
OsteoRevista
FEBRUARIE 2020

o
N  0

Începutul lumii (1920) - Constantin Brâncuși

EDITORIAL

0 – germenul tuturor posibilităților, punctul de plecare, începutul unei 

călătorii simbolice, simbol al neantului, al vidului, al non-manifestării, 

al haosului din care totul se naște.

ZERO începe cu Z (sfârșitul alfabetului) și se termină cu un O (O de la 

Ou, noua germinație) –sfârșitul și începutul.

În funcție de poziția lui, îmbogățește în valoare.

În rezonanță cu fragmentul extras din “Dialoguri cu înger” transmis de 

Gitta Mallász:

“Alfa-Omega Omega-Alfa

OMUL CREAT ESTE SITUAT ÎNTRE ÎNCEPUT ȘI SFÂRȘIT.

OMUL CREATOR SE SITUEAZĂ ÎNTRE LA SFÂRȘIT ȘI ÎNCEPUT.

Între început și sfârșit este Timpul.

Între sfârșit și început, Eternitatea.

Sfârșitul anului trecut este începutul Noului.

Miracolul este între Omega și Alfa.”

Pierre Tricot este părintele spiritual al acestui număr al OsteoRevistei, pentru că, iată, 
soarta a făcut ca el să răspundă primului interviu al revistei și cartea sa, Osteopa�a pentru 
copii (tradusă de Mircea Laurențiu), să fie prima lucrare de osteopa�e în limba română.

Această simultaneitate este la răspân�a osteopa�ei, a scrierii, a României, a întâlnirilor 
franco-române, a copiilor, a traducerii. (Pierre Tricot este, deasemenea, un traducător al 
lui A.T. S�ll)

OsteoRevista va fi fructul aportului fiecăruia. Propunerile voastre pentru ar�cole sunt 
binevenite.

Suntem la dispoziția dumneavoastră, eu și echipa de redacție. Pentru a-l parafraza pe 
Pierre Tricot “... viață lungă osteopa�ei în România”.

Olivier Lebrun

Urez noroc și viață lungă osteopa�ei în România.
Gânduri prieteneș�. Pierre Tricot
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Joi, 19 decembrie 2019, Olivier Lebrun, D.O. și 
redactor șef al revistei Ins�tutului Român de 
Osteopa�e, a obținut o întrevedere cu Pierre Tricot, 
D.O., în care acesta din urmă a răspuns unor întrebări 
puse de studenți ai Ins�tutului.

1. Cris�: Care este cea mai profundă învățătură din 
osteopa�e?
1. Pierre Tricot: Este faptul de a se conecta cu sinele. 
Cu ideea că suntem ființe care folosim un sistem 
corporal ca o interfață între sine și universul fizic. 
Sistemul corporal poate să manifeste lucruri sau 
dificultăți care, foarte adesea, sunt în raport cu sinele. 
Deci, nivelul fundamental este să ne conectăm cu 
sinele înglobând pacientul.

2. Cecilia, Nicoleta, Alexandru: Ne puteți da un 
exemplu de o tehnică osteopa�că pe cât de simplă, pe 
atât de eficace, cu reverberații profunde în sistemul 
corporal? Mulțumesc frumos pentru răspuns.
2. Pierre Tricot: … o tehnică eficace pentru mine..., și 
dacă ar fi să păstrez o singură tehnică, ar fi compresia 
celui de-al patrulea ventricul, așa cum este descrisă în 
L’approche �ssulaire (abordarea �sulară). Este un 
derivat al compresiei celui de-al 4 ventricul clasică, 
care este o tehnică pe care o u�lizez acum la toți 
pacienții. Aceasta face o lucrare absolut incredibilă. 
Cu condiția ca prac�cianul să fie prezent «în 
prezență». Și odată ce ajungem să ges�onăm aceasta 
(n.t.  stare), este o tehnică care pentru mine este :
fabuloasă.

