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Decembrie 1989- decembrie 2019 – 30 de ani 
de la Revoluția anticomunistă din România 

–comemorarea Eroilor Revoluției– 

Revoluția a început la Timișoara, pe 16 

decembrie 1989, s-a extins apoi în alte orașe, pre-

cum Cluj, Sibiu, Arad, Brașov, Constanța, Brăila și 

a atins apogeul la București, pe 22 decembrie 1989. 

Cuplul dictatorial (Nicolae și Elena Ceaușescu) a 

fugit din calea manifestanților, dar a fost prins, ju-

decat sumar, condamnat la moarte și executat la 

Târgoviște, pe 25 decembrie 1989. 

Puterea a fost preluată de Consiliul Frontu-

lui Salvării Naționale (CFSN), condus de Ion Ilies-

cu. S-a format și un guvern provizoriu, în frunte cu 

Petre Roman. 

Contoversele Revoluției 

Din nefericire, la 30 de ani de la eveni-

mentele din decembrie 1989 mai sunt încă destule 

aspecte neelucidate, care așteaptă clarificare din 

partea instituțiilor statului, cum ar fi: 

Pedepsirea tuturor vinovaților pentru 

victimele din decembrie 1989 

Spre deosebire de situația din alte state din 

Europa de Est (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria etc-

.), unde schimbarea regimului politic s-a realizat pe 

cale pașnică, în România prăbușirea regimului co-

munist a avut un bilanț tragic: aproximativ 1104 

morți și 3321 răniți. Cele mai multe dintre aceste 

victime s-au înregistrat însă după fuga lui Ceaușes-

cu, în perioada 22-25 decembrie 1989. Justiția din 

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la 

Revoluția din decembrie 1989, atunci când românii 

au ieșit pe străzile din capitală și din alte orașe pen-

tru a înlătura dictatura lui Nicolae Ceaușescu și a 

pune capăt regimului comunist. 

”Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții!” 

Nicolae Iorga 
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toare, care să se ridice la nivelul așteptărilor noas-

tre. Acest fapt s-ar fi putut realiza dacă revoluția nu 

ar fi fost deturnată și dacă s-ar fi implementat ime-

diat o lustrație a foștilor nomenclaturiști și securiști, 

așa cum s-a întâmplat în alte state din regiune.  

 

În încheiere, aș vrea să aduc un omagiu 

tinerilor care s-au jertfit în decembrie 1989, ani-

mați de spiritul libertății și de un simțământ pa-

triotic demn de marile momente din istoria 

noastră.  

CINSTE TUTUROR EROILOR RE-

VOLUȚIEI! 

 

 

Articol de prof. dr. Grigore Ilie Ioniță 

 

 

țara noastră nu a finalizat nici până astăzi Dosarul 

Revoluției, ca să putem închide așa cum se cuvine 

acest capitol din istoria recentă, respectiv cu pedep-

sirea tuturor celor vinovați pentru morții și răniții 

de atunci. 

A fost o revoluție sau o lovitură de stat? 

Componenta revoluționară a evenimente-

lor din decembrie 1989 este evidentă: sute de mii de 

români au ieșit pe străzile marilor orașe ca să răs-

toarne dictatura comunistă, înfruntând cu piepturile 

goale gloanțele trupelor de represiune trimise împo-

triva lor. 

Dar, după fuga lui Ceaușescu, idealurile 

revoluționarilor au fost confiscate de grupul de pu-

tere condus de Ion Iliescu. Există suficiente dovezi 

care atestă faptul că mai toate ordinele date după 22 

decembrie au aparținut acestui grup format din foști 

membrii din conducerea Partidului Comunist Ro-

mân și diferiți generali din armată și Securitate. 

Așadar, putem constata și fapte specifice unei lovi-

turi de stat. 

Putea România să evolueze altfel? 

Cred că DA. Dacă resetarea reală a siste-

mului politic ar fi început încă din anii ’90, nu am 

mai fi fost nevoiți să așteptăm trecerea unei genera-

ții (25-30 de ani) pentru a putea spera la o societate 

românească înnoită, cu o veritabilă elită conducă-

 

”Libertatea înseamnă să fim responsabili pentru noi înșine” 

Friedrich Nietzsche 



Intervievat: prof. Gabriel  Chișulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. În regimul antedecembrist, ați fost 

nu doar profesor, ci și elev... 
 
Eu cred că școala e frumoasă indiferent 

de condiții, atât pentru elevi cât și pentru profe-
sori. Majoritatea rememorează cu drag, la reve-
derile după ani, evenimente petrecute în perioada 
școlară, cu colegi cu care au legat prietenii dura-
bile. Iar ca profesor dacă nu te implici cu pasiune 
în procesul de educare, instruire, ce mai cauți în 
sistem?  

 
1. Cum arăta deci, partea frumoasă a 

școlii de atunci? 
 
Înainte, şcoala însemna nu numai ore de 

curs, pe durata a 6 zile, ci şi ore de atelier,  mun-
că patriotică (cules de struguri, porumb, mere, 
plantat de copaci-dacă mergeți la Slănic, pe 3 
km, sunt molizi argintii superbi, plantați de noi 
când am început liceul), 2 ore PTAP (pregătire 
pentru apărarea patriei), o oră de informare poli-
tică, dar dacă erai elev/profesor serios pe cele de 
la urmă nu prea le luai în seamă. Plus apartenența  
la organizații stupide, Pionieri și apoi Uniunea 
Tineretului Comunist. Dar viața de pionier și utc-
ist a fost scurtă, în clasa a XI-a am aruncat carne-
tul, n-am mai plătit cotizația și de atunci nici la 
facultate, nici în armată nu m-a întrebat nimeni 
de ce nu fac parte din organizație. Apoi mai erau 
uniformele obligatorii și ce era mai rău cu nume-
re matricole cusute, care permitea ușor 
idenificarea. Și erau o groază de “binevoitori” 
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După 30 de ani… 

Dialog între generații 

care te evidențiau, dacă făceai ceva deosebit. Altfel 
am fost copii normali, însă fără telefoane (mobile), 
fără internet, dar privilegiați de faptul că locuiam într
-un orășel stațiune turistică, cu posibilități de distrac-
ție mult peste medie. 

 
2. Dar fața hidoasă a educării socialist-

comuniste? 
 
Iar nu sunt de acord, nu cred că poți cataloga 

sistemul educațional din perioada comunistă, hidos. 
A avut clar aspecte, metode neplăcute, derapaje, dar 
în nici un caz nu promova ura, violența, corupția…
Cel puțin eu nu am simțit asta. Sistemul social, da, 
dar nu discutăm despre asta. 

 
3. Faceți, vă rog, acum, o comparație 

onestă cu învățământul actual, postdecembrist! 
 
E greu să faci o comparație între învățămân-

tul din perioada comunistă cu cel actual, sunt atâtea 
criterii. Ca elev am prins învățământul obligatoriu de 
8 clase (cu abandon cred de ordinul 1%), după care 
aveai opțiunile: liceu (cam 15%, cu examai puțini  la 
oi/vaci (dacă erau).  

Apoi ca profesor, am cunoscut sistemul de 
învățământ obligatoriu de 10 clase, cu selecție 
(admitere după clasa a VIII-a, pentru așa numita 
treaptă I de liceu) și apoi cu examen la finalul clasei a 
X-a, după care rămâneai la liceu sau mergeai la pro-
fesională. Un sistem care te ținea în priză, te obliga să 
înveți, bineînțeles dacă voiai să ajungi la nivel superi-
or, un sistem foarte eficient. Deci, după mine, învăță-
mântul în perioada 80-90 era mai bine structurat. De 
altfel maximul a fost atins în anii ‘86-‘88 când am 
dominat olimpiadele internaționale de matematică, 
fizică, chimie și informatică. Eram lideri. E drept că 
rezultatele de excepție se datorau pregătirii paralele 
(ca și acum), dar baza de selecție la aceste discipline 
era mult mai mare.  

Pe cel actual, îl cunoașteți, nu cred că e ne-
cesar să îl caracterizez eu, ar lua mult timp.  

 
B. Anul 1989 a fiert mocnit, ca un vulcan 

care se pregătea să erupă. 
 
4. Ce ați simtit atunci, în momentul de-

cembrie 89? 
 
Un subiect sensibil. Am urât comunismul și 

am avut numeroase motive. Convingerile anti- nu mi-
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locul. Și am convingerea, simt că acum se va împli-
ni. 

C. Vă provocăm să vă dezvăluiți! 
 
6. Care a fost cel mai nonconformist 

gest pe care l-ati facut ca profesor, "înainte"? 
 
Mai bine vă spun din perioada de elev, de-

ja v-am spus ca profesor. Am fost un elev dificil, 
acceptam greu reguli care nu mă convingeau. În 
primele zile de liceu, am fost anunțați de diriginte 
că trebuie să ne tundem ZERO, așa era regula pen-
tru clasa a IX-a. Colegii s-au conformat, cu excep-
ția mea și a colegului de bancă (acum e în Timișoa-
ra). A venit directorul, ne-a amenințat, dar în ziua 
următoare am venit la fel, motivându-le că nu am 
de ce să mă tund zero, că nu am păduchi, că e curat. 
Am fost exmatriculați trei zile, după care am reve-
nit cu aceleași dimensiuni ale părului. Rezultatul a 
fost că în anul următor nu s-a mai aplicat regula 
asta stupidă, pentru clasa a IX-a. A fost prima regu-
lă pe care am schimbat-o, au urmat și altele.   

 
7. Dar cel mai conformist gest făcut în 

perioada "de după"? 
 

 Acum, în rolul de director și mai ales de 
consilier local, te conformezi mai ușor, trebuie să 
mai accepți păreri, reguli, acțiuni, 
chiar dacă acestea nu corespund convingerilor tale, 
nu le consideri utile, normale.  

 

Intervievat: prof. Adrian Manu  

A. În regimul antedecembrist, ați fost 

nu doar profesor, ci și elev... 

Da, de când am luat primul contact cu 

școala au trecut 55 de ani, din care 54 i-am petrecut 

în școală, 16 în bancă și 38 la catedră. Am ,,lipsit” 

de la școală un an (nouă luni): este vorba despre 

perioada dintre liceu și facultate, perioadă în care 

am făcut armata - stagiul militar redus era denumi-

rea corectă – şi care era o obligație a fiecărui bărbat 

din această țară la vremea respectivă. Putem spune 

că școala este locul unde mi-am petrecut cea mai 

mare parte a vieții. 

au fost impuse sau sugerate, ci s-au format treptat, 
firesc, din fapte, evenimente trăite sau observate, 
cred nu era chiar greu să ajungi la concluzia că nu 
era ceea ce trebuia. Așa că am rezistat presiunilor 
de a mă determina să devin membru al  unicului 
partid, asumându-mi destule riscuri.  

Îmi amintesc că în toamna lui ‘86 m-am 
înscris pentru obținerea gradului I condițiile erau ca 
și acum să ai doar calificativul FB pe ultimii patru 
ani și în plus, dosarul să fie analizat și avizat de 
“profesioniștii” din biroul de partid al orașului. De 
Ziua Învățătorului în acel an, primisem distincția 
Profesor evidențiat de la Ministerul Învățământului, 
pentru rezultatele de la olimpiadă, eram singurul 
liceu cu doi elevi calificați în primii 22 pentru pro-
ba practică, la ONF Ploiești. (Mi-amintesc cu 
mîndrie că, un an înainte, clasa XI D, cu mine diri-
ginte, fusese nominalizată, la o emisiune Radio ac-
tualități, ca cea mai bună clasă din țară, pentru cei 6 
elevi calificati la fazele naționale ale olimpiadelor). 
Drept răsplată, domnul director îmi acordă califica-
tivul Bine, în ciuda reacțiilor colegilor, motivând că 
așa a primit indicații de la partid. Din fericire, dosa-
rul pleca de la Inspectorat, unde s-a trecut peste do-
rința partidului și am putut susține concursul.  

E clar că eram unul dintre cei foarte mulți 
care doream căderea regimului comunist. Începu-
sem să o simt, să o intuiesc. Corespondam cu un 
prieten din SUA, colegul de cameră din facultate, 
căruia îi propusesem să ne întâlnim în Italia, la CM 
de fotbal din ‘90. Prima condiție era să dispară Cea-
ușescu. Aveam atunci un pahar cu un volum de 2 l 
și prietenilor care îl vedeau (aveam tv color -raritate 
atunci- și vedeam des meciuri sau filme de pe case-
te, la “video”), le răspundeam invariabil că din el 
voi bea când va cădea comunismul. Mi-am ținut 
promisiunea, pe 22 decembrie a venit la mine un 
prieten, care acum e în Italia, cu care am băut  din 
celebrul pahar, un Cotnari de colecție. Și am ajuns 
așa cum îmi propusesem, la CM 90, am stat două 
săptămâni la Benevento, lângă Napoli, dar prietenul 
din SUA nu a venit. 

 
5. Ce v-ați dorit atunci pentru următorii 

30 de ani? 
 
Bineînțeles că eram entuziaști, fericiți, 

plini de speranțe. Dar din păcate, n-am scăpat decât 
acum, probabil, de comuniști și ceea ce îmi doream 
atunci, îmi doresc și acum, o  țară normală, prospe-
ră, performantă, modern, în Europa, unde îi este 

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CHIAR
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=dac%C4%83
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=ACEST
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=NU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CORESPUNDE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CONVINGERE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SALE
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vilor și studenților din lumea comunistă, dar 

erau unii colegi care reușeau să se adapteze 

cerințelor acestora. Cred că accesul redus  la 

informație și minciuna practicată de cele câte-

va canale de informare formau unul din piloa-

nele pe care se sprijinea educația comunistă.                                                     

Spre norocul meu, socialismul nu interfera cu 

matematica și, ca urmare, nu am avut de a face 

cu această teorie comunistă. 

3. Faceți, vă rog, acum, o compara-

ție onestă cu învățământul actual, postde-

cembrist! 

Învățământul actual nu mai furnizează 

informații false, s-a diversificat ( totuşi, consi-

der eu, nu suficient de mult). Are acces total la 

informare, dar din păcate, raportat la sursele de 

informare actuale, rezultatele obținute de elevi 

sunt o mare dezamăgire (vezi procentele la ni-

vel național de la evaluarea națională și bacala-

ureat). Cred că învățământul actual este mai 

puțin finanțat decât învățământul comunist  și 

nu este corelat cu piața muncii, are programe 

greoaie care ar trebui simplificate și adaptate 

vremurilor și necesităților actuale. Este nevoie 

de o finanțare reală și are nevoie de reforme 

profunde care să îl transforme într-un învăță-

mânt performant. 

B. Anul 1989 a fiert mocnit, ca un 

vulcan care se pregătea să erupă. 

Și a erupt! 

4. Ce ați simtit atunci, în momentul 

decembrie 89? 

Am simţit o bucurie deosebită și am 

avut un sentiment de eliberare. Mă gândeam 

că, indiferent ce avea să urmeze, va fi  un viitor 

mai bun şi că generaţiile ce vor urma vor 

creaște într-un alt mediu mult mai prietenos.  

Simţeam că a venit momentul ca poporul ro-

mân să demonstreze ce poate şi că merită să 

aibă un alt viitor. 

5. Ce v-ați dorit atunci pentru ur-

mătorii 30 de ani? 

Din păcate, ce mi-am dorit atunci nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cum arăta deci, partea frumoasă a șco-

lii de atunci? 

Cât am fost elev nu am auzit de ROI, 

ROFUIP sau alte regulamente. Erau niște reguli ne-

scrise (sau poate erau scrise pe undeva) pe care le res-

pectau  elevii, părinții și profesorii.    Cursurile înce-

peau întodeauna pe 15 septembrie, iar în perioada 1-

15 septembrie era febra începutului de an școlar: tră-

iam emoţiile unei toamne însoţite de visuri şi aşteptări 

pentru un nou an şcolar, se cumpărau uniforme, pan-

tofi, cămăși, rechizite și ne tundeam…, era o placere 

pregătirea pentru începerea cursurilor. Accesul în în-

vățământul liceal și cel superior era pe bază de con-

curs de admitere.  Aceste concursuri presupuneau o 

pregătire deosebită a elevilor, deoarece numărul locu-

rilor era destul de mic. Când am dat examenul de ad-

mitere în liceu, au fost locuri pentru trei clase a IX-a. 

În liceu, sâmbătă seara se organizau serate unde elevii 

nu mai veneau în uniformă, desfășurau diferite activi-

tăți recreative, dansau... Liceul avea o formație de 

muzică şi aceasta era sufletul acelor serate.  În clasa a 

XII-a a fost organizată o seară a majoratului, seară 

dedicată majoratului elevilor  din clasele a XII-a. A 

fost o petrecere deosebită organizată la clubul Flacara 

2, unde ne-am distrat în compania formației locale. 

 

2. Dar fața hidoasă a educării socialist-

comuniste? 

Erau câteva discipline  care urmăreau educa-

ția socialist-comunistă. Una din  care nu am înțeles 

mare lucru, se numea Socialism științific. Manualele 

de socialism științific cred că le-au bântuit visele ele-
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În final, să vă întreb și eu ceva, ce este 

mai ușor: să formulezi niște întrebări sau să răs-

punzi la ele? 

 
 
Intervievat: prof. Christian Crăciun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. În regimul antedecembrist, ați fost 
nu doar profesor, ci și elev... 

 
1. Cum arăta deci, partea frumoasă a 

școlii de atunci? 
 

Frumoasă era, desigur, adolescența. Starea 

de perpetuă descoperire. Cu școala, eu am avut 

noroc de profesori excepționali, vechi, oameni 

rafinați, perfect pregătiți profesional și cu mare 

tact și autoritate. Și în gimnaziu și în liceu. Rar, 

când a mai apărut câte unul distonant (care făcea 

pe politrucul), era atât de izolat de către ceilalți 

profesori, eram „apărați” de el, încât urmările erau 

(sau așa le-am perceput eu) minime. 

 

2. Dar fața hidoasă a educării socialist-

comuniste? 

 

Fața hidoasă erau „muncile voluntare”, 

practicile agricole, umilința la care erai supus de 

către tovarășii activiști, ședințele nesfârșite și mi-

tingurile, și cele generale, frigul, foamea, frica, 

întunericul etc. Un singur exemplu: la un moment 

dat, spre sfârșitul anilor 80, din motive de econo-

mie se dăduse ordinul să nu se aprindă lumina și 

să nu se dea drumul la căldură decât la 8 fără 10. 

s-a realizat sau s-a realizat în procente 

foarte mici. Dorința ca în funcțiile de conducere, în 

administratie, în consiliul local sau la nivel națio-

nal să fie persoane cu pregătire a fost dezamăgirea 

ultimilor trei ani. 

C. Vă provocăm să vă dezvăluiți! 

6. Care a fost cel mai nonconformist 

gest pe care l-ati facut ca profesor, "înainte"? 

Au fost mai multe, printre care 

unul ,,foarte” nonconformist a fost participarea la 

unele petreceri cu elevii. 

7. Dar cel mai conformist gest făcut în 

perioada "de după"? 

Introducerea uniformelor și controlul ele-

vilor la intrarea în școală. 

D. Și în final, o întrebare cu aer intim, 

retro, de budoar! 

8. Cum se trăia si se iubea în tinerețea 

antedecembristă?  

Fiecare are o părere diferită despre cum s-

a trăit în perioada comunistă: în primul rând munca 

era la ordinea zilei, nu exista noțiunea de șomer; se 

lucra și sâmbăta, uneori și duminica. 

