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Traficul de persoane…
Traficanţii de persoane nu
îşi aleg la voia întâmplării
victimele. Au transformat
cumpărarea, vânzarea şi
exploatarea oamenilor într
-o profesie...
Cu
ocazia
celebrării,
pentru a treia oară, în
România a zilei de 18
Octombrie
–
Ziua
europeană
de
luptă
împotriva
traficului
de
persoane,
la
nivelul
municipiului
Bucureşti,
Agenţia
Naţională
împotriva Traficului de
Persoane a organizat, o
acţiune
de
amploare
găzduită de către Palatul
Naţional al Copiilor, unde
au participat aproximativ
800 de elevi provenind
din
30
de
licee
bucureştene,
partenerii
ANITP,
respectiv
reprezentanţi de seamă ai
M in is ter u l
Ed uca ţ ie i,
Cercetării
şi
Inovării,

Inspectoratului Şcolar al
Municipiului
Bucureşti
precum
şi
ai
o r g a n i z a ţ i i l o r
neguvernamentale
cu
atribuţii şi preocupări în
domeniul traficului de
persoane si nu in ultimul
rand
elevele
de
la
Colegiul
Tehnic‖Costin
D.Nenitescu‖. Activitatea
a
fost
deschisă
cu
prezentarea
spotului
video din campania de
prevenire a exploatării
sexuale
a
femeilor
intitulată „Omul cu două
feţe‖
care
este
în
desfăşurare,
la
nivel
naţional.
Mesajul
campaniei a rezultat din
realitatea cotidiană dar
dură în care societatea
evoluează,
respectiv
faptul
că
traficul
de
persoane se

poate ascunde în spatele
unei feţe prietenoase.
Apoi
a
urmat
o
incursiune, prin labirintul
întunecos al infracţiunii
traficului de persoane.
Au
urmat
discuţii
interactive cu elevii pe
marginea
aspectelor
prezentate
iar
în
continuare
psihologii
ANITP şi ai organizaţiei
„Salvaţi
copiii‖
au
exemplificat şi prezentat
traumele pe care le
trăiesc
victimele
traficului de persoane
precum şi procesul de

Fereşte-te de capcanele
traficanţilor de
persoane!
Pentru ei nu eşti decât
o MARFĂ!
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Victime ale traficului de persoane
„ I., 17 ani, am 2 fraţi şi
locuiesc într-un sat din
judeţul Iaşi. Am fost
vândută în Serbia la vârsta
de 15 ani…”
„ M., 17 ani, sunt din
judeţul Mehedinţi. Am fost
prinsă de traficanţi la
vârsta de 16 ani şi vândută
în Macedonia…”
„A., am 19 ani şi locuiesc în
Bistriţa. Aveam 17 ani când
prietena mea cea mai bună

m-a vândut traficanţilor din
Serbia…” „Nu ştiam că nu
mai sunt în România. Eram
cu cea mai bună prietenă a
mea. Mi-a spus că mergem
în vizită la un prieten şi să
nu-mi fac griji. Mi s-a părut
că ceva e în neregulă
pentru că îmi luase actele şi
pentru că mergeam numai
seara să nu ne vadă
nimeni. Am copilărit
împreună. Aveam încredere

în ea şi m-a vândut pentru
300 de dolari!…”
„nimeni nu-şi poate
imagina cât de rău poate fi
acolo, chiar dacă fete care
au fost acolo povestesc sau
chiar dacă citeşti despre
asta. Doar acolo poţi să-ţi
dai seama şi e prea
târziu…”
(din „Jurnal de călătorie” –
Salvaţi Copiii)

„Poveşti adevărate...”
A fost vizionat filmul ―Inhuman Traffic” realizat
de MTV . Mai multe informatii despre film
gasiti
pe
site-ul
http://217.69.40.171/
romanian/watch/inhuman-traffic/.
Apoi a urmat o sesiune de discuţii între elevi şi
specialiştii ANITP. Activitatea s-a încheiat cu
concursuri, în care au fost angrenaţi toţi
participanţii,
câştigătorii
primind
premii
constând în diverse materiale din campania
aflată în desfăşurare.