3. Olivier Lebrun: Există o dimensiune ar�s�că a 
osteopa�ei?

3. Pierre Tricot: Da, cu adevărat, osteopa�a o văd ca 
o…. da, există o parte ar�s�că în osteopa�e. Și, ca tot 
ce este ar�s�c, este extrem de dificil de stabilit și de 
definit. Pentru că este legată de relația care se va 
stabili de la ființă la ființă, între pacient și terapeutul 
său. Și mai sunt o mulțime de aspecte care apar, 
aspecte total intui�ve și care sunt legate de această 
comunicare, nu neapărat conș�entă. Informații care 
nu sunt neaparat conș�ente, dar care tranzitează 
între terapeut și pacient. Și aceasta face ca osteopa�a 
să fie o artă! Tocmai pentru că, de fapt, nu ș�i dinainte 
ce se va întâmpla. Asta este original (n.t.  în :
ost opa�e).e

Olivier Lebrun: Mulțumesc.

Pierre Tricot - osteopat DO MRO (F) - cu o formare 
inițială de kinetoterapeut, se formează con�nuu în 
osteopa�e încă din anii 1970. Prac�că și acum 
această terapie la Granville în Normandia, Franța. 
Predă osteopa�a în numeroase colegii și este 
inițiatorul unui curent extrem de apreciat – 
osteopa�a �sulară, despre care a publicat două cărți 
fundamentale: Approche �ssulaire de l’ostéopathie – 
Un modèle du corps conscient și Prac�cien de la 
conscience. 
Este cofondator al revistei Academiei de Osteopa�e 
din Franța – Apos�ll – la care a fost redactor șef până 
în anul 2003.  A tradus principalele lucrări ale lui 
Andrew T. S�ll (fondatorul osteopa�ei). 
Este unul dintre membrii fondatori ai EHOE (Enfants 
Handicapés Osteopathie Espoir) - în momentul de 
față o federație de asociații cu mai mult de 30 de 
filiale în toată Franța.

Interviu cu Pierre Tricot

Întâlnire cu Maeștrii Lumea osteopatieiVocabular și citate

I�nerariul unui osteopat de Pierre Tricot, este o 
carte foarte personală și,în același �mp, o lucrare ce 
sinte�zează modul de lucrul al autorului de-a lungul 
carierei sale. Cartea oferă soluții pentru generațiile 
actuale și viitoare de osteopați.

Cred că legea vieții, dacă este înțeleasă cu înțelepciune, este pe cât de simplă pe atât de naturală.
(Filozofia osteopa�ei, A.T. S�ll)

Cred că sfatul cel mai important pe care l-aș putea da studentului în osteopa�e și prac�cianului, care se opune 

vechilor teorii și care se servește de mintea lui ca de lumina rațiunii, este ca el să considere corpul uman ca o 

fraternitate bine organizată de lucrători. Munca prac�cianului este de a menține pacea și armonia confreriei. Cel 

care înțelege marea importanță a acestui adevăr și îl pune în prac�că, este un osteopat demn de încredere.
(Osteopa�e, cercetări și prac�că, A.T. S�ll)

A deveni medic presupune acumularea de gesturi tehnice esențiale, dobândirea unei vaste cunoașteri și 

trecerea examenelor. Aceastea ar putea fi comparate cu cărămizile care alcătuiesc zidul unei case - nu sunt 

suficiente pentru a construi un cămin, și tot așa, această cunoaștere nu te face medic. Timpul cuprins între 

înscrierea la școală și ziua absolvirii ar trebui să fie folosit pentru a se descoperi pe sine ca medic și să descopere 

starea de armonie cu pacientul. Alt �mp ar trebui acordat pentru contemplarea cosmosului și a persoanei. O 

axiomă herme�că spune că ceea ce este sus este și jos. Trebuie să dăm posibilitatea de a contempla viața prezentă 

și cea de dincolo, să explorăm evenimentele invizibile care însoțesc concepția, nașterea și moartea. Tânărul 

diplomat va fi capabil să-și consoleze pacienții și să le vină în ajutor doar dacă îi recunoaște cu adevărat, în toată 

accepțiunea acestui termen.
Albert Schweitzer numea această a�tudine respectul vieții.  Pentru a-l cunoaște pe pacient, prac�cianul trebuie 

să se cunoască pe el însuși.
(The collected papers of Viola M. Frymann, 1998, p.312 - text citat în cartea I�néraire d’un ostéopathe, une 

introduc�on à l’approche �ssulaire de l’ostéopathie, Pierre Tricot, 2019, édi�on Sully, p.17)

Am reușit să introduc osteopa�a în așa fel încât studenții să poată sesiza și înțelege filozofia acestei ș�ințe și să 

dovedească ap�tudinea lor de a demonstra ceea ce pre�nd că sunt: gânditori și ingineri calificați în mod corect, 

cunoscători ai adevăratei legi care permite combaterea bolii, capabili să conducă corpul uman de la boală către 

sănătate.
(Autobiografia lui A.T. S�ll)
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Umor