Cât despre iubire/ dragoste, ea există 

dintodeauna. Comunismul nu a reușit să distrugă 

aceste sentimente umane. Erau multe bariere, întâl-

nirile se fixau pe termen lung, se mergea foarte 

mult pe jos, comunicarea la distanță era greoaie, se 

foloseau scrisorile, telefoanele fixe, mergeam la 

film (vizionam filme romînești) pentru a fi mai 

apropiați, dar, ca în filme, dragostea învinge orice 

barieră! 

 

9. Dar azi?... 

Nu știu dacă iubirea de astăzi este iubirea 

de altădată. Poate că atracția între sexe are motiva-

ții  diferite. Trăim într-o epocă în care comunica-

rea, informția, emanciparea si sexualitatea au elibe-

rat oamenii de constrângerile trecutului. Dragostea 

există și oamenii se îndrăgostesc (chiar uneori și de 

același sex). Iubirea nu moare; cred că îmbracă alte 

forme.  
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mul mare val de emigrație a oamenilor de calitate 

pe care România îi tot pierde de atunci, an după 

an. Nici mie nu-mi vine azi a crede câte speranțe 

înfloriseră atunci, când se împlinise ceea ce pu-

țini credeau că este posibil: să scăpăm de Ceau-

șescu. În școală era formidabil, elevii îmi cereau 

să facem autori interziși până atunci, repudiau 

profesorii simțiți ca activiști de partid mai mult 

decât profesori, era libertate, dar nu era anarhie, 

cum o simt eu acum.  

 

5. Ce v-ați dorit atunci pentru următo-

rii 30 de ani? 

 

 

Sigur, nu credeam că tot entuziasmul ace-

la se va stinge atât de repede, că, sub numele unei 

permanente „reformări”, învățământul se va de-

grada mult sub nivelul celui din anii 80 (ieri s-au 

dat publicității rezultatele PISA), că sărăcia îi va 

segrega grav pe copiii din medii marginale, 

nepermițându-le o școlarizare normală (fără ca 

statul să facă nimic substanțial pentru ei) și, mai 

ales, accesul la învățământul superior, că vom 

distruge din prostie învățământul profesional, că 

diplomele și titlurile se vor cumpăra pierzându-și 

valoarea ș.a.m.d. Din păcate, în loc să ne folosim 

cu dibăcie acel capital formidabil de entuziasm și 

energie creatoare, dar și de imagine în exterior, l-

am distrus rapid promovând o violentă contrase-

lecție. Așa au ieșit la iveală, ca după o vijelie, 

toate gunoaiele sociale în funcții cheie și s-au de-

gradat criteriile. Era enorm de multă speranță 

atunci, ar fi bine să o regăsim urgent. 

 

C. Vă provocăm să vă dezvăluiți! 

 

6. Care a fost cel mai nonconformist 

gest pe care l-ati facut ca profesor, "înainte"? 

 

Fiecare oră, în măsura în care spuneai  

Ca navetist, iarna, soseam cu o colegă cu aproape o 

oră mai devreme și stăteam amândoi în picioare în 

hol (nu era voie să se deschidă cancelaria), pe frig 

și întuneric total, povestind. E drept că doamna, 

având copil mic, era antrenată, se sculase de la 4 

dimineața să se ducă la coadă la lapte. 

 

3. Faceți, vă rog, acum, o comparație 

onestă cu învățământul actual, postdecembrist! 

 

Sigur că ar trebui spațiul unei teze doctorale 

pentru o asemenea comparație. Amintesc pe cât pot 

de succint. Avantaje: libertatea, condițiile materia-

le, accesul la informație. Dezavantaje: pierderea 

respectului în numele unei pseudo-democratizări a 

relației profesor – elev, pierderea valorii școlii și 

deci a profesorului, (reușita socială nu mai e deter-

minată de știința de carte, ci de „știința” de a face 

bani pe orice căi), considerarea scopului suprem al 

școlii ca fiind adaptarea la realitate și nu formarea 

omului (altfel spus accentul pe informație și redu-

cerea la minimum a educației), accentul pe notă și 

nu pe ce știe elevul. Construirea învățământului pe 

o falsă democratizare, egalizare și nu ierarhic, în 

funcție de abilități, muncă, interesul elevului pen-

tru auto-formare. 

 

B. Anul 1989 a fiert mocnit, ca un vulcan 

care se pregătea să erupă. 

 

4. Ce ați simtit atunci, în momentul de-

cembrie 89? 

 

A fost un entuziasm de neînchipuit azi. O 

bucurie enormă, dezlănțuită, și o jale pe măsură 

după cei uciși la manifestații. Dacă entuziasmul 

acela nu ar fi fost cu abilitate strangulat în câteva 

luni (mineriadele) și ar fi fost folosit precum un 

combustibil social, astăzi am fi fost incredibil mai 

evoluați, nu pe ultimele locuri la mai toți indicato-

rii. Să observăm că, după mineriade, a început pri-

”Tot ce este cu adevărat măreț este creat de individul care poate lucra în libertate” 

-Albert Einstein 
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lucruri care „nu erau pe linie” despre litera-

tura noastră era prilejul unor „gesturi nonconfor-

miste”. Altfel, chiuleam cât puteam de la munci 

patriotice, făcut curat în școală (da, pe atunci profe-

sorii erau puși să spele clasele) și mitinguri. Eram 

cam colțos în ședințe. La un miting pentru pace, cu 

toți elevii școlii, mi-am permis să dau un citat în 

franceză, ceea ce mi-a atras mustrări violente din 

partea omului de la partid și contre cu el, spre stu-

pefacția și admirația elevilor. Probabil însă că ges-

tul cu cea mai mare consecință a fost cenaclul lite-

rar, conceput ca un spațiu de libertate și imaginație, 

lucruri atât de rare pe atunci încât, am mărturiile 

celor care l-au frecventat, a fost ca o oază de aer 

respirabil într-un mediu foarte toxic. 

 

7. Dar cel mai conformist gest făcut în 

perioada "de după"? 

 

 

„După” (asta însemnând cam după 2000, 

când structurile falsului s-au consolidat în toată 

societatea) nu știu dacă am mai avut energia de a 

mă opune atâtor tâmpenii care s-au făcut în cascadă 

în școala românească. Doar am scris, e singurul 

lucru pe care știu să-l fac. Am obosit. 

 

D. Și în final, o întrebare cu aer intim, 

retro, de budoar! 

 

8. Cum se trăia si se iubea în tinerețea 

antedecembristă?  

 

9. Dar azi?... 

O, era interzis, deci era frumos. Să vă 

spun că a trebuit să scădem nota la purtare (și era 

cât pe ce să fie eliminată) unei eleve pe care o adu-

sese „prietenul” la școală cu mașina? Și o văzuse 

directorul. Îmi rămâne în minte după 40 de ani o 

scenă: traversam la blocul turn spre Central. Nu era 

lume. Din față vin doi elevi de-ai noștri, în unifor-

mă ținându-se de mână (lucru de neimaginat pe 

atunci în spațiul public). El, văzându-mă târziu și 

temându-se de pedeapsă (vezi mai sus) încearcă 

repede să-i dea drumul la mână. Fata, mai îndrăz-

neață firește, îl strânge cu putere (un fel de „nu fi 

bleg, ai curaj!”), nu-l lasă din mână, și trec mândri 

și fericiți prin fața mea. Așa de tare mi-au plăcut 

copiii ăia! Evident că nu mi-a dat prin cap să-i pâ-

răsc. Senzația de ilicit dădea relațiilor ceva ferme-

cător, cald. Iubirea te salva din urâtul și cenușiul 

vieții cotidiene. Astăzi, nu știu, totul este mai di-

rect, mai lipsit de complicații, cuplurile stau înlăn-

țuite și cioc în cioc fără probleme pe holurile școlii, 

limbajul este nepermis de „verde” (părere de profe-

sor din „generația expirată”), mai ales din partea 

fetelor, se ajunge mult prea repede la confuzia fata-

lă iubire – sex. Partea frumoasă, romantică, însă se 

păstrează ici și colo. Chiar alterată de comunicarea 

pe Whatsapp. Da, eu cred că asta stâlcește, nu ușu-

rează comunicarea. Era teribil să te desparți de iu-

bită la 10 seara la „lac” (nu mai există azi, era unde 

este azi biserica) și să te frămânți toată noaptea pâ-

nă vă revedeați a doua zi dimineața. Că nici tele-

foane nu erau, decât prea puține. Oricât am crede 

că sunt diferite generațiile noastre, nevoia de iubire 

a rămas aceeași. Sau, poate, chiar mai mare. Trimi-

țând la primele întrebări, tinerii de atunci se strân-

geau instinctiv împreună, era modul de a te apăra 

de presiunea mediului, prietenia, „gașca”, cuplul 

erau ceva  foarte important. Acum îi simt pe tineri 

mult mai singuri, pierduți în fața ecranelor prin ca-

re li se pare că ar comunica. De aceea nevoia lor de 

iubire îmi pare, paradoxal, mai mare decât a celor 

din regimul totalitar.  

 

              Interviuri realizate de 

  prof. Monica Zamfir 



9 

Programul Erasmus+ 
Proiect de parteneriat strategic pentru 

susținerea schimbului de bune practici în 
domeniul școlar, proiect doar între școli 

 
A TREIA REUNIUNE DE PROIECT DEDI-
CATĂ ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE, 

PREDARE ȘI FORMARE  DESFĂȘURATĂ 
LA INSTITUTO D,ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “Emesto Guala” 
în BRA, ITALIA 

 08.04.2019-12.04.2019 

ȘCOLI PARTENERE:  

 LYCEE POLYVALENT EUGENE 
DELACROIX , DRANCY, FRANȚA– 
coordonator 

 COLEGIUL NAȚIONAL ‘ION LUCA 
CARAGIALE’ , MORENI, ROMÂNIA 

 ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA 
ERNESTO GUALA, BRA, ITALIA                                                                                                          

ECHIPA DE PROIECT A COLEGIULUI 
NAȚIONAL ‘ION LUCA CARAGIALE’  

Matei Mirandolina - profesor coordonator, 
responsabil cu implementarea proiectului  

Răcășanu Rodica-profesor, responsabil cu 
diseminarea /exploatarea rezultatelor și a 
aspectelor de mediu  

Marinescu Alexandra - profesor, responsabil cu 
ICT  

Elevii: Fumea Bianca, Matei Rebeca, Gâlmă 
Miruna, Ciocoiu Ioana, Savu Ioan, Ghindă Rareș, 
Dumitrache Valentin 

Jocul include 4 misiuni: 

Îmbunătățirea durabilității resurselor de apă, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind apa 
(2000);  

Îmbunătățirea calității aerului, în conformitate 
cu Directiva privind evaluarea și 
gestionarea calității aerului (2015);  

 Îmbunătățirea politicii de sănătate (Sănătate 
2020, Cadrul european al politicii în  

 

 

domeniul sănătății);  

 

Promovarea tranziției în domeniul energiei 
(obiectivele de climă și energetice ale 
anului 2030 pentru o economie UE 
competitivă, sigură și cu o emisie redusă de 
dioxid de carbon). 

 

LET’S PLAY GREENER! 

Numărul de referință: 2017-1-FR01-KA219-

037298_3  
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Activitățile de învățare, predare și formare din 
Italia au fost împarțite în trei sesiuni: 

SESIUNEA 1. TEAM-BUILDING  

În timpul celei de-a treia reuniuni de proiect 
dedicată activităților de învățare, predare și formare 
ale acestui parteneriat, membrii echipelor de proiect 
din cele trei școli implicate în implementarea sa, s-
au întâlnit la Instituto “Emesto Guala” din Bra, Ita-
lia pentru a realiza nivelurile 2 si 3  ale jocului 
video, conform misiunilor și a specificațiilor 
tehnice concepute  anterior.  

Participanții din cele trei țări au fost 
întâmpinați de gazde,  prilej de a ne exprima 
bucuria de a lucra împreună. Coordonatorii 
echipelor de proiect au anunțat programul întâlnirii 
și obiectivele acesteia.  

 S-au realizat echipele de lucru și activitatea 
a debutat cu un exercițiu de cunoaștere a 
coechiperilor care a accentuat  importanța lucrului 
în echipă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru realizarea jocului video, elevii parti-
cipanți au fost grupați în patru echipe principale, 
conform domeniilor necesare jocului : gameplay, 
sunet, grafică și programare. Echipele au fost:  Su-
per Mario (gameplay), ORI (sunet), Crash 
Bandicoot( programatori), Donkey Kong, Rayman, 
Aladin și Super Meat Boy  (graficieni.) În prima zi 
a activităților, creatorii gameplay-ului au citit docu-
mentația despre crearea jocului și au discutat primul 
nivel, pădurea tropicală. Inginerii de sunet au dema-
rat testarea înregistrării vocilor, au ales elevii pen-
tru vocile personajelor și au început realizarea sune-
telor necesare personajelor și misiunilor. Graficienii 
au aprofundat modalitățile de utilizare a programe-

lor de grafică Krita, GIMP , Asprite și Piskel. Pro-
gramatorii au urmărit împreună în programul Unity, 
2D Game Kit, the LPG( LetsPlayGreener) Game 
Kit și nivelul avansat al LPG Game Kit și au discu-
tat pașii necesari realizării nivelurilor. S-a aplicat 
un formular de evaluare a nivelului jocului creat 
anterior întâlnirii de proiect, cu scopul de a realiza 
îmbunătățirea acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În dupa amiaza aceleiași zile, am participat 
la activitatea- dezbatere în cadrul Laboratorului 
Mediului si Schimbărilor Climatice al  Muzeului  
“A Como Ambiente” (MACA) din Torino. Elevii 
au dezbătut probleme de mediu jucând “Play and 
Decide”. 
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SESIUNEA 2. GAME JAM!   

În a doua zi a reuniunii, echipele au realizat 
cele 2 sprint-uri din totalul de 6 necesare pentru 
crearea jocului. În cadrul  primului sprint, ei au în-
ceput  îmbunătățire primului nivel al jocului 
‘Salvarea pădurii tropicale’  și în funcție de grupele 
de lucru, au îndeplinit următoarele sarcini: scrierea 
și schițarea scenelor pentru nivelul 2 al jocului 
‘Oprirea acidifierii apei’ și conceperea întrebărilor 
cu răspuns multiplu pentru nivelul 3- Metropola, 
listarea obiectelor necesare graficienilor, înregistra-
rea dialogurilor personajelor în engleză, franceză, 
italiană și română, editarea sunetelor și crearea ele-
mentelor de grafică pentru îmbunătățirea nivelului 
1-Pădurea tropicală , nivelului 2-Acidifierea apei și 
nivelului 3- Metropola-Reducerea consumului de 
energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprint 1/ Sprint 2 

Sprint 3/Sprint 4/Sprint 5 

 

Graficieni, programatori, gameplayers în acțiune  
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Elemente de grafică…realizate de elevi 

Crearea jocului… Traducerea dialogurilor…  

           Înregistrarea vocilor personajelor 

Sprint 6 

Testarea nivelurilor, identificarea erorilor și eli-
minarea acestora. Echipele mixte au  găsit și au 
rezolvat defectele din nivelurile create astfel 

încât acestea să nu împiedice buna funcționare a 
jocului. 

SESIUNEA 3. EVALUAREA REZULTA-
TELOR 

Participarea la orele de curs, la școala 
gazdă.  

Evaluarea rezultatelor obținute și a activi-
tăților desfășurate în cadrul întâlnirii 
de proiect. 

Publicarea rezultatelor obținute pe pagina 
de Facebook a proiectului și pe site-ul 
acestuia.  

 

La sfârșitul activităților de învățare, 
predare și formare desfășurate la școala par-
teneră din Italia, am fost extrem de fericiți 
văzând rezultatul muncii de echipă, care a 
demonstrat că prin cooperare, implicare și 
profesionalism, putem realiza ceea ce ne 
propunem, chiar și un joc video pe teme de 
mediu.  

În timpul reuniunii, participanții au 
discutat despre problemele de mediu, aspira-
țiile personale și profesionale, despre școală 
și ceea ce sistemele noastre de educație au în 
comun sau diferit, am făcut schimb de bune 
practici, și toate aceste interacțiuni au repre-
zentat o oportunitate prin care ne-am  



 
MUSIC: A MELODIC METHODOLOGY INTO 

TEACHING AND  LEARNING 

2018-1-ES01-KA229-050761 
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descoperit unii pe ceilalți și am în-
vățat împreună, prin cooperare, toleranță 
și respect. 

Cu toții am considerat că activită-
țile desfășurate în cadrul reuniunii de 
proiect au fost realizate astfel încât să 
conducă la îndeplinirea obiectivele pro-
puse. 

 

                                                    
Prof. Mirandolina Matei 

                                                    
Prof. Alexandra Gabriela Marinescu 

                                                    
Prof. Rodica Răcășanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ERASMUS +  

 

ACȚIUNEA KA2 – PARTENERIATE STRATE-
GICE IN DOMENIUL ȘCOLAR – PROIECTE 
DE SCHIMB INTERȘCOLAR 
 
 

ACTIVITATEA DE  ÎVĂȚARE, PREDARE ȘI FOR-
MARE CARE A AVUT LOC LA ȘCOALA PARTE-
NERĂ GYMNASIO VALTINOU DIN TRIKALA, 
GRECIA    19.05.2019-25.05.2019 

Școli partenere:  

 I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, El Ejido, Spania- coor-
donator  

 Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”, Moreni, 
România  

Gymnasio Valtinou,Trikala, Grecia  

Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste, 
Penafiel, Portugalia  

Convitto Nazionale Regina Margherita-Scuole 
Annesse,Anagni, Italia 

Obiectivele proiectului:  

  - dezvoltarea aptitudinilor relevante și de înaltă cali-
tate ale elevilor și cadrelor didactice astfel încât acest 
grup țintă să fie mai bine pregătit pentru a face față cu 
succes problemelor cu care se confruntă zilnic, la 
școală, în cariera lor actuală sau viitoare, în viața de zi 
cu zi. Prin interacțiunile proiectului, se vor dezvolta 
următoarele competențe și abilități: interculturale, so-
ciale, civice, digitale, lingvistice și  culturale.  

- diminuarea  problemelor de natură economică și so-
cială ale elevilor și reducerea abandonului școlar   

- cooperarea și comunicarea între diferitele grupuri 
sociale și etnii  

- învățarea prin teme bazate pe muzică  deoarece 
aceasta oferă o sursă de informație nesfârșită pe care 
elevii noștri sunt provocați să o decodifice prin acest 
proiect, să înțeleagă faptul că un cântec poate dezvălui 
o comoară de informații despre istoria țării, limbii, 
aspectele culturale și identitatea națională.  
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omul pe care l-a slujit atât în momentele fericite, 
cât și în cele triste. Fiecare formă de relief  prezen-
tată în cântecele alese scoate în evidență valențele 
și valorile fiecărui popor în parte. Pentru elabora-
rea primului produs final au fost alese opt melodii 
românești care reliefează spiritul românesc, identi-
tatea noastră națională: ‘Țara noastră-i țara noas-
tră!’, ‘Sara pe deal’, ,Floare de colț’, ‘Mă-ntorc la 
tine iar și iar mare albastră’, ‘Au înnebunit salcâ-
mii’, ,Și totuși vine toamna’,‘Acolo este țara mea’ 
și ‘Hai acasă”.  

