumul câștigătorilor.”  

- Gheorghe Hagi, fotbalistul nostru spunea că: ”Am făcut parte din cea mai bună  

generație a fotbalului românesc ți mi-a bătut inima puternic la fiecare imn 

național cântat pe stadioanele lumii. Nimeni nu va șterge din memoria mea emoțiile de atunci. Voi 

face mereu totul pentru țara mea, așa cum am făcut-o și când mă aflam pe teren.” 

Cu siguranță domniile voastre veți fi supărați că nu 

am spus despre alți mari sportivi ai României dar acastă 

scriere a mea este desigur subiectivă. Dar cu emoție și cu 

recunoștință gândul nostru se îndreaptă spre echipele de 

gimnastică, fete și băieți, spre cele de scrimă și de canotaj, 

spre marii atleți, boxeuri, luptatori, trăgaci, judokani și 

finalizăm cu vedetele acestor zile: Cristina Neagu, cea mai 

bună handbalistă a lumii și Simona Halep, cea mai bună 

tenismenă a lumii. 

Sportul de performanță 

are ca obiectiv principal 

performanța, aici nu mai este loc 

de concesii sau ingăduințe, de 

aceea sunt puțini cei aleși. Dar 

există și sportul de masă, acea 

parte a sportului care este pentru 

toată lumea și de care toată 

lumea ar trebui să profite.  Dacă 

în România în anii din urmă a ieși la alergare era sinonim cu ”a alerga ca prostul”, de ceva timp,  

mulți oameni au început să alerge pentru a se relaxa, pentru  a fi mai sănătoși, mai activi, mai 

pregătiți pentru provocările vieții. Bicicletă, alergare, baschet, tenis etc toate sunt bune pentru a 

scăpa de stresul vieții de zi cu zi. 
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Dacă e să vorbim de profesorii de educație fizică din ultimii o sută de ani pot spune că 

onoare, cinste și recunoștință pentru toată munca lor. Eu cred că o țară trăiește prin oamenii și 

faptele lor. România a trăit și trăiește prin vârfuri dar și prin oamenii ei simpli și faptele lor. Am 

vorbit despre cei de top și poate că nu indeajuns dar cred și în puterea faptelor mici pentru că mic  

cu mic de la mai mulți  se face mare. O cupă, un campionat, un concurs, un memorial în plus față de 

lecțiile de educație fizică îi adună pe copii, îi apropie de mișcare, îi învață norme și reguli fără de 

care o societate nu poate 

fi civilizată.  Există acum 

în Suceava foarte mulți 

colegi care își fac treaba 

extraordinar cu mare 

pasiune și care pot face 

foarte multe pentreu elevii 

lor.  Pentru ca acest elan, 

acest entuziasm să nu se 

piardă trebuie ca educația 

fizică și sportul să fie 

privite de factorii 

decizionali cu mai multă seriozitate. Vorbind în permanență de drepturile copiilor și noi știm că au 

foarte multe drepturi, ar fi bine ca cei care ne conduc să pună în aplicare și ceea ce in UE există 

deja: ”dreptul la cel puțin 3 ore de  educație fizică  pe săptămână incluse în trunchiul comun din 

planul cadru de învățământ.” 

        Dar în zile de sărbătoare se cuvine să vorbim doar de lucruri frumoase, așadar: 

 

La mulți ani, Bucovina! 

La mulți ani, România! 

 

 

profesor Maria Reuț 
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Colonelul Alexandru Sturdza - trădător sau patriot? 

 

Unul dintre venerabilii urmaşi ai străvechii familii Sturdza, şi poate cel mai longeviv, atât 

fizic, cât şi ca participant la viaţa politică şi culturală a sfârşitului de secol XIX şi începutului de 

secol XX, D. A.. Sturdza a rămas în memoria posterităţii atât prin acţiunile sale reprobabile, cât şi 

prin munca neobosită în cadrul Academiei, sau prin colecţiile sale documentare. Dacă în cazul altor 

personalităţi contemporane lui putem spune că urmaşii le-au fost demni continuatori ai părinţilor, 

cum au fost Brătienii, nu acelaşi lucru putem afirma despre urmaşii lui D. A. Sturdza.. Singurul său 

fiu, Alexandru, a fost colonel în armată, şi a fost cunoscut prin cea mai urâtă faptă pe care un militar 

poate să o facă pentru patria sa: trădarea. Memoria tatălui său a fost astfel întinată fără ca cineva să 

mai poată să-şi ceară scuze pentru asemenea faptă. Ceea ce este şi mai copleşitor este faptul că 

Alexandru Sturdza a explicat fapta sa în cele mai mici detalii, fiind convins de justeţea actului său. 

Despre colonelul Alexandru Sturdza s-au păstrat în arhiva D. A. Sturdza, la Biblioteca 

Academiei Române : o scrisoare a soţiei sale, Elena Sturdza, fiica lui Petre Carp, adresată ziarului 

,,Universul’’, care conţinea mesajul adresat de soţul său, ce dorea să fie judecat ,, după intenţii, nu 

după fapte’’.
1
 Scrisoarea a apărut în acelaşi ziar în ediţia de duminică, 12 decembrie 1920, la pag. 2, 

şi avea ca titlu O scrisoare a fostului colonel Alexandru Sturdza, un document senzaţional de la 

Curtea Marţială. Sturdza se apără de dezertare şi trădare ( vezi anexe, fig.30 ).
2
 În acelaşi loc apar 

notele stenografe ale profesorului Henri Stahl, luate după procesul ce a avut loc la Curtea Marţială, 

la 25 februarie 1917
3
. Desfăşurarea completă a evenimentelor a fost publicată în 1926, de către 

Baron Valeriu Kapri, fost maior în Cavaleria armatei Austro-Ungare, martor ocular al 

evenimentelor, sub titlul Cazul fostului colonel Alexandru Sturdza, comandantul diviziei a 8-a 

română. Un episod din războiul mondial, lucrare presărată cu 21 fotografii
4
.  

Aceasta din urmă conţine cele mai multe detalii asupra evenimentelor, iar importanţa ei 

creşte mai mult datorită faptului că evenimentele au fost scrise de un martor ocular. Baronul Valeriu 

Kapri a avut prilejul de a fi martor al unui episod care a interesat nu numai pe români şi pe Aliaţii 

Antantei, ci şi pe adversarii acesteia. Este vorba despre gestul aproape neînţeles şi unic în felul său, 

                                                           
1
 Biblioteca Academiei Române, Arhiva D. A. Sturdza, Acte, 74. 

2
 ,, Universul’’, 12 decembrie 1920, p. 2.  

3
 Ibidem, Acte, 1526. 

4
 Valeriu Kapri, Cazul fostului colonel Alexandru Sturdza, comandantul diviziei a 8-a română. Un episod din 

războiul mondial, Tipografia Societăţii pe Acţiuni Adolf Sonnenfeld, Oradea, 1926. 
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executat de colonelul Alexandru Sturdza, în faza celor mai crâncene lupte din primul război 

mondial. Autorul a relatat câteva date despre fiul lui D. A. Sturdza, prezentându-l ca un 

,,descendent al unei ilustre familii româneşti, în care a domnit de secole cel mai sacru şi mai sublim 

simţământ de datorie şi iubire de neam. Născut şi crescut într-o atmosferă în care a respirat numai 

aerul unui curat devotament pentru ţară şi Tron, nu se poate admite un singur moment, că 

Alexandru Sturdza, colonel în armata română, ar fi lucrat în folosul duşmanilor ţării sale, cu gândul 

de a lovi interesele patriei sale’’
5
. Pentru a găsi o explicaţie a faptelor sale, acelaşi autor le-a pus pe 

seama educaţiei severe : ,, Cum însă colonelul Sturdza şi-a petrecut o mare parte a tinereţii sale în 

şcoli militare germane, şi în urmă ca ofiţer german mai mulţi ani la regimentul de pionieri de gardă 

prusiană, şi trei ani la Statul Major german, s-a crezut că a nutrit în sufletul său un adânc sentiment 

de germanofilism, care la un moment dat i-a întunecat mintea în aşa fel, încât a comis acea faptă, 

care l-a sos din rândul oamenilor care îşi mai dau seama de acţiunea lor’’
6
. 