"Angelina Jolie, campioană a luptei
pentru dreptate şi drepturile omului, sa implicat în crearea filmului „Inhuman
Traffic“ după ce a fost contactată de
Fundaţia MTV Europe. Pasiunea cu
care luptă pentru limitarea şi confruntarea problemelor grave au făcut să
devină persoana ideală pentru a
prezenta audienţei europene chestiunea traficului de fiinţe umane. Încă
din 2001 Angelina a fost un Ambasador al Bunăvoinţei pentru Agenţia ONU
privind Refugiaţii (www.unhcr.ch) călătorind în mai mult de 15 ţări pentru a
se întâlni cu refugiaţi şi pentru a milita
pentru drepturile refugiaţilor peste tot
în lume.
Autor: prof. Adina Vasilică
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Despre traficul de persoane ...
Având în vedere gravitatea
acestui
fenomen
şi
a
faptului că tot mai multe
tinere devin victime ale
traficului
de
persoane,
plecând în străinătate cu
vise caracteristice vârstei şi
trezindu-se singure printre
străini,
sechestrate,
ameninţate,
abuzate,
adevărate
sclave
ale
traficanţilor,
a
fost
binevenită
aceasta
prezentare.
Traficul de fiinţe umane nu
ne
pândeşte
la
colţul
străzii, nu ne bate la uşi,
însă
săracia,
neatenţia,
naivitatea,
dorinţa
de
bunăstare
economică
neânsoţită de discernământ
ne
pot
transforma
în
victime ale criminalităţii
organizate
o
lume
inumană, în care traficanţii
folosesc cele mai crude
mijloace pentru a obţine
bani
dispunând
fizic,
psihologic şi economic de
alţi oameni, transformându
-i în sclavi, într-o lume în
care sclavia a apus de mult.
Traficanţii de persoane nu
îşi aleg la voia întâmplării
victimele. Au transformat
cumpărarea, vânzarea şi
exploatarea oamenilor întro profesie de excelenţă. Au
reguli nescrise, dar foarte
explicite
şi
eficiente,
metode
atent
elaborate
pentru
recrutarea,
transportul şi exploatarea
victimelor.
O
minimă
analiză
a
di n am i cii
fen o m en u l ui
traficului
de
persoane
permite creionarea unui
„tablou” al victimei, un
„portret-robot”,
care
grupează
trăsăturile
economice, psihologice şi
sociale cele mai frecvent

întâlnite la persoanele care
au
căzut
în
plasele
traficanţilor, în anul 2008.
Acest „tablou” arată în felul
următor:
* ponderea victimelor de
gen masculin a fost mai
mare decât cea a victimelor
de sex feminin;
* femeile reprezintă totalitatea victimelor exploatate
sexual, în timp ce majoritatea persoanelor traficate
pentru exploatare prin
muncă forţată este reprezentată de bărbaţi;
* persoanele cu vârste
cuprinse între 18-25 de ani
reprezintă 42% din totalul
victimelor identificate în
anul 2008. Împreună cu
cele din categoria de vârstă

Autor: prof.
Adina Vasilică

26-40 ani (30%) reprezintă
majoritatea victimelor identificate în anul 2008, explicaţia fiind dată de ponderea
din ce în ce mai însemnată
a victimelor traficate pentru
exploatarea prin muncă forţată, ale căror vârste sunt,
de regulă, între 18 şi 40
ani;
Pentru mai multe informatii
vizitati site-ul
http://anitp.mai.gov.ro/ro/
trafic/aspecte.php, sau
apelaţi gratuit linia
telefonică 0 800 800 678.
„Nu cred că mi se poate
întâmpla tocmai mie”
este o manieră de a gândi
care poate conduce la
experienţe
cu
urmări
dureroase.
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Siguranţa ta depinde în primul rând de tine!
SIGURANŢA ÎN ŞCOALĂ
DEPINDE ŞI DE TINE!
ŞI TU POŢI CONTRIBUI
LA SIGURANŢA ŞCOLII
TALE!
- Ai colegi agresivi?
- S-a iscat o încăierare
ce tinde să se amplifice?
- Un coleg aduce la
şcoală arme albe, bâte,
intimidează sau ameninţă
alţi colegi?
- Gaşca unui elev vine la
şcoală, ameninţă sau
agresează pe cineva?
- Persoane străine intră
în şcoală?
- Tu sau colegii sunteţi
ameninţaţi/agresaţi pe
drum spre casă?
REACŢIONEAZĂ!

