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“Educatia este intotdeauna un orizont nu o destinatie.”  

                                                                  – Nicolae Iorga 

Cuvant inainte… 
     Scoala, reprezinta trei lucruri deodata: o casa care 

deschide portile cunosterii, o carte care odata descifrata 

ramane vesnic deschisa si un dascal receptiv la 

intrebarile dilematice ale generatiilor pe care le educa.  

   Omul deruleaza o intensa activitate de invatare si 

creatie pe tot parcursul fiintei sale dar numai educatia, 

cultura, credinta, tinuta morala si etica il calauzesc in 

abisurile acestei lumi.  

   Scoala este leaganul initierii in tainele cunoasterii, 

munca si daruire, pasiune si abnegatie, educatie si 

cultura, bucurie si nostalgie.  

   Menirea tinerei generatii este de a desfasura o intensa 

activitate de invatare si creatie, totul rezumandu-se la 

“a invata cum sa invatam” in mod eficient, inteligent si 

creativ. 
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SUNACLOPOTELUL ! 

 

Iata pe 12.06.2016 clopotelul a sunat din nou, dar de data aceasta 

pentru unii dintre noi pentru ultima data, caci pasim intr-o alta lume,  

plina de responsabilitati si provocari, in care acum este momentul sa 

demonstram ca suntem cei mai buni, dintre cei mai buni.  

     A sosit momentul sa pasim in viata si sa predam stafeta colegilor 

mai mici, cu convingerea ca ei sunt la fel de determinati sa tina 

stacheta sus. 

 

 

  Alaturi de dascalii 

nostrii, ne-am luat 

ramas bun, pastrandu-i 

mereu in ganduri si in 

suflet. 

 

 

 

Plini de emotie am ascultat discursul dasalilor nostrii care ne-au 

transmis atata incredere si curaj : 

“Se incheie azi o etapa in viata voastra de elevi. Pentru 

noi,profesorii,aceasta etapa nu a insemnat doar ceva vechime in 

plus,ci si o noua acumulare de experiente,de emotii si impliniri 
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traitealaturi de voi,in timp ce v-am condus o vreme pasii de-a 

lunguldrumului pe care cu intelepciune il numim educatie.Poate 

ca unii dintre   voi   s-au   mai   impiedicat,am   fost   acolo   la   

timp   sa-I ridicam,sa-i scuturam de praf si  sa-i indrumam spre 

inainte,poateca altii au pasit mai incet,mai stangaci,am incercat 

sa-i facem sasporeasca ritmul si-am reusit,dar cei mai multi 

dintre voi ati mershotarati si fermi pana la capat si suntem cu 

totii mandrii de asta. 

Noi profesorii v-am fost alaturi si ne-am straduit sa va facemparcursul   

acesta   mai   usor,mai   frumos,mai   interesant   si   mai   peintelesul 

vostru.Daca am reusit atunci inseamna ca am lucrat cu un 

aluat bun,cu niste viitori oameni mari de care vom fi mandrii  la un 

moment dat sa spunem ca au fost elevii nostrii. Ni se intampla 

cateodata sa insemnam ceva in viata voastra si totusi daca n-am fi 

fost noi,ar fi fost altii.Ceea ce veti devenii voi,trebuia oricum sa 

deveniti,cu noi  ca profesori   sau cu   altii,dar cum  nimeni  nu are 

darul de a invata de unul singur totul,de data asta suntem bucurosi 

sa spunem ca v-am insotit o perioada de trei ani pe lunga cale a 

cunoasterii. 

Speram ca tot ceea ce ati invatat pana acum sa va fie de 

folos,sa va deschida cai si usi in viata,dar cel mai important e sa va 

ajute sa va pretuiti timpul,pentru ca el este materia din care ne este 

formata   viata.Daca   pentru   altii   timpul   inseamna   bani,pentru 

voi,acum,el are un pret incalculabil. Pretuiti cat puteti anii acestea 

frumosi si incercati sa nu va abateti de la educatie. 
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Va dorim succes la examen,si o vacanta plina de momente de 

relaxare, pe care le meritati cu prisosinta.”

 

 

AMF  ABSOLVENTI  

- 31- PROMOTIA 

2013-2016 

AMG ABSOLVENTI  

- 21- PROMOTIA 

2013-2016 
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Fundaţia pentru Sănătate Ştiinţă şi Învăţământ 

,,Dr. Dinu”- Câmpina 

Şcoala  Postliceală Sanitară ,,Dr. Dinu” 

Str. Mărăşeşti, nr.22 Tel.0244/333504, Fax. 0244/335182 

e-mail fundatiadinu@yahoo.com//www.fundatiadoctordinu.ro 
  

 

DISCURS AMF   

ȘEF PROMOȚIE BUZEȚEANU SIMONA CRISTINA 

Doamnă Președintă al Fundației ,,Dr. Dinu” doamnelor și domnilor profesori, 

stimați invitați, dragi colegi….. 