Nu mă așteptam ca, dintr-o simplă căzătură în tăul porcilor din ograda 

ciobanului să mă procopsesc cu puseul acut de scia�că din noaptea care a 

urmat. Abia apucasem să mă culc, după ce ne reîntorseserăm cu bine la 

cantonul Valea cu Urși. Bineînțeles, tot pe jos. Călăuziți de nea Tilică 

Boieru, care pășea în frunte c-un felinar de vânt; dar care lumina atât de 

chior, încât am nimerit prin mai toate hârtoapele. Mă rog, nu de-aici mi s-

a tras pocinogul. Deci, cum spuneam, abia apucasem să mă culc și, puțin 

după miezul nopții, cu aproximație, deoarece nu m-am uitat la ceas, căci, 

fie vorba între noi, nici nu mergea, m-am pomenit înjunghiat în șale și-n 

genunchi. Cineva mă ataca apelând la cuțite, pumnale, săbii, spade, brice 

și alte obiecte tăioase.
Am aprins imediat lumina de la nop�eră, să-l iden�fic pe asasin.
Nu era nimeni. Iar operațiile de sfârtecare a oaselor sacroiliace și-ale genunchiului con�nuau. Înnebunit de durere, 

am intenționat să cobor din pat, să văd dacă nu-i vreun bandit ascuns sub el.
N-am coborât, ci am aterizat direct pe podea, zguduind de-a binelea întreg cantonul. Asta era! Nu mă mai țineau 

picioarele... Dar nici mijlocul. Și-am rămas în patru labe. Cutremurat de spaimă unui mister de neînțeles, am pornit să 

strig după ajutor:
- Tan� Ralițo, copii, săriți că mor!
În clipa următoare, ostrogoții și mătușă-mea pătrundeau in odaie.
- Domnule Al, nu-i normal ce se-ntâmplă cu �ne!... Te-apuci să ne scoli din somnul cel mai dulce, doar ca să asistam 

cum te plimbi de-a bușilea prin dormitor?... Ce faci aici, te joci ca un copil?...
Întrucât nu mi-a plăcut cum mi se adresase tan� Ralița, i-am răspuns și eu pe măsură:
- Ba nu, mă joc de-a hoții și vardiș�i, că tot mi-s ditamai detec�vul!...
Babane, mai iute de minte, mi-a priceput imediat ironia sub�lă. Și m-a întrebat îngrijorat:
- Unchiule Andi,  mai fratele meu, glumeș�, sau chiar nu ți-e bine!
- Păi, dacă mi-ar fi bine, aș mai umbla târâș prin odaie?
Îndată, fără să mai pregete, ostrogoții s-au repezit să mă ridice. Mătușa-mea, neîncrezătore, le-a poruncit, răs�t, 

când m-a văzut la ver�cală:
- Ia lăsați-1 pe picioarele lui, să-mi dau seama ce are!
Copii cuminți, ostrogoții de Babane, Biba și Babacu s-au supus. Iar în clipa următoare, părăsindu-mă picioarele, am 

demarat ca o rachetă sol-sol spre tan� Ralița, prop�ndu-mă cu capul în țurloaiele dânsei. Dezechilibrată, mătușă-mea 

s-a prăbușit peste mine, căzându-mi în spate, peste șale. Exact în locul unde mă durea cel mai cumplit. Făcut extraplat, 

la dușumea, și cu mătușa-mea în cârcă, o secundă am avut impresia că mă simt mai bine. Era doar o impresie. 

Trecătoare.
Căci, din momentul când Babane a izbu�t s-o ridice pe tan� Ralița, pe mine nu mai m-au  putut sălta. Orice 

încercare de-a mă pune în capul oaselor mă făcea să urlu ca din gură de șarpe.
În cele din urmă, mătușă-mea apucându-mă de picioare, iar copiii de restul membrelor (mâini, cap și grumaz) m-au 

depus în pat.
- Dar ce are, tan� Ralițo? s-a interesat Biba bălăița, cu lacrimi în ochi...
- Reuma�sm! i-a raspuns doctoral mătușă-mea. Nu-i mare lucru. Am și eu și nu mă văicăresc ca el. Lăsați-1 pe mâna 

mea, că-n doi �mpi și trei mișcări îl pun s-ă joace și țonțoroiul... Faceți-mi rost de niște catran și gaz, să-i aplic o frecție 

de milioane. Și trageți și-un pic de benzină din rezervorul Trabatului, că-i mai bună, fiind amestecată și cu ulei mineral. 