Melodiile alese exprimă diversitatea și 
complexitatea identității naționale subliniate de 
diferitele genuri muzicale alese pentru a evidenția, 
de fapt, unitatea, legătura puternică dintre om și 
natura ce l-a adăpostit, l-a hrănit și l-a ascultat în-
totdeauna.  

Cel de-al doilea produs final, "Peisajul și 
cântecele, dansurile și costumele tradiționale", are  
patru părți 

În cadrul primei părți au fost alese nouă 
melodii populare, două, trei din fiecare zonă repre-
zentativă a țării noastre pe de o parte, iar pe de altă 
parte, fiecare formă de relief prezentă în țara noas-
tră. Cântecul popular românesc poate fi înțeles ca o 
legendă care ne spune astăzi povestea acestui po-
por, a generațiilor întregi care au dus mai departe 
tradițiile și obiceiurile populare, unice. Melodiile 
prezentate sunt: ‘Lie, ciocârlie’, ‘M-am suit în dea-
lul Clujului’ ,‘Codrule de-aș fi ca tine’, ‘Codrii 
mei’, ‘Sus în vârful muntelui’ , ‘Munte, munte, 
frățioare”, ‘Doi voinici din Valea Marea’, ‘Dragă-
mi este Dunărea’ și ‘Drag îmi e marea s-aud’. 

Cea de-a doua parte a acestui produs final a 
constat în alegerea dansurilor tradiționale româ-
nești și prezentarea modului în care pașii specifici 
fiecărui dans sunt influențați de forma de relief 
prezentă în regiunea unde acest dans își are origi-
nea. Dansurile alese au fost: ‘Dansul Căluşarilor’, 
‘Periniţa’, ‘Hora’, ‘Ţurai’, ‘Hora moldovenească’, 
‘Fetele de la Căpâlna’, ‘Sârba ca-n Oltenia’, ‘Sârba 
și ‘Breaza’. Dansul are o legătură puternică cu na-
tura, de exemplu, este dansat in aceeași direcție în 
care curg râurile și când este văzut de undeva de 
sus, seamănă cu valurile mării. Dansatorii stau 
drepți precum stejarii, arătând statornicia acestui 
popor.  

 În a treia parte a acestui produs final am 
prezentat frumoasele costume populare românești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fericiți că suntem împreună în acest demers al 
cunoașterii 

 

 

Produsele finale pe care le-am realizat în timpul 
activităților de învățare, predare și formare:  

1. "Peisajul în cântece "- prezentare Power 
Point. Am analizat modul în care peisajul și natu-
ra fiecărei țări sunt reliefate în cântece, de exem-
plu: melodii despre mare, munți, lacuri, râuri și 
cum aceste forme de relief au influențat viețile 
locuitorilor acelor zone. Cântecele au fost  în lim-
ba maternă, cu traducere în limba engleză, iar 
analiza și rezultatele acesteia au fost făcute în 
limba engleză.  S-a creat o colecție a acestor cân-
tece pe un DVD;  

2. "Peisajul și cântecele, dansurile și cos-
tumele tradiționale„ cuprinde patru părți: 1. pre-
zentare Power Point a modului în care peisajul 
este prezentat în cântece, 2. prezentare Power Po-
int a felului în care natura determină pașii în dan-
surile tradiționale, 3.  prezentare PPT a modalită-
ții prin care peisajul este prezent în hainele tradiți-
onale și 4. un album foto care cuprinde costume și 
dansuri tradiționale. Cântecele și dansurile tradiți-
onale sunt prezentate și în format MP4. Această  
colecție de fotografii, videoclipuri și cântece cu-
prinde o analiză în limba engleză a modului în 
care peisajul este reliefat în cântecele, dansurile și 
costumele tradiționale. 

Pentru pregătirea materialelor necesare 
realizării celor două produse finale membrii echi-
pei, profesori și elevi, au avut întâlniri, dezbateri 
unde au colaborat, au lucrat și au găsit cele mai 
frumoase și reprezentative cântece în cadrul căro-
ra relieful este prezentat în strânsă legătură cu 
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Primul produs final ‘Peisajul în cântece’. 
Fiecare echipă prezintă și analizează peisajul în cân-
tece pentru a sublinia diversitatea culturală și unici-
tatea fiecărei țări europene. Este minunat să ne cu-
noaștem, să interacționăm și să legăm prietenii  prin 
muzică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea materialelor realizate de fiecare echipă  

. 

 

Am selectat opt costume populare purtate atât de 
femeile, cât și bărbații din Muntenia, Dobrogea, 
Transilvania și Moldova. În partea a patra a pro-
dusului final, am alcătuit un album fotografic care 
să dezvăluie frumusețea și unicitatea dansului și 
portului popular românesc.  

Activitățile pe care le-am desfășurat în ca-
drul acestei reuniuni de proiect au fost conform 
programului stabilit de comun acord între parte-
neri, înainte de întâlnire. Activitățile au fost alese 
astfel încât să îndeplinească obiectivele proiectu-
lui pentru a doua întâlnire de proiect. Am avut 
cinci zile pline, în care am colaborat pentru a  rea-
liza obiectivele propuse, momente care au repre-
zentat o manifestare a bucuriei de a  ne întâlni par-
tenerii și  de a face schimb de bune practici. 

Toți participanții au considerat că 
activitățile au fost relevante pentru  înde-
plinirea obiectivelor deoarece am reușit să 
elaborăm produsele finale alocate acestor 
activități de învățare, predare și formare, 
am aflat cum este sistemul de educație din 
Grecia, ne-am dezvoltat abilitățile de co-
municare și pe cele digitale, elevii și-au 
dezvoltat capacitatea de a elabora un dis-
curs public, ne-am îmbunătățit competența 
culturală și nu în ultimul rând, am făcut 
parte dintr-o familie europeană, alcătuită 
din membrii echipei de proiect. 

Luni,20.05.2019  

Întâmpinarea participanților la activitățile 
de proiect desfășurate la Gymnasio Valtinou-
,Trikala, Grecia. În cadrul acestei prime întâlniri 
fiecare fiecare participant a  păşit plin de speranţă 
şi nerăbdător în acelasi timp să cunoască, să co-
munice în limba engleză, să afle cât mai multe 
lucruri noi definitorii pentru fiecare țară partici-
pantă. Astfel, echipa ţării gazdă, Grecia, a spart 
gheaţa  prin activități interesante având scopul să 
ne cunoștem și să ne împrietenim. Fiecare echipă 
parteneră a vorbit despre obiectivele acestui pro-
iect, despre scopul întâlnirii noastre și, evident, 
despre nerăbdarea și entuziasmul de a ne cunoște 
mai bine prin acttivitățile organizate. Cele cinci 
echipe au prezentat materialele realizate pentru 
primul produs final ‘Peisajul în cântece’/ 
“Landscape in songs”. 
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Membrii echipei Colegiului Național ‘Ion Luca Ca-
ragiale’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 21.05.2019 

Vizită de documentare la Liceul de Muzică din 
Trikala. Ne-am familiarizat cu tradițiile muzicale 
grecești și gazdele au prezentat instrumenteșe mu-
zicale tradiționale. Elevii și profesorii liceului au 
susținut un concert cu cântece tradiționale grecești.  

 

Biblioteca liceului și instrumente muzicale  

O vizită la muzeul Tsitsanis. Acesta este un 
muzeu dedicat celui mai mare muzician care s-a 
născut în Trikala, celebru pentru cântecele pe care 
le-a compus și interpretarea sa instrumentală la 
bouzouki, armoniile perfecte ale muzicii sale fiind 
cunoscute în toată lumea. 

 

 

 

 

 

 

 

Muzica, diversitate și unitate. Elevii au vizi-
tat atelierul domnului Theodoros Golias, producă-
tor de bouzouki. Ei au aflat care sunt etapele nece-
sare fabricării acestui instrument tradițional grecesc 
și cei mai curajoși au încercat să creeze câteva ar-
monii de bouzouki. 
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După-amiaza am continuat atelierul de lu-
cru, de data aceasta, cu al doilea produs final 
"Peisajul și cântecele, dansurile și costumele tradi-
ționale„/“Landscape and Traditional Songs, Dances 
and Clothing”. Elevii au prezentat prima parte a 
acestui produs final, “Peisajul și cântecele tradițio-
nale“/ “Landscape and Traditional Songs“, acesta 
fiind prezentări PTT cu versurile și analiza modului 
în care natura a fost sursă de inspirație pentru fol-
clor, dar și o colecție video cu aceste cântece tradi-
ționale selectate de fiecare echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 22.05.2019 

O vizită de documentare în Metsovo și 
Ioannina în legătură cu muzica și tradițiile care ne 
unesc și ne definesc. Muzeul din Metsovo este de-
dicat portului popular și tradițiilor din zona centrală 
a Greciei. Elevii și profesorii au fost încântați de  
fiecare stil de viață prezentat. Am vizitat un sat de 
aromâni, în care femeile poartă costumele tradițio-
nale în viața de zi cu zi și echipa noastră a putut să 
comunice în limba română cu locuitorii acestei așe-
zări pitorești.  Am văzut ateliere de meșteșugărit 
ustensile tradiționale din lemn și fluiere. 

 

Tradiții păstrate cu sfințenie pentru a sublinia iden-
titatea națională și diversitatea, deopotrivă. 
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CO.  

Mănăstirile sunt o înge-

mănare minunată dintre 

arhitectura bizantină şi 

frumuseţea peisajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

În Ioannina, parte a tradiției locale este dată de 

meșteșugul argintului, ornamentele de argint 

făcute aici înfrumusețeau costumele tradiționa-

le și erau expuse atunci când se dansa. La Mu-

zeul Meștesugului din Argint din Ioannina am 

dobândit cunoștințe despre producerea argintă-

riei epirote și contextul social din perioada în 

care aceasta a fost produsă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 23.05.2019 

Vizită de documentare la  Meteora, prilej cu 

care am învățat despre un aspect important al 

moștenirii culturale a Greciei care este dat de 

spiritualitatea locuitorilor acestei țări ce și-au 

păstrat credința chiar în vremuri greu încercate 

în istorie. Unul dintre cele mai importante cen-

tre monahale ale Bisericii Ortodoxe este dat de 

mânăstirele din Meteora. Cele șase mănăstiri 

(dintre cele douăzeci și patru existente inițial) 

sunt construite pe stânci rotunjite care au as-

pectul unor piloni și care apar parcă de nicăieri, 

ca niște turnuri de piatră care apără veșnicia 

acestui popor, reprezentând mărturii de proteja-

re a culturii și civilizației grecești. Meteora este 

inclusă pe lista patrimoniului mondial UNES-
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La școală, cele cinci echipe au prezentat 

modalitatea prin care peisajul a determinat pașii 
în dansurile tradiționale și cum acesta se regăseș-
te în portul popular. Aceste studii fac parte din cel 
de-al doilea produs final, "Peisajul și cântecele, 
dansurile și costumele tradiționale„/“Landscape 
and Traditional Songs, Dances and Clothing”, 
Partea a II-a,"Peisajul și dansurile tradiționa-
le„ /“Landscape and Traditional Dances ” și Par-
tea a III-a, "Peisajul și costumele tradiționa-
le„/“Landscape and Traditional Clothing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 24.05.2019 

Activitățile au cuprins elaborarea albumu-
lui fotografic despre dansurile și costumele tradi-
ționale, frecventarea orelor de curs la școala gaz-
dă, prezentarea produselor finale, realizată de 
echipe mixte, înmânarea certficatelor de partici-
pare și evaluarea celei de-a doua reuniune a pro-
iectului dedicată activităților de învățare, predare 
și formare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieteni 

 

 

 

 

 

Dansurile prieteniei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prof. Daniela Florentina Cismaru 

                          Prof. Mirandolina Matei 
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restaurantul și pe terasa acestui hotel din buricul 
târgului. 

Lacul Roșu din Carpații Orientali 

 

A doua zi, dis de dimineață, am luat la pas 
orașul Târgu Neamț, un oraș cochet, cel puțin în 
partea lui centrală, acolo unde m-am învârtit eu 
cam o jumătate de oră, înainte de a lua micul dejun 
și de a porni, din nou, la drum. Am trecut prin fața 
Primăriei orașului, am făcut câțiva pași pe aleile 
din Parcul Central, am admirat Statuia lui Ion 
Creangă, dar și Casa Culturii, care poartă numele 
scriitorului născut la Humulești (astăzi, cartier al 
orașului Târgu Neamț). Ziua a doua a circuitului a 
fost foarte bogată în obiective turistice: Mănăsti-
rea Neamț (situată în comuna Vânători-Neamț, 
„cel mai vechi așezământ monahal din Moldova”), 
Mănăstirea Sihăstria (mănăstirea din județul 
Neamț care mi-a plăcut cel mai mult), Mănăstirea 
Secu, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratec 
(cea mai mare mănăstire de maici din România), 
Casa memorială „Ion Creangă” de la Humulești 
și Cetatea Neamțului. Seara, am ajuns în orașul 
Suceava fiind cazați la Hotelul „Continental” (de 
3 stele). După cină, am făcut o plimbare de seară 
până la Cetatea Sucevei și la Statuia lui Ștefan cel 
Mare, iar dimineața mi-am purtat pașii prin centrul 
orașului până la clădirea Prefecturii județului Su-
ceava.  

 

 

Turul României în 10 zile 

 

24 august 2019. A fost ziua în care am pornit 
într-o nouă călătorie...cea de-a treia în vacanța 
aceasta de vară! După două excursii în afara țării, 
despre care voi povesti în numărul viitor al revistei, 
de data aceasta am ales un circuit consistent (de 10 
zile) cu trasee parcurse în interiorul României. 

În prima zi, am plecat din București către 
orașul Târgu Neamț trecând cu autocarul, de-a lun-
gul Văii Prahovei și al Depresiunii Brașovului, prin 
zone cu frumoase peisaje montane. Primul obiectiv 
turistic la care ne-am oprit a fost Mănăstirea Izvo-
rul Mureșului din județul Harghita, o mănăstire 
relativ nouă, sfințită pe data de 15 august 2000, de 
Adormirea Maicii Domnului al cărui hram îl poartă. 
Mănăstirea este situată la 30 km nord de orașul 
Miercurea Ciuc, în Munții Hășmașu Mare din Car-
pații Orientali. Măicuțele care ne-au însoțit în scurta 
noastră vizită (spun „noastră” pentru că nu am fost 
singur în această excursie, ci am făcut parte dintr-un 
grup alcătuit din 30 de turiști), ne-au spus că mănăs-
tirea lor este „mănăstirea cu cea mai mare suprafață 
pictată din România”. După ce am părăsit curtea 
mănăstirii harghitene, la a cărei intrare este scris 
„Pace celor ce vin. Bucurie celor ce rămân. Binecu-
vântare celor ce pleacă”, ne-am continuat drumul 
prin Carpații Moldo-Transilvani poposind, apoi, pe 
malul unui lac superb, format în anul 1837 prin alu-
necarea și prăbușirea unui întreg versant montan. 
Este vorba de Lacul Roșu, acolo unde se mai văd 
încă, în mijlocul său, trunchiurile pietrificate ale 
arborilor care alcătuiau pădurea ce a luat-o la vale, 
cu munte cu tot, în acel an din secolul 19. De la 
acest lac de baraj natural, ne-am continuat traseul 
către un alt lac montan, tot de baraj, dar, de data 
aceasta, de baraj artificial. Pe drumul dintre cele 
două lacuri, am traversat atât pe jos, cât și cu auto-
carul, Cheile Bicazului de o frumusețe aparte, tăia-
te de râul Bicaz în calcarele mezozoice ale Carpați-
lor Orientali. În cele din urmă, am ajuns și la celă-
lalt lac din programul excursiei, Lacul Izvorul 
Muntelui, unde am făcut o plimbare cu vaporașul, 
timp de o jumătate de oră, admirând superbele pei-
saje ale munților din jurul lacului. Am ajuns la Târ-
gu Neamț seara și ne-am cazat la Hotelul 
„Victoria” (de 3 stele), unde toată noaptea am fost 
însoțiți de muzica celor două nunți care aveau loc la 
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.  

 

 

 
 
 

.  

 

 

Mănăstirea Secu din județul Neamț 

 

A treia zi a fost și ea plină de obiective 
turistice religioase vizitând vestitele mănăstiri 
bucovinene Humor, Voroneț, Arbore, Putna, 
Sucevița și Moldovița, precum și Chilia lui Da-
niil Sihastrul. În aceeași zi, am vizitat și Centrul 
de ceramică Marginea din județul Suceava, un-
de am asistat și la o demonstrație de măiestrie a 
olarilor de acolo. Noaptea, cazarea grupului s-a 
făcut la o pensiune foarte frumoasă din comuna 
Sadova, însă eu, (doar eu!), am fost cazat singur 
într-o altă vilă din aceeași comună suceveană. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica nouă a Mănăstirii Humorului 
din județul Suceava 

 

 

 În a patra zi, am mers să vizităm Muzeul Ou-

lui din Vama, județul Suceava, unde am rămas im-

presionat de colecția de ouă de acolo, ouă pictate prin 

diferite tehnici, ouă provenite din diverse regiuni din 

România, dar și din diferite țări ale lumii, ouă de pă-

sări, dar și de reptile...ouă confecționate din lemn, dar 

și din alte materiale. Mai mult decât atât, o distinsă 

doamnă ne-a arătat câteva dintre secretele pictării 

ouălor dând un adevărat recital artistic în fața turiști-

lor prezenți. După muzeul acesta inedit, urma să vizi-

tăm un alt muzeu, în orașul Vatra Dornei (Muzeul 

Etnografic al Bucovinei), însă eu am preferat să mă 

plimb pe străduțele și prin parcul central din frumoa-

sa stațiune a județului Suceava, să admir râul Dorna 

de pe ambele sale maluri, dar și de pe un pod, să ad-

mir și superba clădire a Gării, precum și unele dintre 

hotelurile din stațiune. După ce am părăsit stațiunea 

Vatra Dornei, am străbătut superbele peisaje ale Car-

paților Bucovinei și am trecut, prin Pasul Tihuța, în 

județul Bistrița-Năsăud, acolo unde am avut ca țintă 

Lacul Colibița, un lac antropic amenajat într-un ca-

dru natural de excepție, supranumit de unii și „marea 

dintre munți”. De la Colibița transilvană, am mai par-

curs circa 100 de km și am intrat în Maramureș, iar a 

patra noapte am petrecut-o în orașul Baia Mare, la 

Hotelul „Rivulus” (de 3 stele) din centru.  