         Iată ne ajunși la finalul celor trei ani de studiu pentru formarea noastră ca 

viitori asistenți de farmacie, trei ani frumoși în care am acumulat cunoștințe și s-au 

legat prietenii. Ne așteaptă o perioadă mai dificilă în care trebuie să dovedim că 

acești ani nu au trecut degeaba iar acest scop trebuie să ne ambiționeze și mai mult.     

.        Stimați colegi, cred că sunteți în asentimentul meu că trebuie să le mulțumim 

în primul rând celor dragi, cei ce ne-au susținut necondiționat, ne-au încurajat și 

ne-au înțeles. 

         Mulțumim Președintei Fundației ,,Dr. Dinu” doamna farmacist Elena Dinu, 

pentru condițiile oferite și pentru extraordinara capacitate de a forma o echipă de 

profesor de excepție. Vă dorim multă sănătate, succes și continuitate în proiectele 

dumneavoastră. 

          Doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumim pentru sfaturi și încurajări, 

pentru contribuția adusă la formarea noastră profesională. Pentru noi domniile 

voastre reprezentați adevărate exemple de corectitudine și professionalism. Suntem 

mândrii că timp de trei ani am avut onoarea să facem parte din familia Fundației 

,,Dr. Dinu” și sperăm că și dumneavoastră veți avea motive să vă mândriți cu noi.    

.        Viitorilor asistenți de farmacie și generalist, mult succes atât pe plan 

profesional cat și pe cel personal. 

 

 

Vă mulțumesc! 

        

 

mailto:fundatiadinu@yahoo.com
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Fundaţia pentru Sănătate Ştiinţă şi Învăţământ 

,,Dr. Dinu”- Câmpina 

Şcoala  Postliceală Sanitară ,,Dr. Dinu” 

Str. Mărăşeşti, nr.22 Tel.0244/333504, Fax. 0244/335182 

e-mail fundatiadinu@yahoo.com//www.fundatiadoctordinu.ro 
  

 

DISCURS AMG   

ȘEF PROMOȚIE DINESCU ELENA OTILIA 

Onorați membrii fondatori 

Doamnelor Directoare 

Doamna Dirigintă 

Doamnelor și domnilor Profesori 

Dragi colegi, 

 

          Ne-am întâlnit în acest cadru festiv pentru a simțit bucuria de a fi încă!!! 

Împreună, de a ne împărtăși impresiile și emoțiile trăite acum la ceasul absolvirii, 

de a ne bucura împreună de toate acestea înainte de a porni fiecare pe drumul 

nostru în încercarea de a ne face viața mai ușoară, de a face ceea ce ne place în 

viitor, cu atât mai mult cu cât, după acești ani de studiu avem posibilitatea să 

schimbăm ceva în domeniul profesional și implicit în viața noastră. 

         Nu știu dacă sunt persoana potrivită să vorbesc în numele tuturor colegilor 

mei și sunt conștientă de faptul că este foarte greu și nu a-și reuși niciodată să 

concentrez în câteva cuvinte experiențele, trăirile și percepțiile fiecăruia dintre noi 

de aceea, vă voi ruga ca, în cazul în care nu veți rezona cu cele spuse de mine, să le 

acceptați ca fiind strict păreri personale. 

        Iată -ne ajunși aici, la sfârșitul perioadei începute în 2013, când ne întâlneam 

pentru prima data, cercetându-ne  unul pe altul cu oarecare curiozitate și încercând 

să ne formăm o primă impresie despre cel din fața noastră și despre cea ce  va urma 

să ni se întâmple în următorii 3 ani. Ni se părea atunci că vom avea de parcurs o 

perioadă foarte lungă de timp în care o să reușim să ne cunoaștem destul de bine 

dar, după părerea mea ne-am înșelat și cu regret o spun că mi-ar fi plăcut să mai fi 

mult timp împreună atât la cursuri cât și la o cafea, două sau mai multe…...                                                                                

.       Oricum este firesc să ne dorim să nu se termine astăzi, aici, acum când suntem 

un  colectiv zic eu destul de unit. Poate n-am fost înțeleși cu toții poate au existat și 

divergente, poate temperamentale noastre nu au lăsat de dorit, poate capacitatea de 

a asimila cunoștințele împărtășite de domnii profesori nu au fost întotdeauna la 

mailto:fundatiadinu@yahoo.com
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cote maxime, dar cu toate acestea am găsit suficientă înțelegere și destul de multe 

soluții pentru a ieșit din orice impas. 