Unul dintre motivele pentru care Alexandru Sturdza a fost considerat dezertor a fost acela că 

şi-a călcat jurământul de soldat, care preciza : ,, Soldatul care serveşte sub drapel, fie în timp de 

pace, fie în timp de război, n-are dreptul să se ocupe de chestiuni străine armatei, nici să se pronunţe 

asupra unor fapte care interesează politica generală a ţării sale.! Alţii sunt chemaţi să chibzuiască şi 

să hotărască asupra soartei politice a ţărilor. Militarii, care au depus jurământul de credinţă 

Suveranului, trebuie să rămână neclintiţi la datoria lor, la postul de onoare’’
7
. Ofiţerii austro-ungari 

au criticat fapta românului pe aceste considerente, în timp ce germanii au primit cu entuziasm 

această acţiune, adăugând încă un succes de arme la victoria pe care o considerau definitiv a lor. 

Singura persoană care a înţeles gravitatea acţiunii lui Sturdza la acel moment a fost 

considerat comandantul şef al grupului german, generalul Von Gerok, care nu a pus nici o bază în 

acţiunea colonelului român, concluzionând: ,, Când un soldat face un astfel de pas, şi pune tot ce are 

mai sfânt şi mai scump în suflet, onoarea, numele, situaţia şi dragostea de patrie, pe o carte-atunci 

trebuie să ţie în cealaltă mână revolverul încărcat, ca să-şi zboare creierii, dacă nu reuşeşte’’
8
. 

Credinţa colonelului Sturdza era că, în situaţia în care găsea un salvator care să izgonească 

trupele ruseşti din Moldova, putea salva ţara de aliatul de la acel moment al românilor, în care el 

personal, pe lângă faptul că-l dispreţuia, nu avea încredere în victoria  finală a acestuia. 

                                                           
5
 Ibidem, p. 3. 

6
 Ibidem, p. 4.  

7
 Ibidem, p. 4. 

8
 Ibidem, p. 5.  
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Acţiunea a fost pregătită în secret de colonelul român, ajutat de camaradul şi confidentul 

său, colonelul Crăiniceanu, şi de adjutantul său, locotenentul Wachmann. 

Planul lui Sturdza a fost de a atrage restul armatei române în tabăra germană, cu ajutorul 

unor manifeste, de a organiza apoi, împreună cu ea şi cu prizonierii români care erau în număr mare 

în tabăra germană, un corp de voluntari ce urma să lupte sub comanda colonelului Sturdza, spre a 

izgoni din Moldova armata rusă, salvând astfel ţara. Venind cu amănunte. Sturdza a mărturisit 

maiorului de cavalerie care va relata acest caz mai târziu, cum i-a venit ideea acestei fapte: ,, Ideea 

operei mele mi-am sugerat-o dintr-o carte, care mi-a făcut-o cadou scriitorul Hermann Bahr din 

Viena, intitulată ,, Daniele, ,,Die Gesprache der Verwirklichkeit’’ von Martin Bube. Bahr mi-a dat 

cartea spunându-mi : ,, D-ta trebuie să citeşti această carte de 5 ori, ca să o poţi înţelege’’
9
. Sturdza 

a mărturisit că acea carte i-a dat speranţa de a salva ţara. Acest fapt l-a mărturisit şi comandantului 

corpului 4 de armată, generalul Ieremie Grigorescu, fără însă a-şi trăda planul, primind de la 

superiorul său ca răspuns : ,,cine s-ar gândi la aşa ceva, poate fi numai un nebun’’. Se pare că, mai 

în glumă, mai în serios, colonelul Sturdza s-a considerat ,, nebunul’’ care avea datoria de a salva 

ţara. Manifestele au fost scrise în formă finală, după care urmau să fie tipărite un număr de 15000 

exemplare, dintre care o parte trebuiau împrăştiate din avioane prin Moldova, iar altă parte urma a fi 

înmânate colonelului Crăiniceanu în ziua de 10 februarie 1917, pentru a le împărţi trupelor de pe 

frontul român. Cei doi s-au întâlnit în ziua stabilită, însă colonelul Crăiniceanu fusese deja văzut şi a 

fost prins imediat după întâlnirea cu Sturdza, judecat şi condamnat la moarte, apoi împuşcat. 
10

 

Alexandru Sturdza, nemulţumit dar nu descurajat în totalitate de eşecul acestui plan, şi-a 

mărturisit intenţia de a-l aplica pe cel de al doilea, care urmărea organizarea unui corp de voluntari 

din prizonierii aflaţi în toate taberele austro-germane. El îşi amintea spusele colonelului 

Crăiniceanu, care i-ar fi spus despre ordonanţa şlui, care a fost găsită împuşcată după trecerea lui. 

Martorul evenimentelor care a relatat acţiunile colonelului român a mărturisit ulterior 

imposibilitatea ca Alexandru Sturdza să-şi fi împuşcat aghiotantul, deoarece acesta ducea în spinare, 

pe lângă bagajele şefului său, jurnalul său de zi, un ,, document’’ compromiţător.  

Planul său a fost dejucat, deoarece în tabăra românilor se ştia de dezertarea colonelului, iar 

Consiliul de Război al Armatei a II-a a hotărât: ,, Astăzi 26 februarie, Consiliul de Război al 

Armatei a II-a,după ascultarea rechizitoriului şi după încheierea comisaului regal, a declarat 

                                                           
9
 Ibidem, p. 14.  

10
 Ibidem, p. 27. 
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vinovaţi pe fostul comandant al Diviziei a 8-a, colonelul Alexandru Sturdza şi pe locotenentul de 

rezervă Wachmann Constantin, pentru dezertare la inamic şi trădare. 

În consecinţă, Consiliul de război, i-a condamnat ân contumacie la moarte şi degradare 

militară. 

Averea mobilă şi imobilă va fi confiscată în folosul statului. 

Colonelul Sturdza în afară de aceasta a fost condamnat la 10000 lei daune către stat. 

Totodată a avut loc şi judecarea colonelului Crăiniceanu, tot pentru trădare. Acesta a fost 

condamnat la 15 ani muncă silnică, apoi , după revizuirea procesului, la moarte.  

În acelaşi timp, soldaţii şi gradele de care colonelul Sturdza a voit să se folosească în 

mişeleasca sa luptă, vor fi decoraţi, căci, în-eleşi între ei, aceşti bravi soldaţi au jurat a spune 

adevărul şi astfel s-a putut înlătura această mare infamie.’’
11

 

Acţiunea colonelului Sturdza a fost un eşec, însă el nu a fost extrădat, trăind în Germania, 

acelaşi martor ocular al evenimentelor mărturisind că în anii 1930-1931 Alexandru Sturdza ar fi 

trăit la München
12

. 

Iată cum a ales să păstreze memoria tatălui său un militar care se considera cel mai mare 

iubitor de ţară. O ţară care a avut drept conducători chiar oameni ce purtau acelaşi nume cu al său :  

Sturdza! 

În notele stenografice luate de căpitanul Henri Stahl, la 25 februarie 1917, când a avut loc 

procesul de trădare al colonelului Sturdza, colonelului Crăiniceanu şi locotenentului Wachmann, 

păstrate până astăzi în manuscris în Arhiva D. A. Sturdza, apar, ca date suplimentare ce pot reîntregi 

tabloul trecerii frontului de către Alexandru Sturdza, câteva fapte anterioare dezertării, precum şi 

orele la care a ajuns în diferite puncte ale frontului. 

Notele stenografe precizează: ,, În cursul vieţii lui militare se constată multe fapte din care 

reiese că era stăpânit de o ambiţie personală fără margini, de multe ori lua măsuri în contradictoriu 

cu regulamentul, înlăturând părerile, aprobările şi voinţa şefilor. 