TĂCEREA TA
ÎNCURAJEAZĂ
RĂUFĂCĂTORII!
MÂINE POŢI FI ŞI TU
VICTIMĂ!
- Anunţă imediat un
adult: profesor, diriginte,
director, părinte!
- Ia legătura cu poliţistul
de proximitate!
- În caz de urgenţă,
sună la 112!
Toţi sunt alături de tine:
Şcoala, Părinţii, Poliţia, Jandarmeria, Poliţia Comunitară, BGS-ul, SMURD
VREI SĂ TE SIMŢI ÎN SIGURANŢĂ LA ŞCOALĂ?
NU FII INDIFERENT!
IA ATITUDINE!
SPUNE NU VIOLENŢEI!

Spune
NU
violenţei!

Autori:
Consiliul elevilor
Colegiul Tehnic
“Costin D. Neniţescu”

Consecinţele unui comportament infracţional
- „consecinţele sunt foarte grave: aş intra în
puşcărie, mi-aş pierde prietenii, familia, viaţa mea nu
va mai fi ca înainte”
- „nu mai eşti privit ca înainte de către cunoscuţi şi de
cei pe care-i vei cunoaşte şi vor afla trecutul tău”
- „va fi foarte greu să găseşti un loc de muncă dacă ai
în spate un cazier”
- „mi-aş pierde libertatea, respectul de sine, al
familiei şi prietenilor”
- „mi-aş distruge viitorul, voi găsi mult mai greu un
loc de muncă”
- „aş pierde toate şansele frumoase care mi s-ar fi
oferit, aş fi pierdut, fără respect”
- „aş pierde şansa de a realiza ceva în viaţă”

"18 Octombrie - Ziua
europeană de luptă
împotriva traficului de
persoane"
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Masivul Piatra Mare
În drum spre Braşov, pe
valea Timişului, nu poţi
răm ân e
i n sen si bil
la
frumuseţea priveliştii ce te
însoţeşte de o parte şi de
alta a traseului. Căci drumul
trece chiar printre cei doi
―fraţi‖,
Piatra
Mare
şi
Postăvaru,
ce împreună
formează munţii Bârsei.
Aceştia fac parte din Carpaţii
Orientali, grupa Carpaţilor de
Curbură.

Pe

o

suprafaţă

destul de restrânsă (80 km ²),
M a si v u l

Piatra

Mare

întruneşte o mare varietate
peisagistică.
Piatra

Mare

cuprinde

o

largă varietate de peisaje,
un relief carstic spectaculos, trasee pentru alpinişti,

pante favorabile practicării

Vegetaţia Pietrei Mari se

schiului.

încadrează cu creşterea în

In ansamblu, masivul Piatra

altitudine a etajelor fagului,

Mare este asimetric:

coniferelor şi etajului pajiş-

partea estică este abruptă,

tilor

greu

priveşte

accesibilă,

fiind

alpine.
flora

In

ceea

ce

locală,

ea

strabatută de poteci rare cu

este variată, cuprinzînd in-

trasee

clusiv

dificile;

partea

specii

ocrotite

de

vestică este mai prelungă,

lege: floarea de colţ, iedera

fiind

albă, tulichina mică, ghin-

alcatuită

su cc esi u n e

de

î m pădu ri te,
pentru

dintr-o
c u l mi

ac ce si bil e

numeroase

trasee

turistice.
Inălţimile cele mai mari
sunt în partea sudică: vârful Piatra Mare de 1843 m,
ceea ce dovedeşte că în
ansamblu, masivul nu este

ţura galbenă.
Fauna masivului cuprinde cerbi
carpatini, urşi
bruni, râşi, specii ocrotite de
lege.
Principalele atracţii ale
Pietrei
Mari
sunt
reprezentate de formele
dezvoltate în calcar.

