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ÎN ANUL CENTENARULUI! 
 

Data de 1 Decembrie 1918 rămâne înscrisă în memoria românilor 

ca ziua Marii Uniri. „Pe-al nostru steag e scris unire” răsuna acum un secol 

ca fiind idealul românilor, prin unirea care avea să ajute la crearea unei 

identități comune. În discursul său carea anunța unirea teritorială a tuturor 

românilor, regele Ferdinand I spunea: „Putem privi cu încredere în viitor, 

căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice ce sunt o 

chezăşie pentru dezvoltarea firească a unei vieţi sănătoase, ele sunt 

cimentate prin credinţa nestrămutată a unui şir întreg de generaţii, de 

apostoli ai idealului naţional”. Cât se păstrează, oare, din realitatea acestor 

cuvinte? 

Acum o sută de ani, cu nemții în față, care ne impuneau o pace înrobitoare, și cu rușii bolșevizați în 

spate, care ne voiau înglobați cu forța în raiul lor comunist, am reușit primul pas, spre Alba Iulia, Unirea 

Basarabiei cu România. Atunci, toți sorții ne erau împotrivă. Acum, la 100 de ani, ne putem întreba, pe bună 

dreptate, ce vom serba cu adevărat la 1 Decembrie 2018?  

Dincolo de aspectul formal și populist pe care îl îmbracă un astfel de eveniment, dincolo de dificultățile 

de a-l marca așa cum se cuvine, 1 Decembrie 2018 și, implicit, anul 2018, ar trebui să ne readucă în vedere 

idealul Unirii. Așa cum regele Ferdinand I susținea că generațiile viitoare au datoria de a păstra această unitate, 

fie ea și aparentă, și, de ce nu, să o întărească, la nivelul istoriei mici, centenarul Unirii pare să aibă un gust 

amar. Împrăștiați prin lume sau străini în țara lor, 

românii își regăsesc unitatea în momentele de 

nemulțumire, în revolta comună față de un sistem 

care încearcă nu să ne destrame teritorial, ci, mai 

grav, și cu consecințe de lungă durată, să ne 

destrame social și cultural.  

De curând, mișcări de tipul #rezist au 

demonstrat forța unui ideal și promisiunea altuia, 

dorința spre o adevărată unitate a poporului și a 

spiritului românesc. Sărbătorim centenarul cu 

milioane de români aflați în diaspora, cu români 

care își reneagă patria și poporul, cu români care 

dărâmă (clădiri, proiecte, idealuri) fără să 

construiască nimic în schimb. Sărbătorim 

centenarul și cu speranță, cu încercări palide de 

recunoaștere demnă a trecutului și de 

reconsiderare a acestuia. În cei 100 de ani, românii și-au dat singuri lecții de demnitate sau de lașitate. Să vedem 

ce vor fi învățat din ele în 2018, anul sărbătoririi centenarului.  

Acest eveniment nu trebuie, însă, să fie trecut cu vederea, indiferent de ideile, trăirile și remușcările 

care ne leagă de România. Centenarul Marii Uniri trebuie considerat o responsabilitate a noastră, a tuturor, față 

de trecut și o promisiune că peste mersul vremii există mereu un gând, un eveniment, o zi care ne leagă.  

Dincolo de dezideratele incluse în proiectul centenarului, cum ar fi crearea unor monumente dedicate 

regelui Ferdinand I sau lui I.C. Brătianu care să amintească de momentul Unirii, dincolo de promisiunile politice 

referitoare la acest eveniment, dincolo de calcule și cifre, 

centenarul Marii Uniri presupune și o implicare și o 

responsabilizare a fiecăruia dintre noi. O conștientizare și o 

implicare a fiecăruia valorează, cu siguranță, mai mult decât 

orice defilare sau serbare publică. 

Discursul lui Ferdinand I în momentul Unirii din 

1918 își păstrează actualitatea și pentru anii ce vor veni. 

Astăzi, ne e greu să privim cu încredere spre viitor, temeliile 

se zdruncină prin fiecare decizie politică, iar recunoașterea 

unor eroi sau a unor modele este din ce în ce mai dificilă. Cu 

toții ne dorim astăzi, la aniversară, asemenea regelui 

Ferdinand I, „să trăiască România mare, puternică şi unită”! 

 

 

Prof. Karina-Ingrid Cojocariu 
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ELEVI DE LA CONTA LA HORA UNIRII DE LA 
RUGINOASA 

 
 Este al treilea an de când elevii de la Liceul 

„Vasile Contaˮdin Tîrgu Neamț, însoțiți de cadre 

didactice, traiesc istoria actului de la 24 ianuarie 1859, 

la Palatul lui Cuza de la Ruginoasa. În acest an, elevii 

din clasele a IX-a C, a XI-a C și a XI-a D au fost 

însoțiți de profesorii Ioan Romeo Roman, Emanuel 

Sandu, Mihaela Pavăl, Simona Bălan și Emanuel 

Bălan împreună cu câțiva elevi de la Colegiul Național 

„Ștefan cel Mareˮ care au avut-o alături pe doamna 

profesor Luca Roxana.  

Elevii au vizitat locul unde înfăptuitorul Micii 

Uniri și-a petrecut o parte din viață, iar după vizitarea 

bisericii din curtea palatului, unde elevii s-au închinat cu evlavie, au încins hora unirii alături de numeroșii 

turiști prezenți la eveniment, însuflețiți de notele și entuziasmul patriotic al celor prezenți. La final, s-a vizitat și 

micul muzeu din incinta Căminului Cultural al comunei Ruginoasa, o mică pagină de tradiții românești.  

O adevărată lecție de istorie predată copiilor pentru a înțelege istoria și a vedea adevăratele valori. Au 

înțeles că, acum 159 de ani, două mici state au reuşit să-şi impună propriile dorinţe marilor puteri ale vremii, la 

24 ianuarie 1859. Şi asta pentru că românii au fost solidari cu marile idei create în jurul marilor Oameni! 

Ajurământul lui AL. I. Cuza este edificator: „Jur, în numele Prea Sfintei Treimi și în fața țărei mele că voi 

păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că 

în toată domnia-mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și 

toată ura, iubind deopotrivă și pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei 

decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie întru ajutor!”.  

Întreabarea care a rămas în mintea elevilor este dacă un asemenea act de mai este posibil astăzi?! Ei 

cred că da! 

Prof. Emanuel Sandu 

 

ELEVII DE LA CONTA AU REVENIT ÎN SALA DE 
SPECTACOL 

În anul şcolar 2017-2018, 

Liceul „Vasile Conta” a încheiat un 

parteneriat cu Teatrul Naţional Iaşi, 

lansând Proiectul educaţional „HAI 

LA TEATRU!”. 
Născut din pasiunea unora 

pentru teatru şi din dorinţa altora de a 

pătrunde în lumea creată de alţii, de a 

intra în pielea unor personaje, acest 

proiect are ca scop promovarea artei 

dramatice în rândul tinerilor şi creşterea 

nivelului de cultură a acestora.  

Stagiunea este în plină desfăşurare, de aceea 90 de elevi şi cadre didactice de la liceul nemţean au 

participat sâmbătă, 27 ianuarie, la o reprezentaţie teatrală de marcă: „Chiriţa în provincie”, de Vasile 

Alexandri, o inepuizabilă capodoperă a dramaturgiei româneşti.Sub semnul umorului, spectatorii au savurat o 

amuzantă prezentare a codului bunelor maniere a moldoveanului. Astfel, au făcut cunoştinţă cu nemuritoarea şi 

actuala farmazoană din Bârzoieni care pleacă la Paris deoarece s-a săturat de Moldova. Într-un amestec de 

cuvinte modoveneşti cu franţuzisme, într-o atmosferă de voie-bună şi cântece hazlii, spactatorii au intrat în 

pielea personajelor şi au plecat rostind cu zâmbetul pe buze „Chiriţa c´est moi!”. Cadrele didactice însoţitoare 

au fost profesorii de Limba şi literatura română Cojocariu Karina, Cristea Daniela, Filip Oana şi Fărmuş Ioan. 

Prin intermediul proiectului „Hai la Teatru!”, au reuşit să îi determine pe tinerii pasionaţi de gadgeturi să 

îndrăgească şi să guste arta dramatică. 

Prof. Daniela Cristea 

 



 

3 

 
3 

PAȘI SPRE VIITOR 
 

Am fost studenți pentru o zi la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava! Noi, elevii din clasa 

a XII-a A, împreună cu colegii noştri din clasele a XI-a A şi a XII-a B de la Liceul „Vasile Conta”, Târgu-

Neamţ, am vizitat Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Istorie şi Geografie şi Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare”, Suceava, în 

data de 5 decembrie 2017. Am făcut o 

incursiune interesantă în mediul universitar 

sucevean pentru a ne forma o viziune asupra 

carierei de viitori profesori și pentru a ne 

cunoaște mai bine. Universitatea „Ştefan cel 

Mare” este o carte de vizită pentru 

municipiul de reşedinţă Suceava. Această 

universitate are 10 facultăţi. Campusul 

universitar dispune de 18 corpuri de clădiri 

cu 41 săli de curs şi seminar, 140 laboratoare, 

de numeroase facilităţi pentru cercetare şi petrecerea timpului liber.  

Obiectivele vizitei au fost: creșterea motivației noastre pentru a alege o carieră în domeniul istoriei şi 

geografiei, stiinţelor educaţiei sau ingineriei electrice şi ştiinţei calculatoarelor; informarea despre infrastructura 

Facultății de Istorie şi Geografie, Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei şi a Facultății de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor; dezvoltarea profesională prin participarea la activități aplicative, specifice laboratoarelor; 

îmbunătățirea colaborării dintre mediului școlar și cel academic. 

Facultatea de Istorie şi Geografie pregăteşte specialişti pentru 

învăţământ, cercetare ştiinţifică, activităţi social-economice în domeniile: 

ştiinţe umaniste, ştiinte ale naturii, ştiinte sociale şi politice. Domnul Prodecan 

al Facultății de Istorie, prof. univ. dr. Florin Pintescu, ne-a făcut o prezentare 

generală a Universităţii "Ștefan cel Mare", Suceava: facultăți, specializări, 

programe de studii, programe post-universitare, durata studiilor, baza materială 

a universităţii, modalitatea de admitere și oportunitățile de angajare a 

absolvenţilor. Ȋn continuare, domnul profesor universitar ne-a invitat să 

participăm la cursul cu tema “Formarea statului unitar român” şi ne-a îndemnat 

să învăţăm cu pasiune şi să devenim studenți ai acestei universităţi. Majoritatea 

ne imaginam că suntem studenţi deja!  