Astfel, când comanda brigada a 7-a mixtă, s-au trimis la marele cartier proclamaţiuni scrise 

în limba maghiară pentru a fi trimise la cunoştinţa populaţiei şi soldaţilor adversari. …Un manifest 

trimis la 15 noiembrie 1917, scris în limba germană, cuprimdea 11 puncte, iar în josul paginii, 

colonelul Sturdza nota: ,, 18 minciuni pe o mică coală’’.
13

 

                                                           
11

 Ibidem, p. 29. 
12

 Ibidem, p. 42.  
13

 Biblioteca Academiei Române, Arhiva D. A. Sturdza, Acte, 1526. 
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Pe 21 ianuarie, cu două zile înainte de 

faptă, îi venise ordin de mutare de la divizia a 8-a 

la divizia a 10-a, prilej de nemulţumire pentru 

Alexandru Sturdza, ce nota:  ,,Am să rabd şi 

această lovitură, căci trebuie să aştept poate şi 

rezultatul ofensivei de primăvară trâmbiţată cu 

atâta sistem şi putere.  Pe urmă va veni suprema 

hotărâre, căci viaţa şi puterea mea nu este la 

discreţiunea unei personalităţi mişeleşti, ci a ţării 

mele.’’
14

 

În privinţa traseului urmat pentru a trece 

graniţa, notele stenografice precizau că la 23 

ianuarie 1917 a plecat la ora trei de la Sonde, a ajuns la ora şase la postul de comandă al colonelului 

Vasilescu, la 2 km de Iveşti. De aici a plecat la ora şapte, iar la opt a ajuns la intersecţia drumului 

Dealul Dolostan cu drumul ce duce la Iveşti, unde s-a întîlnit cu căpitanul Raluta. Au mers 

împreună până la 300 de metri de linia santinelelor, apoi Sturdza a spus că dorea să facă o 

recunoaştere a terenului din faţă. De aici nu s-a mai ştiut nimic, decât că la ora opt şi douăzeci de 

minute s-au auzit focuri de armă pe frontul românesc şi rus. Caporalul Năstase Marina, aghiotantul 

lui Sturdza murise, l-au găsit cu două geamantane ale şefului său.
15

 

Acest fapt a fost calificat drept dezertare, motiv pentru care a fost degradat şi condamnat la 

moarte. 

Al doilea fapt, cel de înaltă trădare, a fost realizat cu ajutorul inamicilor, reuşind să adune în 

jur de 3oo prizonieri români la Soveja, chemându-i la ,,rebeliune’’, organizându-i în echipe pe 27 

dintre ei, ce urmau să ducă scrisori-manifest pe frontul românesc. Explicaţia pe care Sturdza le-o 

dădea soldaţilor era aceea că juraseră credinţă ,,unor netrebnici care vă duc la pieire’’. 

Unul din documentele care arată, la câţiva ani după evenimente, ideile colonelului român, a 

fost scrisoarea pe care Alexandru Sturdza a adresat-o avocatului Vasile Dimitropol prin soţia sa, 

doamna Elena Sturdza, document apărut în ediţia din 12 decembrie 1920 a ziarului ”Universul”. 

Profesor dr. Ana Vesa 

 

                                                           
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
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TURISMUL RELIGIOS ÎN JUDEŢUL SUCEAVA 

 

Turism – se referă la activităţile desfăşurate de persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în 

locuri situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă consecutivă  ce nu depăşeşte un an 

(12 luni), cu scop de loissir, pentru afaceri sau alte motive. 

Turism religios –constă în pelerinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult.  

Mănăstire - așezământ religios în care trăiesc, potrivit unor reguli de viață austere și izolați de 

lume, călugări sau călugărițe. 

Între turism şi religie există nenumărate interacţiuni şi combinaţii pe baza relaţiei dintre 

locul sacru şi motivaţia turistică. Turismul religios reprezintă forma de turism care oferă pachete 

turistice pentru vizitarea unor lăcaşuri sfinte, mănăstiri şi biserici. Judeţul Suceava se constituie într-

o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească.  

Aici s-au ridicat primele trei capitale ale 

Moldovei: Baia, Siret şi Suceava, cetăţile Şcheia, 

Cetatea de Scaun a Sucevei, o durabilă şi 

impresionant de bogată salbă de ctitorii voievodale 

şi boiereşti: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, 

Humor, Dragomirna, Arbore, monumente şi centre 

de artă şi cultură cu inestimabile valori ale 

patrimoniului naţional şi universal. 

Multe dintre aceste inestimabile comori care 

au făcut din judeţul Suceava un teritoriu recunoscut 

pe plan naţional şi 

internaţional sunt 

incluse în 

patrimoniul UNESCO constituind valoroase puncte de atracţie 

pentru toate categoriile de turişti. 

Cele mai reprezentative comori ale turismului religios din 

judeţul Suceava sunt mănăstirile cu faţadă pictată: Voroneţ, 

Mănăstirea Humorului, Suceviţa, Moldoviţa, Arbore. 

În cele ce urmează voi realiza o scurtă prezentarea a 

            Fig 1: Harta mănăstirilor 

        Fig 2: Cetatea de Scaun a Sucevei 



 

 
33 

  
 

celor cinci mănăstiri care constituie puncte de atracţie turistică de mare însemnătate pentru toate 

categoriile de turişti. 

Primul şi poate cel mai important edificiu religios, recunoscut atât la nivel naţional cât şi 

internaţional este Mănăstirea Voroneţ. 

În cronica sa, Ion Neculce notează: "Iară Ştefan-vodă, mergând de la Cetatea Neamţului în 

sus, spre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăie un părinte sihastru, pre nume Daniil. Şi 

bătând Ştefan-vodă în uşa sihastrului să-i descuie, au răspunsu sihastrul să aştepte Ştefan-vodă 

afară până ce şi-au istovit sihastrul ruga. Şi după ce şi-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în 

chilie pre Ştefan-vodă. Şi s-au spovedit Ştefan-vodă la dânsul. Şi au întrebat Ştefan-vodă pre 

sihastru ce va mai face, că nu poate să se mai bată cu turcii: închina-va ţara la turci au ba? Iar 

sihastrul a dzis să nu o închine, ca războiul este a lui, numai, după ce va izbândi, să facă mănăstire 

acolo, în numele Sfântului Gheorghe, să fie 

hramul bisericii". 

Cu voia Bunului Dumnezeu, cu 

rugăciunile Sf. Cuvios Daniil Sihastrul şi prin 

osârdia Binecredinciosului Voievod Ştefan cel 

Mare şi Sfânt s-a înalţat, din 26 mai până în 14 

septembrie 1488, Mănăstirea Voroneţ cu 

hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe.  

Mănăstirea Voroneţ, monument 

memorial şi votiv, s-a bucurat încă de la început de o atenţie 

specială, atât din partea lui Ştefan cel Mare, dar şi din a 

urmaşilor săi.  

În 1547, Mitropolitul Grigorie Roşca a construit 

pridvorul închis de la vest, pentru care a adoptat o soluţie 

nemaiîntâlnită până la el - peretele de vest al pridvorului 

este un perete plin, fără nici o deschidere. Se creează astfel 

(împreună cu suprafeţele laterale ale masivilor contraforţi 

de colţ) un imens ecran unitar, pe care se desfăşoară 

binecunoscuta Judecată de Apoi, care a făcut ca mănăstirea 

Voroneţ să fie considerată "Capela Sixtină a Orientului".  

          Fig 3: Mănăstirea Voroneţ 

Fig 4:  Judecata de Apoi- 

Mănăstirea Voroneţ 
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      Fig 6: Mănăstirea Humorului 

De asemenea "albastrul de Voroneţ" este considerat de specialişti ca unic în lume şi 

cunoscut ca roşul lui Rubens sau verdele lui Veronese.  

Pe fondul albastru este prezentat "Arborele lui Iesei" sau Genealogia Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos iar pe coloane sunt pictaţi filozofii greco-latini.  

Biserica este o construcție din zid de piatră, gros de peste un metru, în formă de cruce, cu 

interiorul împărțit în altar, naos, pronaos și pridvor închis.  

Altarul este luminat natural de o fereastră mare la răsărit și câte una mică pe laterale.  

Catapeteasma bisericii este lucrată din lemn de tisă aurit, ușile împărătești fiind o adevărată 

capodoperă de sculptură în lemn.  

Naosul, având absidele puțin pronunțate în adâncime, este delimitat de pronaos printr-un zid 

de peste un metru grosime, care lasă o deschidere 

cât o ușă obișnuită.  

Deasupra naosului se află o turlă mare, 

circulară, luminată de patru ferestre.  

Pronaosul este luminat de câte o fereastră 

pe fiecare parte. 

În partea din dreapta a pronaosului se 

găsește mormântul schimonahului Daniil (prăznuit 

la 18 decembrie), primul stareț al Mănăstirii 

Voroneț, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. 