 

În Muzeul Oului din comuna Vama, județul Su-

ceava  
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 Dimineața celei de-a cincea zile am în-

ceput-o cu o plimbare până în Centrul Vechi al 

municipiului Baia Mare trecând, însă, și prin 

fața Primăriei orașului, dar și a Prefecturii jude-

țului Maramureș. Apoi, urcând în autocar, am 

străbătut Munții Gutâi și am ajuns în orașul 

Sighetu Marmației. Aici, mai întâi, am vizitat 

un muzeu în aer liber, Muzeul Satului Maramu-

reșean, apoi, Muzeul Etnografic al Maramure-

șului (deși, cei mai mulți din grup au preferat să 

viziteze „Memorialul Victimelor Comunismu-

lui”). Nu am scăpat ocazia, evident, să mă foto-

grafiez și de data aceasta (după doar un an) la 

Cuiul simbolic din centrul orașului...deoarece 

orașul Sighetu Marmației este așezat în nordul 

României, acolo unde se agață harta în cui. Du-

pă frumosul oraș maramureșean, am urmat un 

traseu de-a lungul râului Tisa, la granița cu 

Ucraina (chiar se vedeau din autocar casele situ-

ate pe malul drept, adică gospodăriile din satele 

ucrainene) și am ajuns în satul Săpânța, vestit 

pentru Cimitirul Vesel de acolo. Tot în Săpânța 

am vizitat și Casa memorială Stan Ioan Pătraș, 

creatorul Cimitirului Vesel, dar și Mănăstirea 

Săpânța-Peri, cea mai înaltă biserică de lemn 

din lume (75 metri). Seara, am părăsit Maramu-

reșul și ne-am cazat în Oradea, la Hotelul 

„Class” (de 3 stele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Cuiul simbolic din centrul orașului Si-

ghetu Marmației, județul Maramureș  

În a șasea zi de circuit, am vizitat o mare parte 

din orașul Oradea, reședința județului Bihor. 

Partea lui centrală este o adevărată bijuterie ar-

hitectonică rivalizând cu centrele istorice din 

marile orașe europene. În Oradea încă se mai 

lucrează, pe ambele maluri ale Crișului Repede, 

pentru ca orașul să arate și mai frumos decât 

este el acum. Tot în acest oraș am vizitat și Ce-

tatea Oradei, acolo unde am văzut un impresio-

nant muzeu de istorie. Nu departe de Oradea, o 

jumătate de zi am alocat-o pentru stațiunea Bă-

ile Felix. Deși este doar un sat care aparține co-

munei Sânmartin, județul Bihor, Băile Felix este 

considerată de mulți specialiști în turism drept 

cea mai mare stațiune balneară din România. 

Are numeroase ștranduri cu apă termală, multe 

hoteluri de 3 și 4 stele, iar în parcul din stațiune 

sunt amenajate două foarte frumoase lacuri cu 

nuferi și lotuși (unul cu nuferi albi termali și 

multe broaște țestoase, iar altul cu lotuși roz de 

talie mare). Noaptea am petrecut-o tot în județul 

Bihor, în satul Chișcău...eu iarăși rupt de grup, 

la o altă pensiune decât ceilalți! Asta s-a întâm-

plat, probabil, pentru că, pe ultima sută de metri 

(cu vreo câteva zile înainte de plecarea în circu-

it), am solicitat agenției de turism să stau singur 

în cameră plătind suplimentul single. Deci, prin 

asta, se pare că am cam dat peste cap schemele 

de cazare ale pensiunilor, pentru că la hoteluri 

nu au fost probleme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soarele...în spatele Bisericii cu Lună. 

Fotografie din municipiul Oradea, ju-
dețul Bihor 
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A șaptea zi a fost „ziua peșterilor”. În acea 
zi, am intrat în trei peșteri din Munții Apuseni. Pri-
ma a fost Peștera Urșilor din județul Bihor, a doua 
Peștera Poarta lui Ionele din județul Alba, iar a 
treia Peștera Scărișoara tot din județul Alba. Ulti-
ma adăpostește cel mai mare ghețar subteran din 
România, dar, de departe, cea mai frumoasă dintre 
cele trei este Peștera Urșilor, cu numeroase stalacti-
te și stalagmite de diferite forme și mărimi, dar și cu 
o sală în care sunt prezente oase ale urșilor care au 
trăit cândva în peșteră. Ziua a șaptea s-a încheiat cu 
cazare la Hotelul „Maier” (de 3 stele) din Hunedoa-
ra, acolo unde am stat două nopți. 

 

În Peștera Urșilor din 
Munții Apuseni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua cu numărul 8 a început în orașul Hu-
nedoara vizitând, pe repede înainte, de unul singur, 
câteva dintre zonele orașului, unde am remarcat Pri-
măria Nouă și Primăria Veche, Casa de cultură, 
Statuia lui Iancu de Hunedoara, dar și Statuia fot-
balistului Michael Klein. Mai pe îndelete am vizitat 
însă, cu tot grupul, Castelul Corvinilor, care este 
simbolul orașului Hunedoara și principalul obiectiv 
turistic al său. Tot în ziua a opta, am făcut un drum 
și la Sarmizegetusa Regia – fosta capitală a statului 
dac, în Munții Orăștiei din Carpații Meridionali, 
dar și la Biserica Ghelari – cea mai mare biserică 
ortodoxă din satele României, aflată în Munții Po-
iana Ruscă din Carpații Occidentali, unde am văzut 
și un frumos muzeu.  

 

 

Castelul Corvinilor din orașul Hunedoara  

 

În penultima zi, am vizitat Biserica Densuș 
din județul Hunedoara, construită din piatră, una 
dintre cele mai vechi biserici ortodoxe de pe terito-
riul României. Nu departe de biserică, am descope-
rit Chipul lui Deceneu (sfătuitorul regelui dac Bu-
rebista) o creație a unuia dintre artiștii ce au vrut să
-și lase amprenta în localitatea hunedoreană în ur-
ma Taberei GeoPark Land Art, care a avut loc la 
Densuș în perioada 5-15 august 2019. Tot o creație 
a taberei respective a fost și lucrarea altor doi ar-
tiști, care se vede pe unul dintre dealurile comunei, 
sub forma unor poteci amenajate în așa fel încât se 
văd de la depărtare ca niște uriașe semne dacice. 
Tot în a noua zi, am ajuns iarăși (după doar un an) 
în Munții Banatului, la Cascada Bigăr din comu-
na Bozovici, județul Caraș-Severin, aflată fix la 
jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, pe 
Paralela de 45o latitudine nordică. În anul 2013, 
site-ul www.theworldgeography.com a considerat 
cascada din România drept cea mai frumoasă cas-
cadă din lume. Ziua s-a încheiat spectaculos, cu o 
croazieră prin Cazanele Dunării, efectuată în mare 
viteză cu șalupele (chiar dacă șalupa în care am 
fost eu s-a defectat către finalul croazierei fiind 
tractată de o altă șalupă) și cu o vizită la Mănăsti-
rea Mraconia din județul Mehedinți, aflată pe ma-
lul stâng al fluviului, în comuna Dubova. În timpul 
plimbării pe Dunăre, am intrat și în Peștera Vete-
rani, am fost până aproape de Tabula Traiana – 
inscripția romană de pe malul sârbesc, dar am  

http://www.theworldgeography.com
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admirat și Chipul lui Decebal – cea mai 
înaltă sculptură în stâncă din Europa (55 metri). 
Ultima noapte am fost cazați în Hotelul 
„Continental” (de 3 stele) din Drobeta Turnu Se-
verin. 

Cascada Bigăr din Munții Banatului 

 

Ultima zi a Turului României a debutat cu 
o plimbare matinală, de unul singur, prin orașul 
Drobeta Turnu Severin, în care am descoperit 
Cetatea Medievală a Severinului, Turnul Teodo-
rei (în prezent fiind numit „Castelul Artelor” pen-
tru numeroasele expoziții artistice din interior), 
Statuile lui Decebal și Traian din Parcul Central, 
Primăria orașului și Prefectura județului Mehe-
dinți. Următorul obiectiv turistic a fost Mănăsti-
rea Tismana din județul Gorj, cel mai vechi așe-
zământ monahal din Țara Românească. Apoi, ne-
am îndreptat spre orașul Tîrgu Jiu, reședința ju-
dețului Gorj, acolo unde am admirat creațiile 
sculptorului Constantin Brâncuși: Masa Tăcerii, 
Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Coloana 
Infinitului. Ultimul obiectiv turistic al acestui im-
presionant circuit a fost Centrul de ceramică de  

la Horezu, județul Vâlcea, acolo unde am 
admirat creațiile olarilor vâlceni, în care predomi-
nă ca simbol artistic, cocoșul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coloana Infinitului...în municipiul 
Târgu Jiu, județul Gorj 

 

 

 

După un circuit de o săptămână prin cen-
trul și sudul Europei și după unul de patru zile 
prin Republica Moldova, TURUL ROMÂNIEI a 
fost unul de...10. De 10 zile și de nota 10, încunu-
nând o vacanță extraordinară pe care am avut-o 
(și) în vara aceasta.  

 

Text și foto: prof. Ion Busuioc 

 

“Oriunde te duci, du-te cu toată inima” 

-Confucius 
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What should every turist visit in Tulcea 
town 

„The Danube Delta Museum give us a  lot of 
very interesting informations. It has four sections. 

The Natural Sciences Museum, 
Kogălniceanu’s square, telephone number 
515866.  

The Art Museum, on the number 
514330.The building was builted in 1870 by Is-
mail Pasa. It was used a period by turkish police. 

The Archaeology Museum, onn the Gloriei 
street, on Monument of Independence 
promontory telephone no.513676.The building is 
sourrounded by an interesting archaeological 
park.Formerly, on this place was situated the Ae-
gyssus fortress. 

The Etnography Museum, on the 9th of 
May’s Street, telephone no.515620.The 
exhibitions reflect the folk culture. The elements 
of folk architecture like veranda folk tools, 
beautiful raw silk pieces  and wonderful rugs 
delight the tourists  eyes. The native costume of 
Dobrudja and the customs of people are 
artistically presented. Saint Nicolaus Cathedral 
was built aming 1862/1865.It is the only orthodox 
church witch was built during the turkish 
possession with a special permit for sultan’s part. 
On the front side(there) are the Saint Nicolaus, 
Saint Sava Campoducele and Saint  Nichita Ro-
manul pictures. The interior of the church is 
painted by Marinescu. The furniture is like wise 
with the furniture of the Monastery Curtea de Ar-
geș. The church was finished in 1905. Saint Ghe-
orghe Church was built during the turkish 
possession by bulgarian community.The founders 
Hagi Velico Stefanov, Dumitrache Teodorov and 
his brother Stefanache Teodorov are buried in the 
church yard.The half moon is a sign of turkish 
power.First, the interior of the church was painted 
by Rafael Mateeff, then by Mihail Paraschiv in 
1927. The turkish churh Azzizie, on the 14th 
November’s street, was built in 1924, on the pla-
ce of the old one in turkish ditrict, on the Danube 
Bank.The Art Museum exhibits sculptures by Ion 
Jalea, born in Casimcea, Ion Mironescu, Milita 
Petrascu , Ion Irmescu,Boris Caragea, Edit 
Orlovschi, Dimitrie Paciurea, Ioan Georgescu,  

Frederic Storck, Celine Emilian , Oscar Han, 
Alexandru Calinescu, Romulus Ladea, Constantin 
Baraschi and Ioana Kassargian.Pictures of 
famous painters like Marius Bunescu, Gheorghe 
Sarbu, Constantin Artachino, Stavru Tarasov, 
Gheorghe Nicolae Darascu,Francisc Sirato reflect 
the beauty of this region.Historical districts and 
ancient building revive “ The old Tulcea”: the 
Turkish  district, the Romanian district. Here, on 
the Tunsului Street, in a modest house was born 
Alexandru Marian, a famous brass band music 
composer. The Emperors Saints Constantin and 
his mother Elena  Church( Sfinții Împărați 
Constatin și Elena) was built during the turkish 
possession in 1870, when Fahri Bei closed  the 
Saint Nicolaus Cathedral.Near the church (there) 
is Nifon Balasescu School, the oldest roumanian 
school in Tulcea.Picturesque streets delight the 
tourist.On the Banatului st.no.7 is the house 
where lived Miss Elena Carp, Miss Tulcea in 
1930. On the 9th of May’s street, there is a 
beautiful house where lived Florica Baboianu, 
then Zina Bergman( Casa Venețiană).The Natio-
nal Bank building and  Danube Delta central 
office building are built in 1900. On the Gloriei’s 
street are several ancient houses built after th 
Independence War.On the 14th on November 
street is Spiru Haret’s bust, worked by Vasile 
Chiriachide in 1913. It was moved here from the 
public garden in 1960.Interesting ancient houses 
are on the Victoriei Street, like Grigore Poenaru 
residence, the Popovici’s residence.On the 
Traian’s Street there is the Chatolic Church and 
several interesting houses built in 1927. On the 
Mircea Voda’s Street are german houses. The Je-
wish Temple situated on the Babadag’s 
Street.Another important building is the 
Theological Seminar, initialy built like Jewish 
inn.The chapel was painted by Radu Iulian and 
Lili Patache.Up  the street the tourist meet a 
beautiful german house.Andrei Roumanian Trade 
Nabk.Are picturesque houses on the Gtrivitei’s 
Street.Like the Cornateanu residence, the 
Sezonovos residence and, on the Frumoasei 
Street no.1 on the Sotirescu residence.Five 
bulgarian houses are on the Luminitei street.They 
are likewise with the houses in Tarnovo
(Bulgaria).In the yards of these houses the owners 
found traces of the first world war.The beautiful 
Russian Church is built after the Gheorghe 
Bratescu’s project.Likewise the Art High School. 
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al apelor adăpostește peste 300 de specii de pești, 
de la sturioni la crapi și bibani, în timp ce varieta-
tea de plante cuprinde de la liane împletite pe trun-
chiurile copacilor în pădurile de stejar până la nu-
feri de diferite culori. De asemenea, UNESCO a 
desemnat Delta Dunării ca fiind o ,,Rezervație a 
Biosferei”. 

Referitor la exploatarea Deltei, punctul de ple-
care pentru o minunată călătorie în Deltă este, de 
obicei, Tulcea, situat în apropiere de locul unde 
Dunărea desparte în cele trei brațe principale, deci 
unde începe lunca. Tot în Tulcea se găsesc hoteluri 
moderne și muzee de științe naturale ale Deltei. 
Tulcea se află la o distanță de 71 km de Sulina, o 
așezare la fel de veche, aflată la celălalt capăt al 
brațului Sulina. Între aceste două puncte se pot face 
croaziere, în timpul cărora turiștii pot admira de pe 
confortabilele punți ale vaporașelor flora, fauna şi 
satele Deltei. 

Dacă vă opriți într-un sat de pe malul apei,veți 
descoperi pescarii, gătindu-și propria versiune a 
borșului rusesc la foc, în aer liber. O excursie pe 
Dunăre pot spune că rămâne o amintire de neuitat 
din toate punctele de vedere. Pot spune că se află 
pe locul III în lume ca importanță a biodiversității 
și este cel mai tânăr pământ al Europei. Pe timpul 
verii, aici se găsește peste 60% din populația mon-
dială de cormorani mici. 

Din păcate însă, am observat lucruri mai puțin 
plăcute explorând  Delta. Cu toții ne gândim de ce 
atât vegetația, cât și flora și fauna Deltei Dunării 
sunt în pericol. Principalii factori care duc la distru-
gerea ei sunt: pescuitul excesiv, aruncarea deșeuri-
lor, contaminarea apei cu substanțe toxice, defrișa-
rea, extinderea așezărilor umane, precum și plimbă-
rile cu barca. Cu siguranță trebuie luate măsuri și 
trebuie educată atât populația locală, cât și turiștii 
ce își petrec timpul acolo, apoi ar trebui să ecologi-
zăm zonele afectate de poluare și promovarea pes-
cuitului excesiv prin organizarea de conferințe. 
Delta Dunării are o valoare inestimabilă și ar fi ma-
re păcat să participăm la distrugerea ei în mod voit 
sau nu. Un alt lucru neplăcut este faptul că din cau-
za lipsei de precipitații, Delta începe să își piardă 
din volumul apei, ceea ce nu este deloc bine. Și, 
totuși, cu calități și cu mici nereguli, Delta Dunării 
este cu siguranță o bijuterie a țării noastre și cu 
care trebuie să ne mândrim, dar pe care trebuie să o 
ocrotim. 
Sfinxul Deltei Dunării 

A very important historic building is situated on 
the Progresului Street. In that building in 1878 
the armistice between turks and russian was 
signed.Testimony of that event are two portraits: 
one af king Carol I and the other of Qeen Elisa-
beth.An unforgetable moment for everyone is 
rowing a boat on the beautiful Danube. On the 
left Danube Bank is placed Tudor Vladimirescu 
suburb. The tourist may visit a little fishing 
village with an interesting church and 
pictures.There is a beach used during the 
summer by tourists and natives.In Tulcea town 
every tourist should take out for walk through 
the alley of Famous Persons. The Book House is 
a cultural place oicture exhibition or reading the 
favourite magazines or newspapers.Near the 
Book House is placed the Culture House. The 
picturesquences of the town is given by the 
spring-wells, too. Lately, in a little park, near the 
Art Museum, was located the King Carol I’s 
bust. Near Saint Nicolaus Cathedral was located 
the Mihail Kogălniceanu’s bust.” (Vrabie, Sofia, 
Sfinxul Deltei – Municipiul Tulcea (ghid turis-
tic), Editura Harvia, 2005, pagina 264) 

 
 

Din punctul meu de vedere, Delta Dunării 
poate fi comparată cu ,,Plămânul verde al Româ-
niei”, întrucât aceasta cuprinde o multitudine de 
plante şi vietăți. În județul Tulcea sunt toate for-
mele de relief din țara noastră, precum: munții 
Măcinului, cei mai vechi din Europa, zonele de 
deal şi podiș. Deltei Dunării nu-i poți spune apă, 
căci locurile sunt acoperite parțial cu vegetație. 
De la un loc la altul, se întind nemărginite păduri 
de stuf, prin care bărcile și-au făcut canale de 
trecere neînchipuit de mici și înguste, frecându-
se de numeroși pereți vegetali cu o suprafață 
acoperită de nuferi. După ce străbate opt țări de-a 
lungul a 3.859 km, dintre care 1.075 km aparțin 
teritoriului nostru, înainte de vărsare în Marea 
Neagră, Dunărea descrie un arc imens care se 
despică într-un spectaculos evantai, creând un 
ținut unic. Fiind asemănătoare celorlalte fluvii de 
pe glob, aceasta a dat naștere unei unități geogra-
fice de tip ,,Delta” și de formă triunghiulară, cu 
trei brațe: Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. 
Datorită climei temperat continentale, cu influ-
ențe marine, se poate practica cu mare plăcere 
turismul în această zonă. Acest tărâm incredibil 
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            De veacuri, orașul așezat la marginea 
unui pământ străvechi veghează, fie că s-a nu-
mit Aegyssus, ori Tulcea, intrarea în Delta Du-
nării și formarea ei în lupta cu talazurile fluviu-
lui obosit. Se poate ajunge aici cu  diferite mij-
loace de transport, pe căi variate sau pitorești. 