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă studenţilor oportunitatea deschiderii către învăţarea 

permanentă pentru formarea iniţială şi continuă a viitorilor profesori. Domnişoara profesor Maria Mandici, 

absolventă a acestei facultăți, reprezentant în Senatul U.S.V. şi studentă la Master, ne-a prezentat criteriile de 

alegere a carierei şi informațiile despre structura facultății, cursuri, seminarii şi alte activităţi studenţeşti 

atractive. Am aflat noutăţi despre oferta educațională și despre admitere, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

Ȋn final, ne-a încurajat să credem în visurile noastre și să fim optimişti în drumul nostru spre succes, chiar dacă 

uneori vor apărea obstacole. 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 
pregăteşte specialişti în domenii high-tech bine cotate pe piaţa mondială a 

muncii: inginerie software şi hardware, tehnologii informaţionale şi 

comunicaţii, inteligenţă artificială; automatizări industriale, reţele industriale de 

calculatoare; electronică, radiotehnică, televiziune, comunicaţii mobile, 

proiectare asistată de calculator; proiectarea maşinilor electrice şi roboţi 

industriali; instalaţii şi reţele termice, reţele electrice, inventică. 

Domnul profesor univ. dr. ing. Radu Dumitru Pentiuc ne-a invitat să vizităm 

laboratoarele facultăţii. Am urmărit cu mult interes activitățile practice de 

laborator, am discutat cu domnii asistenţi universitari și cu studenții implicați în 

proiecte de cercetare. Studenții ne-au precizat motivele alegerii acestui domeniu de studiu, fiind mândri că sunt 

apreciaţi pe piaţa muncii încă din anii de studenţie, datorită competenţelor profesionale.  

Campusul universitar este situat în apropierea staţiilor pentru transportul în comun şi în vecinătatea 

unui parc, care oferă condiţii de recreere. Doamna asistent univ. dr. Maria Daniela Crăciun ne-a însoţit la 

Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie al USV, Căminul studenţesc 4 şi cantina universităţii. Complexul de 

Nataţie şi Kinetoterapie cuprinde un bazin de înot, vestiare, săli de pregătire fizică, cabinete didactice şi cabinete 

de kinetoterapie. Am fost bucuroşi să vizităm campusul universitar, unde am cunoscut câțiva studenți, care ne-

au împărtășit impresii din viata lor de student.  

http://www.usv.ro/natatie/index.php
http://www.usv.ro/natatie/index.php
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Am fost impresionaţi de sălile de curs, amfiteatre, laboratoare, bazinul 

de înot, cămine şi cantina studenţească! Universitatea are ca obiective permanente 

asigurarea unor condiţii optime de viaţă pentru studenţi, dar şi organizarea unor 

activităţi culturale şi sportive pentru ca aceştia să-şi petreacă în mod util şi plăcut 

timpul liber. Mulţumim doamnelor şi domnilor profesori şi asistenţi universitari, 

care ne-au oferit informaţii şi sfaturi utile! Universitatea „Ştefan cel Mare”din 

Suceava este foarte importantă şi atractivă pentru noi, ca viitori studenți, pentru 

dezvoltarea profesională și personală.  

Mulțumim domnului Inspector Școlar, profesor Roman Ioan-Romeo, 

doamnelor diriginte profesor Lăcrămioara Ilica și profesor Maria Moisii și 

domnului profesor Constantin Popa, pentru că ne-au călăuzit pașii spre alegerea 

viitoarei profesii la început de drum! Vizita la Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava ne-a încurajat să 

studiem cu pasiune şi perseverenţă pentru admiterea la facultate şi ne-a deschis noi porţi spre o carieră 

frumoasă! Am citit pe chipurile colegilor noştri speranță și încredere pentru un viitor bun și sigur! Unii dintre 

noi vom alege această universitate de top, care ne va oferi drumul nostru spre succes! 

Vă dorim mult succes la examenul de Bacalaureat şi admiterea la facultate! Fie ca visurile voastre să 

devină realitate! CONTAţi pe NOI! 

 

Alexandra-Narcisa Marian și Georgiana-Bianca Aștefăniei, clasa a XII-a A 

                                                                                              Profesor coordonator, Lăcrămioara Ilica 

 

 

 

Proiectele eTwinning CONTeAza!  
 
eTwinning facilitează accesul profesorilor din Europa la un mediu 

virtual de comunicare, colaborare, parteneriate, proiecte pentru elevi şi 

schimb de experienţă. Platforma www.etwinning.net este o comunitate care 

reuneşte cadrele didactice din şcolile europene. Lansată în 2005, drept 

componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, 

eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, 

Tineret și Sport din 2014. 

În urma participării la Proiectul European Erasmus+ KA1 Let’s ICT! (Let’s Improve our Creative 

Teaching!), noi, profesorii de limba engleză Lăcrămioara 

Ilica și Marta Cocîrță de la Liceul „Vasile Conta” din 

Târgu-Neamț colaborăm cu profesori şi elevi din Polonia 

de la Școala „Niepubliczna Szkola Podstawowa Aurus 

w Warszawie” din Varşovia prin intermediul a trei 

proiecte pe platforma online eTwinning. Prin aceste 

proiecte eTwinning-Erasmus+, procesul de predare-

învățare-evaluare are o nouă dimensiune europeană la 

nivelul liceului nostru.  

 

1. Proiectul eTwinning “Christmas Letters of Friendship” s-a desfăşurat în perioada septembrie - 

decembrie 2017 şi a avut ca scop schimbul de scrisori şi felicitări de Crăciun în limba engleză între elevii 

români și polonezi. Elevii parteneri au învățat despre tradițiile și obiceiurile de Crăciun din Polonia şi România. 

Prin acest proiect s-au urmărit obiectivele: dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză; 

redactarea unor scrisori informale despre tradițiile și obiceiurile de Crăciun; îmbunătățirea competenţelor 

digitale ale elevilor, utilizând computerul, tabla interactivă Smart și spatiul virtual TwinSpace; îmbunătățirea 

abilităților sociale ale elevilor prin munca în echipă, comunicarea în limba engleză prin email, reţele de 

socializare şi în spaţiul virtual TwinSpace; îmbunǎtǎțirea competenţelor de dialog cultural și actualizarea 

cunostințelor de civilizație europeană. Elevii români şi-au făcut prieteni polonezi prin corespondenţă.  

În acest proiect, elevii din clasele IA, a II-a C, a III-a A şi a IV-a B (cu vârste cuprinse între 7-10 ani) 

au scris “All about Me” pages şi au realizat felicitări de Crăciun, iar elevii din clasele a VI-a A şi a VIII-a A (cu 

vârste intre 10-14 ani) au scris Facebook pages şi scrisori de Crăciun, care au fost trimise în Polonia prin poștă. 

Elevii au fost emotionaţi şi foarte bucuroşi să trimită şi să primească felicitări şi scrisori de Crăciun. Elevii s-au 

întrebat: “Moş Crăciun trăieşte în Varşovia?” Felicitările şi scrisorile din Polonia au sosit în ultima săptămână 

de şcoală, chiar înainte de Crăciun! What a perfect timing!:-) Elevii din clasele a VIII-a C au cântat colinde în 

limba engleză, care au fost postate pe TwinSpace. 

http://www.etwinning.net/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Elevii din cele două ţări partenere au gătit mâncare tradiţională de Crăciun. Elevii români (din clasa a 

VIII-a A) au pregătit mâncare tradiţională din Polonia: supă de sfeclă roşie, colţunaşi cu ciuperci şi turtă dulce 

iar elevii polonezi (din clasa a VII-a A) au pregătit mâncare tradiţională din România: ciorbă cu perişoare, 

sarmale şi cozonac.  

Pe parcursul derulării proiectului, profesorii şi elevii au postat fotografii și secvențe video cu 

activitățile desfășurate pe platforma eTwinning, în spațiul TwinSpace.  

This project was magic like Christmas! We enjoyed being part of this exchange and having the chance 

to share our thoughts through Christmas letters and cards! It was an unforgettable experience to work on this 

project together! Thank you so much, dear Polish penfriends!: ) 

 

2. Proiectul eTwinning “Methodology Revisited, Revitalized and Re-energised – Follow-up and 

Working with Students” (octombrie 2017-mai 2018) și-a propus promovarea la orele de limba engleză a noilor 

metode europene de predare-învățare-evaluare, studiate la cursul de formare “Methodology Revisited, 

Revitalised & Re-Energised” - formator E.T.I. Malta (Executive Training Institute Malta) sub îndrumarea unui 

trainer profesionist - doamna profesor Valerie Zammit - în 

perioada 3-14 iulie 2017. Acest proiect a avut ca obiective: 

motivarea elevilor de a învăța limba engleză; îmbunătăţirea 

competenţelor lingvistice ale elevilor; realizarea de diverse 

activități educative atractive prin utilizarea tehnologiei TIC; 

dezvoltarea abilităţii de a susţine un discurs interesant şi fluent în 

limba engleză; formarea deprinderilor de rezolvare corectă a 

exerciţiilor de gramatică; dragostea pentru literatura dramatică 

clasică; dezvoltarea gândirii creative, a imaginaţiei şi 

spontaneităţii;  identificarea trăirilor emoţionale; dezvoltarea 

competenţelor digitale; implicarea elevilor în comunicarea 

interculturală; promovarea valorilor democraţiei, toleranţei și 

respectului pentru diversitate; creșterea gradului de deschidere 

față de nou și schimbare în educație.  