Astea-s cele mai indicate oblojeli. Ul�mul răcnet al ș�inței medicale contemporane!...

4. OASE, CIOLANE, ȚURLOAIE Ș1 ALTE ARTICULAȚII DEFECTE -

TRATAMENTE ADECVATE

De unde să-mi treacă prin cap, c-aveam, în clipele următoare, să răcnesc și 

eu, la fel de “contemporan”. Căci, după ce ostrogoții i-au adus o cra�ță plină cu 

unsoare neagră și urât mirositoare, din aceea ce se u�lizează la gresarea 

bucșelor de la roțile căruțelor, precum și-un bidon cu benzină, mătușă-mea mi-

a comandat răs�t:
- Dă-te jos din pat!
- Păi, tan� Ralițo, n-ai văzut că nu-s în stare? i-am atras eu atenția.
- Mda! Uitasem... Atunci, lasă, că te dăm noi!
- Cum ața? Vrei să mă tratezi la sol?
- Băi, Al, băiețelule, că greu mai eș� de cap!... Cum să te ung cu păcură, având 

cearceaful ăsta curat ca zăpada sub �ne? Trebuie s-așternem o folie de 

polie�lenă, să nu mânjim așternutul...
Iarăși m-au înșfăcat de cap și de picioare, iarăși m-au dat de pământ, de-mi 

pârâiseră oasele ca niște surcele, iarăși m-au pus la loc, în pat, peste o bucată 

jegoasă de polie�lenă, scoasă, probabil, din co�neața galinaceelor.
După aceea, s-a dezlănțuit infernul. Sumețindu-și mânecile, mătușă-mea 

mi-a tras la vale pijamaua, și mi-a trân�t peste șale un morman de catran vâscos, 

împuțit și rece. Apoi, a pornit să frământe la mine, de parcă aș fi fost aluat de 

cozonaci. Și-avea niște mâini, ghiulele de tun, nu altceva. Din când în când, mai turna în cra�ța cu pacură câte-un pumn 

de benzină, s-o mai subțieze. Și iarăși mă ungea cu diabolicul amestec. De astă dată, mai în sus, acoperindu-mi 

întreaga coloană vertebrală. Explicându-mi:
— Al, băiețelule, durerile de șale purced din șira spinării... Așa că stai blând, și nu mai scânci, că nu eș� potaie. E 

musai să-ți înmoi oasele, c-altminteri poți face cine ș�e ce dănănaie, este posibil să dai și-ntr-o artroză generalizată a 

ciolanelor... Șira-i elementul principal al omului, prin ea transpiră și respiră întreg organismul. Pricepi?...
- Nu mai pricep nimic, dacă am ajuns să ,,respir” prin coloana vertebrală!... i-am declarat eu, față de întreaga 

asistență.
Iar Babane, ceva mai bine pregă�t la anatomie, i-a și atras atenția mătușii noastre generale:
- Tan� Ralițo, măi frate, dacă-i vorba de respirație, după cum prea bine a zis și unchiu' Andi, nu cumva ar trebui să-i 

oblojeș� plămânii? Că pe-acolo răsuflă bietul om, de la o vreme...
Mătușă-mea,  lejer  enervată,  1-a  repezit  numaidecât:
- Lasă-mă-n pace, măi soro, că ș�e mătușă-ta ce-are de făcut!... Vine și rândul plămânilor, n-avea grijă. Însă acolo-1 

ung și-1 fricționez numai cu benzină, să obținem un efect mai rapid... Ei, de-am fi avut și niște ventuze, ar fi fost o 

minune. De fapt, le-am putea înlocui cu borcane de conserve...
- Din care, din ălea de trei kile?... a-ntrebat Babacu.
Numai după glas l-am recunoscut pe emițătorul enormității. Noroc că 1-a lămurit Biba, sărăcuța de ea. C-

altminteri, cine mai ș�e, se lua mătușă-mea după el, și-aveam șansa de-a mă pomeni cu ventuze mamut.
- Măi băiete-cucuiete, alea-s pentru vaci! lar unchiul nostru-i bărbat, și-ncă în toată firea... Cum de eș� în stare să 