- calea aerului – București-Tulcea la aeroportul 
Mihail Kogălniceanu ( jud. Tulcea) de unde cur-
se speciale auto transportă călătorii în centrul 
orașului.  
- pe șoseaua modernizată și bine întreținută: 
a) București – Urziceni – Slobozia - Hârșova – 
Topolog – Nalbant – Cataloi - Tulcea sau b) 
Constanța – Tulcea ( cu trecerea Dunării la 
Smârdan). 
- cu trenul pe ruta București – Medgidia - Tul-
cea; sau Constanța – Medgidia - Tulcea și retur. 
- pe Dunăre cu vase de pasageri clasice și ra-
pide: Galați – Brăila - Tulcea și retur. 
Privire generală asupra Dunării și a bazinului 
ei hidrografic 
         Despre Dunăre s-a scris foarte mult și în 
toate timpurile, denumirea actuală a fluviului -
altădată Ister sau Danuvius - a fost totdeauna 
precedată de comparativul ,,cel mai” , urmat de 
adjectivele ,,mare”, ,,lung’, ,,important” sau de 
altele. Să reținem numai că, pentru Europa, Du-
nărea, cu cei 2.860 km ai săi, este al doilea fluviu 
ca lungime după Volga. 
Descriere fizico-geografică.   
          Izvoarele Dunării se află pe versantul estic 
al munților Pădurea Neagră, care despart bazinul 
ei superior de cel al Rinului. Suprafața bazinului 
de alimentare, întins până în Alpi, este de 
817.000 km pătrați, ceea ce reprezintă a 11-a 
parte din cuprinsul continentului nostru. În pro-
cesul geologic de formare a scoarței pământești, 
valea Dunării s-a deschis prin podișul Bavariei 
către est, prin formațiile terțiare de la poalele Al-
pilor și ale munților Boemiei, a străbătut dincolo 
de Viena arcul muntos între Alpi și Carpați, iar 
mai departe defileul carpato - balcanic.  Între 
aceste lanțuri muntoase de origine veche, Dună-
rea și-a format albia în depresiunea Câmpiei Pa-
nonice, ale cărei depozite marine și fluviale de 
argile, nisipuri și pietrișuri au fost constatate pâ-
nă la 5.00 m adâncime deasupra rocilor de bază. 
Sedimentarea s-a produs pe fundul Mării 
Sarmatice, care acoperea atunci câmpia Olteniei, 
a Munteniei și nordul Mării Negre. Din apele ei 

ieșeau crestele vulcanice ale munților Dobrogei. 
           Principalele îndeletniciri ale locuitorilor 
acestor așezări sunt: pescuitul, agricultura și 
creșterea vitelor. În anii  din urmă, exploatarea 
stufului a atras o mare parte din populația Deltei. 
Cele trei brațe principale ale Dunării despart 
Delta propriu-zisă în trei zone distincte, denumi-
te (impropriu) insule și anume:  
- insula Letea, cuprinsă între brațele Chilia și Su-
lina; 
- insula Dranov ,,cuprinsă între brațul Sf. Gheor-
ghe și lacul Razelm; 

- insula Caraorman, ceea ce în limba turcă 
înseamnă Pădurea Neagră, cuprinsă între brațele 
Sulina și Sf. Gheorghe.  

După cum am  amintit, punctul indicat pen-
tru organizarea excursiilor în Deltă este Tulcea, 
deoarece acolo sunt concentrate mijloacele de 
transport, factorul esențial care asigură reușita 
excursiei. Portul Tulcea este situat la egală dis-
tanță de ceataluri (8 km), tabele kilometrice sau 
miliare indică distanța respectivă până la mare. 
Astfel, de la ceatalul Chiliei sunt 116 km, iar de 
la ceatalul Sf. Gheorghe sunt 34 mile (63 km) pe 
brațul Sulina și 108 km pe brațul Sf. Gheorghe. 
      Așa cum defileul Cataractelor și al Porților 
de Fier impune prin succesiunea atâtor obiective 
turistice înșirate pe 120 km lungime, Delta Du-
nării cucerește prin vasta răspândire a decorului 
ei specific, pe o întindere de 4.000 km 2  . Contu-
rul Deltei aduce cu al unui imens golf - cum a 
fost probabil la început - cu o deschidere de pes-
te 120 km spre mare. 
Geneza  

          În evoluția acestui golf, formarea cordoa-
nelor litorale care l-au despărțit în cele din urmă  
de mare a un rol hotărâtor. Aceste cordoane pot 
fi recunoscute acum prin linia apuseană a grindu-
rilor Letes, Caraorman și Crasnicol, formate pe 
fundurile mici de pe direcția coastei. Sub acțiu-
nea valurilor, a curenților marini și a vânturilor 
dominante, aceste grinduri s-au dezvoltat spre 
est, constituind ceea ce denumim astăzi Delta 
maritimă. Procesul de formare a acestei părți a 
Deltei este însă cu mult mai complex: el este 
asociat cu diferite scufundări ale platformei care 
s-au produs în epocile geologice, așa cum s-a 
constatat din resturile fosile de mamut (Elephas 
primigenius) și de rinocer lânos (Rhynoceros 
antiquiatis). Întâlnite la 6 m sub nivelul actual al 
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Patzaichin s-a născut în 
satul Mila 23, comuna 
Crișan, România, ca fiu 
al lui Vicol și Alexan-
dra. S-a născut în ziua 
în care în satul său se 
sărbătorea Hramul Bise-
ricii din Mila 23, iar pă-
rinții săi au decis să-i 
dea numele de Ivan, 
sfântul zilei respective. 

Până la plecarea sa la București, viața lui s-a petre-
cut între Mila 23 și Sulina (unde își petrecea vacan-
țele la bunici) și, uneori, Tulcea. Începând de la 
vârsta de 16 ani, a fost încadrat ca ajutor de pescar, 
ajutându-l pe tatăl său. 
Ivan și-a început cariera la Clubul Sportiv Steaua 
București în luna martie 1967, unde a fost reco-
mandat de niște consăteni ai săi. Aceștia practicau 
caiac-canoe și ieșiseră campioni mondiali în urmă 
cu un an.  
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mării,cu prilejul tăierii cotului numit ,,Marele 
M” al brațului Sulina. 
         În interiorul limanului izolat astfel de ma-
re, fluviul a împrăștiat și a construit în decurs de 
milenii, cu materialul aluvionar transportat, 
,,relieful” imperceptibil al Deltei, așa cum depu-
ne și astăzi în dreptul gurilor de vărsare. Treptat 
au fost trasate brațele principale, gârlele de ali-
mentare ale zonelor de baltă închise între brațe, 
prin grinduri formate în lungul brațelor și al gâr-
lelor. La formarea acestora a contribuit și vege-
tația, care a favorizat și a reținut depunerea ma-
terialului aluvionar. Această parte a golfului, 
creată inițial exclusiv sub acțiunea curentului 
fluvial, este  Delta fluviatilă. Partea cea mai ve-
che a Deltei și în ceea ce privește transformarea 
zonei prin depunerile de aluviuni este zona 
ceatalurilor și partea din amonte a insulei Letea. 
Ultima parte a golfului, care s-a separat de mare, 
este zona marilor lacuri de pe litoral, iar în inte-
riorul căreia s-a putut menține un port și după 
epoca romană, la cetatea Istria din lacul Sinoe. 

         Astăzi, între lacuri și mare, s-a mai 
păstrat o legătură prin câteva rupturi în cordonul 
litoral (gura Portița, gura Buazului). 

Ivan Patzaichin 
Ivan Patzaichin (n. 26 
noiembrie 1949, Mila 23, 
Tulcea) este un fost cano-
ist român, cvadruplu laure-
at cu aur la Jocurile Olim-
pice de vară din 1968, 
1972, 1980 și 1984 și tri-
plu laureat cu argint. Es-
te lipovean. A absolvit In-
stitutul de Educație Fizică 
și Sport în 1975 și a deve-
nit membru al Clubului 
Sportiv Dinamo din Bucu-

rești. La data de 1 decembrie 2004, colonelul în 
rezervă Ivan Patzaichin din Ministerul Adminis-
trației și Internelor a fost înaintat la gradul de 
general de brigadă (cu o stea), în rezervă. În pre-
zent, este antrenorul lotului olimpic de caiac-
canoe.  
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mobilizat pentru a termina proiectul cu bine, chiar 
dacă au existat și conflicte între noi. Am încercat să 
uitam ce era mai rău și am continuat să lucrăm mai 
departe împreună.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

În final, îmi doresc ca viitorii liceeni să se 
înscrie în proiecte de acest fel, deoarece aici acu-
mulezi experiențe noi, cunoaști persoane noi, pe 
care nu credeai că le vei cunoaște vreodată, oameni 
care îți devin prieteni. Tot ceea ce trebuie să facă 
elevii este să-și dorească să experimenteze lucruri 
noi și  să aibă  inițiativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penciulescu Elena, clasa a X-a F 

                                                                                                     
Șeică Lavinia, clasa a X-a A 

 

 

  25 de elevi din cadrul Colegiului Națio-
nal ,,Ion Luca Caragiale" Moreni au făcut parte 
dintr-un minunat proiect Leaders Explore spon-
sorizat de OMV Petrom. Acest program s-a des-
fășurat în 6 luni a câte 4 sesiuni unde am învățat 
să ne cunoaștem pe noi înșine dar și pe cei din 
jur. Pe parcursul acestor sesiuni am avut oportu-
nitatea de a lua parte la 3 proiecte comunitare, 
acestea fiind: RENOVAREA STADIONULUI, 
RENOVAREA CURȚII LICEULUI ȘI ÎNFRU-
MUSEȚAREA TRECERILOR DE PIETONI.   

Noi am avut deosebita plăcere să ne implicăm în 
proiectul renovării stadionului, alături de alți 7  
colegi, proiect în care ne-au ajutat să vopsim 
tribunele neamenajate atât voluntari din comuni-
tate cât și susținători ai echipei de fotbal Flacăra 
Moreni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atmosfera a fost foarte plăcută, ne-am 
întâlnit toți pentru a face un bine comunității,  
ceea ce ne-a bucurat foarte mult. 

Pe parcursul celor 3 zile, vremea nu a fost de 
partea noastră, ceea ce a adus probleme la conti-
nuarea renovării, astfel că a fost nevoie să pre-
lungim  durata proiectului cu o zi. Noi ne-am 
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 Spirea Horia Andrei clasa a X-a E 

 

Learn Colorful 

 

”Learn Colorful” este un proiect realizat 
de către elevii Colegiului Național ”Ion Luca 
Caragiale”  Moreni în scopul reabilitării și mo-
dernizării curții interioare a colegiului. 

Acest proiect a luat naștere în cadrul fun-
dației ”LeadersExplore”, un program prin care 
elevii sunt învățați și coordonați de către un trai-
ner special cum să ajungă adevărați lideri și să 
își descopere talentele, abilitățile, competențele 
de conducere și ce job li s-ar potrivi în concor-
danță cu abilitățiile acestora. În cadrul acestui 
program, una dintre multele activități pe care le 
desfășoară bursanții este realizarea unui proiect 
în localitate. Anul acesta, un grup de 9 elevi, 
Marin Izabela, Dobre Andreea, Ștefan Daria, 
Lavinia Gabriela, Rizea Alexandra, Teodora 
Maria, Dobre Daciana, Radu Cătălina și Spirea 
Horia Andrei, au pus bazele unui nou proiect în 
localitate, un proiect ce a adus beneficii atât co-
legiului cât și elevilor, profesorilor dar și părinți-
lor prin reamenajarea spațiilor verzi și curții in-
terioare a colegiului. Prin acest proiect, cei 9 
copii au reușit igienizarea spațiilor verzi, recon-
diționarea infrastructurii existente și montarea 
de bănci și coșuri de gunoi. Sponsorii acestui 
proiect au fost Fundația Leaders, Primăria Mu-
nicipiului Moreni, SC Prestări Servicii Munici-
pale Moreni, Elixdan. 

Cei 9 elevii au fost bucuroși privind rezultatul 
obținut prin munca și eforturile depuse astfel îi 
îndeamnă pe elevii care beneficiază direct de 
rodul muncii acestora să ia toate măsurile nece-
sare și să continue ceea ce aceștia au început 
prin muncă, devotament și pasiune.  
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Echipa proiectului a avut în plan atențio-
narea acestora, prin scrierea unor mesaje, pe unele 
din suprafețele dintre liniile orizontale ale treceri-
lor, cu privire la traversarea în siguranță și putem 
spune că au reușit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vremăroiu Maria clasa a X-a A 

Matei Ștefan Iustin clasa a XI-a A 

În dungi 

 

Orice comunitate prezintă, la un moment 
dat, anumite aspecte negative, însă schimbarea 
este un lucru pe care poate conta întotdeauna. 

 Deși o activitate modestă în aparență, 
proiectul a avut un scop esențial reprezentat de 
siguranța pietonilor. Acesta s-a desfășurat în lu-
na iulie 2019, iar pe parcurs, persoanele implica-
te și-au dezvoltat creativitatea, au dat frâu liber 
voinței și au primit cu nerăbdare impactele pozi-
tive ale muncii în echipă.  
 Cursanții fundației Leaders au reușit să 
ducă la bun sfârșit principalele obiective iniția-
le.Feedback-ul a fost pozitiv, fapt care a stimulat 
încrederea întregii echipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Concluzia acestui proiect este că cea mai 
mică schimbare poate avea cel mai important 
impact, că lucrul în echipă are o influență puter-
nică în dezvoltarea personală și că puțină încre-
dere și ambiție își lasă o amprentă considerabilă 
în societate. 
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MISS ȘI MISTER 

ACTIVITATEA PREFERATĂ  A TINERILOR LICEENI 

 

 
“Această provocare de a mă înscrie la concurs mi-a 
oferit foarte multe amintiri și totodată și experiență. 
Mi-am făcut multi prieteni și m-am distrat foarte 
mult. Nu regret faptul că nu am câștigat, deoarece 
mi-am satisfăcut curiozitatea despre această 
competiție și m-am bucurat de fiecare moment.” 

                                                                                             

David Robert Cristian  X F 

 

Cristi și Alexia 

“Pentru mine balul 
a fost o experiență  
interesantă,  
amuzantă, în care 
am legat foarte 
multe prietenii, a 
fost stresant în 
momentele în care a 
trebuit să ne 
schimbăm și nu 
aveam timp de mai 
nimic. Probabil am 
să mai particip. 
Presupun că o 
asemenea 
experiență poate fi 
considerată un 
moment crucial în 

viață, deoarece scoate din oameni la suprafață, 
adevăratele sentimente.” 

                                                                                         
Trandafir George Cristian  XI D 

 
“Consider că participarea la concursul de ‘Miss și 
Mister’ în acest an a fost o experiență minunată, în 
care  am reușit să-mi testez la maxim capacitățile 
de acomodare cu noul, având în vedere că m-am 
înscris cu 3 zile înainte de concurs. Prin 
intermediul acestui bal, am reușit să-mi formez noi 
relații de prietenie și mi-am dezvoltat abilitățile 
sociale.” 

                                                                                             
Petrescu Alexia-Maria XI A 

 
 

Printre numeroasele activități mult 
așteptate, odată cu începerea noului an 
școlar, favorita tinerilor învățăcei va rămâne 
spectacolul intitulat “Miss și Mister”, un 
concurs spectaculos plin de lumini, 
experiențe, zâmbete și multă distracție, 
organizat în fiecare an de către elevii 
Colegiului Național “ Ion Luca Caragiale” 
pentru a încuraja elevii curioși să se înscrie 
pentru o experiență de neuitat. 
CONCURENȚII 

Cei mai curajoși și cei mai dornici de a 
descoperi misterul și concurența unei competiții 
au avut nerăbdarea și plăcerea de a se înscrie să 
ia parte la un traseu plin de probe, în care doar 
cei mai capabili de a le câștiga inima, dar și 
atenția juraților, să câștige. 

Astfel, 5 perechi fenomenale și-au luat 
inima în dinți și au făcut senzație pe scena 
concursului, trăind din plin clipa, distrându-se și 
acumulând experiență și amintiri: 
 

Robert și Cătălina 
 
“A fost foarte 
frumos, toți ne-am 
implicat foarte mult. 
Nu vreau să mai 
încerc momentan, 
poate în clasa a 
douăsprezecea, dar 
aș vrea să mă alătur 
celor de la 
organizare. Mi-a 
plăcut că am fost 
uniți toți și am legat 
prietenii, în ciuda 
faptului că a fost un 
concurs, ne-am 

distrat la repetiții, a fost incredibil. La bal am 
fost copleșită de emoții, mă gândeam la ce era 
mai rău,   “cum ar fi să mă împiedic acum ?“, 
dar după prima proba mi-am revenit. A fost o 
atmosferă plăcută, mai ales că am avut foarte 
multe persoane dragi alături de mine în sală și 
asta mi-a dat și mai multă încredere. Sfătuiesc 
bobocii care vor avea curiozitatea, să participe 
anul viitor, pentru că este o experiență superbă și 
merită tot efortul depus.” 

                                                                                                 
Ioana Maria Cătălina  IX D  
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momente de neuitat, am legat noi prietenii și am 
cunoscut oameni minunați.”  
                                                                                         
Dunărențu Octavian Ionuț X D  
 

PROBELE 
Participanții au fost supuși unui număr de 7 probe 
(cultură generală, vals, dans în grup, îndemânare, 
costumație și teatru) punându-le în evidență 
anumite calități, dar și talente ascunse, fiind 
urmăriți cu atenție și sanctionați de către juriu în 
momentul în care au greșit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După fiecare probă parcursă de către 
participanți, a urmat câte un moment artistic, 
susținut de catre elevii talentati ai liceului (Ioniță 
Roxana, Mihai Constantin, Rareș Ghindă și Alin 
Paruschi ), dar și de trupa Nevermind (formată din 
Tocan Andrei, Sandu Ștefan, Rădoi Ștefan, Zamfir 
Andrei), care au reușit să distreze spectatorii, 
aducând o pată de culoare, totodată oferindu-le și 
participanților câteva minute pentru a se pregăti 
pentru următoarea probă. 

Ariana și Claudiu  
 
“Balul bobocilor a fost 
o nouă experiență 
frumoasă și cu multe 
emoții pentru mine, 
deoarece sunt venită 
din Spania și am vrut 
să încerc lucruri noi. 
Mi-a plăcut foarte mult 
fiindcă am cunoscut 
persoane noi și sunt 
mult mai mult 
cunoscută în acest 
liceu.” 
                                                                                               
Cârlan Ariana Alexia  XI D 
 
“A fost o experiență frumoasă, cu multe 
momente frumoase, emoții și sentimente de 
panică. Totul a fost foarte bine organizat, de la 
aranjamente până la scenete și costumații. 
Emoțiile m-au copleșit când au fost anunțati 
câștigătorii, pentru că fiecare participant spera să 
fie învingător.” 

                                                                    
Lăzărescu Claudiu Valentin XI D 

 
 
Edi și Mădălina 
“Sincer, este o experiență frumoasă (pe lângă 
faptul că îți faci și prieteni noi, și amintiri pe 
care nu le vei uita niciodată). Deși, la început, 
am avut emoții, pentru că nu cunoșteam prea 
multă lume și îmi era teamă să nu fac ceva 
greșit, după un timp m-am obișnuit. Cei din 
organizare au fost lângă noi de fiecare dată și  
ne-au încurajat. Datorită lor, noi am lăsat 
emoțiile, frica de eșec, și am urcat pe scenă. Pe 
parcursul acestui concurs am realizat că sunt în 
stare să duc ceva până la bun sfârșit. Devine 
obositor, pentru că ai mult de muncă, dar eu  nu 
regret nimic. Pentru că muncind vei ajunge unde 
ți-ai propus. Recomand acest concurs, pentru că 
merită fiecare minut petrecut.” 
                                                                                  
Măntescu Andreea Madalina X D 

 
Octavian și Cătălina 
“Cu toate că au existat mici incidente, și am luat 
locul 5, a fost o experiență frumoasă, cu 
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CÂȘTIGĂTORII  

 
Câștigătorii de anul acesta au fost 

DRAGOMIR CONSTANTIN EDUARD și 
NIȚOIU CĂTĂLINA GABRIELA RAMONA. 
Dintre cele 5 perechi nemaipomenite, ei au fost 
singurii care au reușit să pătrundă în sufletul 
juraților și să iasă pe locul întâi. Fiind copleșiți de 
sentimente și fericire, au primit entuziasmați titlul 
de “Miss și Mister 2019”. 
“Luând parte la "Miss și Mister 2019" a fost cea 
mai frumoasă experiență pe care am trăit-o 
vreodată și aș da orice să se mai repete istoria. Am 
trăit emoții puternice și am fost determinată de 
aprecierea publicului pentru a da tot ce e mai bun 
să iasă totul perfect. Nu aveam deloc încredere în 
mine că o să pot câștiga titlul până când am ajuns 
în fața jurizării și tot ce îmi doream era să îmi aud 
numele. Participând la acest eveniment am 
cunoscut oameni noi și am legat multe prietenii.” 