  .      De aceea aș dori ca, în numele meu și al colegilor mei să   vă mulțumim 

domnilor profesori și dacă îmi  sunt permise câteva rime stângace să vă cerem 

scuze pentru momentele tensionate și neplăcute pe care le-am generat. 

                        Acum pe rând vă roagă toți elevii 

                        Iertații de greșeala tinereții  

                        Că fără voie să v- au produs tristețe 

                        Acei ce nu au putere să învețe 

                        Și acei ce nu au putere să se abțină  

                        Căci tinerețea lor a fost de vină…. 

                        Ea îi împinge peste prag afară  

                        Și alții vor veni la rând și iară….. iară. 

 

          Am dori să-i mulțumim doamnei Diriginte că ne-a fost alături în toți acești 

ani și ne-a trecut cu vederea impertinențele ,stângăciile, a încercat să ne înțeleagă 

problemele și să ne ajute atât cât i-a stat în putere. 

                                                 Din suflet vă mulțumim. 

         Vă mulțumesc dragii mei colegi pentru toate momentele petrecute împreună, 

vă mulțumesc că ați dat dovadă de înțelegere și foarte mult bun simț în relațiile cu 

noi cei care nu suntem chiar la vârsta  extemporalelor.  Vă mulțumesc că ne-ați 

făcut să ne simțim și noi din nou elevi în adevăratul sens al cuvântului. 

        Vă mulțumesc din suflet suflet pentru tot  și vă doresc să aveți parte de ani 

frumoși în viață, de realizări personale și profesionale pe măsura dorințelor și 

așteptărilor voastre. 

        Fie ca profesia de asistent medical pe care ne-am ales-osă ne ofere multe 

satisfacții și să fie un început bun pentru o altă etapă din viața noastră. 

         N-am să încheie aceste rânduri înainte de a vă ,,smulge” o promisiune…… 

aceea de a ne revedea peste 5ani,10 ani sau de ce nu? ori de câte ori vom avea 

puțin timp liber și plăcerea de a sta în fața unei cești de cafea în compania celor ce 

pentru o scurtă perioadă de timp am format colectivul AMG promoția 2013-2016  

 

 

Din suflet vă mulțumesc! 
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Un nou inceput… 

 

‘’ Cea mai buna modalitate de a prezice viitorul, este 

sa-l creezi.’’ 

                                                                -Peter Drucker 

 

         In data de 15 septembrie 2016 a avut loc 

deschiderea anului scolar 2016-2017. 

        In intampinarea elevilor a venit tot corpul didactic 

al Scolii Postliceale ‘Doctor Dinu’. Bobocii au fost primiti 

cu deosebita placere si caldura. 

 

‘’Misiunea scolii noastre este sa asigure o educatie de 

calitate pentru dezvoltarea intelectuala, sociala si 

profesionala a tinerilor, in vederea adaptarii socio-

economice a adolescentilor de azi, viitori cetateni 

active, deplin constienti de propria valoare si 

competitive pe piata muncii locala si europeana.’’ 

                                                          - Presedinte Elena Dinu 
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 Discursul de deschidere al anului scolar a fost sustinut 

de dna director  Ivascu Angelica:

 
         AN SCOLAR 2016-2017        

             Dragi elevi si profesori, iata-ne astazi in fata unui nou inceput, 

prima zi din noul an scolar 2016-2017, o zi importanta pentru noi, zi 

in care ne gandim  ce rezultate am obtinut in anul scolar care a trecut 

si ce urmeaza sa facem in noul an care tocmai a inceput. 

           Dar  astazi noi nu am fi fost aici daca Fundatia ”Dr. Dinu” in 

anul 1996 nu ar fi preluat scolarizarea cursantilor de la colegiile 

medicale ale Universitatii ” Europa Ecor” in cadrul Scolii Postliceale  

Sanitare  „‟Dr. Dinu‟‟. 