Am dat un refresh şi am „energizat” elevii din clasele 

III-XII cu activităţi interesante şi antrenante la orele de limba 

engleză implementând următoarele teme:  

„Get them Talking! Encouraging Our Ss to Speak” (Find someone who...; Engaging the Learner: What 

motivates today’s Ss? The classroom is.../A teacher is...; Bloopers!; Personal Files; Tell Us about...; Bingo; 

Tongue Twister Contest) - Grupul țintǎ: elevii claselor a VI-a B, VII-a B şi C, a VIII-a A şi a X-a A;  

Using Videos for Learning and Speaking English ("Always Misunderstood" - Mr Wind by Epuron) - 

Grupul țintǎ: elevii claselor a X-a B şi a XI-a B; 

Grammar Practice Activities  - Grupul țintǎ: elevii claselor V-X; 

Drama, Role play and Simulations - Grupul țintǎ: elevii claselor III-XII;  

Songs & Music & Their Learning Potential ("Waiting for Love" by Avicii) - Grupul țintǎ: elevii 

claselor a XI-a A şi C; 

Using Computers. Exploiting the Internet.Techno-Learn: YouTube, Video clips & Learning - Grupul 

țintǎ: elevii claselor a VII-a B şi a XII-a A.    

Profesorii de limba engleză împreună cu elevii implicați în 

acest proiect au postat fotografii și secvențe video, însoțite de 

informații relevante despre activitățile desfășurate în clasă pe 

platforma eTwinning, în spațiul TwinSpace în fiecare lună. Acest 

proiect a avut un impact pozitiv asupra elevilor, profesorilor de limba 

engleză, profesorilor colegi din Liceul „Vasile Conta” din Târgu-

Neamţ şi din Școala „Niepubliczna Szkola Podstawowa Aurus w 

Warszawie” din Varşovia, contribuind la optimizarea procesului 

predare-învăţare-evaluare prin utilizarea de noi metode, procedee şi 

tehnici europene şi la dezvoltarea competențelor metodice, 

lingvistice, digitale și interculturale. De asemenea, proiectul a 

contribuit la promovarea imaginii liceului nostru la nivel local, 

naţional şi european. 

 

3. Proiectul eTwinning “Egg-citing Easter” s-a desfăşurat în perioada martie-aprilie 2018 şi au 

participat elevii din clasele IV-VIII (cu vârste cuprinse între 10-16 ani). Scopul proiectului a fost prezentarea 

obiceiurilor și a tradițiilor de Paște specifice României şi Poloniei. Prin acest proiect s-au urmărit obiectivele: 

dezvoltarea conștiinței culturale și înțelegerea diferitelor valori și atitudini tipice țărilor europene; învățarea 
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diferitelor tradiții și obiceiuri europene de Paște (conștientizarea diferențelor și asemănărilor dintre tradiții și 

obiceiuri europene); promovarea valorilor democraţiei, toleranţei și respectului pentru diversitate; dezvoltarea 

competențelor lingvistice ale elevilor; îmbunătățirea competențelor 

sociale ale elevilor prin munca în echipă şi colaborarea elevilor 

români cu colegii lor parteneri polonezi; dezvoltarea imaginaţiei 

elevilor; îmbunătățirea abilităților digitale utilizând computerul, 

aparatul de fotografiat, smartphone, CD player și programele Power 

Point/Prezi; dezvoltarea unor tehnici eficiente de prezentare a 

posterelor şi a proiectelor.  

Mind you, this is the beginning of the “Egg Wars”! ;-) 

Elevii parteneri au rezolvat patru sarcini: 

TASK 1 Let’s have loads of Easter fun! What comes to your 

mind when you hear the word "Easter"? Can you feel the smell of 

spring or of Easter dishes? Can you see flowers or bunnies hopping 

all around? Elevii au creat Easter word clouds, quizzes, QR codes şi 

comic strips şi s-au distrat căutând ouă de ciocolată în timpul jocului 

Egg Hunt. Jocurile au fost atractive, elevii şi-au îmbogăţit vocabularul 

cu noi cuvinte şi expresii şi s-au remarcat prin creativitate şi spirit de competiţie într-o atmosferă plăcută. 

TASK 2 How is Easter celebrated in our countries? Elevii au realizat şi prezentat videos şi proiecte în 

Power Point despre tradițiile și obiceiurile de Paște din România şi Polonia prin comparaţie. Au observat că 

există asemănări şi deosebiri între cele două ţări în legătură cu: sărbătorirea Ȋnvierii Domnului Iisus Hristos de 

către credincioşii ortodoxi şi catolici, meniul pregătit pentru masa de Paște şi petrecerea sărbătorii împreună cu 

familia.  

TASK 3 Our Easter cooking book! Easter dishes look, smell 

and taste like heaven! Yummy, yummy in my tummy! Preparatele de 

Paşte sunt preferatele tuturor! Elevii au prezentat şi au împărtăşit cele 

mai bune reţete tradiţionale de Paște (drob, ciorbă si friptură de miel, 

peşte la cuptor, pască, cozonac) şi arta vopsirii şi încondeierii ouălor. 

Această sarcină a mărit apetitul elevilor şi i-a antrenat în redactarea 

cărţii noastre electronice cu reţete pentru Paşte!  

TASK 4 How was your Easter? Elevii au făcut fotografii 

legate de petrecerea sărbătorii 

de Paște împreună cu familiile 

lor. O fotografie valorează cât 

o mie de cuvinte! 

Profesorii de limba 

engleză şi elevii au postat fotografii, postere, filme și prezentări în Power 

Point în spațiul virtual TwinSpace. This project was “egg-citing” for all 

of us! We had an “egg-cellent” Easter! 

Activităţile acestor proiecte internaționale pe platforma 

eTwinning au fost ample, eficiente și de succes în parteneriat cu echipele 

de profesori de limba engleză şi elevi din România şi Polonia. La aceste 

activităţi au participat în jur de 

500 de elevi coordonaţi de 10 

profesori de limba engleză. 

Platforma eTwinning a avut un impact pozitiv asupra elevilor, care şi-

au îmbunătăţit competenţele lingvistice şi digitale europene, 

determinând creşterea eficienţei şi calităţii activităţii didactice. 

Rezultatele obţinute au demonstrat că în cadrul proiectelor eTwinning 

munca în echipă a profesorilor Lăcrămioara Ilica, Marta Cocîrţă, 

Ecaterina Leu, Valentina Filip şi Lucian Filip joacă un rol esenţial în 

motivarea elevilor de a studia cu pasiune limba engleză.  

eTwinning reprezintă un mod ideal de a iniția colaborarea 

între școli europene. Aceste trei proiecte eTwinning ne-au ajutat să 

creăm o punte lingvistică între România şi Polonia, să cunoaştem 

tradițiile și obiceiurile de Crăciun şi de Paşte din Polonia și să punem 

bazele unei cooperări de „drum lung”!  

 

Prof. Lăcrămioara Ilica şi Marta Cocîrţă 
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CONTAȚI PE NOI, TINERII EUROPENI! 
 

Cele mai mari oportunități se pot afla mai aproape decât credem! Cea mai frumoasă aventură a vieții 

mele de adolescentă a început la numai 5 km de orașul Târgu-Neamţ, în Tabăra de la Oglinzi! Am trăit o 

experiență de neuitat în E.Y.P. România (European Youth Parliament/Parlamentul European al Tinerilor 

din România), proiectul care m-a schimbat cum nimeni nu s-ar fi așteptat! 

Acum, în calitate de coordonator județean Neamț al 

proiectului, îmi amintesc de emoțiile trăite la Sesiunea 

Regională de Selecție Moldova - aprilie 2017, care s-a desfășurat 

la Oglinzi. Totul a început anul trecut, când coordonatorul 

județean Neamț, Ștefan Blaga (elev la Colegiul Național „Ștefan 

cel Mare”, Târgu-Neamţ, în clasa a XII-a), a prezentat proiectul 

la Liceul „Vasile Conta”, Târgu-Neamţ. Am fost fericită să 

particip la acest proiect cu recunoaștere internațională! 

Tema Comitetului (Committee on Foreign Affairs) a 

fost „With 39% of natural gases and more than a third of oil 

resources that the EU imports coming from Russia and passing 

through Ukraine, there is an on-going struggle to develop a coherent grid strategy across borders. Given the 

political instability in Ukraine, how can the EU build up upon previous results in order to ensure a continuous 

supply of resources to the Member States, while maintaining its position in such a complex political 

environment?”Activităţile sesiunii s-au desfăşurat în limba engleză. Pe parcursul Sesiunii Regionale de Selecție, 

care a durat 3 zile, am primit explicaţii despre structura Parlamentului European al Tinerilor (noţiunea de 

comitet, evaluarea permanentă a temei discutate, cunoașterea problemelor politice și administrative cu care 

Uniunea Europeană se confruntă, conformarea cu ideile și legile emise de cele mai importante instituții ale 

Uniunii Europene). E.Y.P. este o structură apolitică, educativă și nonprofit, creată și susținută financiar și 

logistic de Parlamentul European și Comisia Europeană, care are ca scop familiarizarea cu modul de gândire și 

de viață al altor națiuni și educarea viitoarei generații de politicieni europeni. 

Programul sesiunii a fost foarte bine structurat. Ȋn prima zi am făcut Teambuilding. Astfel, ne-am 

exprimat propriile opinii, care în final au condus la idei comune. Comitetul a fost format din 11 participanți ai 

aceluiași județ. Coechipierii, pe care eu am contat au fost: Anastasia Ioana Cojocariu, Alexandra-Georgiana 

Cioca, Cosmin Diaconița, Lucian Ungureanu, Tudorel Axinia și Ana-Maria Olariu. A doua zi a fost Committee 

Work. Chairperson (coordonatorul de comitet) a prezentat tema propusă dezbaterii delegaților şi sarcinile, pe 

baza cărora am descoperit soluțiile problemelor. Ȋn cea de-a treia zi am prezentat în plen rezultatele muncii 

noastre în fața celorlalte comitete - reprezentate de participanți din diferite județe ale regiunii Moldova. 