                                                                                 
Nițoiu Cătălina Gabriela Ramona XI E 

 
“Mă bucur enorm că am câștigat concursul “Miss 
și Mister”, chiar nu mă așteptam, sincer. A fost 
unul dintre cele mai frumoase momente din viața 
mea, și o să rămân cu aceste amintiri toata viața. Le 
sunt recunoscător părinților mei că m-au încurajat 
și m-au susținut atunci când nici eu nu mai 
credeam.” 

                                                                                       
Dragomir Constantin Eduard  X F 

 
                                                                                           
 

Jiu Enrica Francesca clasa a  X-a E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURIUL 
 

Concurenții au fost evaluați de către un 
juriu format de 7 persoane care au notat fiecare 
participant în funcție de abilitate, sincronizare, 
dar și de probă. Nota minimă este 1, iar nota 
maximă acordată de juriu concurenților este 10. 
În comisia de notare de anul acesta a participat 
și castigatoarea titlului de Miss de anul trecut, 
care susține și încurajează participarea tinerilor 
la aceasta competiție, ajutandu-i și motivându-i, 
fiind cel mai bun exemplu de curaj și ambiție. 

“Pentru mine, 
“Miss&Mister” 
2018 nu a fost 
doar o experiență 
de neuitat, a fost și 
un întreg val de 
sentimente și 
trăiri: am râs, am 
plâns și am pus 
suflet în fiecare 
repetiție dinaintea 
balului. Este ceva 
magic când afli că 
tu și partenerul tău 

sunteți “Miss și Mister liceu”! O să am de 
povestit copiilor și nepoților mei foarte multe 
despre aceasta aventură. Încurajez orice 
persoană să participe pentru că, indiferent de 
locul obținut, rămâi cu aminintiri de neuitat și cu 
prieteni.” 
                                                                                                     
Nițu Lăcrămioara X E  



35 ȘCOALA MUNTELUI E ȘCOALA VIEȚII 

 pe de mine, parcă totul a trecut cu viteză pe lângă 
mine, voiam să plâng să știu că mi-am luat rămas 
bun, dar timpul nu m-a lăsat să fac asta, așa că am 
plecat cu zâmbetul pe buze, știind că voi mai avea 
ocazia să descopăr multe alte locuri deosebite din 
România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penciulescu Elena clasa a X-a F  

 

În această vară am avut deosebita ocazie 
de a participa într-o tabără de vară, aceasta 
organizându-se în munții Bucegi, unde au fost 
prezenți și câțiva elevi din cadrul Colegiului Na-
țional „Ion Luca Caragiale”. Acele 5 zile minu-
nate petrecute alături de oameni minunați m-au 
făcut să mă îndepărtez mai mult de telefon, să 
mă gândesc exact ce înseamnă viața, ce înseam-
nă fericirea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia acestei tabere am descoperit 
ceea ce mă face pe mine fericită, natura m-a gă-
sit pe mine și eu pe ea, am cunoscut oameni plini 
de viață și energie, a fost o experiență de neuitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prima zi, când ne îndreptam spre Pen-
siunea unde trebuia să ne cazăm, aveam același 
sentiment pe care îl aveam în clasa a IX-a, la în-
ceput de an școlar,când nu cunoșteam pe nimeni 
și nimeni nu mă știa pe mine. Am fost retrasă 
doar în primele 2 zile, în care îmi spuneam ,,ce 
caut aici", dar în ultima zi nu mai aveam puterea 
să mă despart de acel loc frumos, de persoanele 
pe care abia le cunoscusem și le simțeam aproa-
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OBICEIURI 

roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru 
sania plină cu daruri a lui Moş Crăciun, face ca 
aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru 
că sunt animale specifice zonelor reci, renii se 
potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de 
sărbători. În plus, ei poartă clopoţei care aduc 
veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au 
sosit cadourile. 

 
CIORĂPEII DE CRACIUN 

Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr
-o legendă despre un nobil care şi-a risipit 
necugetat averea, lăsându-şi fetele fără zestre. 
Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a 
venit pe ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat trei 
pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au 
căzut în ciorapii fetelor, atârnaţi la uscat lângă 
şemineu. 
În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau 
saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş 
Crăciun) le va aduce daruri. Mai târziu, pantofiorii 
de lemn s-au transformat în şoseţele, iar Sinterclass 
a devenit, pentru englezi, Santa Claus.  
 
 
VÂSCUL  

Se crede că vâscul a fost utilizat 
dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. 
Această plantă veşnic verde era folosită pentru 
decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri 
tămăduitoare speciale, vindecând orice, de la 
infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii 
vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a armoniei, 
asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul 
sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest 
gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi 
înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu. 

 
 
COLINDELE 

Colindele sunt o parte importantă a 
spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi 
băieţi, merg din casă în casă să colinde, toată ziua 
de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, 
pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu 
primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce 
colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în 
casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci.                                                                  
(www.ziare.com) 
 

 

Crăciunul este una dintre cele mai mari 
sărbatori din lume, el fiind aşteptat cu mare 
entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, 
uneori chiar şi de religie.  

 
BRADUL DE CRACIUN 

 Împodobirea bradului este cel mai 

îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor 

care i se asociază: iubire (pentru că este 

împodobit de întreaga familie), bucurie şi 

fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), 

magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în 

casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate 

(pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 

zăpadă). 

 

STEAUA 

 Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în 

vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri 

speciale, iar pe vremuri multe dintre constelaţii, 

de exemplu Ursa Mare şi Ursa Mică, erau 

venerate ca divinităţi. Evreii din vechime 

foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca 

simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci 

colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra 

Betleemului la naşterea Pruncului. În multe 

culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale 

realizării unor ţeluri măreţe. 

 

CORONIȚA DE CRACIUN 
Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un 

obicei originar din Europa, unde de Crăciun 
porţile se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru 
a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că 
aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. 
Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu 
coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi 
întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a 
coroniţei simbolizează natura veşnică a 
dragostei. 
 
RENII 

Cine nu a auzit de simpaticii reni care 
trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au 
nume amuzante: Dasher, Dancer, Donner, 
Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi 
Rudolf. Povestea cunoscută a renului cu nasul 
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albumul de Crăciun.”             Preda Bogdan- XI D 

                          

“Mă alătur familiei pentru savurarea unei mese 

festive, apoi mă distrez alături de prietenii mei la 

colindat.”                                   Pascu Paula - XI D 

 

“Seara înainte de culcare, pun un pahar de lapte și 

niște biscuiți lângă brad, pentru Moș Crăciun.” 

                                            Lațea Claudiu - X F 

 

“De Crăciun obișnuiesc să merg la bunicii mei 

pentru a taia porcul și a petrece timp cu toată 

familia.”                           Mateiu Antonio - XI A  

 

“De Crăciun merg la rudele mele, în Moldova, 

unde împărțim cadouri de la toată lumea din 

familie.”                             Carlos Matinca - XI A 

 

 

                                                                                                                                  

 

Jiu Enrica Francesca clasa a X-a E 

TRADIȚIILE 

 

 Crăciunul este sărbatoarea sufletească 
în care toată familia se reunește la o singură 
masă, uită de toate relele făcute și nefăcute, de 
întâmplările nefericite și își curăță sufletul 
umplându-l cu multă iubire și voie bună. 
 Nașterea Domnului Iisus Hristos este 
sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, 
iar seara de 24 decembrie este cunoscută și sub 
denumirea de Ajunul Crăciunului, ziua pregătirii 
bunătățiilor, a împodobirii bradului și a 
colindatului. 
 Fiecare familie are tradițiile ei 
specifice sărbatorii creștine, unele fiind 
moștenite din generație în generație și 
împărtășite celor dragi: 
 
“ Eu împărtășesc tradițiile de Crăciun alături de 
familie și prieteni, prin coacerea cozonacilor și 
împodobirea bradului de Crăciun. Dintre toate 
amintirile memorabile, ce-a mai frumoasa a fost 
cea în care părinții mi-au luat o motocicletă de 
Crăciun. Din acea zi mi-am început cariera de 
motocilist.”               Grosu Mirel Ștefan - XI C 
  

“De Crăciun obișnuiesc să cânt colinde (Ajun ca 

în Povești), împodobesc scena unde îmi desfășor 

activitățile și merg la biserică.”                   

Moraru Flavius Nicolae Marian - XI D 

 

 “Crăciunul este cea mai importantă sarbatoare 

pentru mine, în acelasi timp este și preferata 

mea, deoarece îmi place foarte mult să 

împodobesc bradul de Crăciun, să merg la țară și 

să gătesc prăjituri împreuna cu surioara mea mai 

mică. De asemenea, îmi place să fac poze 

artistice alături de familie pentru albumul de 

Crăciun. Colindatul este una dintre activitățile 

mele de distracție, alături de snowboarding (care 

este sportul meu favorit de iarnă) și datul cu 

săniuța.”     Buciumeanu Andrei Daniel- XI D 

 

“Îmi place foarte mult de Crăciun să cânt 

cântece  tradiționale la orgă, specifice 

sărbătorii.”                 Lăzărescu Claudiu- XI D 

                

“Ador să fac poze de grup cu familia pentru 
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Essay 

 

Does money help us keep fit? 

 

To begin by pointing out the fact that we all 
know that money makes the world go round, 
shamelessly governing everything from our lives. 
Following the common rules that apply to our 
society, sporting events have become another 
unexplored field that continues to exist under the 
protection of the greatest businessmen’s 
sponsorship. In my opinion, the investments they 
make into the future of sports are definitely worth 
the effort, determining more and more people to 
join them. 

First of all, the amount of money they 
choose to invest in sports help both professional 
players and amateurs cultivate their interest for the 
respective activity. Their financial aids have a 
contribution in popularising a certain sport, making 
it widespread and convincing people to try it.  

Secondly, another important advantage is 
the quality and exceptional conditions that come as 
a result of their financial support. For teams, these 
sponsorships are vital because thanks to this 
favourable situation, a better coach can come so as 
to prepare the players and, what is more, the best 
players available will be bought by the club in 
order to win titles for them.  

However, personal matters could intertwine 
with sports and, therefore, affect its balance. If the 
majority of businessmen are attracted only by a 
specific sport, such as football, their main interest 
will become the most explored activity, making the 
situation unfair for the others.  

To sum up, made be it for personal reasons 
or be it out of pure passion, the sponsorships 
involved in the world of sports are very important 
for the progress of these activities. By financially 
stimulating people to get involved, these investors 
will not only double their gains, but also enjoy the 
sight of an emporium built with their own forces.  

 

                                                                                              
Prof. Daniela Cismaru  

Whether you're a high school or college 
student, tests are unavoidable. If you take a mul-
tiple-choice exam your strategy will be different 
than if you were to take an essay test. Learning 
proper note taking, studying and test taking 
strategies are a vital part of improving your grade 
on exams as well as your academic success. 

The aim of these two model writings is to 
provide students a clear idea on how they should 
write the essay and the letter in order to obtain 
their best results. Good luck, guys! 

 

Letter of complaint 

Dear Sir/Madam, 

I am writing with reference to the services 
that you offer to the wide public. Even though 
your claims are partially true, I am very 
disappointed to inform you that some aspects 
regarding your company are not as satisfying as 
expected.  

First of all, I find very uncomfortable the 
limitations that have been imposed to your offer 
of giving the customer the chance to choose the 
firstly ordered three books for free. Even though 
you deserve my respect for providing the public 
with a wide range of titles and very appreciative 
reviews of the works displayed, the books 
available for free are not very attractive. 

Secondly, although you claim that all the 
deliveries are fast and accurate, it can sometimes 
take a week for a book to arrive at its destination. 
The titles that are on sale are not among the latest 
one publicised. What is more, despite the fact 
that you have created a phone line for customers 
to get in touch more easily with your team, I can 
never manage to get through.  

I would recommend you to try to improve 
the efficacy of your staff as you need to work 
with reliable people, who are ready to make 
efforts in order to please the customers. I look 
forward to hearing from you and to seeing some 
improvements! 

 

Yours faithfully,  

Maria Sharp 
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Life 

 

Life for us, people, is very important even if 
during it we will encounter obstacles  that seem 
imposible to solve , it is important to move one 
without looking back because this is not the 
direction you  need to go. 

Also ,life is not always the way we want, 
we have to fight for our life to be a happy one.No 
matter how  much it hurts now, someday you will 
look back and realize  your struggles  changed your 
life for the better. One  of the happiest moments in 
life is when you find the courage to let go of what 
you can’t change. Just because my path is different 
it doesn’t mean I’m lost.  

When you feel like quitting , think about 
why you have started. To live is the rarest thing in 
the world.Most  people  just exist . Fight  four your 
happiness but you have to know that happiness is 
found when you stop comparing yourself to other 
people.Don’t wait for the perfect moment , take the 
moment and make it perfect. 

Life is not a problem to be solved , but a 
mystery to be lived. 

                                                                                        

Dincă Eliza clasa a IX-a E 

 

 

Rolul lecturii în viața unui om 

 

Lectura  este  un  mod de a-ți  dezvolta  o  
exprimare  corectă, fluentă  și coerentă , alături de 
o gândire analitică  dezvoltată . 

În opinia mea, lectura joacă un rol impor-
tant în viața oricărui om. 

În primul rând, influența    asupra  unui  
adolescent  este  una  accentuată, având  la  bază  
captivarea  totală  a  acestuia. Lectura este  o  
calătorie  interioară  care  poate  marca  chiar  și  
cele  mai  ascunse  dureri  ale  unui  adolescent  
parcă   pierdut   în  mulțimea   gândurilor  sale. 

În al doilea rând, atunci  când  citim, de 
foarte  multe  ori, ne  regăsim  într-unul  din per-
sonajele acelei cărți. Și, nu de puține ori, ajungem  
să  comparăm  trăirile  și experiențele  personaju-
lui   nostru  preferat  cu propriile sentimente și 
experiențe de viață. Lucru care nu poate fi decât 
un extraordinar exercițiu privind dezvoltarea abi-
lităților necesare interacțiunii cu cei din jurul  
nostru. Astfel  ajungem să empatizăm mai bine și 
să devenim mai sociabili. 

În  concluzie, lectura este cheia spre cu-
noaștere, având nenumărate beneficii. Nu citi pre-
cum copiii, ca să te distrezi, sau ca ambițioșii, 
pentru a fi mai instruit. Nu, citește ca să trăiesti! 
Nu avem nevoie de  o listă de bine și rău, de tabe-
le cu ce avem voie să facem  și ce nu : avem ne-
voie de cărți, de timp și de tăcere. ,,Nu ai voie 
să...’’ e curând uitat, dar ,,A fost odată ca nicioda-
tă’’  dăinuie  pentru  totdeauna .                                                                                                                                                               

                                                                                               
Dincă Eliza clasa a IX-a E 

 

”O carte bună este asemenea unei con-

versații cu un om deștept” 

-Lev Tolstoi 
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The kind of person I am 

I am the type of person who can handle 
the world but sometimes I can't quite handle 
myself. I can be forgetful. For example, I forget 
appointments and anniversaries, but I remember 
what he wore when I first meet him or what she 
said to me when we were both watching the 
sunset on that beach. I remember every story you 
told me or how you made me laugh, but I'll forget 
what you just said. I am forgetful because I am 
busy remembering the important things. That 
makes me a writer. 

I am not the kind of girl who is made of 
sugar and spice and all things nice. I get reckless 
out of nowhere. I wear red lipstick so that you 
will be distracted enough by my lips not to notice 
that I am intelligent and powerful. I am not your 
pretty girl in pink. 

I feel things deeply. Most people will 
never understand what it's like to read a poem 
and feel like you're flying or read a letter and 
burst into flames or see a painting and feel the 
joy inside it. 

I am insecure in the things I do, yet I love myself 
to a point of total narcissism. I am a paradox. I 
am selfish, I do not let people walk over me, yet 
some have made me lose it all. But I picked 
myself up, healed myself and learned my lessons. 

So, I am strong, I am a hurricane, I belong 
to no one but myself. I could destroy you but at 
the same time I could love you at an intensity no 
one can actually understand. I am fire. I was born 
from it like a Phoenix and like the bird, I am 
indestructible.  

Some say I am too much to handle and 
from those I walk away because instead of seeing 
all the magnificent things I have inside me; they 
are scared of my power.  

Indeed, I am not easy to be liked but I 
rather be hard to love than easy to leave. I am 
Pandora's Box and I do not care what you have to 
say about that. If you're scared, run and don't dare 
open the box. If you're not, better think twice... 
And if you are brave enough to step it, take a 
deep breath and let's get it started   

                                                                    
Zaharia Andra Elena clasa a XI-a E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Words against humanity 

 

As many people know, words can make a 
difference, but they don't acknowledge it..There 
are a lot of individuals that never think what an 
insult can do to a normal human being. 

As R.M.Engelhardt said"Words are 
powerful.Words can make a difference.They can 
open doors and close doors.Words can create 
illusion or magic,love or destruction...All those 
things."  

As a lot of people say, you can just ignore 
it, but if you keep ignoring it at one unfortunate 
time they will pile up in your heart and it will 
break you down.Not a lot of people think that they 
can hurt someone when not focusing on what they 
say, but many people do it on purpose. People like 
those do it out of jealousy, hatred. That`s why 
most criminals or assasins kill or murder "in cold 
blood".That cold blood they are talking about 
refers to their feelings when they do that.It can be 
either hatred or because maybe they were abused 
and need emotional support.Therefore, even 
criminals or assasins need love and help, but 
because we are far from knowing how to give 
them that, they take it into their own hands and 
start "punishing"people for their "sins".They think 
that we are sinners and they are god trying to 
make things good, so they consider what they do 
as a good deed but they don`t realise, until they 
get caught, that they are making humanity even 
worse by doing so. 

                                                                                       
Ioniță Denisa clasa a X-a F 
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 quelqu’un qui lise nos pensées issues des ennuis. 
Ce qui compte est de dire, de verbaliser, de 
transformer nos problèmes dans des mots en 
espérant que de cette façon on s’en libère et la 
souffrance disparaîtra comme par miracle. 

 Beaucoup de grands écrivains, qu’ils 
soient poètes ou prosateurs, ont créé leurs 
oeuvres poussés par une souffrance, réelle ou 
imaginée, qui avait éveillé leur esprit créateur 
qu’ils ne pouvaient plus contenir.  

 Lorsqu’on regagne un état d’équilibre, on 
perd l’intérêt pour l’expression des sentiments, 
on veut plutôt s’en rejouir, les vivre, les sentir de 
manière physique, et on rejette tout aspect 
négatif autour de nous. 

 Qu’est-ce qu’on pourrait en conclure? 
Qu’il est plus facile à exprimer ses pensées 
lorsqu’on est accablé par les problèmes que dans 
les moments de bonheur quand on est “occupé” à 
être heureux. 