          Scoala a debutat cu doua specializari: asistent medical 

generalist si tehnician dentar pentru care a obtinut Autorizatia de 

incredere nr 132/ 2000.In anul 2008 a fost solicitata autorizatia de 

incredere pentru Farmacie si a fost depus dosarul pentru acreditare la 

specializarea asistent medical generalist. S-au obtinut autorizatia de 

functionare nr.5926/2008  pt asistent medical de farmacie  
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si acreditarea pt asistent medical generalist nr. 4762/2009. In anul 

scolar 2013-2014 scoala noastra a mai facut un pas important, 

obtinand  acreditarea la AMF conform HOTARARII CONSILIULUI 

AGENTIEI ROMANE DE ASIGURARE A CALITATII IN 

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR NR.6/26.06.2014 si 

NR.7/31.07.2014 pt AMG. Incepand din anul scolar trecut 2014-2015  

scoala noastra  se poate mandrii cu o noua specializare si anume 

Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare pt care a primit 

autorizatia de functionare provizorie conf.Hotararii  

6/28..08.2015.Multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor care sau 

implicat in aceasta activitate dar si elevilor. 

            Scoala noastra a scolarizat pana in prezent 6 promotii de 

tehnicieni dentari ,19 promotii de asistenti generalisti si 7 promotii de 

asistenti de farmacie. 

             Daca ne referim la promotia anului 2016 toti absolventii au 

promovat examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 5 

avand mediile cuprinse intre : 6,73-10 la specializarea AMG si intre 

8.26-9.10 la specializarea AMF . 

             Anul trecut a debutat cu un numar de 142 de elevi inscrisi iar 

la sfarsitulanului  scolar au ramas 129, restul fiind retrasi sau 

abandon scolar.Toti cei 129 elevi ramasi au promovat obtinand medii 

intre:  7-8,99 - 64 elevi si intre 9-10 un numar de 65 de elevi.Cadrele 

didactice care au contribuit la obtinerea acestor rezultate sunt in 

numar de 15 si anume :5  profesori,4 medici,2 farmacisti si 4 maistrii 

instructori. 

             In afara de orelor de curs prevazute in programa , scoala 

noastra a mai participat si la multe activitati extraccuriculare,cum ar 

fi: 

  *10.12.2014  Activitatea   de   educatie   sanitara  desfasurata   la   

LiceulTehnologic   Mecanic   Campina   in   cadrul   Proiectului  



14 
 

    „‟Incluziune si  coeziune   sociala‟‟   prin   metode   alternative   de   

educatie   ,POSDRU162/2.2/S/14.02.19 

  * 11 .12.   2015-Sesiunea de comunicari stiintifice si referate  ale 

elevilor si cadrelor didactice cu tema « Transplantul o sansa la viata«  

–coordonata   de   d-na   Anghel     Cristina   si   d-na   Unguroaica   

Ruxanda,impreuna cu elevii anilor III AMG si AMF 

    *Aprilie   2015 - Proiectul   de   voluntariat   „‟ Facem   lucruri   

care conteaza-Din suflet pentru suflet‟‟,vizita la Asociatia Provita 

pentru nascutisi nenascuti Valea Plopului ,Prahova 

   * 20.01.   2015   -  Balul   Bobocilor  –  dirigintii   anilor   I    AMG   

si  AMF,Comisia dirigintilor, Consiliul elevilor si directiunea; 

    *19 .12.2015-„Vine, vine, Mos Craciun!”–  vizita la Complexulde 

Servicii „‟ Sfanta Filofteea‟‟ Campina  , in cadrul Proiectului “Din 

suflet pentru suflet “ , unde copii au primit daruri din partea 

Fundatiei“Dr. Dinu” 

    *22 .11. 2015 -Simpozionul  National SSM “O viata fara riscuri-

sanatatea si securitatea mea‟‟ ,participanti prof. Anghel Cristina si 

prof.Gheorghe Corina ; 

    *16  decembrie   2015 -Simpozionul   Judetean  Ecoterra-Rolul   

apei   inorganism-Hidratarea   si   deshidratarea”   ,participant   prof   

GheorgheCorina  ; 

    * 28 .06-20.07 .2016 - Proiectul     Scoala   de   vara  „‟ Dare   2   

you‟‟ incolaborare cu Asociatia de Parinti a Scolii Gimnaziale 

A.I.Cuza MunicipiulCampina ,profesori voluntari : Iosifescu Silvia si 

Panait Cosmina 

     *12.06. 2016-  Balul de absolvire  a claselor terminale   organizat 

de eleviiclaselor terminale  AMG si AMF.  

Toate aceste activitati au fost posibile datorita participarii elevilor 

scolii noastre in afara orelor de curs.De aceea, va rugam ca sivoi 

bobocii de la anul I sa raspundeti  chemarilor scolii, pt ca fara o 

colaborare stransa  elev-profesor este greu sa reusim ce ne propunem.        