Dezbaterea și atacarea moțiunilor au fost jurizate de Consiliul de conducere al sesiunii: președintele și cei doi 

vicepreședinți. Pe scurt, întregul proces al Adunării Generale (General Assembly) a respectat structura de 

funcționare a Parlamentului European. E.Y.P. încurajează multiculturalismul prin două evenimente, cum ar fi 

Eurovillage şi Euroconcert.  Ȋn cadrul primului eveniment – Eurovillage - am prezentat zona de proveniență a 

comitetului nostru, costumul popular din judeţul Neamţ, am susţinut momente artistice (melodii de muzică 

populară şi dansuri populare) și am organizat un stand expoziţional cu mâncare tradițională. Cel de-al doilea 

eveniment, Euroconcert a impus un stil formal în ascultarea concertului de muzică clasică a fiecărei delegații, 

moment ce a adus un strop de bucurie, dar și de cultură.  
Etapele din Sesiunea Regională de Selecție Moldova și implicarea mea în cadrul acestora m-au 

propulsat spre etapa națională a proiectului, Forumul Național de Selecție 2017, care a avut loc la Oradea, în 

perioada 27-31 august 2017. La această etapă au participat 60 de tineri din toate colțurile țării, reprezentanți ai 

sesiunilor regionale de selecție de primăvară, desfășurate în cele trei regiuni istorice ale României - Moldova, 

Transilvania și Muntenia. Forumul Național de Selecție 2017 a reprezentat pentru mine o experiență interesantă 

în ceea ce privește E.Y.P., deoarece „targetul” acestei sesiuni a fost  intercunoașterea și dobândirea unei 

atitudini de cetățean implicat al Uniunii Europene. De curând, în luna martie 2018, am luat parte la Ședința 

coordonatorilor E.Y.P. România, care a avut loc la Bușteni (județul Prahova) și la un curs de training pentru 

îmbunătățirea calităților de oficial în cadrul E.Y.P. Am fost extrem de entuziasmată să îi revăd pe unii dintre 

colegii mei de la etapa națională, cu care am lucrat mai mult și mai eficient. Acum, după un an de activităţi în 

cadrul acestui minunat proiect, am acumulat informații foarte utile, am legat prietenii cu tineri din toată țară și 

am ocupat funcția de coordonator județean Neamț, care mă onorează. Doresc să particip in continuare la 

evenimentele EYP! Recomand şi altor tineri să aibă o nouă atitudine în ceea ce privește viața de licean și 

cetățean din România implicat în viitorul Europei. Vă aştept să vă implicaţi în acest grandios program, care 

urmăreşte educarea politică a tinerilor europeni şi să trăiţi experienţa unică EYP alături de noi!  

Beatrice-Maria Manole, clasa a XII-a A                                                                                                               

Profesor coordonator, Lăcrămioara Ilica 
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VIITOARELE STRATEGII DE ANGAJARE ALE FORȚEI DE 
MUNCĂ ÎN INDUSTRIE LA NIVEL EUROPEAN 

 

Proiectul Let`s ICT! (Let`s Improve Our Creative Teaching) își 

propune să determine o schimbare evidentă și graduală în practica didactică 

din Liceul „Vasile Conta”, în 

vederea modernizării educației 

și centrării acesteia pe 

formarea de competente europene la elevi prin promovarea 

gândirii critice și a învățării conștiente. Proiectul își propune să 

determine o implicare în actul didactic a noilor tehnologii, a noilor 

metode active precum și a noilor strategii de educație conform 

cărora competențele elevilor pot fi formate și cu ajutorul 

instrumentelor elearning. 

Echipa formată din prof. Marinela Elena-Bălțătescu și 

prof. Pintilie Radu-Mihail au participat la cursul – „Career Consultancy in Schools”, în cadrul Proiectului Let`s 

ICT!  în septembrie 2017. Cursul s-a desfășurat la Palermo. Au fost 7 zile deosebite în care am studiat despre 

direcțiile europene privind consultanța în carieră, dar ne-am bucurat sufletul cu frumusețea și cultura unui oraș 

care are rădăcini în antichitate. 

Astăzi prezentăm viziunea europeană privind 

„Angajatorii, aptitudinile și strategiile forței de muncă pentru a 

4-a revoluție industrială”, aspecte deosebit de importante 

pentru elevii claselor terminale și pentru profesorii care îi 

îndrumă pentru alegerea unei profesii. Informațiile prezentate 

fac parte din Raportul Comisiei europene „Future of Jobs”, 

publicat în ianuarie 2016 de World Economic Forum. 

După cum se observă din figura, politica europeană 

include investiții majore în dobândirea de noi abilități și 

competențe ale angajaților deja existenți, indiferent de vârsta lor. Pe locul al doilea se află rotația locurilor de 

muncă a angajaților. Pe locul al treilea se află, ca strategie, colaborarea mediului privat cu instituțiile 

educaționale. Dacă prima strategie este acceptată de către 65% dintre respondenți, colaborarea cu instituțiile 

educaționale are o susținere de 25%. Aceasta deoarece învățământul, programele școlare, strategiile 

educaționale în majoritatea statelor europene nu reușesc să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică, implementarea 

noilor tehnologii, a invențiilor și inovațiilor. De remarcat că, angajarea lucrătorilor pe termen scurt este o 

strategie acceptată de doar 11% dintre respondenți. 

În concluzie, partenerii educaționali trebuie să fie mai eficient atrași și susținuți de către mediul privat, 

iar statul are obligația de a realiza mediul legal potrivit pentru ca această simbioză să devină una utilă societății. 

 

Sursa: Raportul „Future of jobs” realizat de World Economic Forum 

Diseminare a proiectului ERASMUS+ KA101 „Let’s improve our creative teaching.” 

Prof. Radu-Mihail Pintilie 

Prof. Elena-Marinela Bălțătescu 
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BUSINESS PLAN 
 

Introducerea Competiţiei „BUSINESS PLAN” începând cu anul şcolar 2008-2009 a venit în sprijinul 

dezvoltării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea 

practică a elevilor. Competiţia s-a adresat tuturor firmelor de 

exerciţiu înregistrate/reînregistrate în anul şcolar 2008-2009 la 

ROCT- Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor 

Simulate din România şi s-a desfăşurat în trei etape (locală, 

regională şi naţională). Partenerii proiectului au fost: Centrul 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrala Reţelei 

Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate –ROCT, 

KulturKontakt Austria, Raiffeisen Bank România. Participanţii 

la etapa naţională a competiţiei au primit premii importante.                     

Competiţia BUSINESS PLAN este organizată anual de MEN și CNDIPT-ROCT, prin inspectoratele 

şcolare/unitățile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu autorităţile administrative publice locale, cu 

instituții de învățământ superior și de cercetare din țară sau din afara țării, organizații nonguvernamentale, agenţi 

economici reprezentativi, asociaţii patronale din domeniile economice pentru care se organizează formare 

profesională, organizaţii sindicale și organizaţii ale societăţii civile, structuri asociative locale etc. 

Competiţia se desfăşoară la nivel local, judeţean, regional şi naţional şi are ca scop dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale ale elevilor. Ea constă în prezentarea, de către elevii implicaţi, a unor planuri de 

afaceri ale firmelor de exerciţiu. Planurile de afaceri elaborate reprezintă rezultatul formării în firma de 

exerciţiu, formare care contribuie la:  

• valorificarea spiritului antreprenorial, a iniţiativei dezvoltate prin firma de exerciţiu (metode de 

predare prin care se simulează activitatea  unei firme reale); 

• familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real  economic;  

• asumarea riscului, utilizând instrumentele specifice managementului riscului; 

• dezvoltarea unor competenţe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deciziilor, 

asumarea responsabilităţilor, autoorganizarea şi autoevaluarea individuală;  

• promovarea colaborării dintre firmele de exerciţiu şi mediul economic real; 

• încurajarea competiţiei şi a competitivităţii firmelor de exerciţiu implicate. 

În anul școlar 2017-2018, etapa locală a competiției s-a desfășurat pe data de 23 februarie 2018, la 

Liceul „Vasile Conta”, Tîrgu Neamț. Au fost înscrise 3 firme de exercițiu înființate de elevii claselor a XI-a, 

profil servicii, respectiv: F.E. Magic Events S.R.L., reprezentată de elevii clasei a XI-a B, profesor 

coordonator, Ioniche Anișoara; F.E. Arta Tradițiilor Nemțene S.R.L., reprezentată de elevii clasei a XI-a C, 

profesor coordonator, Bălan Simona Elena; F.E. Medieval AM S.R.L. reprezentată de elevii clasei a XI-a D, 

profesor coordonator Crețu Ciprian. 

Comisia de evaluare a fost reprezentată de: Președinte: Dir. Prof. Cojocariu Karina Ingrid; 

Secretar: Dir. Adj. prof. Bălan Emanuel; Membri evaluatori: Prof. Pintilie Radu-Mihail; Prof. Timofte 

Lorena-Elena. În urma evaluării firma care s-a clasat pe locul I, F.E. Medieval AM S.R.L. s-a calificat pentru 

etapa județeană a Competiției Business Plan. 

          

 Etapa Județeană s-a desfășurat pe data de 16 martie 2018, la Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ, Piatra Neamț. Din cele 8 firme de exercițiu 

înscrise, reprezentanta Liceului „Vasile Conta”, F.E. Medieval 

AM SRL s-a clasat pe primul loc, calificându-se astfel la etapa 

regională. Reprezentată de Iftimie Mihaela, în calitate de 

administrator și de Crețu Raluca în calitate de Director Resurse 

Umane, firma F.E. Medieval AM SRL s-a remarcat printr-o 

idee  de afacere originală, „Activități de interpretare 

artistică cu tematică medievală”.  

          În perioada 16-20 aprilie 2018, firma de 

exercitiu Medieval AM de la Liceul “Vasile Conta” v-a 

reprezenta județul Neamț la etapa regională, care se v-a 

desfășura la Piatra Neamt. 

Componența firmei FE Medieval AM SRL a fost următoarea: Iftimie Mihaela-Alexandra, Chilu 

Andra Elena, Giangu Georgiana Maria, Petrariu Gabriela, Crețu Raluca Ioana, Florea Mirela, Axinia Andrei, 

Ciobanu Florin, David Daniela, Balan Silviu, Ștefanache Pavel Petruț, Prepeliag Laura.  