 

                                                                                                   
Prof. Constanța Diaconu 

 
  

On ne crée que dans la souffrance 

 

 La vie d’un homme est parsemée de joies et 
de souffrances. Évidemment, nous désirons tous 
seulement des moments heureux dans notre vie, 
mais, parfois, il y a des personnes qui paraissent 
chassées par la malchance tout au long de leur 
existence.  

 Magré nos tentatives d’éviter le malheur, 
Dieu nous donne ce qu’Il considère que nous 
sommes capables de porter sur nos épaules ou dans 
nos âmes: des expériences qui nous aide à 
renforcer notre corps et notre esprit et a nous 
épanouir comme personnes. 

 Ma vie, je peux le dire maintenant, n’a rien 
de spécial. L’extraordinaire n’est pas synonyme de 
bonheur, la normalité l’est. Mais il y a un long 
chemin à parcourir jusqu’au moment où l’on en 
devient conscient et le prix à payer n’est pas 
toujours ce dont on a rêvé en grandissant. 

 Une réussite professionnelle, un nouveau 
portable, un voyage exotique, l’acquisition des 
vêtements peuvent nous procurer des moments de 
joie passagère. Mais le vrai bonheur ne nous est 
donné que par les gens chers autour de nous: le 
regard de la personne aimée, l’étreinte des parents 
ou embrasser ses enfants. Un bon état de santé est 
un plus qui nous permette de s’en réjouir. Les gens 
detiennent une grande capacité d’adaptation et, 
d’habitude, on a l’impression qu’il n’y a pas de fin 
à notre bonheur. Quand ça arrive, notre surprise 
nous jette dans la plus grande détresse et on pense 
que nous sommes les seuls au monde à souffrir.  

 Le côté positif, si on peut y en trouver un, 
est que nous ressentons un besoin presque 
physiologique de nous exprimer, de faire connaître 
à qui que ce soit notre ennui que nous considérons 
unique et insupportable. Il ne s’agit pas forcément 
de déplaire notre sort, mais d’essayer de trouver 
une manière de soulager notre âme et de rendre la 
vie encore supportable.  

 L’un des moyens que certains d’entre nous 
choisissent pour s’exprimer est l’écriture. Quand 
on souffre, les mots viennent à notre esprit tout 
simplement, sans efforts. Les chagrins se 
transforment en mots et on en remplit des pages 
entières. Peu importe qui lit, peu importe s’il y en a 
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SCRIS... 

Această carte m-a încărcat sufletește cu 
emoții și trăiri de nedescris. Am fost fascinată de 
această poveste de dragoste în care orice atingere 
este interzisă. În ciuda acestei reguli stricte și a fap-
tului că moartea le sufla în ceafă, iubirea lor înflo-
rea tot mai mult. Mi s-a părut interesant acest con-
cept de a iubi pe cineva cu care nu poți fi suficient 
de aproape, lucru care ne arată  cât de importanță 
este atingerea umană și cât de mult putem suferi 
fără ea. 

 

Dincă Gabriela, clasa a X-a E 

 

AŞA CUM E SCRIS ÎN STELE 

                                                                                                
de Jessica Sorensen 

 

O poveste emoţionantă despre puterea dragostei şi 
forţa destinului 

“În vieţile noastre, există o singură întâmplare ca-
re ne uneşte si, pentru o clipă, inimile bat ca una 
singură.” 

“Aşa cum e scris în stele”, scrisă de roman-
ciera americană Jessica Sorensen, este o poveste 
mirifică de dragoste care scoate în evidenţă puterea 
destinului asupra două persoane necunoscute, ce 
ajung să devină suflete pereche. 

Callie, protagonista bestsellerului, este o 
tânară timidă şi nesigură pe sine, plină de secrete şi 
multe provocări. În urma unei întâmplări tragice, la 
numai doisprezece ani, viaţa lui Callie a fost distru-
să. A jurat sa nu povestească nimanui cele petrecu-
te atunci şi s-a inchis ea. Destinul fetei se schimbă 
radical în momentul când îl salvează din mâinile 
tatălui său violent, pe Kayden, băiatul popular din 
liceu ce ascundea un trecut plin de suferinţă și în-
durări. Din acea seară, băiatul nu-şi mai poate lua 
gândul de la fata pe care o vedea la şcoală zi de zi, 
dar pe care nu a cunoscut-o niciodată cu adevărat. 
Când ajunge la acceaşi universitate unde studiază 
Callie, Kayden face tot posibilul să se apropie de 
ea, pentru ca mai târziu să se îndrăgostească nebu-
neşte de ea. Cei doi se ataşează foarte repede unul 
de celălalt şi descoperă că singura alinare a rănilor 
lor este de a fi împreună. 

LA CINCI PAȘI DE TINE 

                                       de Rachael Lippincott 

 

Cartea ne prezintă doi adolescenți, Stella 
și Will, ambii bolnavi de fibroză chistică, o boală 
ce îngreunează funcționarea plămânilor și totoda-
tă o boală care nu iartă. 

Stella Grant este o fată foarte organizată, 
care își face liste pe care le urmează cu strictețe și 
respectă regulile și tratamentele. 

Will Newman este, de asemenea, o victi-
mă a fibrozei chistice. Lui Will nu îi pasă de re-
guli sau de tratamente. Dorința lui este să vadă 
lumea, nu doar spitalele ei. 

Viața persoanelor ce suferă de fibroză 
chistică este foarte strictă în privința regulilor, iar 
cea mai importantă regulă este că distanța ce se 
păstrează între două persoane cu această boală 
este de șase pași. 

Când Stella și Will se întâlnesc, nu se în-
țeleg prea bine din cauza personalităților complet 
opuse, fiecare având propriile principii. Totuși, 
treptat, aceștia se îndrăgostesc unul de celălalt în 
ciuda faptului că nu se puteau atinge sau apropia 
atât cât își doreau. Astfel, cei șase pași ce trebu-
iau păstrați între ei nu mai reprezintă un spațiu de 
siguranță, ci o pedeapsă. După un timp, aceștia 
transformă cei șase pași în cinci, furând o mică 
parte din distanța în schimbul a tot ceea ce aceas-
tă boală le-a furat până acum. 
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CUM SĂ OPREŞTI TIMPUL 

                                                                                                 
de Matt Haig 

„Prima regulă e să nu te îndrăgosteşti, m
-a sfătuit el. Mai sunt şi alte reguli, dar aceasta 
e principala. Nu te îndrăgosteşti. Nu iubeşti. Nu 
visezi cu ochii deschişi la amoruri. Dacă nu te 
abaţi de la regulă, te vei descurca.”              

Acesta a fost sfatul pe care Tom Hazard l
-a primit de la un prieten bun. Dar probabil vă 
intrebaţi de ce v-ar sfătui cineva asta şi cine este 
Tom Hazard. El are un secret care ne-ar speria 
pe mulţi dintre noi. Daca te-ai întâlni cu el, ai 
spune că este un simplu bărbat de 41 de ani, dar 
niciodată nu te-ai fi gândit că suferă de o boală 
extrem de rară şi că trăieşte de fapt de câteva 
secole!  

Călătoreşte peste tot în lume, deoarece 
este nevoit să-şi schimbe mereu identitatea pen-
tru a rămâne în viaţă. 

În prezent, decide să fie profesor de isto-
rie la o şcoală din Londra, unde îi învaţă pe copii 
despre războaie şi procesele vrăjitoarelor, despre 
care ştia foarte bine. 

Desigur, ca orice om, a iubit şi el odată, 
de demult, mai exact în secolul XVII, când hole-
ra s-a răspândit în Londra. 

Cum să supravie-
ţuieşti cu gândul 
că iubirea vieţii 
tale a murit, a 
dispărut, iar tu 
vei trăi o eternita-
te în singurătate? 
„Să trăieşti mai 
departe, când 
sensul existentei 
tale s-a dus.” 

Cum să opreşti 
timpul este o car-
te cu o poveste 
sensibilă şi trans-
mite un mesaj 
profund. Ne pre-
zintă contrastul 

“Aşa cum e scris în stele” este una dintre 
cărţile mele  de dragoste favorite, deoarece pune 
în evidenţă uimitoarea putere a destinului ce 
uneşte printr-o singură întâmplare două inimi ce 
sunt construite una pentru cealaltă, iubirea dintre 
ele fiind  singura soluţie de a trece peste orice 
obstacol. “Viaţa este un joc de noroc, ca atunci 
când primeşti o mână bună la cărţi sau, pur şi 
simplu, când te nimereşti în locul şi la momentul 
potrivit. Unii oameni au parte de noroc, de o a 
doua şansă, de o salvare. Asta se poate întampla 
în mod grandios sau printr-o simplă conjunctură, 
dar mai sunt şi oameni care nu primesc norocul 
pe o tavă strălucitoare, ci sfârşesc în locul şi la 
momentul nepotrivit, nefiind salvaţi.” 

Toate personajele au câte ceva de ascuns, 
câte un secret din istoria lor, câte un regret, dar 
cea care mi-a atras cel mai mult atenţia a fost 
Callie (protagonista  bestsellerului) care, pe par-
cursul romanului, trece prin numeroase obstacole 
ce deschid rănile trecutului. Ea nu se lasă doborâ-
tă de cicatricile şi de suferinţa de odinioară, ba 
mai mult, cu fiecare piedică se ridică şi devine 
din ce în ce mai încrezătoare, mai puternică. 

Momentul magic al romanului ar fi cel în 
care cei doi s-au întâlnit, deoarece, ca în fiecare 
poveste de dragoste, prima privire, prima 
“coincidenţă“, leagă conexiuni şi ne teleportează 
într-un univers al necunoaşterii despre tinerii 
îndragostiţi şi despre soarta ce le este pregătită 

 

 

Jiu Enrica Francesca, clasa a X- a E 
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rea deciziilor pe moment, fără a se gândi prea bine la con-
secinţe, la fel ca majoritatea tinerilor din zilele noastre. 

Dragostea ce se naşte între 
Lotte şi Dima este una cu 
peripeţii. Pe tot parcursul 
cărţii am avut impresia că ea 
îl iubeşte mai mult pe el, 
făcând atâtea sacrificii doar 
să-i fie alături. Sfârşitul este 
emoţionant, pe mine m-a 
surprins foarte tare, reușind 
să mă întristeze. 

 

                                                                                                 
Dima Robert Mihai clasa a 

X-a F 

 

MÂNDRIE ŞI PREJUDECATĂ 

                                                                                         

de Jane Austen 

 

"Mândrie şi prejudecată" este unul dintre 

cele mai celebre romane scrise de Jane Austen. A 

fost publicat la 28 ianuarie 1813, in Marea Britanie 

şi este al doilea roman al autoarei. 

Este un roman psihologic ce are ca subiecte 

cunoaşterea de sine, feminitatea, fericirea, căsătoria 

şi perspectivismul. 

"Mândrie şi prejudecată" ne spune povestea 

unei familii modeste alcătuite dintr-un soţ inteli-

gent şi o soţie ce transformă într-o obsesie dorinţa 

sa de a-şi mărita cele cinci fete cu bărbaţi bogaţi. 

Cea mai norocoasă dintre ele a fost Elizabeth 

(Lizzy), a doua fată a familiei Bennet şi cea mai 

inteligentă dintre cele cinci. Ea se căsătoreşte în 

final cu domnul Darcy care era cel mai bogat gen-

tilom din zonă. Totuşi, la început, fata nu este atra-

să deloc de el, considerandu-l o persoană arogantă, 

vanitoasă şi antipatică datorită prejudecăţilor, dar 

în timp, după multe teste şi întâmplări, ajunge să se 

îndrăgostească de el şi să afle adevărul, 

schimbându-şi în totalitate opinia.  

Din punctul meu de vedere, romanul 

"Mândrie şi prejudecată" trebuie citit de orice per-

dintre lumea noastră, cu o tehnologie avansată şi 
cu o  gândire diferită faţă de lumea de acum câte-
va secole, primitivă,  în care oamenii refuzau să 
spună ce gândesc şi aveau alte obiceiuri. De ase-
menea, ne arată cât de puternică este iubirea ade-
vărată, dar şi că viaţa merge mai departe, iar vii-
torul este neprevăzut, aşa cum are să fie şi pentru 
Tom Hazard. 

 

                                                                                        
Boje Ioana Andreea clasa a IX-a E 

 

ELEVUL DIMA DINTR-A ŞAPTEA 

                                                                                                       
de Mihail Drumeş 

 

Grigore Dima, fiul unui fost ministru, este 
obligat de tatăl său să plece la Craiova pentru a 
învăţa la o şcoală normală timp de 2 ani ( clasele 
a VII-a şi a VIII-a ). El stă în gazdă la Dona Bi-
anca , împreună cu fiica acesteia, Lotte, şi alţi 3 
adolescenţi: Nicu, Gigi şi Magotu. 

Datorită unui mic accident, Dima găseşte 
o scrisoare adesată soţului Donei Bianca, în care 
sunt precizate anumite date despre o insulă, încă 
nedescoperită, unde se spune că se află o comoa-
ră. Şcoala începe, Dima se împrieteneşte cu mulţi 
colegi şi le vorbeşte despre scrisoarea găsită. Îm-
preună decid să participe la o expediţie, dar ves-
tea se răspândeşte şi se ajunge la 1000 de partici-
panţi. Visul le este spulberat de venirea profeso-
rului Attila, care este un om rău şi îi tratează pe 
elevi ca pe nişte animale. Dima se opune acestuia 
şi are loc un scandal în clasă. Drept pedeapsă, 
Dima este dat afară din toate şcolile. Încercând să
-şi facă dreptate prin greva celor 1000 de cama-
razi, ajunge chiar într-o închisoare. Însă povestea 
lui nu are cum să se termine astfel şi acum începe 
adevărata acţiune. 

Mi-a plăcut cartea deoarece povestea este 
una surprinzătoare, care reuseste să te țină în suspans, 
povestea te face să vrei să trăieşti anii de şcoală cât mai 
intens posibil, dar îmi aduce aminte şi de nedreptăţile 
care sunt prezente și in zilele noastre. Personajul Dima 
este unul foarte elevat, iar autorul i-a construit un carac-
ter de invidiat. Este curajos, cu capul pe umeri şi un ade-
vărat apărător al dreptăţii, dar are şi defecte precum lua-
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 defect fizic, ținută captivă în apartamentul lor cu o 
singură cameră, Ada profită de faptul că toți copiii 
sunt evacuați din Londra și împreună cu fratele ei, 
Jamie, fuge departe de răutatea mamei. 

Fratele Adei este trecut de mama sa pe listă 
pentru a fi trimis să locuiască la țară, el fiind din 
Londra, însă Ada nu este trecută pe nicio listă. Oa-
re de ce? Pentru că mama sa o urăște, însă nu e ne-
voie de dragostea părintească pentru ca fetița să fie 
salvată. Dupa un timp de gândire, reușește să se 
târască, cu fratele său ajutând-o, până la tren. Odată 
urcați în tren, Ada rămâne uimită datorită lucrurilor 
noi pe care le vede pe geam. 

Ajunși în provincie, toți copiii, pentru că 
sunt curați și îngrijiți, sunt aleși de localnicii satu-
lui respectiv, însă Ada și frățiorul său nu sunt aleși 
de nimeni, așa că sunt duși la o femeie care pare 
foarte răutacioasă. Dupa câteva zile, Ada  începe să 
se simta bine. 

Domnișoara Smith nu o vede pe fetiță ca pe 
un monstru, ci îi apreciază gândirea. Cei trei petrec 
timp minunat împreună, învață lucruri noi și multe 
altele, însă războiul începe cu adevărat, iar buncă-
rele încep să fie construite. 

Și, în timp ce lumea întreagă se schimbă și 
toți  cei din jur cunosc suferința și despărțirea, Ada 
descoperă ce înseamnă iubirea și respectul. 

Oare vor reuși cei trei să se apere de furia 
războiului? Va putea Ada să ducă o viață bună cu 
frățiorul său și domnișoara Smith, departe de mama 
copiilor? 

La aceas-
ta carte intitulată 
„Războiul care 
mi-a salvat via-
ța’’, m-a impresi-
onat lupta fetei 
cu mama ei, ple-
carea celor doi 
copii în prag de 
război. O totală 
lecție de viață. 

Părerea 
mea despre 
această carte este 
că merită citi-
tă,deoarece treci 

soană deoarece învăţăm să nu judecam o carte 

după copertă, că fiecare om are un anume com-

portament dintr-un motiv, că mândria ne ajută 

extrem de rar şi că dragostea este imprevizbilă. 

Toate aceste lucruri care au o legatură cu sensul 

vieţii şi cu găsirea fericirii pure, absolute, sunt 

esenţiale în dezvoltarea unui om inteligent şi pen-

tru integrarea sa într-o societate corectă din punct 

de vedere moral. Cartea este plină de suspans, 

rafinament şi eleganta. Consider că femeile din 

acele vremuri erau femei adevărate: puternice, 

inteligente, graţioase, simple şi, totusi, misterioa-

se. Pentru mine, acesta esta modelul de femeie pe 

care îl urmez şi pe care 

il recomand tuturor fete-

lor. 

Într-un eseu publicat in 

1954, Maugham l-a con-

siderat unul dintre cele 

mai bune zece romane 

ale lumii datorită învăţă-

turilor ce pot fi extrase, 

dar şi datorita modului 

poetic de scriere şi de 

exprimare al autoarei.  

                                                                                                     
Toader Alis clasa a X-a E 

 

RĂZBOIUL CARE MI-A SALVAT 
VIAȚA 

                                                                                     
de Kymberly Brubaker  Bradley 

  

Cum ar putea un razboi să salveze viața 
cuiva? 

Al Doilea Război Mondial, o multime de 
morți și răniți, mai multi decât vă puteți închipui. 
Copii plângând și tristețe la tot pasul, cruzime și 
spirit barbar. Războiul a transformat lumea de 
atunci într-un lăcaș al disperării și fricii. Cum ar 
putea acest calvar să salveze viața cuiva? 

Umilită de propria mamă din cauza unui 
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Affliction. În timpul călătoriei lor, Augustus afirmă 
câteva lucruri pline de durere pentru Hazel, ambele  
lumi destramându-se în jurul lor. Personal, cartea 
aceasta m-a făcut să realizez multe despre cum stau 
lucrurile în viață, gândindu-mă cât de nedreaptă 
poate fi cu persoanele care abia au început 
să o trăiască și care încă au o mulţime de lucruri de 
făcut.  

Dacă vă plac cărțile adolescentine sau chiar 
pentru adulți, pline de umor dar cu o notă de triste-
țe, având în profunzime evenimente sfâșietoare, 
această carte este perfectă pentru voi. Așteaptă să 
râzi, să plângi și să zâmbești de-a lungul acestei 
capodopere a uimitorului John Green. Recomand 
cu mare drag această carte. 

 

                                                                                
Matei Ștefan-Iustin clasa a XI-a A 

 

LORELEI 

                                                                                      
de Ionel Teodoreanu 

 

Cartea scrisă de Ionel Teodoreanu m-a fas-
cinat cu adevărat. Reprezintă un roman de dragos-
te, publicat în anul 1935, ce cuprinde 7 părţi, ale 
căror personaje principale sunt profesorul universi-
tar, dar şi scriitorul Catul Bogdan şi Lucia 
Novleanu, o tânără fată. 