Dragi elevi, aveti tot sprijinul profesorilor vostrii, al dirigintilor,aveti la 

dispozitie sali de clasa care asigura conditiile  necesare pt 

desfasurarea orelor. 
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Scoala dispune de 4 sali de clasa, un laborator de farmacie ,o sala de 

nursing,un laborator de informatica, un laborator de biologie ,o sala 

de balneofiziokinetoterapie ,biblioteca care ofera un mediu prietenos 

promovand aceleasi valori ca si in anii precedenti 

:binele,adevarul,speranta,munca,increderea,responsabilitatea,seriozita

tea , punctualitatea,toleranta ,spiritul de echipa,aprecierea muncii 

celorlalti, competitivitatea. . Intreaga  activitate  de formare  

educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra scolara isi 

propune urmatoarele : 

-formarea unui absolvent autonom,responsabil,in masura sa decida 

asupra propriei cariere si vieti 

-dezvoltarea competentelor sociale esentiale pentru reusita 

scolara:comunicare,gandire critica,luarea deciziilor,spirit de echipa 

-cultivarea sensibilitatii fata de valorile moral-

civice,toleranta,dialogul,respectful pentru om,natura,mediul 

inconjurator 

-asigurarea egalitatii de sanse. 

 

Viziunea scolii este” Nu invatam pt scoala ,ci pentru viata!”. 

 

Va urez tuturor un an scolar cu rezultate cat mai bune de care sa ne 

bucuram cu totii. 

Fie ca noul an scolar sa insemne pentru personalul didactic si 

nedidactic si pt elevi bucurii ,satisfacii,impliniri,putere de munca si 

multa sanatate .     

 Urez bun venit in scoala noastra anilor I de la toate cele trei  

specializari dar si succes anilor III care vor avea un an greu  care se 

va incheia cu sustinerea examenului de certificare a competentelor 

profesionale nivel 5. 

Speram sa repetati reusita generatiei precedente si sa obtineti rezultate 

bune sau chiar mai bune. 

In incheiere voi prezenta dirigintii tuturor claselor,cu care veti ramane 

in continuare si care va vor  prezenta structura anului scolar,orarul 

clasei , graficele intrarii in salile de curs,va vor prelucra regulamentul 

de ordine interioara a scolii.    
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 La anul I AMG- diriginte maistru instructor Iarca Madalina,   la anul 

II AMG- diriginte maistru instructor Anghel Cristina ,   la anul  III 

AMG- diriginte maistru instructor  Panait Cosmina,              la anul 

IAMF  si AMF II -diriginte Ms.Instr.    Unguroaica Ruxanda,la anul 

III AMF- diriginte prof Gheorghe Corina, 

la anul  I BKTF -   diriginte Ms.Instr. Panait Cosmina, 

la anul II BFKT -diriginte prof.Unguroaica Gheorghe -Doru 

Iar alaturi de noi , din partea fundatiei ”Dr. Dinu”domnul doctor 

Dinu Adrian. 
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Balul bobocilor 

 
Luna noiembrie a gazduit ,,Balul Bobocilor”sub indrumarea 

dirigintilor: Iarca Madalina, Panait Cosmina si Anghel 

Cristina. 

Pastrand traditia ultimilor ani, in incinta restaurantului 

Amana Inn, s-a desfasurat la data de 18.11.2016 ,,Balul 

Bobocilor”. Timizi si cu pasi marunti, bobocii nostrii au intrat 

in joc dovedind pe parcurs curaj, determinare si incredere in 

fortele proprii. Au participat de-a lungul balului la o serie 

deprobe, intreg evenimentul fiind un adevarat spectacol. Au 
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fost probe de dans individual dar si in pereche, probe de 

cultura generale si 

spontaneitate, de 

karaoke si nu in ultimul 

rand proba de miss si 

mister. Cu sprijinul 

Coaforului “Fabrica de 

frumusete” si a firmei 

“Oriflame” fetele 

noastre au fost cele mai 

frumoase. S-a organizat 

si o tombola cu premii, 

s-au oferit diplome 

participantilor si nu in 

ultimul rand ne-am 

bucurat de prezenta 

unor invitati si a unor 

oameni de valoare ai 

orasului nostru.  

 

Toata lumea s-a bucurat de eveniment si au dansat pana la 

miezul noptii. Multumim organizatorilor  

si pentru boboci: Succes si spor la invatat!  
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Sesiunea de comunicari stiintifice 

In data de 17 februarie 2017 

a avut loc „‟Sesiunea de 

comunicari stiintifice‟‟.  