propui o asemenea gogomănie? De-ar fi fost borcane de-un kil, mai treacă meargă...
Din păcate, numai eu sufeream și-ascultam. Pentru că, tan� Ralița, 

neținând seamă de nimic, și-a con�nuat operațiunile de tortură. Mi-a bătut 

șalele și coastele cu latul mâinilor, de-am zis că vrea să facă din mine șnițel, 

apoi mi-a sucit și răsucit și gâtul, încât îmi trosneau osișoarele ca niște găteje 

uscate. Abia când a trecut la genunchi, am crezut că scăpasem de supliciu. 

Aiurea! Mai întâi a greăit genunchiul, și mi 1-a uns și masat pe cel stâng, și 

numai după ce i-am spus că se află în eroare s-a răzbunat și pe cel realmente 

beteag.
În orice caz, când mătușă-mea a considerat că-s vindecat, i-a mobilizat pe 

ostrogoți și m-au ridicat cu toții, cu prelata aceea de polie�lenă cu tot, și m-

au vârât în cada băii. Unde apa era atât de fierbinte, încât am bănuit că vor să 

mă fiarbă.
(va urma)



Umor
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și alte obiecte tăioase.
Am aprins imediat lumina de la nop�eră, să-l iden�fic pe asasin.
Nu era nimeni. Iar operațiile de sfârtecare a oaselor sacroiliace și-ale genunchiului con�nuau. Înnebunit de durere, 

am intenționat să cobor din pat, să văd dacă nu-i vreun bandit ascuns sub el.
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În clipa următoare, ostrogoții și mătușă-mea pătrundeau in odaie.
- Domnule Al, nu-i normal ce se-ntâmplă cu �ne!... Te-apuci să ne scoli din somnul cel mai dulce, doar ca să asistam 
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mea, că-n doi �mpi și trei mișcări îl pun s-ă joace și țonțoroiul... Faceți-mi rost de niște catran și gaz, să-i aplic o frecție 
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4. OASE, CIOLANE, ȚURLOAIE Ș1 ALTE ARTICULAȚII DEFECTE -
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că este mai ușor decât cilindrul coloanei de aer care îl  înconjoară.
Sacrul, os viu, este ca un burete “îmbibat cu sânge”, deci foarte adaptabil, 

flexibil, cu un anumit dinamism. MRP-ul său contribuie la acest dinamism?

MRP
“Testul acestei mișcări primordiale este un ajutor pentru diagnos�cul fixațiilor 

ar�culației sacro-iliace sau pentru diagnos�cul care face diferența între o fixație 
sacro-iliacă și o fixație de altă natură.” W.G. Sutherland

Dura-mater cranio-sacrală se atașează inferior la nivelul S2, nivel de schimbare al 
unghiului suprafețelor sacro-iliace.

Reflectată între cele cinci componente ale MRP, dinamica Durei-mater permite 
trecerea de la starea de mobilitate a membranelor intra-craniene și intra-spinale din care DM face parte, la 
starea de mobilitate involuntară a sacrului între iliace.

Cele 5 componente a MRP descrise de Sutherland sunt:
A - Cele care îi furnizează  forța motorie
 1 - Mo�litatea inerentă a creierului și a măduvei spinării
 2 - Fluctuația LCR
B - Cele care îi compun mecanismul
 3 - Mobilitatea membranelor intra-craniene și intra-spinale
 4 - Mobilitatea ar�culară a oaselor craniului
 5 - Mobilitatea involuntară a sacrului între iliace

Un sistem ligamentar ingenios
Comparabil cu un prac�cant de delta-plan, sacrul este ținut ferm dar și suspendat 

între aripile iliacelor prin ligamentele posterioare craniale 
și caudale, care îi crează o suspensie și o anumită libertate 
a mișcării între iliace.

În ansamblu
Studiul anatomiei ar�culațiilor sacro-iliace nu arată o 

incompa�bilitate cu mobilitatea sacrului între iliace. 
Dimpotrivă, conjuncția elementelor descrise demon-
strează această compa�bilitate.
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Tricot, texte révisé en 2017 par Daniel Ronsmans 

Site internet:
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Colțul științific Cercetări

Relația axă cranio-sacrală, membre inferioare

După Kapandji: “Sacrul poate fi considerat ca un colț / unghi care se 
încastrează ver�cal între iliace... este vorba de un sistem autoblocant”.