Prof. Lorena Timofte 
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GÂNDURI DE ABSOLVENT 
 

Asemenea unei raze de soare din zori de zi, asemenea unei gângașe petale de ghiocei răzbătătoare 

contra gerului și capriciilor vremii, asemenea unui fir de iarbă plin de utilitate, acum opt ani intram pe poarta 

palatului cunoașterii. Descopeream cu pași mărunți cum este sa fii o floare sădită în pământ bun și îngrijită de 

grădinari dibaci și experimentați. Acum, însă, sunt din ce în ce mai aproape să descopăr cum este să fii un boboc 

de liceu. Această trecere de la grădina-mamă la livada nouă îmi dă mult de gândit. Răsădirea aceasta atât de 

timpurie într-un loc necunoscut, fără celelalte minuni din clasa a VIII-a A de care îmi va fi extrem de dor, îmi 

răcește inima ca unei flori de gheață de pe fereastra clasei mele. Aici s-au derulat anii, anotimp cu anotimp, zi de 

zi și oră de oră, descoperind lumea și pe noi înșine. Au fost opt ani de trudă, opt ani în care am făcut 

performanță lângă oamenii de excelență. Ani petrecuți într-o continuă competiție cu cei din jurul meu, dar și cu 

mine, ani de bucurie, dar seriozitate de muncă și succes. Cu reușite, iată-ne la final de clasa a VIII-a. Promitem 

că nu ne vom dezamăgi grădinarii și nu ne vom micșora țelulile pentru care am fost antrenați să luptăm. Astfel, 

promitem că vom fi aceleași stele visătoare din Universul cunoașterii. Mulțumiri nemărginite celor care au dus 

la îndeplinirea unei bune părți din visul nostru și tuturor celor care au conturat cu dâre fine de creion o schiță a 

vieții noastre și a ceea ce vom deveni, care, cu certitudine, va fi împodobită de noii noștri profesori, trasându-se, 

linie cu linie, o viitoare carieră începută la Liceul „Vasile Conta”. CONTAți pe noi! 

Elena Trifan, clasa a VIII-a A 

 

În aceste momente, timpul zboară din ce în ce mai repede pentru noi, viitorii absolvenţi. Cu fiecare 

clipă, ne apropiem mai mult de inevitabila despărţire. La începutul clasei a V-a, eram cu toţii speriaţi deoarece 

porneam pe un drum diferit, care avea ca destinaţie maturizarea şi formarea unor scopuri în viaţă. Primele clipe 

au fost mai grele. Ne luasem „la revedere” de la doamna învăţătoare, de la calificative şi de la jocurile 

copilăreşti din pauze. Pentru noi, se deschisese un nou orizont ce părea dificil. Ne-am acomodat repede, căci cei 

mai buni îndrumători au fost alături de noi. Pe parcursul celor patru ani, necunoscutul s-a minimalizat – am 

acumulat diverse experienţe nemaîntâlnite. Gimnaziul ne-a descoperit o nouă latură a vieţii, un început 

promiţător. Am format primele prietenii, am depăşit primele certuri, chiar şi primele sentimente. Nu au existat 

doar momente frumoase, dar am râs împreună, am plâns împreună şi am rămas uniţi, indiferent de situaţie. Am 

depăşit obstacole împreună, toate acestea contribuind la descoperirea primelor lecţii de viaţă. Am acumulat 

cunoştinţe, căci fiecare profesor ne-a oferit câte o frântură din „bagajul” propriu. Dar, în afara orelor de curs, am 

avut grijă să creăm amintiri de neuitat. Nenumăratele excursii ne-au condus în inima munţilor, în capitale, de-a 

lungul fluviilor sau pe malul uimitoarelor mări. Am vizitat totul împreună, iar legăturile dintre noi „s-au 

fortificat”. A mai rămas puţin timp pe care îl vom petrece împreună. Apoi, o vom lua cu toţii pe drumuri 

diferite, începând o altă etapă. Oriunde vom ajunge, vom privi cu nostalgie spre aceşti patru ani minunaţi. Toată 

frumuseţea lor se transpune acum în amintiri, ce îşi vor găsi un sălaş veşnic în inimile noastre. Dar nimic din 

toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără implicarea doamnei diriginte şi a domnilor profesori, cărora le mulţumim 

pentru efortul depus ca noi să fim pregătiţi pentru dificultăţile pe care le vom întâlni atât în liceu, cât şi mai 

departe, pentru că ne-au călăuzit paşii şi pentru că ne-au înţeles de fiecare dată când ne aflam într-un impas. Ei 

ne luminează zi de zi întunecata şi încă necunoscuta cale a vieţii, încercând să ridice baza formării noastre ca 

oameni. Pentru totdeauna, vom rămâne uniţi, căci facem parte din colectivul clasei a VIII-a A. Domnii profesori 

vor rămâne modele demne de urmat şi ne vom aminti mereu de dumnealor, căci munca şi sacrificiile pe care le-

au făcut pentru noi sunt nepreţuite. 

                                               Bobric Elena Casiana, clasa a VIII-a A 

 

În aceste momente, la final de drum, privesc nostalgic la trecerea ultimilor 4 ani. Parcă mai ieri eram un 

copil care intra timid în clasă, fiind surprins de necunoscut, iar acum sunt un tânăr care este gata să termine 

prima etapă importantă din viața lui și să pătrundă în lumea liceenilor. Le sunt recunoscător domnilor și 

doamnelor profesoare pentru că m-au ajutat sa clădesc o temelie solidă, peste care, cu ajutorul Bunului 

Dumnezeu, voi construi multe. Am trecut prin momente frumoase, care au predominat, dar și prin altele mai 

puțin frumoase, pe care le-am rezolvat cu bine, cu ajutorul doamnei diriginte. Am reușit să echilibrez studiul cu 

relaxarea, conștientizând importanța amândurora. Am încercat să particip la cât mai multe activități atât școlare, 

cât și extrașcolare, acestea întărindu-mi personalitatea și intelectul. Nu voi uita niciodată excursiile organizate 

de doamna dirigintă, orele interactive și pauzele pline de veselie. În această perioadă am legat prietenii 

frumoase, care sper să nu se destrame. Petrecând o bună parte din zi la școală, pot afirma că aceasta mi-a devenit 

o a doua casă și colegii, o a doua familie. Sunt mândru că am făcut parte din „generația A”, A de la adevăr, 

ambiție, afirmare, altruism, principii pe care le-am cules de la dascălii mei și sunt fericit că am studiat la Liceul 

„Vasile Conta”, o școală care cu adevărat CONTeAză de 20 de ani. Vă mulțumesc, dragi profesori și dragi 

colegi, pentru că și datorită vouă am devenit omul care sunt astăzi!  

Andrei Vleoangă, clasa a VIII-a A 

Profesor coordonator, Daniela Cristea  
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ANI DE LICEU... 
 

„…cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu!” 

E incredibil cât de repede trece timpul și cum acesta face din niște copii oameni mari. Se spune că cei 

mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt cei petrecuţi în liceu. Şi dacă tot sunt numiţi „cei mai frumoşi 

ani” trebuie trăiţi din plin. Liceul pentru mine este 

locul în care mi-am început adolescența, locul care 

m-a maturizat și m-a făcut să privesc lumea din altă 

perspectivă. Liceul este locul unde trăiești prima 

iubire, prima prietenie, primul chiul, primele emoţii, 

locul unde ai parte de cele mai frumoase clipe, de 

care îţi vei aminti cu drag, locul în care ți se pare că 

o absență e mai bună decât un 3, locul în care îţi 

formezi personalitatea. Deși ajuns în clasa a XII-a, 

mi-aș fi dorit ca acestă perioadă să nu se termine, 

este imposibil. După liceu urmează altă etapă a vieții 

noastre. Am putea spune că liceul e un level 

important din jocul numit „viață”. 

Îmi amintesc și acum prima zi, atunci când am intrat pe poarta liceului. Un copil timid, dar plin de 

curiozitate și emoție. Am ascultat discursul doamnei director, care ne ura un an plin de realizări pe plan școlar. 

Momentul în care mi-am cunoscut viitorii colegi a fost crucial, fiind un băiat timid, a fost un test pentru mine, 

un test care mi-a dovedit că pot avea încredere în mine. Primul clopoțel a sunat, iar o nouă etapă din viața mea 

avea să înceapă. Clasa a X-a a fost un an minunat, după părerea mea a fost un an foarte lejer în care am învățat 

multe lucruri, dar în care ne-am și distrat. Clasa a XI-a a fost o perioadă importantă pentru mine. Am candidat 

pentru funcția de Președinte al Consiliului Elevilor, funcție care mi-a deschis drumul către noi orizonturi. Pe 

durata acestui mandat, am avut ocazia de a descoperi lucruri noi, de a cunoaște și comunica cu persoane care 

ocupă funcții destul de înalte, am aflat cât de importante sunt comunicarea și lucrul în echipă, am avut ocazia de 

a crea și implementa multe activități și proiecte și de a colabora cu diverse instituții. Dar toate aceste lucruri nu 

ar fi fost posibile dacă nu mă implicam. Ei bine, pe lângă lucrurile serioase vine și distracția, participarea la 

activitățile extreșcolare sau implicarea în diferite proiecte. Clasa a XII-a a fost și este o perioadă frumoasă, dar 

totodată  foarte încărcată. Gândul fiecăruia dintre noi este la examenul de Bacalaureat sau admiterea la facultate. 

Îmi doresc ca după terminarea liceului prieteniile legate aici să nu se rupă, au fost clipe minunate 

petrecute în colectiv. Chiar dacă nu am avut o clasă foarte unită, ne-am simțit bine împreună. Singurul lucru în 

care eram uniți era atunci când trebuia să chiulim toată clasa, atunci nu mai rămânea nimeni. Implicarea în 

diferitele activități m-au făcut să fiu mai responsabil și mai descurcăreț. Balul Bobocilor este de altfel o altă 

activitate la care am luat parte în toți cei 4 ani, atât ca participant, cât și ca elev voluntar sau organizator. Este 

prima experiență la care am luat parte în liceu și cea care mi-a plăcut și m-a făcut să-mi doresc să mă implic. 