    In cadrul ei au fost 

sustinule lucrarile cu temele 

„‟Tehnici pentru 

determinarea grupelor 

sanguine si a factorului Rh‟‟ 

, „‟Prevenirea Infectiilor 

Nosocomiale‟‟ si „‟Diete in 

functie de grupa sanguina‟‟.  

   Elevii participanti au fost 

coordonati de profesorii Anghel Cristina, Iarca Madalina, 

Panait Cosmina si Unguroaica Ruxandra.  

    Atat profesorii cat si elevii au primit diplome de organizare 

si participare.  Au fost invitati elevii si profesorii Scolii 

Sanitare   

Elevii AMG anul 1 

prezentand 

materialul 

“Prevenirea 

Infectiilor 

Nosocomiale”. 
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Elevii AMG anul III, 

prezentand teoretic si 

practic 

“Determinarea 

grupelor sanguine si 

a Rh-ului” 
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Participarea 

elevilor de la 

AMF 
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Invatam lucruri noi! 

In data de 

08.12.2016 elevii claselor  AMG II si AMG III impreuna cu 

maistrele instructoare Panait Cosmina si Anghel Cristina au 

vizitat spitalul de pneumonie Breaza. Personalul spitalului le-

au prezentat fiecare pavilion si aparatura specializata. Le-au 
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fost prezentate elevilor tehnici folosite doar in spitalele de 

pneumologie. Elevii s-au intors incantati si placut impresionati 

de ceea ce au vazut chiar si-au exprimat dorinta de a face 

practica in Spitalul de pneumonie Breaza. 
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Pledoarie pentru o viata sanatoasa 

 

Aparatul respirator 

 

Aparatul respirator- constituie totalitatea organelor care 

servesc la schimbul gazos între organism și mediu, asigurând 

organismul cu oxigen, indispensabil vieții celulelor, și 

eliminând din organism dioxidului de carbon rezultat din 

oxidări. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
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Am citit ca fiecarui organ ii corespunde o 

leguma sau un fruct. 

 

Strugurii-Alveole pulmonare 

 

Plamanii sunt constituiti din ramuri ale unor mici cai aeriene 

care se termina cu ciorchini minusculi dintr-un tesut numit 

alveole pulmonare. Aceste structuri care se aseamana unor 

chiorchini de strugure permit oxigenului sa treaca din plamani 

in sange. O alimentatie bogata in fructe, cum ar fi strugurii, ar 

putea reduce riscul cancerului de plamani si a emfizemului 

pulmonar.  

Boabele de strugure contin totodata o substanta numita 

proantocianidina, despre care se poate spune ca s-a 

demonstrat ca reduce gravitatea astmului declansat de alergie. 
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Nuca-Creier 

 
Nuca arata ca un creier in miniatura, cu o emisfera 

dreapta si una stanga: creierul mare deasupra si cerebelul din 

partea de jos. Chiar si incretiturile sau cutele unui miez de 

nuca arata ca neocortexul.Studiile arata ca intr-adevar, aceste 

fructe ajuta la dezvoltarea transmitatorilor neuronali care 

ajuta la functionarea creierului. 

Santurile si pliurile nucilor se aseamana creierului.Ele 

sunt chiar impartite in 2 si reflecta emisfera dreapta si 

emisfera stanga a creierului uman. In afara de aceasta 

asemanare, oamenii de stiinta au demonstrat ca nucile pot fi 

benefice pentru acest organ, pentru ca sunt bogate in omega 3, 

un acid gras esential care stimuleaza functionarea creierului.  

 

 

 

 

Cartoful dulce-Pancreas 
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Cartofii dulci au forma pancreasului si, in ciuda numelui, poate fi 

un aliment benefic pentru diabetici. Studiile realizate pana acum au 

demonstrate ca echilibreaza indexul glicemic la diabetici, ajuta la 

stabilizarea nivelului optim de zahar din sange si la diminuarea 

rezistentei la insulina – hormon secretat de pancreas. 

Boabe de fasole-Rinichi 

 

Forma unor boabe de fasole imita forma rinichilor.Boabele de 

fasole vindeca si ajuta la mentinerea functiei rinichilor.Aceasta 

leguminoasa si-a dovedit calitatile terapeutice in afectiunile renale, 

cum ar fi pielonefrita.Exista o terapie cu seminte, unde se folosesc 

boabele de fasole pentru ameliorarea afectiunilor rinichilor. 