Este cunoscut faptul că o mare parte din 
redactarea acestei opere literare a avut loc la malul 
mării şi că realizarea acesteia a fost întinsă pe o 
perioadă de câţiva ani.  

Cu toate că Ionel Teodoreanu este un scrii-
tor cunoscut pentru operele sale despre copilărie şi 
despre anii adolescenţei,  acesta  îmbină maturita-
tea, iubirea şi adolescenţa, într-un roman încântă-
tor. 

Romanul este despre povestea de dragoste 
dintre Lucia Novleanu poreclită în copilărie “Luli-
boy” sau “Luluţa” şi cunoscutul profesor universi-
tar şi scriitor Catul Bogdan. Acesta din urmă se 
îndrăgosteşte iremediabil de tânăra fermecătoare 
care îi aduce aminte de mama lui. După patru zile 
de la  examenul de bacalaureat al fetei, Catul Bog-

prin anumite stări când o citești, ba chiar te pui în 
pielea personajelor. 

Vă invit să cititi cartea, deoarece este de-a 
dreptul minunată! 

 

                                                                                     
Vâlvoiu Laura Andreea clasa a X-a F 

 

SUB ACEEAȘI STEA 

                                                                                         
de John Green 

 

"Aparent viața nu este o fabrică de înde-
plinit visuri" – spune John Green, autorul cărții 
„Sub aceeași stea”, publicată în anul 2012 și care 
m-a marcat profund, emanând o multitudine de 
sentimente, emoții și stări îmbinate între ele. 

Cunoscută drept "The Fault In Our Stars", 
cartea fabuloasă ne prezintă povestea unei tinere 
adolescente care a fost diagnosticată cu cancer 
pulmonar și care participă la un grup de susținere 
a persoanelor care suferă de cancer. Hazel are 16 
ani și este reticentă în a merge la grupul de spri-
jin, dar în curând își dă seama că a fost o idee 
bună. Hazel întâlnește un tânăr pe nume Augus-
tus Waters, fermecător și glumeț. Augustus sufe-
ră de osteosarcom, o formă rară de cancer osos, 
dar recent s-a obișnuit cu tot ce se întâmplă. La 
punctul de por-
nire al poveștii, 
Hazel și Augus-
tus se îmbarcă 
într-un roller 
coaster de emo-
ții, inclusiv dra-
goste, tristețe și 
romantism, în 
timp ce-l caută 
pe autorul cărții 
lor preferate. Ei 
călătoresc în 
Amsterdam în 
căutarea lui Pe-
ter Van Houten, 
autorul operei 
An Imperial 
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 AUTORULUI: 

 Philip Reeve  s-a născutpe 28 februarie 
1966. El este un autor britanic și ilustrator pentru 
cărți de copii și adolescenți. 

Locul desfașurării acțiunilor: pe trenul 
Noonilor 

Timpul desfășurării acțiunii: peste 1000 de 
ani 

REZUMAT: 

 Zen este un băiat de 12 ani căruia îi place să 
jefuiască magazine. Într-o zi, când a vrut să jefuias-
că un magazin de bijuterii, a fost prins, iar gărzile 
au început să îl fugărească. Zen s-a dus la tren, iar 
o fată îmbrăcată în roșu i-a strigat numele, dar nu a 
băgat acest lucru în seamă și a    ignorat-o. 

 Când a ajuns în galaxia lui, un om numit 
Malick voia să îi șteargă memoria, dar acea fată 
misterioasă, numită Nova, l-a salvat. Au luat un 
tren personal și ursuz către un loc ciudat, dominat 
de Raven. Acesta este creatorul Novei, un motorick 
(robot care poate avea emoții), iar apoi Zen află că 
sângele lui face parte din cel al Noonilor (cei mai 
bogați din galaxie). Raven avea un plan ca Zen să 
intre în trenul Noonilor și să fure o cutie foarte pre-
țioasă care ar putea să distrugă universul. 

 După câteva 
întâmplări în tren, au 
reușit să fure acea 
cutie, dar au început 
o bătălie. Nova a 
ajuns în spațiu și 
toată lumea credea 
că a murit,  dar Zen 
s-a dus înapoi și a 
salvat-o. El  nu a 
fost totuși mulțumit 
cu recompensa în 
bani și nume false și 
a plecat înapoi la 
Raven. Acolo s-a 
desfășurat  o bătălie, 
dar Zen și Nova au 
rămas în viață și 

Malick a devenit bun. Cu acea cutie, Raven a trans-
format o nouă poartă k (o poartă de tren) care ar fi 
distrus viitorul, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 
Raven a murit după aceea. 

dan se prezintă în faţa domnului Novleanu pentru 
a-i cere mâna fetei. Aceştia se căsătoresc, au par-
te de o “lună de miere” de un an, în care călăto-
resc prin lume. Catul Bogdan are parte de neliniş-
te în timpul căsniciei, fiind pus să aleagă între 
iubita sa soţie şi talentul de scriitor. Această neli-
nişte se adânceşte când primeşte scrisori de la o 
anumită Lorelei . În final, moment în care Lucia 

moare, Catul Bogdan 
află că Lorelei era de 
fapt soţia sa, de la o 
bună prietenă din 
copilărie, Gabriela. 
Acesta îşi reface via-
ţa, căsătorindu-se cu 
Gabriela. 

Au fost, de aseme-
nea, câteva fragmen-
te care m-au atins 
din care o să vă pre-
zint câteva citate: 

     „  Sentimentele 
nu-şi însuşesc nicio-
dată filozofia minţii. 
”  

„Începutul unei îndrăgostiri e tot atât de  
fixat ca şi începutul lumii.” 

 

                                                                                       
Rizea Alexandra-Maria clasa a XI-a  A 

 

FIȘE DE LECTURĂ 

 

TRANS GALACTICA 

                                                                                            
de Phillip Reeve 

 

Titlul cărții : Trans Galactica 

Anul apariției: 2015-2016 

Autorul: Phillip Reeve            

Editura: Booklet Fiction 

DATE IMPORTANTE DIN VIAȚA 
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sunt: Germania, Cuba, Siria, Oceanul Atlantic, 
Turcia, Florida, Marea Mediterană, Atena-Grecia, 
Ungaria, Belgia, Marea Caraibilor, Franța. 

Personaje: 

Personajele principale sunt: Josef, Isabel, 
Mahmud. 

Josef era un mic copil care trăia cu familia 
sa în Berlin, Germania, în anul 1939. Din cauză că 
ei erau evrei, a trebuit să plece într-o călătorie care 
a durat câțiva ani și au mers din Berlin până în Ha-
vana. 

Isabel era o fetiță 
de unsprezece ani, 
care trăia în Hava-
na, Cuba, un stat 
comunist, iar hrana 
și culturile au dis-
părut. Fata avea o 
pisică mică și ea și-
a dat seama cât de 
mult seamănă cele 
două. Amândouă 
erau slabe și amân-
durora le ghiorțăiau 
mațele. Isabel a că-
lătorit din Havana 
până în Miami, tre-
când astfel și prin 
Andros. 

Mahmud trăia în Siria, în anul 2015, când el 
devenise invizibil. Războiul îl făcuse să-i fie frică 
să meargă pe stradă, din cauză că nici nu știai dacă 
te așteaptă cineva la colțul străzii. El avea un prie-
ten bun, dar din aceată cauză, nu și-au mai vorbit, 
devenind amândoi invizibili. Mahmud a călătorit o 
distanță mare, din Siria până în Berlin, Germania. 

Titlul operei “Refugiatii”, corespunde con-
ținutului cărții, în care este vorba despre trei copii 
evrei, care sunt nevoiți, pe zi ce trece, să se apere 
de moarte. 

Vizibil sau invizibil? 

Să te lași văzut de semeni, să te impui privi-
rilor, riscând să pierzi totul - inclusiv viața, sau să 
câștigi totul - mai ales viața? 

Ori să treci neobservat, cu capul plecat, to-
pit în umbră, refuzându-ți singur dreptul de a cere 

 În final, Zen și Nova au mers prin acea 
poartă k........ 

 

OPINII PERSONALE: 

 Opera mi-a transmis sentimente de nostal-
gie. 

 Ceea ce mă impresionează este imaginația 
autorului. 

 Surprinzător este momentul când Nova 
merge în spațiu. 

 Am admirat curajul lui Zen. 

 Am fost curioasă când a început bătălia în 
tren. 

 Demn de admirat este episodul când Zen 
se duce la Nova. 

     
 Caravencea Eliana    clasa a VI-a  

 

 
REFUGIAȚII 

                                                                                       
de Alec Gratz 

 

Cartea „Refugiații” este o operă literară, 
autorul fiind Alec Gratz, iar anul apariției volu-
mului este 2018. 

Alan Gratz s-a născut în Knoxville, Ten-
nessee. După ce a absolvit studiile universității 
din Tennessee, a lucrat o perioada ca jurnalist, 
profesor de gimnaziu și de liceu, asistent la uni-
versitate, vânzator de cărți, copywriter, dar în tot 
acest răstimp a continuat munca la propriile sale 
proiecte literare. În 2006 a publicat primul ro-
man, Samurai Shortstop, o carte care a intrat în 
ALA Top Ten al cărților pentu tineri. Acesta a 
fost începtul, pentru că ulterior Alan Gratz a câș-
tigat numeroase premii pentru cărți precum The 
Brooklyn Nine, Fantasy Baseball, sau The Lea-
gue of Seven. Ultima deschide o serie de romane 
fantasy, de istorie alternativă, dedicată adolescen-
ților. Prizonierul B-3087 și Proiectul 1065 sunt 
două dintre operele cunoscute ale autorului. 

Locurile unde s-au desfășurat acțiunile 
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‘’. 

Date importante din viaţa autorului : 

 Marcus Sedgwick s-a născutpe 8 
Aprilie 1968, este un scriitor, ilustrator și muzici-
an britanic. A publicat romane precum Floodland 
(2001-câştigator al premiului Branford Boase) și 
The Dark Horse (2002- preselecţie pentru premiul 
The Guardian Children’s Fiction). El a scris mai 
multe carţi de imagine și a ilustrat o colecție de 
mituri şi o carte de poveşti populare pentru adulţi. 
Când Marcus avea 20 de ani, tatăl său a murit. Pe 
lângă desen şi scris, acesta cântă la tobe şi este un 
iubitor de muzică avidă. A fost scriitor la Bath Spa 
University timp de trei ani şi a scris recenzii pen-
tru ziarul The Guardian. Autorul a câştigat nume-
roase premii pentru scrierea sa. 

 Să salvezi lumea nu este chiar atât 
de uşor cum s-ar crede. Pentru a ajunge la Regele 
Orc, Baiatul –Corb și Fata –Spiriduş trebuie să 
traverseze mai întâi înfricoşătorii Munţi ai Mon-
ştrilor . 

 Sunt multe lucruri de care ar trebui 
să se teamă, deoarece traseul lor este foarte înfri-
coşător: vietăţ, locuri, obiecte care îi împiedică 
oarecum să ajungă la destinaţie, dar ei nu se dau 
bătuţi. 

 Într-adevăr, le este destul de greu 
să lucreze împreună, pentru că sunt personalități 

diferite şi la înce-
put se contrazic 
destul de mult. Fie-
care propune alte 
soluţii pentru a scă-
pa de obstacolele 
care le sunt puse în 
cale. Evident că 
nici unul nu vrea să 
accepte că ideea 
celuilalt este cea 
corectă, dar se de-
cid destul de rapid 
ce ar trebui să facă 
pentru a reuşi să 
scape din situaţia 
în care sunt puşi la 
momentul respec-
tiv. 

lumii întregi ceea ce ți se cuvine de fapt? Apa-
rent, protagoniștii nu au nimic în comun: trăiesc 
în epoci diferite, în țări diferite, au religii diferite. 
Și totuși, din cauza războaielor altora, toți se văd 
obligați să fugă din țările natale. Toți devin refu-
giați. Iar din clipa aceea, toți trei se izbesc dure-
ros de această întrebare: vizibil sau invizibil? 

Trei povești diferite care se împletesc într
-o singură și mare narațiune: aceea a pribeagului, 
a copilului care nu are nicio vină că adulții au 
decis, la un moment dat, să ucidă cuvintele și să 
pună armele să vorbescă în locul lor 

Note de lectură: 

Opera îți trezește sentimente de tristețe, 
deoarece copiii au fost nevoiți să se lupte cu răz-
boaiele și să se obișnuiască cu gândul că sunt 
REFUGIAȚI. 

Ceea ce impresionează este că Josej, Isa-
bel și Mahmud au reușit să treacă peste greutățile 
întâlnite la vârste fragede. 

Surprinzător este momentul când Isabel a 
reușit să-găsească pe tatăl și bunicul ei în aglo-
merația orașului, speriat de atentat. 

Demn de admirat este fragmentul în care 
Josef a avut curajul să meargă prin tren, ca și 
cum nu ar fi evreu. 

Am admirat că nici unul dintre copii nu a 
renunțat să lupte pentru viață. 

Am fost curioasă când cei din tren au de-
scoperit că Josef era evreu, pentru că nu știam 
dacă  o să-i facă vreun rău. 

   

                                                                                     
Macovei Ioana Alina clasa a VI-a  

 

 

MUNŢII MONŞTRILOR 

                                                                                     
de Marcus Sedgwick                      

Titlul cărţii este ,,MunţiiMonştrilor ”, iar 
autorul este Marcus Sedgwick . 

Cartea a apărut la editura ,,BookletFiction 
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  Consider că aceste personaje sunt 
de admirat, pentru că le trebuie mult curaj în 
această aventură prin care trec. Deși sunt foarte 
curajoşi, au şi ei momentele lor de teamă, dar re-
ușesc să o depăşească pentru a nu se da bătuţi şi 
pentru a supravieţui. 

 Una dintre cele mai mari provo-
cări ale copiilor sunt trolii. Aceştia îi pândesc 
pentru a-i prinde, dar copiii găsesc soluţii pentru 
a-i evita. În final, se vor alia cu trolii pentru a-i 
lua bagheta Regelui Orc.  

 La început, trolii se comportă fru-
mos cu Băiatul-Corb și Fata-Spiriduş, dar acesta 
este doar un plan din strategia lor de a lua baghe-
ta doar pentru ei. Însă nu au reuşit să le facă față 
copiilor, pentru că aceştia reuşesc să ia bagheta 
de la troli.  

 Am admirat curajul copiilor de a 
porni în acestă aventură riscantă.  

 Am fost curioasă când Băiatul-
Corb și Fata-Spiriduş au luat bagheta de la troli.  

 Aş vrea să trăiesc în lumea perso-
najelor, pentru că aş avea parte de o aventură in-
teresantă. 

 Nu aşvreasă trăiesc în lumea per-
sonajelor, pentrucă au trecut prin peripeţii înfri-
coşătoare.  

 Recomand cartea deoarece, citind-
o, reuşeşti să înveţi să lucrezi în echipă şi să te 
adaptezi la diverse situaţii în care eşti pus. 

 

                                                                
Măntoiu Theodora Alina clasa a VI-a 

 

 

 

”Adesea mi-e milă de oamenii care nu 

citesc cărți. Ei nu știu că pierd șansa de 

a trăi o viață în plus.” 

Scott Corbett 
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           Te iubesc 

 
În orașul suferinței,  

Toate drumurile se unesc 

Căutând cu disperare, 

Un simplu "te iubesc" 

 
Aici, totul e pustiu și rece 

Iar oamenii nu își vorbesc 

Viata pe lângă ei va trece 

Ei nu-și vor spune "te iubesc" 

 
Dar sper ca în curând 

Când încă mai trăiesc 

Se vor opri pe stradă, zâmbind, 

Și își vor spune "te iubesc". 

 
 
           Un loc de neuitat 

 
În zilele pe care le petreci la liceu 

Te vei plânge că e greu 

Dar la final,când se va termina 

Suspinând vei realiza 

Că va rămâne o perioadă plăcută din viața ta. 

 
Cu cine tremurai tu, oare 

Când profa anunța lucrare? 

Colegul de bancă, cu care împărțeai mâncare 

Cântai, glumeai și râdeai tare. 

 
Mai știi când trebuia să te asculte? 

Te uitai la ceas din 2 în 2 minute 

Colegul din fața ta 

Săracul, încerca să-ți șoptească ceva 

 
În zadar... Era oftica 

Exista viață și după nota mică. 
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La 17 ani vei încerca 

Să fii adult, să fii cineva. 

 

Dar inocenta este prezentă 

Și îi vei spune profei 

N-am făcut tema, 

N-am fost atentă. 

 
Limba franceză îți face  probleme 

Să pronunți "parce que" îți provoacă dileme 

La fizica și chimie se va lăsa cu migrene 

Nu-i bai, nu te teme, nu-ți vor lăsa semne. 

 
"Mi-am uitat tema acasă" 

Atât de veche, 

Dar folosită ca principala 

Scuză falsă. 

 
Liceul îți va părea la un moment dat 

Un loc sinistru, ciudat 

Trebuie doar să înveți 

Ca să ai notă mare la bac 

Crede-mă, e un fleac. 

 
În anii aceștia vei întâlni 

Persoane, mii și mii 

Nu toți vor face parte 

Din viata ta, să știi. 

 
 
Liceul e un loc minunat 

Dacă îl privești dintr-un unghi îndepărtat! 

Asta a fost o glumă greu de digerat 

Să râzi, să fugi, să te distrezi 

O să treacă repede, ai să vezi. 

                                                                                     Macovei Ecaterina Viorica clasa a X-a E 
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                                                   AMINTIRI 

 Când șase ani am împlinit 

La școală eu am venit 

Pe porțile școlii am intrat 

Ca să fiu om învățat ! 

 Și ca să devin om mare 

Am avut nevoie de doamna învațătoare 

M-a învățat să scriu, 

Să citesc,să socotesc  

Și pentru asta , din inimă îi mulțumesc 

 De la clasa întâia și până la a-4-a 

Ne-a tot  învățat doamna, 

Ne- a învațat și ne-a format  

Și  într-a 5-a am intrat. 

 Într-a 5-a eram mai mare 

Și- am avut profesori și profesoare. 

Materiile s-au înmulțit 

Și fiecare materie avea 

Câte un el sau o ea  

 Ce trebuia să ne predea. 

Și-n labirint eu m-am trezit  

Mă uitam, întrebam 

Mă certam, mereu gafam 

Încercând sa înțeleg unde eram. 

 În final clasa a 8-a am terminat, 

De examen am scăpat , 

Dar, tot nu s-a terminat 

Căci la liceu eu am intrat. 

Un nou început mă așteaptă, 

Deocamdată sunt boboacă, 

Pregătită de încercările ce-or să vină 

În următorii 4 ani, ce-mi vor intra în rutină. 

 

 Dincă Eliza clasa a IX-a E 
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THE MOON 

 

You will not always be strong, 

But you can always be brave 

Even if things went wrong 

There always comes another wave. 

 

The moon will always be there 

Listening to your every word, 

Calm down and feel this air, 

Listen the song of every bird. 

 

She will wipe all of your tears, 

Shinning, listening, breathing 

And it will go with the years 

She knows your heart is bleeding. 

 

Most people cannot understand 

But you are a special one, 

Breathe and take my hand, 

What's done, it's done. 

                                                                                       Zaharia Andra Elena clasa a XI-a E 



 

55 PETE DE CULOARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popa Maria Alexandra clasa a XI-a F 
 

 

”Pictura este ca o poezie mută, poezia este ca o pictură oarbă” 

-Leonardo da Vinci 
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