Am descoperit în liceu persoane minunate, care au devenit a doua mea familie, acele persoane care au 

avut încredere în mine și mi-au oferit posibilitatea creării unui drum important în viață. Pe lângă prieteni, domnii 

profesori au avut un rol important în dezvoltarea mea. Vreau să îi mulțumesc doamnei diriginte Lorena Timofte 

pentru toată încrederea și răbdarea pe care a avut-o cu mine și cu colegii mei. Am mai supărat-o noi, dar au fost 

și multe momente fericite. A fost cea care mereu m-a ascultat și simțea atunci când ceva nu era bine cu mine, 

mereu m-a îndrumat și m-a sfătuit să fac ce e mai bine, îmi vor lipsi cuvintele dumneaei. Domnul profesor Ioan 

Fărmuș a fost cel care pe lângă orele de Limba și literatura română ne oferea și lecții de viață și ne învăța să 

privim dincolo de aparențe direct în sufletul nostru. Doamna profesoară Trofin Manuela ne-a făcut mereu să 

vedem parte frumoasă a matematicii. Chiar dacă nu am fost un elev eminent la acest obiect, am realizat că nimic 

nu se poate fără a ști matematică. O altă persoană căruia vreau să-i mulțumesc este domnul profesor Marian 

Achirei, pot spune că el a fost cel care m-a introdus în ceea ce vreau să fac pe viitor. Ultima, dar nu cea din 

urmă, persoană care va rămâne dragă inimii mele este doamna director Karina Cojocariu. O persoană minunată 

alături de care am muncit și am descoperit o mulțime de lucruri folositoare.  

Cu toate că aș dori ca liceul să nu se termine, asta e imposibil, odată cu liceul se termină o perioadă 

importantă a vieții mele. Sunt conștient că timpul lăsat în urmă nu se va mai întoarce, dar ştiu că au rămas 

amintiri frumoase care niciodată nu vor pieri, vor fi mereu în sufletul meu anii de liceu…  

„scumpii ani de liceu!” 

Apucăloaiei Gabriel, clasa a XII-a D 

Profesor coordonator, Lorena Timofte 
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BISERICA ȘI SLUJITORII ACESTEIA ÎN 
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 

„Sentimentul religios a fost veșnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoțimea militară, care a însoțit armata în 

timpul războiului, a fost mai presus de orice laudă și ca adevărați apostoli,  preoții nu au părăsit un moment postul lor sfânt 

și de onoare, ajutând ofițerimea spre a putea duce la glorie trupele noastre.” 

  

Primul Război Mondial desfășurat între anii 1914 – 1918 a fost, din câte se pare, unul dintre cele mai 

nimicitoare înfruntări ale tuturor timpurilor, la acestă înfruntare luând parte la conflict nu mai puțin de 25 de 

țări. Din păcate, acest conflict a fost unul așa-zis monumental, întrucât peste 65 milioane de soldați au alcătuit 

corpul armatelor terestre, forțelor navale și aeriene. Au murit aproximativ 8, 5 milioane de oameni, iar răniți au 

fost peste 21 milioane de oameni. Mai mult decât 

atât, populația civilă a trudit la făurirea unui 

număr deosebit de important de arme, de muniții 

și de multe alte lucruri folositoare ostașilor de pe 

front. Pentru numărul mare de oameni civili 

implicat în această înfruntare, Primul Război 

Mondial a fost numit și ,,Primul Război Total”. 

Înainte de a începe Primul Război Mondial, toate 

marile state europene erau pregătite în armatele 

lor de așa-zisele structuri bine conturate, oficiale, 

în ceea ce privește asistența religioasă a 

combatanților, aceasta fiind una dintre cele mai importante condiții a formării și menținerii moralului ridicat al 

ostașilor de pe front. În armata germană, conform unor documente din acea epocă, s-a evidențiat, ca exemplu, 

marele preț pus pe educația sufletească a ostașului. ,,Afară de un personal bisericesc numeros și bine pregătit, 

pentru sarcina de educatori sufletești ai ostașilor, corpul ofițeresc și mai ales cel superior se interesează 

îndeaproape pentru pregătirea sufletească a oștirii”. Asemenea informații le avem cu privire la armata franceză, 

unde ,,afară de preoții de armată, acolo și ofițerii se ocupă de această cerință militară”. Conform acelorași 

informații, în Rusia ,,educația sufletească a oștirii se face cu mare îngrijire de cler și de șefii de armată”, datorită 

faptului că ,,la toate unitățile mari și mici de armată e câte un preot; până și pe fiecare vas mare de război – din o 

escortă este un preot”, acești preoți de armată fiind puși sub conducerea unui așa-numit protopop de armată, ce 

făcea parte din Sinodul Bisericii din Rusia, cu toate că acesta nu era arhiereu”. Mai mult decât atât, în Rusia erau 

,,mii de călugări și călugărițe din mânăstirile rusești care au fost pregătite pentru Crucea Roșie și aduc un mare 

serviciu armatei ca infirmieri și brancardieri.”       

 Intrarea României în Primul Război Mondial, la data de 4/17 august 1916, în urma semnării la 

București a Tratatului de Alianță cu Puterile Armatei (Marea Britanie, Rusia, Franța, Italia), evidențiază 

semnificațiile naționale, cât și politice din acea vreme. Din partea României convenția politică a fost semnată de 

către I.I.C. Brătianu și de alți șefi ai misiunilor diplomatice ale Antantei la București, această convenție 

prevedea că puterile semnatare garantau integritatea teritorială a României, recunoscându-i-se drepturile asupra 

teritoriilor locuite de către românii din Austro-Ungaria. Importanța acestui interes al României de a intra în acest 

război a fost întregirea neamului și făurirea statului național unitar român, consfințite după război prin Marea 

Unire de la 1 Decembrie 1918.        

 Mitropolitul Moldovei și Sucevei din perioada 1909 – 1934, Pimen Georgescu, membru al Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din ziua de 16 mai 1915, făcând sesizare asupra deficiențelor în 

organizarea preoților de armată, a făcut o deosebită Propunere dezvoltată în șapte puncte, aceasta fiind aprobată 

în unanimitate de voturi, devenită imediat decizie siodală, Biserica având obligația de a o aplica în litera și 

spiritul ei tuturor episcopilor şi mitropoliților ţării noastre li se cereau să dea Armatei, după cererea Ministerului 

de Război, preoţi trebuincioşi în timp de pace şi în timp de război. De asemenea, au fost întocmite și aprobate de 

Sfântul Sinod și unele “Instrucţiuni asupra atribuţiunilor preoţilor la armată”, aprobate ulterior și de Ministerul 

de Război. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în aceeași zi, la aceeași ședință, a ales ca protopop al 

preoților de armată pe părintele iconom Nazarie Constantin (1865 – 1926), acesta fiind profesor universitar de 

Teologie Morală la Facultatea de Teologie a Universității din București. Părintele profesor este învestit cu 

răspunderea de a organiza Serviciul Religios al Armatei Române cât mai rapid posibil ca timp. Alături de 

Mitropolitul Pimen Georgescu, un aprig susținător al promulgării Legii a fost nimeni altul decât Ministrul de 

Razboi din vremea aceea, Generalul Rășcanu Ioan, susținător în fața Parlamentului României că ,,armata nu se 

poate dispensa de serviciul sufletesc neprețuit al preoțimii”. Un alt aspect ce trebuie evidențiat este acela că 

după războiul din 1877 – 1878, dintr-o economie prost înțeleasă la vremea aceea, s-a redus extrem de mult 

numărul duhovnicilor militari și abia în campania din anul 1913, la o mobilizare masivă, au fost desemnați 

preoți la fiecare regiment și formațiune de sine stătătoare. De asemenea, amintesc faptul că, în preajma 
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declanșării Primului Război Mondial, în armata română situația în acest sens era una nemulțumitoare. Toate 

măsurile impuse nu au fost din partea Armatei, ci din inițiativa Bisericii, căci Armata, în perioada neutralității 

(1914 – 1915) a reușit să amâne sau chiar să respingă categoric diferite propuneri ale Bisericii Ortodoxe 

Române. Totodată nu este amintită nicio lege adoptată de Corpurile legiuitoare ale Regatului României prin care 

să se reglementeze, așa cum aveam exemplul altor țări, statutul social al preoților mobilizați în caz de război sau 

chiar în timp de pace. Înființarea propriu-zisă a Episcopiei Armatei arată că instrucțiunile părintelui profesor 

universitar Constantin Nazarie din anul 1915 au avut caracter de lege până în ziua de 20 iulie 1921, zi în care s-a 

promulgat Legea privitoare la organizarea clerului militar, iar diriguitor absolut al preoților militari de toate 

confesiunile va fi numit ,,un episcop militar, care va purta titlul de ,,Episcop de Alba-Iulia”, ce făcea apoi parte 

din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Legea aceasta, structurată în douăsprezece articole, a fost 

promulgată de către Regele Ferdinand I, prin Înaltul Decret Regal Nr.3378 din 20 iulie 1921.  

 Unul dintre cele mai importante aspecte este legat de alcătuirea instrucțiunilor necesare preoților de 

armată, tipărite și distribuite sub titlul ,,Instrucțiuni 

asupra atribuțiunilor preoților la armată”, ce cuprindea 

o Introducere în trei titluri, șapte capitole și o Anexă. 

Este evidențiat faptul că aceste Instrucțiuni au fost 

aprobate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române ,,aproape nemodificate”, după cum subliniază 

părintele protopop Nazarie Constantin, precum și de 

Ministerul de Război, care, prin Marele Stat Major, 

,,schimbă forma instrucțiunilor”, în sensul că ,,de unde 

erau alcătuite în articole, lucru foarte lesnicios pentru 

consultare și aplicare, au fost transformate în capitole.” 

Șansa cea mai mare a fost că cei care au modificat 

forma acelor instrucțiuni în capitole, nu au intervenit asupra textului propriu-zis, întrucât ,,tot ce se putea 

provoca, prevăzusem eu până în cele mai mici detalii.” 