unul înalt. Ceea ce este
specific
rocile

masivului
calcaroase

şi

sunt
con-

glomeratele.
Pe seama lor, agenţii externi

au

modelat

nu-

meroase forme ciudate şi
atractive. Astfel, ajuns în
Piatra Mare, turistul poate
vizita Babele Pietrei Mari,
Cascadele
Canionul

Şapte

Scări,

Şapte

Scări,

Cheile şi cascada Tamina,
Cheile

Văii

lapiezurile
Scrisă,
Şirul

Pietrei
de

la

lapiezurile
Stâncilor,

Mari,
Piatra
de

la

peretele

Piatra Roşie, peretele Piatra
Scrisă, Peştera de Gheaţă,
Prăpastia Ursului.

Autor: Doru Traşcă ,
coordonator Ecocluburi pentru
natura—AEST
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Canionul Şapte Scări—5 decembrie 2009
Canionul
format

de

“Şapte

Scări“

pârâul

“Şapte

Scări”, afluent al pârâului Şipoaia. Elementul deosebit de
original şi în acelaşi timp cu
totul spectaculos îl constituie
prezenţa celor şapte cacade
reprezentînd tot atâtea rupturi de pantă care se succed
ca trepte longitudinale. Inălţimea treptelor variază între
2,5 şi 15 m. Canionul se desfăşoară pe o lungime de cca.
160

m

şi

reprezintă

în

ansamblul lor o denivelare de
58 m.

Membrii Ecoclubului de la Neniţescu au participat la
această expediţie

Traseul turistic:
Dâmbu Morii – Valea Şipoaiei
– Canionul „Şapte Scări‖.
Marcaj: bandă galbenă.
Durata: 1 ½ ore

Foto: prof. Felicia Huideş
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Mânăstirea “Peştera Sfântul Apostol Andrei”
Manastirea Pestera Sfantul
Apostol Andrei este situata
la 4 km sud-est de soseaua
Constanta-Ostrov (DN 3) in
padurea
de
langa
localitatea
Ioan
Corvin
(Jud. Constanta).
Aici, pe vechiul pamant al
Daciei Mici (Scytya Minor),
veti afla in inima muntelui,
tocit de mii de ani, pestera
in care a sihastrit cel pe
care memoria crestina l-a
retinut a fi “cel dintai
chemat
la
Apostolie”,
Sfantul
Apostol
Andrei,
fratele
lui
Simon-Petru,
devenit
primul
ucenic
chemat
sa
primeasca
multele
si
minunatele
daruri pe care le-a transmis
Mantuitorul
Hristos
ucenicilor Sai.

Istoria acestei manastiri nu
are o data consemnata in
cronici. Ea se identifica cu
inceputurile
noastre
crestine. Inainte de Sfantul
Apostol Andrei, a existat
aici un puternic centru
spiritual autohton. In acest
loc de sihastrie a preotilor
cultului local, Apostolul si-a
gasit
intelegere,
chiar
prietenie si tot din randul
lor,
spre
biruinta
lui
Hristos, si-a ales si primii
preoti si diaconi, pe care i-a
botezat
in
numele
lui
Hristos. De aici, din aceasta
pestera, Apostolul Andrei si
-a trimis ucenicii, sau a
plecat impreuna cu ei, in
cetatile din Scytya Minor si
tot aici, la vreme de
pericol, s-a retras.

Multi oameni veneau la
Sfantul Apostol, iar acesta ii
invata si ii boteza in apele
celor
noua
izvoare
sfintitoare si tamaduitoare
de pe langa schitul sau,
izvoare ce se vad si acum,
dand tamaduire si alinare
celor
bolnavi
si
binecredinciosilor. Locul a
ramas
in
memoria
neamului
secole
de-a
randul
fiind
denumit
“Pestera Sfantului Andrei”
din padurea cu izvoare.
Anual, mii si mii de
credinciosi se aduna la
Manastirea “Pestera Sfantul
Andrei”, in special in ziua
de pomenire a Sfantului
Andrei – 30 Noiembrie.

