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Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd

Revista „Sfera” reapare după opt ani
Pe piața publicistică a țării
revistele ocupă un loc aparte.
Multitudinea de domenii pe
care le slujesc le oferă în general
posibilitatea de a se adresa unei
anumite categorii de consumatori, scopul acestora ﬁind fără
îndoială publicitatea.
Colegiul Tehnic „Alexandru
Roman” din Aleșd a răspuns unei
provocări, atât pentru inițiatorii
proiectului, cât și pentru potențialii cititori. Revista „Sfera”, un
nume cu conotații variate, dar cuprinzătoare, ilustrează întrutotul
ideile și conținutul revistei. „Sfera” își reia activitatea după mai
bine de opt ani. „A existat prin entuziasmul unor profesori și elevi
care nu au urmărit beneﬁcii, n-au
căutat o efemeră popularitate, n-au
vrut să intre în grațiile nimănui, ci
au scris-o după voința și putința
lor. Și nu e ușor să devii formator
prin cuvântul scris, atâta vreme
cât poți obține informația (oare
cea corectă și exactă?) pe alte canale sau, pur și simplu, ai rețineri
în fața cuvântului scris... „Sfera”
de astăzi nu-și propune să vă orienteze pe un drum cu sens unic, ci
să vă ofere opțiuni, adresându-se
tuturor celor care trăiesc în și prin
școală. Revista este deschisă informațiilor corecte, opiniilor bine
argumentate, abordărilor novatoare, criticilor constructive”, aﬁrmă
prof. Viorel Ilea, în „Un nou înce-

put”. Numărul 1/2017 al revistei
este structurat în 10 domenii de
cuprindere a activității școlare,
de mare interes. După editorialul
„Un nou Început” adresat cititorilor de coordonatorul revistei prof.
Ilea Viorel, directorul Colegiului,
sub titlul „Apariția Gazetei Viața
Nouă”, prof. Olivia Anca Iaz prezintă un „crâmpei” din istoria jurnalismului bihorean.
Un capitol important, sub genericul „Pagini de didactică”, semnat de prof. Diana Iaroș, aduce în
prim plan alternativa Step by Step
în învățământul românesc și beneﬁciile sale în promovarea metodelor de predare – învățare – evaluare centrate pe elev. Prin „Metode
și strategii ale învățării”, prof. Dorina Venter răspunde la întrebările: „Ce se învață?, Cum se învață?,
Când se învață?, Cine învață? Învățământul preșcolar este reprezentat printr-un interesant material propus de educatoarea Romina
Dat, cu referire la: „Cunoașterea
temperamentului și modul de
manifestare la copiii de vârstă
școlară mică”. Capitolul „Pagini
de didactică” se încheie printr-un
vast material intitulat „Metode
valoriﬁcate în abordarea textului
epic în liceu, la limba și literatura
română”, semnat de prof. Monica
Simona Cuciula. Sunt prezentate metode interactive de grup în
dezvoltarea inteligenței multiple,
capacitate speciﬁcă inteligenței

lingvistice, inteligenței interpersonală, intrapersonală, morală,
stimulează dezvoltarea capacității
cognitive, complexe etc.
Capitolul „Educația altfel” cuprinde principalele realizări ale
colectivului de elevi și cadre didactice în cadrul educației non
formale, de-a lungul întregului an
școlar, sub semnătura prof. Șarlota Baican.
Se desprinde Proiectul European „Dialoguri structurate” în
cadrul Programului Erasmus +
Acțiunea Cheie 3, Portugalia 2017.
Elevii au intrat în contact cu universități internaționale și din România, aﬂând cele mai bune oferte
educaționale. În acest capitol mai
sunt cuprinse rubricile: „Cum să
ﬁi învingător prin artă”, prof. ec.
Gabriela Lelea; „Consiliul elevilor, voluntariat și nu numai”, prof.
Gabriela Pop; Cu titlul „Există
literatură și dincolo de programă”, prof. Ana Mihaela Cadleț,
prezintă cele mai semniﬁcative
activități organizate într-un cadru
nonformal, de catedra de limba și
literatura română.
Activități sportive și rezultatele
obținute la diverse competiții sunt
prezentate de prof. Judea Marius
și Sebastian Moisin.
Paginile 29 – 34 sunt dedicate elevilor creatori de literatură;
poezie și proză. Merită amintiți:
Klaudia Morong, cls. a XII – D,
Salomeea Vandici, cls. a IX- a C,

Răzvan Pop, cls. a V-a, Iulia Daiana Domocoș, cls. a X-a B, Larisa
Cabău, cls a IX-a C, Patricia Dreve cls. a XI-a C, Raluca Băraș, cls.
a XI-a C, Adrian Bogdan, cls. a
X-a A. Capitolul „Școala Părinților” cuprinde trei materiale semnate de părinții: Sorina Popa, „Un
drum croit de mamă și ﬁnisat de
școală”; Paula Cioban, „Cum putem ameliora conﬂictele dintre părinți și adolescenți”; O zi la Step
by Step”, semnată de prof. Carmen Dios. Un alt exemplu de creativitate și implicare ni-l oferă elevii: Ada Stâncoi, cls. a X-a C, Ana
Pișek, cls. a XI-a B, Larisa Cabău.
cls. a IX-a C, Diana Racolțea, cls.
a XI-a CX, în cadrul rubricii „Eco
- Sfera, în care relatează derularea
programului Eco – școală, coor-