Marele Stat Major a avut un rol deosebit în anul 1915, punând serios umărul la tipărirea acestor 

Instrucțiuni care, din păcate, nu prea au fost cunoscute în armată de către comandanții de unități și mari unități, 

având ca dovadă aspectul multitudinei de evenimente care nu intraseră în posesia Instrucțiunilor, sau, chiar dacă 

au intrat, a fost prea târziu, aspectele militare având întotdeauna prioritate nemărginită. Exactitatea formării și 

dezvoltării acestor Instrucțiuni l-au îndreptățit pe părintele protopop Nazarie Constantin să facă afirmația: ,,În 

timpul războiului, cu toată varietatea de situații, n-am ieșit o singură dată din litera și spiritul lor, și n-am avut 

vreun caz care să nu fie prevăzut în ele.” În ceea ce privește Anexa acestor Instrucțiuni, aceasta cuprinde diferite 

rugăciuni pentru binecuvântarea trupei la plecarea din garnizoană și rugăciuni care se rosteau înainte de 

începutul unor lupte. Părintele profesor universitar Constantin Nazarie, cel care primise ulteriror 

responsabilitatea organizării Serviciului Religios al Armatei Române, simultan cu elaborarea Instrucțiunilor a 

întocmit și zece cuvântări menite a da preoţilor un model despre felul cum trebuie să vorbească soldaților în 

diferite ocazii şi situaţii de război.   

Acestea sunt cele zece teme evidențiate: 1. Ce înseamnă a fi soldat?; 2. Drapelul; 3. De ce trebuie să 

ascultăm superiorii?; 4. La ce foloseşte omului şi ostaşului ajutorul lui Dumnezeu?; 5. Trezvia şi militarul; 6. 

Vorbire la declararea de război; 7. Vorbire înainte de a începe lupta; 8. Vorbire la câştigarea de victorie; 9. 

Vorbire la încurajare în caz de pierdere de luptă; 10. Vorbire la înmormântarea unui ostaş în vreme de război. 

 De remarcat faptul că toate aceste zece cuvântări au fost aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, neprimind niciun  fel de ajutor de la Marele Stat Major, acestea fiind tipărite pe cheltuiala 

părintelui protopop, nici măcar sprijinul de a fi distribuite în garnizoane. 

         Un alt aspect considerabil legat de activitatea părintelui protopop Nazarie Constantin a fost acela de a 

fi propus adunarea preoților mobilizabili pe eparhii, la sediul acestora. Totodată, în cadrul Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, părintele cere, la data de 2 iunie 1916, a se lua act de hotărâre pentru ca întâlnirile 

din toate eparhiile din Regatul României să se desfășoare sub forma unor consultări, acestea din urmă fiind un 

real succes în pregătirea preoților armatei pentru perioada de război.     

 Din ordinele Marelui Stat Major în perioada campaniei anilor 1916 – 1918 reiese că au fost mobilizați 

în total 252 de preoți. Din acest număr total de preoți mobilizați, 135 (53, 57%), erau licențiați în teologie, 10 

absolvenți ai Facultății de Teologie, 70 din aceștia aveau seminarul complet efectuat (8 clase), 10 aveau doar 4 

clase terminate, 11 aveau câte 2 sau 3 clase secundare, iar 6 dintre ei aveau studii neidentificate. Încă de la 

început, doi dintre aceștia 252 nu au funcționat efectiv, iar un număr de 46 au primit dipoziție de a părăsi 

garnizoanele din motive necunoscute. La finalul campaniei desfășurate între anii 1916 – 1918, din totalul celor 

204 preoți mobilizați pe front, au fost declarați ca pierderi de război un număr de 30 de preoți (14,70%), dintre 

aceștia 5 fiind morți, 6 răniți și 19 dați dispăruți (probabil luați prizonieri). În anul 1918, la trupele din Basarabia 

au rămas mobilizați 40 de preoți. Dintre toți preoții mobilizați, un număr de 147 au fost avansați la gradul de 

căpitan, asimilat în perioada 15 iunie 1917 – 1 mai 1918, iar mai târziu 5 preoți au fost și ei avansați. 
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Prof. Marius-Emanuel Sandu 

 
ÎNTREPRINZĂTORUL DE SUCCES 

MOTTO: ,,Cheia succesului este că eu îmi controlez viața; nu viața mă controlează pe mine.” (Gabrielle Recce) 

 

Trăim într-o lume a cărei notă dominantă este schimbarea.De la bunurile de folosință îndelungată, 

modă, mijloace de comunicare și până la profesii, activități, instituții și mentalități, totul este într-o permanentă 

schimbare și într-un ritm din ce în ce mai accelerat. Orice schimbare solicită eforturi de adaptare, iar pentru a 

trăi în acord cu exigențele societății este necesar să fie înțelese sensul schimbărilor, fiecare membru al societății 

trebuie să devină activ și să contribuie la producerea și orientarea lor. Majoritatea oamenilor doresc să obțină 

succes în activităţile pe care le desfășoară, dar frica de a eşua în ceea ce şi-au propus sunt principalele motive 

prin care ei încearcă să justifice inacţiunile lor. Succesul nu este un fenomen care vine pe neaşteptate. 

 Pentru a reuşi în afaceri și a deveni ulterior întreprinzători de succes sunt necesare  anumite calităţi 

indispensabile: determinare, fermitate, risc, bunăvoinţă, încredere în propriile forţe,lucru în echipă, previziuni, 

toleranță pentru eșec, comunicare eficientă, independență, capacitatea de a lucra sub stres,  oportunități,finalitate 

etc. Dacă o parte din dintre aceste trăsături lipsesc, nu înseamnă că este imposibil ca o asemenea persoană să 

ajungă un întreprinzător de succes, deoarece aceste lipsuri pot fi compensate. Succesul este o acţiune care la 

etapa finală presupune: promovare pe scara ierarhică,un trai mai mult decât decent, statut social și nu în cele din 

urmă prestigiu.  

Revenind la întreprinzători, există o tendinţă de a fi încadrați 

într-una din următoarele două categorii: 

- cei care definesc ce este de făcut, rezolvă şi ulterior se retrag;  

- cei care crează în permanenţă agitaţie prin exteriorizare de 

activităţi, obțin rezultate notorii, sunt inovativi.  

Întreprinzătorii sunt analizați mai degrabă după rezultatele lor 

decât după alt criteriu. Orice întreprinzător trebuie să-și stabilească un 

plan de activitate pe diferite termene în funcție de obiectivele pe care și 

le propune. 

Planurile da activitate pot fi:  

- pe termen scurt - curent care ar trebui să includă activităţile 

ce nu pot fi amânate în ordinea importanţei şi urgenţei. 

- pe termen lung, mai puțin voluminoase pentru scopurile mai dificil îndeplinite.și care pot fi realizate 

cu eforturi mai mici. 

 Planurile au ca scop determinarea indivizilor să nu se împotmolească în detalii şi să facă diferenţă între 

ceea ce este important şi ceea ce este neesenţial. O mare parte din timp oamenii de afaceri şi-o petrec 

răspunzând  la presiuni curente şi la cererile altora existâd chiar pericolul  să reacţioneze doar la aceste presiuni 

fără să se mai gândească la perspective pe termen lung. 

De aceea este foarte util de încercat de a dedica cel puţin 10-15 minute în fiecare zi pentru a rezolva sau 

măcar a începe rezolvarea problemelor pentru care niciodată nu au avut timp, dar care vor avansa puţin în 

atingerea scopului principal. Ştim cu toţii că, ne străduim să facem ceea ce ne place să facem, şi încercăm să ne 

eschivăm de la sarcinile care sunt neplăcute sau dificile. 

Dintre toate resursele pe care le au la dispoziție singura resursă reală este timpul. După părerea lui 

Smails: „Fiecare pierdere poate fi recompensată”: pierderea averii – cu o nouă muncă asiduă; pierderea 

cunoştinţelor – cu un studiu nou; pierderea sănătăţii – cu  sisteme medicale. 



 

15 

 
15 

  Pierderea timpului nu poate fi înlocuită cu nimic. De aceea ar fi util să fie respectare unele reguli care 

ar trebui să fie urmate: 1. Cheltuiţi timpul numai pe lucrurile care sunt cu adevărat importante. 2. Când plănuiţi 

timpul, luaţi în considerare  şi faptul că pot apărea probleme neprevăzute. 3. Nu încercaţi să scoateţi dintr-o oră  

mai mult de 60 minute. Nu grăbiţi timpul. 4. Dacă în timpul rezolvării unei probleme aţi economisit timpul, 

încercaţi să-l folosiţi cu cât mai mare folos. 5. Evitați persoanele care încearcă să-şi economisească timpul 

personal din contul timpului vostru. 6. Nu lăsaţi treburile pentru a fi rezolvate mai târziu. Începeţi să le rezolvaţi 

chiar în momentul în care au apărut dacă aveţi timp. 

Lucrurile şi activităţile mai puţin importante încercaţi să le simplificaţi pentru a nu cheltui prea mult 

timp cu ele. Niciodată nu amânaţi treburile cu scuze de genul că nu aveţi timp destul pentru a rezolva această 

problemă. Întotdeauna merită să încercaţi. Chiar şi cele mai mici intervale de timp trebuie folosite util. Pauzele 

creative sunt necesare în timp ce folosirea în nici un scop a timpului este dăunătoare. 

Specialiștii.susţin că întreprinzătorii se împart în : 

A) învingători (cei ce reuşesc): 

& îşi dezvoltă la maxim potenţialul şi posibilităţile de a se realiza în condiţiile date. 

& au abilitatea de a aprecia şi alţi oameni aşa cum sunt ei. 

& posedă destulă forţă să spună că el nu cunoaşte când problema în cauză iese din circumstanţele sale. 

& rămân optimisti. 

& pot să sufere un eşec, dar încrederea în propriile forţe îl vor ajuta să interpreteze    

& acesta ca ceva necesar pentru a continua lucrul. 

& sunt independenţi.  

& nu depind de opiniile celor din jur.  

& ascultă părerile celorlalți, . 

& sunt spontani şi îşi pot schimba planurile în funcţie de circumstanţe. 

B) învinși: 

& nu vor să trăiască în present 

& încearcă să împovăreze pe ceilalţi cu obligaţiile lor. 

& nu se consideră niciodată vinovaţi, întotdeauna altcineva trebuie să fie vinovat.  

& trăiesc sub semnul fricii a tot ce s-ar putea întâmpla 

& astfel realitatea pentru ei ia o formă invalidă.  

& încearcă să-i conducă și să-i influențezeze pe cei din jur prin comportamentul lor.   

& folosesc potenţialul  mintal nu la modul cel mai favorabil. 