Pelerinaj “Peştera Sfântul Apostol Andrei”
5 Noiembrie 2009
Câteva din elevele clasei a XII-a E, insotite de
domnul diriginte Mihai Oprisa, au participat la un
pelerinaj la biserici si manastiri din Dobrogea,
culminand cu Manastirea Sfantul Andrei, unde este
si
pestera
Sfantului.
Pelerinajul a
fost
organiz a t
d e
parintele Ioan
-Gheorghe
T e u g e a ,
p a r o h u l
b i s e r i c i i
S f a n t a
F e c i o a r a
Maria.

Autori:
Butiac Mădălina-Elena
Clasa a XII-a E
Prof. Mihai Oprişa
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Cultură Europeană ...
‖NEW YORK TIMES‖, cel mai
prestigios ziar din Statele
Unite ale Americii, publică, la
1decembrie a.c. - în secţiunea
Science - un articol scris de
John Noble Wilford şi intitulat
‖A Lost European Culture,
Pulled
From
Obscurity‖.
Articolul face referire la
expoziţia deschisă în New
York la ”Institutul pentru
studiul lumii antice” din
cadrul Muzeului Universităţii
din Manhattan
unde pot fi
văzute şi admirate exponate
uluitoare ce dovedesc, fără
niciun dubiu, că CEA MAI
VECHE CULTURĂ A LUMII A
FOST ÎN SPAŢIUL NOSTRU
DE ORIGINE.
Înaintea gloriei care a fost
Grecia şi Roma, înainte chiar
de
primele
oraşe
ale
Mesopotaniei sau a templelor
de-a lungul Nilului, au trăit în

valea de jos a Dunării şi la
poalele Balcanilor oameni care
au fost primii în artă,
tehnologie şi comerţ la mare
distanţă.
Timp de 1.500 de ani,
începând mai devreme de anul
5.000 Î.Chr., ei au lucrat
pământul şi au construit oraşe,
unele cu 2.000 de locuinţe. Ei
au fost meşteri pricepuţi în
arta
bronzului,
noua
tehnologie a acelui timp. În
mormintele lor s-a găsit o
varietate impresionantă de
ornamente de cap şi bijuterii
pentru gât şi, într-un cimitir,
au fost
descoperite, ca
ansamblu de aur, cele mai
vechi artifacte din întreaga
lume. Uluitoarele desene ale
vaselor
vorbesc
de
rafinamentul limbajului vizual
al culturii lor...

LIVING SPACE Artifacts
from the Lower Danube
Valley and the Balkan
foothills are presented in
an exhibition, "The Lost
World of Old Europe," at
New
York
University's
Institute for the Study of
the Ancient World.

Peste
250
de
artefacte
muzeale din Bulgaria, Moldova
şi România sunt expuse pentru
prima dată în Statele Unite.
Unii dintre cei mai renumiţi
arheologi ai lumii sunt uluiţi şi
recunosc
vechimea
şi
perfecţiunea culturii înflorite
pe
meleagurile
noa stre
străbune cu mult înaintea
cunoscutelor civilizaţii greceşti
şi romane.
Continuitatea noastră ca popor
evoluat încă de la răsăritul
civilizaţiei
mondiale
este
dovedită, de asemenea, prin
tradiţiile populare care s-au
păstrat până în vremea
noastră.
Aportul românesc, în această
expoziţie recent deschisă în
New York , este de 80%.
Expoziţia este deschisă
publicului larg până în 25
aprilie 2010.
Mai multe detalii găsiţi pe
site-ul http://
www.nytimes.com/2009/12/0
1/science/01arch.html

Gumelniţa,
Căscioarele,
4600-3900 BC, National
His to r y
Mus e um
of
Romania, Bucharest

The 'Thinker' and Female
Figurine From Cernavodă,
Fired
Clay,
Hamangia,
Cernavodă,
5000-4600
B C — N at io na l
Hi s to r y
Museum
of
Romania,
Bucharest

Articol preluat din New
York Times
Prof Felicia Huideş

Spiral Bracelet, Copper ,
Cucuteni, Ariuşd, 4500-3900 BC,
Braşov County History Museum,
Braşov