 

Avocado-Uterul 
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Vinetele, fructele de avocado si perele sut menite sa 

imbunatateasca sanatatea uterului si a colului uterin si arata ca aceste 

organe. O alta legatura este si faptul ca unui avocado ii trebuie 9 luni 

sa se dezvolte de la nivelul de floare pana la cel de fruct copt. Potrivit 

studiilor, femeile care consuma un fruct de avocado pe saptamana sunt 

ferite de cancerul cervical, de asemenea le scapa de kilogramele in plus 

in urma nasteri. Totodata, activitatea hormonala este echilibrata avand 

o dieta in care includeti un avocado pe saptamana. 

 

 

Ciuperca-Ureche 

 

Ciuperca se aseamana foarte mult cu urechea umana si 

ajuta la mentinerea auzului. Daca adaugati ciuperci in dieta 



30 
 

zilnica, veti ajuta la imbunatatirea auzului si la buna 

functionare a mecanismelor urechii, fiind unul dintre putinele 

alimente care contin in mod natural vitamina D. Acest 

nutrient este esential pentru sanatatea oaselor, chiar si a celor 

foarte mici din interiorul urechii, care au rolul de a transmite 

sunetul la creier. 

Morcov-Iris 

 

 

 

Un morcov taiat rondele seamana cu ochiul uman. Daca va uitati 

cu atentie puteti observa asemanarea dintre aceasta leguma si ochiul 

nostru. Pupila, irisul si liniile radiale sunt redate de structura 

morcovului. Stiinta a demonstrat ca morcovii contribuie semnificativ la 

marirea fluxului sangvin catre ochi si la imbunatatirea vederii 

 

Banana-Zambet 
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Profitati la maximum de beneficiile bananei, ce are forma unui 

zambet, pentru ca acest fruct contine o proteina numita triptofan, care 

este transformata intr-un neurotransmitator chimic, numit serotonina, 

asociat sursei de bucurie si de bunastare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIATI CA…? 
 

 Persoanele care fumeaza un pachet de tigari pe zi 

beau, practic, o ceasca de gudron pe an. 

 Oamenii sunt singurele animale capabile sa traseze 

o linie dreapta. 

 ADN-ul unui om contine 80.000 de gene. 
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 Asa cum amprentele digitale sunt unice, amprenta 

limbii fiecarei persoane este diferita fata de 

celelalte. 

 Un adult are mai putine oase in organism decat un 

copil. Ne incepem viata cu 350 de oase dar, pentru 

ca anumite oase se unesc in timpul cresterii, la 

maturitate mai avem doar 206. 
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 Chiar daca nu este la fel de sensibil precum cel 

al unui caine, nasul uman poate percepe pana 

la 50.000 de mirosuri diferite. 

 Acizii digestivi prezenti in stomacul uman sunt 

atat de puternici incat pot dizolva zincul si 

coroda otelul. Din fericire pentru noi, celulele 

din mucoasa gastrica a stomacului se innoiesc 

la maxim 3-4 zile, nelasand timp acizilor sa 

ledizolve. 

 Un plaman uman contine peste 300.000 de 

milioane de vase capilare. Daca aceasta ar fi 

puse cap la cap, s-ar intinde pe o distanta de 

2400 de kilometri. 

 Testiculele unui barbat produc 10 milioane de 

spermatozoizi in fiecare zi - suficient pentru ca 

acesta sa poata repopula planeta in doar sase 

luni. 

 Oasele umane sunt le fel de rezistente precum 

granitul. Un os de marimea unei cutii de 

chibrituri poate suporta presiunea unui bloc de 

9 tone - de patru ori mai mult decat poate 

suporta betonul. 

 Din cele 206 oase ale corpului uman, mai mult 

de jumatate din ele se afla in maini si picioare. 

 Un om poate rezista pana la 40 de zile fara 

mancare, 6 zile fara apa si 6 minute fara aer. 
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De asemenea, el nu poate rezista, in mod 

normal, fara sa doarma mai mult de 11 zile. 

 

 

 Cel mai mare organ al corpului uman este 

pielea. Ea poate acoperi, in cazul unui 

adult, o suprafata de 1,9 metri patrati. De 

asemenea, in timpul vietii unui om, acesta 

pierde pana la 18 kilograme de piele 

moarta. 

 Cand doarme, un om creste in medie cu 8 

milimetri, pentru ca dimineata sa revina la 

inaltimea initiala. Motivul este simplu... 
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forta gravitationala careactioneaza asupra 

cartilagiilor. 

 Un om consuma, in medie, 50 de tone de 

mancare si bea circa 50.000 de litri de lichide 

de-a lungul vietii. 