 Mănăstirea Humor se numără, alături de bisericile Voroneţ, Moldoviţa, Arbore şi Suceviţa, 

printre cele cinci ctitorii împodobite peste tot, în interior şi exterior, cu fresce bizantine, prin care se 

disting de toate celelalte biserici de acest fel din lumea ortodoxă. 

 Biserica a fost zidită în anul 1530 de Toader Bubuioc, mare 

logofăt şi membru al divanului Moldovei şi, soţia sa, Anastasia.  

Sfântul locaş se înalţă la o distanta de vreo 300 de metri de 

ruinele unei mai vechi biserici mănăstireşti a cărei construcţie a fost 

realizată încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun. 

Arhitectura monumentului prezintă un interes aparte. Aici 

apare, pentru prima dată în construcţia bisericilor din Moldova, 

pridvorul deschis şi o încăpere nouă la etaj numită tainiţă, care se 

suprapune camerei mormintelor.  

         Fig 5: Arborele lui Iesei- Mănăstirea Voroneţ 
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Din pridvor, se pătrunde în pronaos, iar, mai departe, în camera mormintelor şi naos. Spre 

răsărit, biserica se termină prin absida de formă circulară a altarului, despărţit de naos printr-o foarte 

veche catapeteasmă, excepţională sculptură în lemn. 

Ceea ce impresionează şi atrage în mod deosebit admiraţia, sunt frescele sale exterioare 

pictate de Toma Zugravul în 1535.  

Principalele teme iconografice sunt: Acatistul Bunei Vestiri (faţada sudică), Arborele lui 

Iesei (faţada nordică), Judecata din urmă (faţada vestică) şi Cinul care cuprinde o procesiune a 

sfinţilor îngeri, profeţi, apostoli, ierarhi, martiri şi cuvioşi (absidele laterale şi cea a altarului).  

Pe peretele exterior sudic este de semnalat, în partea inferioară, scena Asediului 

Constantinopolului, reflex al evenimentelor grave care au dus la ocuparea Capitalei Imperiului 

Bizantin de către turci.  

În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu a împrejmuit biserica 

cu ziduri de piatră și a construit un turn masiv.  

Turnul avea un rol defensiv, în încăperile de la etaj putându-

se refugia apărătorii complexului, împreună cu odoarele de preț ale 

mănăstirii. Scara care ducea la etaj putea fi distrusă pentru a-i 

împiedica pe invadatori să pătrundă în acele încăperi. 

Culoarea predominantă la Mănăstirea Humorului este roşu. 

Mănăstirea Moldoviţa ctitorie a domnitorul Petru Rareș, în 

1532, este cea mai mare dintre bisericile ridicate în perioada de 

înflorire a stilului moldovenesc.  

Ea a fost împrejmuită de Petru Rareș cu ziduri și turnuri de apărare, dându-i aspectul unei 

mici fortărețe.  

Arhitectura bisericii mănăstirii îmbină elemente de artă 

bizantină și gotică, însă faţă de stilul moldovenesc tradițional 

aduce în plus dimensiuni mai mari, o tendința de înălțare și de 

zveltețe.  

Asemenea celei de la Mănăstirea Voroneț, pictura 

prezintă tendința de umanizare a figurilor divine şi aduce multe 

din sentimentele omenești în scenele evanghelice. Unicitatea 

picturii este dată şi de culoare predominantă, galben. 

    Fig 7: Turnul – Mănăstirea Humor 

Fig 8: Mănăstirea Moldoviţa 

            Fig 8:  Mănăstirea Moldoviţa 
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În incinta Mănăstirii Moldoviţa se află 

un muzeu, unde sunt expuse obiecte religioase, 

cărţi rare, icoane, precum şi două remarcabile 

epitafuri din vremea lui Ştefan cel Mare.  

Tot acolo se mai găseşte şi un jilt, pe 

care tradiţia i-l atribuie lui Petru Rareş. O 

mândrie a acestui muzeu o constituie şi premiul 

"Marul de aur", acordat de Federaţia 

Internaţională a Ziariştilor.  

Mănăstirea Suceviţa atestată 

documentar la 1582, în vremea voievodului 

Petru Șchiopul, este ctitorie comună a familiilor Movileștilor 

(boieri, cărturari și chiar domnitori ai Moldovei şi Țării 

Românești).  

Arhitectura lăcașului de cult îmbină elemente de artă 

bizantină și gotică cu elemente de arhitectură ale vechilor 

biserici de lemn din Moldova.  

Edificiul păstrează planul trilobat și stilul statornicit în 

epoca lui Ștefan cel 

Mare, cu pridvorul 

închis, însă face notă discordantă cu două mici pridvoare 

deschise (stâlpi legați prin arcuri în acoladă) plasați mai 

târziu pe laturile de sud și de nord, ecou al arhitecturii 

muntenești.  

Sucevița este ultima dintre mănăstirile cu picturi 

exterioare, fiind considerată testamentul artei medievale 

românești. Frescele, comparate cu marile capodopere 

europene, sunt dominante de culoarea verde. Dintre picturile exterioare, cea mai impresionată este 

Scara virtuților, de pe latura nordică, care înfățișează lupta dintre bine si rău – încercarea omului de 

a păși spre perfecțiune, pentru a redobândi chipul pierdut din cauza căderii în păcat. 

         Fig 11: Suceviţa- Scara virtuţilor 

            Fig 9:  Interior Muzeu Mănăstirea Moldoviţa 

        Fig 10: Mănăstirea Suceviţa 

http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/tag/moldova/
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/08/manastirea-moldovita-bucovina-e1375990141465.jpg
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Biserica „ Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”  din Arbore este o biserică 

ortodoxă construită în satul Arbore de către hatmanul Luca Arbore, şi are hramul Tăierea Capului 

Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătorit în fiecare an pe 29 

august) . 

Situată la 35 km de Suceava şi cam tot la fel de Gura-

Humorului, biserica este declarată monument istoric 

UNESCO în anul 1993, pentru vechimea sa şi pentru 

frumoasele picturi exterioare şi interioare. Este una dintre 

puţinele-dacă nu cumva singura- biserică în care se află 

chipul pictat al hatmanului Luca Arbore, boier din timpul 

domniei lui Ştefan cel Mare, şi în acelaşi timp, portar al 

Sucevei aproape 40 de ani, începând din 1486. 

În mod deosebit impresionează la pictura bisericii calitatea ei decorativă, coloritul cald şi 

luminos, ritmul şi eleganţa siluetelor. Frescele interioare sunt remarcabile prin arta portretului: 

tablourile votive din pronaos şi naos, înfăţişându-l pe ctitor cu familia sa în două ipostaze, portretul 

Fecioarei Maria, al împăratului Constantin cel Mare. Din păcate însă, această valoroasă pictură a 

fost serios afectată în secolele XVII-XVIII, când edificiul a rămas fără acoperiş.  

Pictura exterioară are scene cu multe personaje în continuă mişcare, reprezentate în culorii 

vii, armonioase. Pentru fond pe lâng verdele întunecat, pictorul a folosit şi albastru, utilizat în epoca 

respectivă de meşterii zugravi. 

Din perspectiva unora, între turism şi religie nu există multe puncte comune. Având în 

vedere obiectivele intrinseci pe care turismul şi religia le au, atragerea turiştilor ar trebui să fie un 

scop comun pe care turismul şi religia le au. Marketingul religios, la fel de” real” ca şi cel turistic ar 

trebui să se îmbine cu acesta din urmă pentru satisfacerea multiplelor categorii de turişti. Un 

management atent al destinaţiilor religioase ar putea aduce beneficii atât pentru operatorii turistici 

cât şi pentru instituţiile religioase. 

BIBLIOGRAFIE: 
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3.  http://www.infotour.ro/ghid-turistic/romania/judet-suceava 
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Fig 12: Biserica Arbore 

http://dexonline.ro/
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Personalitatea indivizilor în societatea contemporană 

 

Interacțíunea socială reprezintă un mod de funcționare a oamenilor 

și grupurilor umane. Psihologia socială analizează  diverse tipologii ale  

relațiilor interpersonale, utilizând criterii variate. 