―Biconical
Vessel‖
Cucuteni, Şipeniţ, 37003500
BC
,
National
History
Museum
of
Romania, Bucharest.
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MiniOlimpiada ECO

Anul acesta s–a organizat, la Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Bucureşti, prima
MiniOlimpiadă de Ecologie. Echipajul de la Neniţescu nu a câştigat niciun premiu dar acest
lucru nu contează. Important este să participi şi să acumulezi experienţă. Anul viitor ...
Promitem mai mult.
Autori: Voiculescu Florentina, Jipa Gabriel, Urda Dănuţ Iulian
Prof. coordonatori: Mihaela Eftimie şi Felicia Huideş

Balul Bobocilor 2009

Foto: Ghinea Alexandru, clasa a IX-a A
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Energiile viitorului…
Aşa cum am văzut, pentru a
obţine
energie
electrică
trebuie să avem o altă
energie
pe
care
să
o
transformăm. Astăzi, cea mai
folosită forma de energie
este energia cinetică, care
pune
în
mişcare
generatoarele rotative din
centralele electrice. La rândul
ei, energia cinetică se obtine
din energia aburilor sub
presiune (centrale termice)
sau se foloseşte cea a apelor
(hidrocentrale).
In
ţara
noastră energia electrică se
obţine din cea a apelor în
proporţie de numai 15%.
Această energie este cea mai
ieftină şi inepuizabilă, dar nu
e suficientă.
Energia
necesară
pentru
transformarea apei în aburi
sub presiune se obţine prin
arderea combustibililor fosili
sau
folosind
combustibil
nuclear.
La
noi
termocentralele produc 75%
din energie iar centralele
nucleare - 10%. Ambele
tipuri de centrale prezintă
avantaje şi dezavantaje:
Combustibilii fosili sunt dificil
de extras si deci scumpi. In
plus, ei sunt epuizabil într-un
timp relativ scurt (câteva
zeci de ani).
Combustibilii nucleari sunt
practic
inepuizabili,
dar
centralele nucleare şi mai
ales deşeurile lor pun în
pericol viaţa pe pământ.
Şi
astfel,
omenirea
industrializată, a fost nevoită
să caute alte forme de
energie care să poată fi
folosite
pentru
obţinerea
energiei electrice.
Aceste
energii
au
fost
denumite
energii
neconvenţionale
sau
regenerabiele şi principalele
lor calitatîţi sunt că nu costă
nimic şi sunt inepuizabile.
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continuare din numărul trecut

Poate cea mai veche formă
de energie neconvenţională
folosită de om a fost energia
vântului, denumită ştiinţific
energie eoliană (de la Eol –
zeul vânturilor în mitologia
greacă).

rotaţie cu ajutorul unor mari
palete din lemn şi pânză.
Marele geniu care a fost
Leonardo da Vinci a studiat

Ce este vântul? Datorită
încălzirii diferite din unele
zone
ale
pământului

densitatea
aerului
este
diferită şi această diferenţă
provoacă deplasarea unor
mase
mari
de
aer.
Observând forţa cu care se
deplasează aerul, oamenii au
folosit-o prima dată pentru a
pune în mişcare corăbiile.
Astăzi diferite ambarcaţiuni
cu pânze se mai folosesc
doar în întreceri sportive sau
pentru plimbări romantice.
In secolul al XV-lea au
apărut primele mori de vânt.
La
acestea
deplasarea
maselor
de
aer
era
transformată în miscare de

forma deosebită a piesei
numită azi elice. Ea poate fi
pusă în mişcare de vânt sau,
dacă
este
rotită,
poate
produce o foţă de tracţiune
―înşurubându-se‖
în
aer.
După cum se ştie, motorul cu
elice este şi azi folosit pentru
propulsarea avioanelor şi
elicopterelor.
Morile
de
vânt
pentru
măcinatul făinii au ramas
numai
în
calitate
de
curiozităţi
turistice.
In
schimb, mori de vânt cu elice
“macină”
azi
energie
electrică!
Va urma...
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