 Muschii unui ochi se misca de circa 100.000 de 

ori pe zi. Pentru a ne imagina ce inseamna 

acest lucru, ganditi-va ca echivalentul unui 

asemenea efort pentru muschii picioarelor 

inseamna un traseu de 80 de kilometri in 

fiecare zi. 

 In 30 de minute, corpul uman degaja suficienta 

caldura incat sa poate fierbe 3,5 litri de apa 

 picatura de sange are nevoie de numai 30 de 

secunde pentru a face un circuit complet al 

corpului uman. 
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 Ochiul uman percepe doar 90% dintre 

informatiile pe care le primeste. 

 Ovarele contin aproximativ jumatate de milion 

de ovule. Cu toate acestea, doar 400 dintre ele 

vor avea ocazia de a da nastere unei noi vieti. 

 Fiecare centimetru patrat de piele contine cel 

putin 32 de milioane de bacterii. Din fericire, 

cele mai multe dintre ele sunt inofensive. 

 Numai picioarele contin peste 500.000 de 

glande sudoripare, glande care pot elimina 

pana la jumatate de litru de transpiratie pe zi. 

 Viteza cu care aerul este eliminat in timpul 

unui stranut este de cel putin 160 de kilometri 

pe ora. 
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 In timpul unei vieti, un om poate produce pana 

la 24.000 de litri de saliva, suficient cat pentru 

a umple doua piscine olimpice. 

 Capul unui copil cantareste cat un sfert din 

greutatea corpului acestuia. La maturitate, 

capul reprezinta doar a opta parte din greutatea 

trupului. 

 Unghiile de la degetele mainilor cresc, in 

medie, de sase ori mai repede decat cele ale 

picioarelor. 

 

 

 Aproximativ 50.000 de celule din corpul tau au 

murit si au fost inlocuite chiar in timp ce citesti 

acest articol. Scheletul tau este unul nou la 
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fiecare trei luni si ai o piele noua in fiecare 

luna. 

 Fiecare centimetru patrat din pielea ta contine 

6 metri de vase de sange, 3,5 metri de nervi, 

1300 de celule nervoase, 100 de glande 

sudoripare si 3 milioane de celule. 

 Pentru a te incrunta, esti nevoit sa folosesti 43 

de muschi ai fetei. Pentru a zambi nu ai nevoie 

decat de 17. 

 Inima unui om bate de aproximativ 3 miliarde 

de ori in timpul vietii acestuia. 
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 Aorta este cel mai mare vas sanguin din corpul 

uman. In cazul unui om adult, ea are diametrul 

unui furtun de gradina. La polul opus se afla 

capilarele. Acestea sunt atat de subtiri, incat 

este nevoie de 10 astfel de vase, puse unul langa 

altul, pentru a egala grosimea unui fir de par. 

 

 

Seara de Ajun 
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Odata cu sosirea ajunului Craciunului, elevii scolii 

noastre, dornici sa colindes-au adunat la sediul 

fundatiei. 

Alaturi de elevi si profesorii s-au alaturat, astfel incat 

scoala a rasunat de colinde , de glasurile voioase si de 

bucuria tuturor. Frigul de afara, mirosul de brad, gustul 

covrigilor, ne-au facut pe toti sa retraim atmosfera 

serilor de Ajun din copilarie. 

 

 

 

COLECTIVUL ȘCOLII 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Funcţia 

1.  Ivaşcu Angelica Profesor -Director  
2.  Din Adrian  Profesor -Medic  
3.  Dragomirescu Florin Profesor -Medic 
4.  Tăleanu Mădălina Profesor -Medic  
5.  Căpăţînă Dănuţ Profesor -Medic  
6.  Jianu Roxana -Elena Profesor -Medic rezident 

Psihiatrie 
7.  Unguroaica Gheorghe  Profesor Ştiinţe sociale 
8.  Unguroaica Ruxanda  As. Ms. Instructor 
9.  Dragomir Elena Farmacist primar 
10.  Budulacu Laura Farmacist primar 
11.  Gheorghe Corina  Profesor 
12.  Anghel Cristina  As. Ms. Instructor  
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13.  Panait Cosmina As. Ms. Instructor  
14.  Iarca Mădălina Cristina As. Ms. Instructor  
15.  Vasile Raluca - Ioana Profesor Lb. Engleză 
16.  Tache Elena- Irina Profesor Informatica 
17.  Gherghelaș Mina Secretară  
18.  Negrea Mariana Contabilă 

19.  Vâlcu Elena  Îngrijitor  
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