Există două tipuri fundamentale de relații interpersonale care se 

manifestă prin putere și afiliere. Aceste tipologii formează comportamente 

diferite care creează anumite atitudini reprezentând răspunsuri din partea 

indivizilor. Comportamentele indivizilor reprezintă baza atracției și 

respingerii interpersonale, astfel un individ poate răspunde inedit celorlalți participând activ la 

influențarea comportamentului interlocutorului. Cei doi participanți pot să își ofere reciproc 

sancțiuni și recompense și astfel se pot ajusta anumite comportamente. 

În cadrul societății fiecare individ caută includerea într-un grup social care trebuie să  îl 

raporteze la caracteristicile, valorile, obiectivele reprezentative ale acelui grup. Prin intermediul 

grupului individul îl folosește ca mijloc de comparare a opiniilor, atitudinilor, valorilor care îl 

reprezintă. Conceptul de similitudine se referă la apartinența la un grup care răspunde confirmării, 

consolidării trebuințelor, valorilor,  aspirațiilor individuale. Integrarea într-un grup nu înseamnă 

pierderea personalității, ci găsirea unor metode de completare a sinelui  și de realizare a scopurilor, 

obiectivelor pe care nu le poate realiza în mod individial. 

Noțiunea de similitudine socială pune foarte multe probleme care trebuie soluționate prin 

înțelegerea lor astfel: 

- trebuie realizată distincția dintre similitudinea subiectivă și cea obiectivă, dacăcea din 

urmă este pronunțată indivizii nu o pot recunoaște 

- similitudinea percepută de subiect între membrii grupului este diferită în funcție de modul 

în care acesta se percepe pe sine fie în interior, fie în exterior. 

În cadrul unui grup  fiecare individ este o personalitate bine definită care se impune prin 

propriul fel de a fi. Se manifestă mai multe tipuri de personalități cum ar fi: personalitatea reală, 

personalitatea autoevaluată, personalitatea ideală, personalitatea manifestată. 
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Personalitatea reală este formată din procesele, tendințe, funcții și stările psihice trăite de 

individ care îl definește în cadrul grupului. Această formă definește individul ca ființă 

biopsihosocială referindu-se la ansamblul caracteristicilor biologice, psihilogice și sociale. 

Aceste caracteristici pot fi organizate în două dimensiuni distincte ale personalității: 

dimensiunea intrapersonală compusă din însușirile, atitudinile, gândurile proprii venite din traseul 

destinului individual, din trasăturile cognitive, motivaționale și dinamico – energetice ale 

individului. A doua dimensiune este cea interpersonală care se referă la însușirile provenite din 

contactele interpersonale ale individului. 

La o persoană altruistă,  deschisă spre relații sociale dezinteresate va predomina 

dimensiunea interpersonală, în timp ce la o persoană egoistă, interesată doar de propria persoană va 

predomina dimensiunea psihoindividuală. Personalitatea reală a individului este personalitatea sa 

nemascată, cea care îl caracterizează, chiar dacă el o acceptă sau nu, o exteriorizează sau nu. 

Personalitatea autoevaluată se referă la ansamblul ideilor, părerile individului despre propria 

sa personalitate care reprezintă imaginea de sine care încearcă să afirme   unicitatea individului prin 

intermediul unui proces complex de comparare cu membrii grupului din care face parte.  Această 

incercare de diferențiere are în vedere stabilirea unui constrast între propria pesoană și cel de alături, 

în scopul de a te face remarcat în grupul care te reprezintă. 

Grupul din care  face parte individul poate fi implicat într-o rețea cu alte grupuri sociale 

vizibile în societate prin relețiile stabilite, membrii lor activează procese de categorizare ce implică 

diferențierea sau contrastul social. Temperamentul oferă indidualitate individului prin trăsăturile 

distincte cum ar fi diferențele individuale, cu rădăcini biologice care dau anumite tendințe de 

comportare ce sunt prezente din primii ani de viață. Pornind de la trăsăturile temperamentale 

dimensiunea interpersonală se referă la imaginea individului în gândul celorlalți. 

Există grupuri care permit manifestarea anumitor laturi ascunse ale personalității care pun 

individul în imposibilitatea de a prezenta propriile trăiri celor din jur. Conflictele interioare sunt 

stopate de frica de izolare, de încercarea de a se supune unor norme impuse de grupul social. 

Imaginea pe care individul o prezintă celorlalți indivizi din cadrul grupului din care face parte îl 

poate ajuta să se integreze mai bine și să-și impună valorile  personale. 

În unele cazuri sresul este considerat o trăsătură negativă a personalității dar trebuie să 

găsim influențe pozitive cum ar fi – optimismul, speranța care pot da soluțiilor așteptate. 

Optimismul devine o construcție emoțională dar și cognitivă prin senzația că totul va fi bine 

existând un scop definit și o motivație. 
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Fericirea este  o construcție legată de optimism, sănătatea este considerată principala 

condiție a fericirii, dispoziția pozitivă are ca efect imunitatea organismului,  speranța, spiritualitatea 

au efecte benefice asupra sănătății mai degrabă decât asupra soluționării problemelor apărute. 

Personalitatea este legată de manifesterea valorilor care guvernează întreaga viață oamenilor 

eliminând veleitățile oportuniștilor realizându-se o cunoștere a sinelui ca forță existențională și 

acțională. 
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Exercițiu filosofic 

        

 Ideea acestui exercițiu o constituie dezvoltarea gândirii elevilor, necesitatea de a-i învăţa să 

gândească dincolo de disciplinele pe care le studiază în şcoală, dar nu independent de acestea. Acest 

lucru este uşor de realizat fiindcă elevii sunt deschişi, curioşi, dornici de a afla şi de a înţelege 

,,altceva”,  se lasă conduși în discuţii în care se antrenează uşor. Îi ajută pe elevi să depăşească 

blocajele în comunicare, le oferă posibilitatea de a se exprima, de a-şi susţine un punct de vedere, de 

a-i urmări şi respecta pe ceilalţi parteneri de conversaţie.  

 Se dau următoarele afirmații :  

John către Mary: ,,Sunt o persoană inteligentă!” 

Mary către John: ,,De unde știi?” 

 Imaginează-ți că John sau oricine altcineva ar oferi următoarele rațiuni pentru a explica de 

ce crede că este intelligent. Notează răspunsurile în funcție de cât de bine explică ele, afirmația lui 

John. Folosește următoarea grilă de notare
16

: 

 

1 = Foarte bine gândit! 

2 = Un temei suficient! 

3 = Ești sigur că are sens? 

4 = Scuze, las-o baltă! 

 

a. Pentru că sunt om.                                                                              …………… 

b. Pentru că îmi merge mintea repede. …………… 

c. Pentru că îmi place să citesc cărți. …………… 

d. Pentru că părinții mei sunt inteligenți. …………… 

e. Pentru că întotdeauna am fost inteligent. …………… 

f. Pentru că am un vocabular foarte bogat. …………… 

g. Pentru că iau cele mai mari note la școală. …………… 

                                                           
16

  David A. White ,, Filosofia  pentru copii” , 2016 
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h. Pentru că iau note mari la testele grilă. …………… 

i. Pentru că toți prietenii mei apropiați sunt inteligenți. …………… 

j. Pentru că îmi place să fac activități din Filosofia pentru copii. …………… 

k. Pentru că îmi plac toate materiile pe care le studiem la școală. …………… 

l. Pentru că mă pricep la multe lucruri …………… 

 

Pentru aprofundarea problemei: 

- Puteți face activitaea cu un coleg, apoi să aprofundați rezultatele; 

- Există vreun răspuns pe care l-ai nota cu 1 și care este suficient pt. a explica de unul singur, 

inteligența? Este posibil ca mai mult de un răspuns să merite nota 1? 

- Trebuie să explicați prin ,,pentru că” alegerea voastră iar pentru aeasta trebuie să oferim o 

explicație ce presupune anumite aspecte si faze; 

- Menirea afirmațiilor este aceea de a scoate la lumină, ce înseamnă să deții cunoaștere. 

 

 

Prof. Andreea Anișoara Bondar 
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Cum să ne ferim de tristețe în preajma sărbătorilor de iarnă? 

   

 De ce să fii trist de Crăciun sau Revelion?  

Tulburarea afectivă sezonieră sau depresia sezonieră este o stare mentală de disconfort fizic 

și psihic care apare o dată cu anotimpul 

friguros și mai ales in preajma sărbătorilor de 

iarnă. Această tristețe, amărăciune, stare de 

rău general, lipsa de valoare, lipsa de 

speranță, pierderea apetitului pentru 

activitățile placute, modificări ale somnului și 

gândurile de moarte persistă mai mult in 

perioada sărbătorilor.  