În același �mp există:

O schimbare de unghi de suprapunere (table) “genială “
La nivelul ar�culațiilor sacro-iliace care permite în același �mp 

torsiunile sacrului între iliace, din 
�mpul mersului, în raport cu axele 
oblice, cât și flexia și extensia 
mecanică a sacrului. Ar�culația 
permite mișcarea �p MRP între iliace 
chiar și atunci când se află într-o stare 
de în tensionare maximă.

Două car�laje de natură diferită
Aspect unic în corpul uman, această ar�culație greu de clasat (diartroză - 

amfiartroză) prezintă două suprafețe ar�culare de natură diferită: la nivelul 
sacrului un car�laj hialin caracteris�c ar�culațiilor sinoviale și la nivelul iliacului 
un fibrocar�laj caracteris�c ar�culațiilor car�laginoase. Deducem că două �puri 
cu mobilitate diferită coexistă - mobilitate mecanică sacro-iliacă și mobilitate 
MRP a sacrului între iliace. În orice caz, mobilitatea sacrului între iliace pare să fie 
privilegiată și conservată.

Liniile de forță
Paradox - ați simțit vreodată în mâna voastră un os sacru?
Acolo unde este descrisă în fiziologie prezența celor mai puternice forțe 

ascendente și descendente din corp, tocmai osul situat în această intersecție, 
este ușor ca un fulg.

Două piste explica�ve compa�bile între ele
Liniile de forță sunt deturnate foarte repede de la nivelul platoul sacral către 

suprafețele ar�culare sacro-iliace iar trabeculațiile sunt foarte bine construite 
pentru aceasta. De al�el, Gustave Eiffel s-a inspirat din trabeculațiile bazinului 
pentru a realiza turnul care îi poartă numele. Turnul este încă în picioare, cu toate 

ARGUMENTE ANATOMICE ÎN FAVOAREA MOTILITĂȚII MRP 
A SACRULUI ÎNTRE ILIACE
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cu mobilitate diferită coexistă - mobilitate mecanică sacro-iliacă și mobilitate 
MRP a sacrului între iliace. În orice caz, mobilitatea sacrului între iliace pare să fie 
privilegiată și conservată.

Liniile de forță
Paradox - ați simțit vreodată în mâna voastră un os sacru?
Acolo unde este descrisă în fiziologie prezența celor mai puternice forțe 

ascendente și descendente din corp, tocmai osul situat în această intersecție, 
este ușor ca un fulg.

Două piste explica�ve compa�bile între ele
Liniile de forță sunt deturnate foarte repede de la nivelul platoul sacral către 

suprafețele ar�culare sacro-iliace iar trabeculațiile sunt foarte bine construite 
pentru aceasta. De al�el, Gustave Eiffel s-a inspirat din trabeculațiile bazinului 
pentru a realiza turnul care îi poartă numele. Turnul este încă în picioare, cu toate 

ARGUMENTE ANATOMICE ÎN FAVOAREA MOTILITĂȚII MRP 
A SACRULUI ÎNTRE ILIACE



Noutăți Actualități

Balul Osteopaților - 2020
- ediția a II-a -

În perioada 21-23 februarie, domnul profesor 
Chris�an Defrance a susținut cursul de Sinusuri 
venoase craniene.

Cu această ocazie, IRO a organizat cea de-a 
doua ediție a Balului Osteopaților și a lansat 
OsteoRevista.

Amalia și Mircea se pregătesc să extragă numerele biletelor 
care vor câș�ga la tombola cu premii.

Marele premiu - o reducere de 100% la un curs de osteopa�e - 
l-a câș�gat Andrada, căreia îi mulțumim încă o dată pentru 
delicioasele prăjituri cu care ne răsfață.

Ul�mii combatanți ai Balului.

Horă încinsă ad-hoc și tot-pe-loc!

De-abia lansată, OsteoRevista deja îi dă 
dureri de cap lui Olivier, redactorul șef.

Promoția Nicolae Tonitza - decernarea diplomelor CTO.

Mica publicitate

Această rubrică este un spațiu disponibil oricui pentru postarea de anunțuri și informații, cum ar fi 

cele de ordin practic (vânzări de materiale profesionale) de ordin personal, sugestii pentru diferite 

lecturi, articole...
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