donat de profesoara Eva Gabriela
Szabo Osvath.
Nu sunt omiși nici performerii
olimpiadelor și concursurilor școlare, evidențiați în rubrica: „Roadele semestrului I ”, structurată
de prof. Dorina Venter. Ultimele
pagini ale revistei cuprind rubricile: „Portofoliul transdisciplinar”,
„Puțin Umor”, „Mesaj pentru
mamă”, „Corespondență”, dedicat
lunii martie, primăverii și mamei,
rubrici semnate de: prof. Cadleț
Ana Mihaela, prof. Dios Carmen,
prof. Lelea Gabriela, prof. Irimescu Livia.
Drum bun și îndelungat spre știința și folosul cititorilor.
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Camelia Voiculescu, închisoare cu suspendare

comemorări

Condamnări în dosarul RCS&RDS
Dan Voiculescu a fost achitat,
miercuri, deﬁnitiv de instanța
supremă, în dosarul de șantaj
Antena Group- RCS&RDS. Camelia Voiculescu, ﬁica sa, a fost
condamnată la un an și șase luni
cu suspendare pentru complicitate la șantaj. Sorin Alexandrescu, condamnat la patru ani
și șase luni.
Judecătorii ÎCCJ au decis și
achitarea lui George Daniel Matiescu, director general al Intact
Publishing SRL, și condamnarea
la doi ani de închisoare cu suspendare pentru Șerban Pop, fostul șef
al ANAF. În ceea ce privește persoanele juridice SC Intact și Ante-

na Group, au fost achitate pentru
complicitate la șantaj. În cazul
Antena Group, pentru șantaj, s-a
dispus aplicarea unei amenzi penale de 200.000 lei și publicarea
sentinței timp de o lună, de zece
ori, în intervalul 18.00-20.00. La
ultimul termen, procurorii au cerut pedepse mai mari pentru inculpați, iar aceștia au cerut achitarea,
în ultimul cuvânt. Astfel, DNA a
cerut o pedeapsă între mediu şi
maximum, adică 9 ani şi 4 luni,
cu executare, pentru fostul director general Antena TV Group SA,
Sorin Alexandrescu, acuzat de
şantaj. Procurorii au cerut instanţei să aibă în vedere numărul mare
de acte materiale, faptul că So-

rin Alexandrescu a săvârşit fapta
printr-un trust de presă, valoarea
foarte mare, dar şi conduita inculpatului, respectiv faptul că a negat
fapta de care e acuzat. În primă instanţă, magistraţii Curţii de Apel
Bucureşti au decis condamnarea
lui Sorin Alexandrescu la trei ani
şi şase luni de detenţie.
Pentru Camelia Voiculescu,
acuzată de complicitate la şantaj,
procurorii au cerut, vineri, o pedeapsă cu executare orientată spre
mediu, cu înlăturarea circumstanțelor atenuante, având în vedere că
a încercat să inﬂuenţeze martorii.
În primă instanţă, Camelia Voiculescu a primit doi ani de închisoare cu suspendare. În ceea ce-l
priveşte pe Dan Voiculescu, DNA
a solicitat o pedeapsă orientată
spre mediu, respectiv între 7 și 12
ani. În primă instanţă, judecătorii
Curţii de Apel Bucureşti au decis
condamnarea lui Dan Voiculescu
la doi ani de închisoare cu executare pentru complicitate la şantaj.
Totodată, pentru Antena Group
SA, a fost solicitată majorarea
amenzii penale la 500.000 de lei.
Sorin Alexandrescu a susținut că
este victima unei înscenări. „Astăzi am acelaşi sentiment pe care
l-am avut acum patru ani de zile

şi respectiv că sunt victima unei
înscenări. Acum 4 ani, când așteptam să întru în sala de judecată
aceeaşi persoană mi-a spus de 20
de ori: spune-mi tot ce ştii despre
Dan şi Camelia Voiculescu”, a declarat Sorin Alexandrescu, în ultimul cuvânt în fața magistraților.
Pe de altă parte, Camelia Voiculescu a susținut că procurorii vor
să ajungă la tatăl ei. „Tot la tata
vor să ajungă şi o pot face numai
prin noi. Ar ﬁ incorect ca Sorin
să plătească pentru ceva ce nu a
făcut. După părerea mea, Bendei
a recunoscut că l-a provocat. El
nu a avut curajul să vină măcar o
singură dată să spună în fața dumneavoastră cât a suferit, probabil
v-aţi ﬁ dat seama cât mințea. Nu
am discutat niciodată cu Sorin
despre întâlnirile cu Bendei”, a
declarat Camelia Voiculescu.
Fondatorul trustului Intact, Dan
Voiculescu, şi ﬁica sa Camelia au
fost trimişi în judecată la 1 octombrie 2013, alături de fostul director general Antena TV Group SA,
Sorin Alexandrescu, şi de fostul
şef ANAF Şerban Pop. Sorin Alexandrescu este acuzat de şantaj,
iar Dan Voiculescu şi ﬁica sa, de
complicitate la această infracţiune. 



Trecerea timpului nu
aduce uitarea, ci adânceşte dorul nemărginit din suﬂetele
noastre. Din tot ce a fost frumos a rămas doar amintirea
unui vis presărat cu lacrimile şi
ﬂorile neuitării. Se împlinesc 9
ani de când dragul nostru tată,
soţ şi ﬁu,
MARIUS MEŞTER,
ne-a părăsit mult prea devreme, la doar 32 de ani. Vei rămâne mereu în suﬂetele noastre, scumpul meu tată! Veşnic
îndureraţi: ﬁica Andreea, soţia
Alina, mama şi tata. (4882)



Au trecut 6 luni de când
ne-a părăsit pentru totdeauna,
iubitul nostru tată, socru şi bunic
LIVIU MITRA.
Amintirea lui va rămâne veşnic în suﬂetele noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fiul Radu, nora Ani şi nepotul
Cătălin. (4846)