Cauzele depresiei sezoniere sunt 

multiple dar amintesc aici modelul bio-psiho-social. Acest tip de model în care la instalarea 

depresiei contribuie atât factori perturbatori  biochimici la nivelul creierului cât și cauze psihologice 

(amintesc aici personalitățile fragile) sau sociale (stresul de zi cu zi, evenimente negative de viață, 

mediul nefavorabil, lipsa banilor, funcționarea deficitară socio-profesională sau consumul de 

substanțe psihoactive care pe termen lung provoacă dependența și afectează întreaga dezvoltare 

neuropsihică a individului.   

In preajma sărbătorilor de iarnă lumea devine mai emotivă, vulnerabilă, dorește mai mult 

pentru sine dar și pentru cei din jur. Gândul că întreaga familie se va reuni, îi bucura pe unii dar nu 

toți au parte de familie și prieteni. Și atunci ce faci?  

Crează-ți ritualuri pentru sărbători:  

- dăruiește din puținul pe care-l ai și celor mult mai nevoiași decât tine. Vei vedea cum 

increderea în forțele proprii și în Sinele tau va crește, vei observa că sunt oameni nevoiași în jurul 

tău, mult mai nefericiți decât tine, dar care se bucură de viață. Vei fi fericit dacă dăruiești puțin din 

ce ai tu, nici nu știi ce mult bine iți poate face un om care îți mulțumește pentru grija ta; 
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- dă-ți voie să te bucuri. Oamenii întotdeauna s-au confruntat cu egoism, invidii, răutăți 

lumești dar toate acestea pot înceta dacă te bucuri de ziua de astăzi, de prezent. Oamenii au fost și 

vor fi unici, vor avea mai multe decât tine, vor fi mai fericiți decât ești tu astăzi, vor etala ceea ce au 

într-un mod pe care tu il poți percepe ca fiind extravagant. Dar tu nu știi care este adevărata lor 

viață, cum se simt ei, dacă sunt sau nu fericiți 

și atunci este mult mai bine să te uiți la tine, 

să-ți bucuri sufletul făcând lucruri plăcute 

(decorează un brăduț mic, chiar dacă nu ai pe 

nimeni, este important să-l decorezi doar 

pentru tine, ascultă colinde vesele care să te 

ducă cu gândul la lucruri pozitive - nașterea 

lui Hristos, etc); 

- nu te izola de oamenii din jurul tău, 

fă-ți prieteni chiar dacă sunt mai tineri decât tine, ieși în fiecare zi in parc, socializează, observă 

natura, invită la ceai o vecină și povestește lucruri frumoase din viața ta.  

Sărbătorile sunt un prilej de meditație și răspuns în același timp, nu te abandona!  

Trăiește intens fiecare clipă a vieții tale! 

 

      Psiholog clinician Specialist/Psihoterapeut 

        Elena Mihaela Paval   
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INFORMAREA CONSUMATORILOR- BAZA UNEI ALIMENTAŢII 

SĂNĂTOASE 

 

  

Un aspect care nu trebuie neglijat în asigurarea unei alimentaţii sănătoase o reprezintă 

piramida alimentelor. Piramida alimentară reprezintă o exprimare grafică a recomandărilor 

nutriţionale, a cantităţilor şi a tipurilor de alimente ce trebuie să fie consumate zilnic pentru a 

menţine starea de sănătate şi pentru a reduce riscul de dezvoltare a diverselor boli legate 

de alimentaţie. Piramida include, şi consumul de apă şi activitatea fizică.  

 

În cele ce urmează voi realiza o scurtă trecere în revistă a celor şase grupe de alimente 

începând de la vârful piramidei: dulciurile - grăsimile, dulciurile, untul, carnea grasă,biscuiţii, 

prăjiturile, zahărul. Toate acestea se află în vârful piramidei pentru că trebuie să fie consumate 

http://www.romaniatv.net/tag/sanatate_798
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foarte rar (poate fi consumata o bucăţică de ciocolată după masă deoarece conţine fier);  carnea -

 carnea de pui, peştele, carnea roşie trebuie consumate moderat, pentru o dietă echilibrată;  lactatele 

- laptele şi produsele din lapte (brânză, iaurt) sunt importante pentru sănătatea noastra şi este bine să 

le consumăm în mod regulat;  fructele - fructele proaspete au toate vitaminele de care avem nevoie, 

aşa că este indicat să le consumăm de câte ori avem ocazia. Trebuie evitate fructele în conserve, 

pentru că ele contin zahăr, iar zahărul, în cantităţi mari, poate afecta sănătatea;  legumele - legumele 

nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică; cerealele - pâinea, cerealele integrale, orezul, cartofii - 

sunt de nelipsit din alimentaţia zilnică. 

Piramida alimentară subliniază echilibrul, varietatea şi moderaţia cu care este necesar ca 

unele alimente să fie consumate, punând accent pe consumul cerealelor, legumelor şi fructelor.  

Aceste alimente stau la baza dietelor sănătoase, deoarece au un conţinut scăzut în grăsimi 

saturate, colesterol, zahăr şi sodiu. Ele trebuie acompaniate de alimente bogate în proteine (lapte, 

brânză, peşte, carne şi produse din carne cu un conţinut scăzut în grăsimi), reprezentate grafic în al 

treilea nivel al piramidei, punându-se accent în ultima perioadă pe consumul cărnurilor albe în 

defavoarea celor roşii (care tind să urce în partea superioară a piramidei). 

Vârful piramidei, având cel mai mic volum, este reprezentat de grăsimi şi de produse 

zaharoase. Această porţiune nu are ataşate recomandări în ceea ce priveşte numărul de porţii, ci 

doar menţiunea de a fi consumate rar şi în cantităţi mici. 

Alături de elementele prezentate anterior pentru a ne asigura o alimentaţie sănătoasă este 

necesară şi o informare a consumatorilor  

Încă din anul 1992, prin adoptarea OG nr. 21/1992  privind protecţia consumatorilor, se 

menţioneaza în art. 3 printre principalele drepturi ale consumatorilor şi dreptul la informare şi 

educare. Consumatorii au dreptul de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite, astfel încât să aibă posibilitatea de a 

face o alegere ratională, în conformitate cu interesele lor, iar produsele să poată fi folosite conform 

destinaţiei lor şi în deplină siguranţă, precum şi dreptul de a fi educaţi în calitatea lor de 

consumatori.  Informaţiile trebuie să fie transcrise în limba româna indiferent de ţara de origine a 

produsului. Preţurile şi tarifele trebuie afişate în mod vizibil şi intr-o formă uşor de citit. Obligaţia 

de a informa pe consumator nu poate fi înlaturată prin invocarea secretului comercial sau 

profesional. 

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor și pentru 

garantarea dreptului acestora la informare, ar trebui să se asigure informarea corespunzătoare a 
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consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceștia le consumă. Alegerea 

consumatorilor poate fi influențată, printre altele, de considerații privind sănătatea, economice, 

ecologice, sociale sau etice. 

Informarea consumatorilor asupra serviciilor şi produselor oferite se realizeaza în mod 

obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare a acestora, înscrise la vedere în mod 

vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, pe produs, etichetă, ambalajul de vânzare sau în cartea tehnică, 

instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura 

acestuia. 

Dreptul la informare are în vedere etichetarea produselor, prezentându-se caracteristicile şi 

elementele de identitate. Informaţiile asupra preţului şi caracteristicilor produselor şi serviciilor au o 

dublă semnificaţie. Pe de o parte, ele ocrotesc transparenţa pieţei şi contribuie la eficacitatea 

concurenţei, iar pe de alta parte permit consumatorului să ia o decizie în cunostinţă de cauză. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) supervizează piaţa şi 

comercianţii în vederea asigurării unei informări corecte, complete şi precise asfel încât starea de 

sănătate a consumatorilor să nu fie afectată, iar alimentaţia să fie una sănătoasă. 

Pentru susţinerea acestor elemente 

în cele ce urmeză voi prezenta un caz 

soluţionat de ANPC.  

Un studiu derulat recent de ANPC 

(Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor) arată că cele mai multe 

dintre pateurile de ficat comercializate pe 

piaţa românească au în compoziţia lor E-

uri. 

Specialiştii atrag atenţia că, dacă sunt consumate în exces, anumite produse interzise pot 

avea efecte negative asupra sănătăţii. Concret, reprezentanţii ANPC au inclus într-o cercetare 

derulată în perioada iulie – august 46 de tipuri de pate, achiziţionate în mod aleatoriu şi anonim de 

către aceştia, direct din rafturile supermarketurilor. După ce au analizat etichetele produselor, care 

provin de la diverşi producători şi distribuitori din piaţă, specialiştii ANPC au arătat că din punct de 

vedere al numărului de E-uri, doar 6,52% nu au niciun E, 19,56% au un conţinut de 2 E-uri, 13,04% 

conţin 6 E-uri şi 8,69% conţin 9 E-uri.  
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Printre principalii producători analizaţi în cadrul studiului s-au numărat S.C. Scandia Food 

S.R.L., Tulip Food Company, S.C. Mega Image S.R.L., Hame România S.R.L., S.C. Glina S.A., 

S.C. Producţie Ardealul S.R.L. Spre exemplu, pateul de porc de la Hame conţine 10 E-uri. Tot 10 

E-uri conţine şi pateul marca TiP, produs de hipermaketul Real. Potrivit unui tabel publicat de 

ANPC, aditivii din produsele menţionate sunt polifosfaţi, caragenan, nitrit de sodiu sau carmin. În 

schimb, pateul Prefera conţine şase E-uri, după cum susţin specialiştii, în aceeaşi situaţie fiind şi 

pateul de porc Bucegi. Cinci E-uri se regăsesc în pateul Ardealul produs de Orkla Food Romania 

S.A. În cele produse de Mandy se găsesc patru E-uri, la fel şi în pateul Baroni (cel cu carne de porc 

şi de pasăre), produse şi distribuite de Lidl. La polul opus se află pateurile Clever, Sadu şi Tulip, 

care au un singur E în compoziţie. Specialiştii de la Protecţia Consumatorilor spun că pe piaţă există 

şi pate de ficat fără niciun aditiv alimentar. Via şi Scandia Sibiu produse de Scandia Food se 

numără printre ele. 

Dacă unii aditivi alimentari sunt inofensivi, iar alţii pot fi consumaţi frecvent, sunt şi E-uri 

care nu au ce căuta pe masa consumatorului. Asta pentru că sunt extrem de toxice şi pentru că, în 

timp, pot provoca boli grave. Ceea ce este important e ca eticheta oricărui produs să fie citită înainte 

de cumpărare. 

Prin acumularea în timp a aditivilor alimentari în organism pot să apără  problemele de 

sănătate, dar asta în cazul persoanelor care consumă zi de zi astfel de produse. 
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ESTE IMPORTANTĂ O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ? 

 

 

 

 

O alimentaţie sanatoasă înseamnă 

consumarea a diferite alimente aparţinând 

grupurilor alimentare de baza  precum: carnea, 

ouăle şi legumele, lactate, fructe, cereale, 

pâine şi paste făinoase, grăsimi şi dulciuri.      

Fiecare individ trebuie să-şi impună o 

alimentaţie sănătoasa, corectă şi raţionala, fără 

constrângeri, dar şi fără abuzuri. 

  Hrana, adică preparatele şi băuturile consumate de cateva ori pe zi, e bine să fie echilibrată: 

nici excesivă, nici săracă în substanţe nutritive. 

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori.  

Omul modern se hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă prost şi mult.  

Aşa se face că o persoană din două suferă de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a 

greutăţii normale). Aceast lucru are efect nefast asupra sistemului osos, a scheletului şi asupra 

aparatului locomotor, în special asupra părţii inferioare a corpului.  

Pentru o alimentaţie sănătoasă se recomandă hrana care nu a fost congelată, conservată, 

rafinată, evitandu-se alimentele care au fost prelucrate industrial, cum ar fi conservele.  

       Alimentele care conţin calorii negative, indicate pentru o alimentaţie sănătoasă sunt 

consumatoare de grăsimi. În cea mai mare parte sunt reprezentate de legume, fructe şi condimente 

şi sunt bogate în săruri minerale, vitamine, conţin puţine proteine şi hidraţi de carbon, iar procentul 

lor caloric este de aproximativ de 90 de calorii la 100 de grame. Pe de altă parte aceste alimente au 

în componenţa lor peste 90-95% apa. Consumul regulat a acestor alimente determină un efect 

caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 
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        Busuiocul, cimbrul, mărarul, usturoiul, pătrunjelul, menta, salvia, cimbrisorul, chimionul, 

ienupărul pe langă faptul că ameliorează mult gustul preparatelor culinare, contribuie la procesul de 

digerare şi eliminare a grăsimilor. 

Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, căpsunele, afinele, zmeura, mango, 

grapefruit, lămâia au rol în distrugerea proteinelor. 

      O hrană sănătoasă este o hrană proaspată, variată, bogată în substanţe vitale, alcalina, cu multe 

vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente. 

Este recomandat ca de trei ori pe săptămână să nu se consume carne, aceasta fiind înlocuită 

cu preparate din soia. 

      Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau orez 

nedecorticat. Se vor consuma legume proaspete, care conţin substanţe vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazăre, fasole verde, varza, broccoli, roşii, fulgi 

din cereale, pâine integrală, griş, orez nedecorticat, grâu încolţit sau germeni de grâu. Substanţele 

bioactive distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluţia cancerului. 

Unele condimente au efect de stimulare a digestiei şi metabolismului (cimbrul), altele 

actionează împotriva îmbolnavirilor (chimenul, cimbrul, mărarul), sau sunt diuretice (ceapa, 

ienupărul). 

      În acelaşi timp o alimentaţie sănătoasă presupune numai consumul de grăsimi vegetale naturale, 

unt, margarină sau ulei presat la rece. 

 O alimentaţie sănătoasă presupune respectarea următoarelor reguli: 

 se mănâncă încet, având timp suficient pentru consumarea preparatelor, fără stres, fără 

întreruperi (ridicare de la masa pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosfera de calm şi 

linişte; 

 cu 15-20 de minute înainte de masa principală se poate consuma o salată sau un aperitiv, 

pentru a se micşora senzaţia de foame, mărind starea de saţietate; 

  se mănâncă pe săturate, dar nu mai mult, chiar dacă mâncarea este foarte bună şi gustoasă; 

 este foarte indicat ca mesele sî fie servite la ore fixe; 

  nu se „sare” peste mese şi nici nu se înlocuieşte masa cu o felie de pâine cu unt; 

 alimentele se mestecă timp îndelungat şi bine, deoarece hrana trebuind fărâmiţată înainte de 

a se înghiţi, pentru a se forma bolul alimentar şi pentru a uşura munca stomacului; 

 nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia este mai dificilă, producandu-se mai 

mult acid în stomac; 
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 după ora 17 nu se consumă mese îmbelşugate, bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 

două ore inainte de culcare nu se consumă nici un preparat; 

 se recomandă împarţirea celor trei mese principale în cantităţi mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

 se mănână numai atunci când apare senzaţia de foame, fiind interzisă consumarea 

alimentelor de plictiseală; 

  nu se mănâncă cu lacomie, iar porţiile de mâncare trebuie să fie moderate; 

  este indicată ţinerea postului o zi pe săptămână, pentru eliminarea toxinelor şi odihnirea 

organelor. Pe durata postului se beau multe lichide: apa plată, sucuri naturale din fructe, 

ceaiuri, aproximativ 2-3 litri eşalonat pe toată ziua; 

 seara, înainte de culcare se poate bea o cană cu lapte cald, eventual îndulcit cu miere de 

albine, sau o cană cu ceai din plante medicinale (tei, muşeţel). 

Adoptarea unei alimentaţii sănătoase nu înseamnă regim alimentar; reprezintă o metodă de a 

îmbunătăţi sănătatea. Adoptarea regulată a unei alimentaţii echilibrate, sărace în grăsimi saturate şi 

bogate în cereale integrale, fructe, legume şi grăsimi bune (cum ar fi uleiul de masline) va reduce 

riscul apariţiei unor afecţiuni.  

Asocierea unui regim de viaţă activ cu o dietă sănătoasă, va îmbunătăţi şi mai mult starea de 

sănătate. Exercitiile fizice regulate reduc semnificativ riscul apariţiei bolilor cardiace, a 

hipertensiunii arteriale, a accidentelor vasculare cerebrale, a diabetului tip 2, a obezitatii, 

a anxietăţii, depresiei şi a cancerului de sân, colon şi a sistemului reproductiv feminin. 

        Nu tot ce zboară se mănâncă.” Alege hrana de calitate, nu mânca orice îţi pică în mână.   
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SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! 

 

“ Toţi oamenii vor să aibă sănătate dar adesea fac totul în contra ei.” 

(proverb latin) 

 

Teoretic, alimentaţia trebuie să ne asigure menţinerea stării de sănătate, creşterea, 

dezvoltarea, activitatea fizică şi intelectuală corespunzătoare. Auzim sau citim de multe ori că 

pentru a avea o dietă echilibrată şi o viaţă frumoasă trebuie să mâncăm sănătos. Odată cu această 

afirmaţie aflăm şi că alimentaţia sănătoasă înseamnă un consum moderat, dar variat, de alimente 

şi preparate culinare, pe care le dorim apetisante, gustoase şi sigure. Pentru a ne da seama ce 

înseamnă cu adevărat alimentaţia sănătoasă trebuie să definim „alimentul”. În conformitate cu 

Dicţionarul Explicativ Român, alimentul este un produs în stare naturală sau prelucrat care 

serveşte ca hrană. Studiile efectuate de-a lungul timpului au arătat că persoanele care au o 

alimentaţie bazată pe cereale, legume şi leguminoase, fructe, peşte, produse lactate şi uleiuri 

vegetale sunt longevive şi ferite de boli. De aici porneşte şi ideea că alimentaţia sănătoasă este 

garantul unei vieţi sănătoase, lungi şi frumoase. Pentru a fi sănătoşi şi a avea un echilibru în dietă 

trebuie să ţinem cont că alimentaţia sănătoasă se bazează pe varietatea alimentară, dar mai ales pe 

cumpătare. Orice exces alimentar poate provoca diferite suferinţe organismului. 

Alimentaţia sănătoasă este acel tip de alimentaţie care acoperă optim nevoile calorice şi 

nutritive ale individului, furnizează nutrienţi esenţiali şi energie pentru menţinerea stării de sănătate.  

În mod practic alimentaţia sănătoasă îndeplineşte 5 criterii:  

 trebuie să fie adecvată (potrivită), astfel încât alimentele consumate să aducă nutrienţi 

esenţiali, fibre şi energie în cantităţi suficiente pentru menţinerea sănătăţii şi a greutăţii corpului. 

Fiecare nutrient poate fi folosit pentru a demonstra importanţa unei diete adecvate. Fierul este un 

exemplu cunoscut. Fiind un nutrient esenţial, pierderea lui zilnică din diferite motive trebuie 

urmată de înlocuire, iniţial prin consumul alimentelor care îl conţin. Dacă se consumă prea puţine 

alimente conţinând fier se poate dezvolta o anemie nutriţională prin deficit de fier.Imediat după 

creşterea consumului zilnic de alimente bogate în fier fenomenele specifice deficienţei încep să 

dispară. Carnea roșie de vită tânăra şi porc, peştele, carnea de pui şi anumite legume (fasole, 

mazăre) intră în categoria alimentelor bogate în fier;  
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 trebuie să fie echilibrată (în alegerea dietei nu trebuie să prevaleze un aliment în defavoarea 

altuia.Cu alte cuvinte, trebuie respectată o anumită proporţie, de preferat cea optimă. Pentru 

aprecierea importanţei alimentaţiei echilibrate, am putea lua ca exemplu un alt nutrient esențial, 

calciul. O dietă lipsită de calciu este urmată de o dezvoltare osoasă deficitară la copii în perioada 

de creştere şi/sau poate mări susceptibilitatea la afecţiuni prin pierderi osoase la adult 

(osteoporoza).  Sursele alimentare principale de calciu sunt laptele şi produsele lactate, 

întâmplător extrem de sărace în fier. Copiii şi adulții trebuie să consume destul lapte şi produse 

lactate în fiecare zi pentru a-şi asigura nevoile, dar nu într-o cantitate atât de mare încât să ducă la 

eliminarea din dietă a alimentelor bogate în fier, deoarece cea mai mare parte a alimentelor bogate 

în calciu sunt sărace în fier.  Echilibrarea întregii diete astfel încât să asigure necesarul din fiecare 

din cele 40 de nutriente esenţiale pentru sănătate, este un act de decizie care presupune multă 

îndemânare pe baza unor cunoştinţe furnizate de medicul nutriţionist);   

 trebuie să fie controlată caloric (controlul caloric al dietei se referă la aportul energetic, care, 

în mod normal, nu trebuie sa depășească nevoile metabolice şi de activitate fizică, dar nici să nu fie 

mai mic decât acestea. Astfel se asigură controlul greutăţii corporale);   

 moderaţia în alimentaţie se referă la posibilul exces de sare, grăsimi, zahăr sau alt component 

nedorit peste anumite limite, care poate atenta la sănătate.  Unele persoane consideră că pentru a 

respecta această recomandare nu trebuie să se bucure niciodată de savoarea unei fripturi sau al 

unei îngheţate. Atitudinea este complet greşită, datorită carenţei de informaţie: moderație, nu 

abstinenţă, aceasta este cheia succesului! De exemplu, o îngheţată pe săptămână, în contextul unui 

plan dietetic corect condus, poate avea un impact nutriţional mic; o îngheţată pe lună nu are 

practic nici un efect nutriţional negativ. Moderaţia mai însemnă că sunt necesare anumite limite 

chiar şi pentru constituenţii alimentari consideraţi buni. De exemplu, un anumit nivel al fibrelor 

alimentare contribuie la un tranzit intestinal normal, dar prezenţa lor excesivă în dietă poate duce 

la pierderea unor nutriente esenţiale);  

  alimentaţia este sănătoasă şi hrănitoare cu adevărat dacă este variată (varietatea dietei 

presupune evitarea consumului unui anumit aliment, chiar înalt nutritiv, zi după zi, pentru perioade 

lungi de timp. Se agreează ideea unei alimentaţii variate din mai multe raţiuni. Un prim motiv ar fi 

că anumiţi nutrienţi mai puţin cunoscuţi şi unele componente alimentare nonnutritive pot fi 

importante pentru sănătate. O altă raţiune este aceea că o dietă monotonă poate să încarce 

organismul cu cantităţi mari de toxine sau contaminanţi alimentari. Aproape fiecare greşeală 

alimentară poate fi diluată prin consumul altor alimente. În cele din urmă, nu trebuie neglijat nici 
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faptul că varietatea adaugă interes – experimentarea unor alimente noi poate fi chiar o sursă de 

plăcere) 

Dr. Oz, unul dintre cei mai cunoscuţi nutriţionişti din lume, în cadrul unei întâlniri cu 

publicul din România a oferit oserie de informaţii în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă. Dintre 

acestea pot aminti: 

 renunţarea la zahăr, carbohidraţi şi grăsimile nesănătoase; 

 înlăturarea alimentelor bogate în nitraţi şi grăsimi saturate, precum salam, bacon, cârnaţi şi 

cremwurşti; 

 înlăturarea achiziţionării alimentelor ce conţin ingrediente ce nu pot fi pronunţate; 

 înlăturarea alimentelor conservate cu un conţinut ridicat de sare; 

 fresh-urilor (sucurilor obţinute prin presarea directă a fructelor), acestea sunt cu adevărat 

bune doar atunci când sunt îndoite cu apă. 

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 

hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă prost şi mult. Aşa se face că o persoană din două suferă 

de exces de greutate. Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a scheletului şi asupra 

aparatului locomotor, în special asupra părţii inferioare a corpului. Cu cât excesul în greutate este 

mai mare cu atât creşte şi procentajul persoanelor care suferă de maladii coronariene, sau cu 

afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul intestinelor.  

Statisticile arată că peste 30% din obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. De 

asemnea obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normală în cazul unei 

intervenţii chirurgicale. 

Cea mai mare greşeală făcută în domeniul nutriţiei priveşte absorţia excesivivă a hidraţilor 

de carbon care sun lipsiţi de valoare nutritivă care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făină, băuturi 

alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi. 
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