Majoritatea oamenilor întrunesc calităţi şi de învingători şi de învinși, însă dacă vor încerca să 

privească lucrurile din alt punct de vedere vor reuși cu siguranță să devină întreprinzători de succes. 

 

                                                                                          Prof. Iuliana Atudosiei 

 

Protecția mediului 
MOTTO: „Nu distrugeți esențialul pentru a crea surplus!ˮ 

                                                                                                                                                                                                                               

Ziua Mondială a Mediului a fost declarată pe data de 5 

iunie 1972 fiind cea mai importantă zi celebrată de Organizația 

Națiunilor Unite și vizează sensibilizarea omului privind 

protejarea mediului înconjurător. Această zi este ziua noastră, a 

tuturor celor ce trăim pe această planetă și se sărbătorește în 

fiecare an, în peste 100 de țări, printre care se numără și 

România. Ziua Mondiala a Mediului poate fi marcată prin mai 

multe mijloace cum ar fi: parade ale bicicliștilor, raliuri 

stradale, concerte ecologice, concursuri școlare de eseuri și 

postere, plantare a arborilor, eforturi de reciclare, campanii de colectare a deșeurilor și multe altele. Acest 

eveniment este utilizat pentru a atrage atenția populației asupra problemelor de mediu existente pe plan local, 

național și regional.  

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop 

menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde 

este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare. Perfecționarea și modernizarea proceselor 

tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri știintifice au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar 

nu și pe cele energetice. Ca urmare a industrializării și cresterii producției de bunuri și servicii, au sporit mult 

materialele ce afectează mediul ambiant. Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, 

produse deosebit de complexe, se regăsesc în aer, apă și în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a 

prezenței dioxidului de sulf din aer, datorită dezvoltării proceselor termice și a utilizării unor combustibili 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu_%C3%AEnconjur%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
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inferiori; sunt evacuate în atmosferă importante cantității de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, săruri și 

oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte dăunatoare asupra vegetației, în general, și 

direct sau indirect asupra omului  

Protecția mediului ne ajută să avem o viață mult mai curată,  îngrijită și sănătoasă fără a ne fi periclitată 

viața. În acest sens trebuie ,să reciclăm selectiv deseurile în locuri special amenajate, să fim mai rezervați cănd 

consumăm produse și servicii, iar agenții economici ar trebui să folosească tehnologiile și instalațiile în mod 

rațional , să fie amplasați la periferii pentru eliminarea toxelor deosebit de nocive. 

 

Simina Scoicea, clasa a X-a B 

                                                                                            Profesor coordonator, Iuliana Atudosiei 

 

CONFLICTUL ORGANIZAȚIONAL 
 
Cu siguranță v-ați întrebat măcar o dată în viață ce înseamnă conflictul organizațional. Conflictul 

organizaţional nu este bazat pe sistemul de valori personale; el apare datorită schimbărilor dinamice în cadrul 

structurii. Atunci când sunt neglijate, aceste dinamici provoacă conflictul în interiorul organizaţiei. Dacă ele 

contravin şi valorilor personale, atunci poate apărea şi conflictul interpersonal 

Principalele surse ale conflictului organizațional sunt: 

Schimbarea – cauzată de schimbări în interiorul 

organizației noi politici, sunt schimbări interne prin care trec toate 

organizațiile. 

Scopurile și obiectivele contradictorii – în general sun 

rezultatul unei comunicări și planificări insuficiente. 

Resursele limitate – criza de angajați, lipsa de spațiu, 

neajunsuri financiare, echipamentul învechit pot limita 

performanța întregii organizații. 

Efectul domino – este rezultatul unor imprefecțiuni în comunicare. 

În contextul organizaţional, conflictul este o exprimare a insatisfacţiei sau a dezacordului cu privire la o 

interacţiune, proces, product sau serviciu. Cineva sau un grup este nemulţumit de altcineva sau de altceva. 

Această nemulţumire poate rezulta din mai mulţi factori: diferite aşteptări, scopuri competitive, interese 

contradictorii, comunicări confuze sau relaţii interpersonale nesatisfăcătoare. 

Conflictul în organizații se prezintă prin câteva modalități: 

Dispute – plângeri, acțiuni disciplinare, procese juridice, greve sunt semne de neînțelegere și conflicte 

nerezolvate. 

Competiție – competiția, în special în cadrul organizației sau între subunitățile și indivizii din 

interiorul organizației, poate de asemenea fi un semn al apariției conflictului.Evident nu orice concurență are 

foruma unui conflict. 

Sabotarea – această manifestare a conflictului poate fi observată atât în conflictele interioare cât și în 

cele exterioare. 

 Ineficiență sau lipsă a productivității – muncă lentă, întârzieri intenționate sau scădere a 

productivității. 

Moral scăzut - similar cu inefciciența sau cu lipsa productivității, moralul scăzut este deseori o reacție 

a conflictului ascuns. 

Strategii de rezolvare a conflictelor 

  Acest aspect induce individului ideea că actul conflictual trebuie distrus imediat din temelii pentru ca 

el nu are părți bune, benefice ci nu aduce decât nenorociri. Adoptând această modalitate de a gândi conflictul, 

mecanismele de apărare declanșează reacția naturală de rezolvare: “lovitura de picior” – îndepartarea rapidă și 

totală a conflictului.  

Abandonul – strategie care se bazează pe retragerea fizică și emoțională din conflict. Teama de 

confruntare sau nu mai ai nici un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă pot fi motive serioase. 

Confruntarea – este cea mai apropiată de reacțiile naturale ale individului de a rezolva un conflict. 

Reprimarea – poate fi benefică atunci cand o confruntare pe tema unui dezacord fără importanță 

amenință prea mult o relație sau când oamenii nu sunt pregătiți să audă ceea ce ai de spus. 

În general multe organizații aleg să nu-și rezolve conflictele din motive politice – consiliul lor din 

exterior, contabilii, consultanții în management și exeprții o fac pentru ei. Alte organizații, la fel ca sistemele și 

indivizii din cadrul acelei organizații, pot beneficia din nerezolvarea și de aceea pot avea puțin interes în 

descoperirea, dirijarea, controlul sau rezolvarea lui chiar dacă conflictul este contra productivității și distructiv. 

Cosmina Cojocaru, Iulian Nicuță,  clasa a X-a D            

Profesor coordonator, Lorena Timofte  
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GHID ECONOMIC INVESTIŢIONAL… 
 

Bursa desemnează o piaţă pe care se oferă şi se desfac, conform unei proceduri speciale, mărfuri sau 

valori mobiliare. Ca instituție a economiei de piață, bursa asigură un cadru organizat pentru realizarea 

tranzacţiilor referitoare la valori mobiliare si derivate ale acestora, în baza unui sistem de principii şi norme care 

garantează încheierea şi executarea contractelor, în condiţii de exactitate, corectitudine şi transparenţă. Bursa de 

valori reprezintă un segment al pieței financiare şi este un instrument eficient de regularizare al fluxurilor 

financiare, un stimulator şi diversificator al producției rentabile şi un detector al producției nerentabile. 

În „Legea română asupra burselor" din 1929, cunoscută ca 

„Legea Madgearu", se arată că „bursele sunt instituţii publice create 

în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, 

armatori şi asigurători în vederea negocierii valorilor publice şi 

private, monedelor, devizelor, mărfurilor, productelor, închirierii 

vaselor şi acoperirii riscurilor de tot felul".  

Denumirea instituţiei provine de la numele unei vechi familii 

de hangii, Van der Bursen, care a înfiinţat la Bruges, în Belgia, un 

local numit Hotel de Bourses, în holul căruia se negociau metale 

preţioase (aur, argint, platină) precum şi hârtii de valoare. În 

activitatea bursieră sunt implicate trei categorii de participanţi: 

investitorii, emitenţii de valori mobiliare şi intermediarii bursieri.  

În cele ce urmează, o să ne referim doar la investitori, acei 

actori ai economiei de piaţă care  dispun de o anumită sumă de 

bani pe care vor să o investească.  
Banii, pe care unii îi pun deoparte pentru „zile negre“, nu trebuie să stea degeaba, ci trebuie să 

producă. Unul dintre locurile în care pot avea randamente foarte bune este la bursa de valori, iar 

deschiderea unui cont de tranzacționare este primul pas către  Bursa de Valori Bucureşti (BVB). 

În prezent, deschiderea unui cont de tranzacţionare nu este mai complicată decât cea pentru un 

cont bancar sau instituirea unui depozit la termen. Orice investitor care doreşte să intre pe pieţele BVB are 

nevoie de un cont la un intermediar (broker), adică o societate de servicii de investiţii financiare (SSIF), 

care este autorizată să efectueze tranzacţii cu instrumente listate de instituţiile de profil. Lista brokerilor 

autorizaţi este disponibilă la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi trebuie consultată înainte de a 

semna vreun contract.  

Notorietatea, mărimea şi comisioanele percepute de brokeri trebuie luate în calcul. Cele mai mici 

comisioane sunt de 0,3% din valoarea tranzacţiei, dar aceasta doar în cazul unor oferte speciale sau la 

valori mai mari de tranzacţionare. Pe lângă comisioane, trebuie luat în calcul şi faptul că vor fi şi impozite 

percepute de statul român din câştigurile obţinute, la fel ca şi pe cele din dividendele la care investitorii au 

dreptul ca acţionari dacă deţin titluri la data desemnată de compania care oferă pa rtea din profit. 

Sumele minime necesare deschiderii unui cont diferă de la un intermediar la altul, dar de regulă 

pornesc de la 1.000 - 1.500 lei.  

Pentru un începător sunt recomandate investiţiile în acţiuni deoarece sunt cele mai uşor de înţeles 

şi mai puţin riscante decât investiţiile în contracte pentru diferenţă (CFD) sau perechi valutare (Forex). 

Desigur, este necesară învăţarea şi familiarizarea cu anumiţi termeni care descriu activitatea unei companii, 

precum venit, cifră de afaceri, profit operaţional, profit net etc. Elemente obligatorii pentru a înţelege 

evoluţia unei companii în timp şi perspectivele acesteia, la fel ca şi poziţia din prezent.   

Cele mai bune companii se găsesc în structura unor indici, precum BET, care în prezent urmăreşte 

13 acţiuni. Recomandabil este ca investitorul să nu mizeze doar pe o singură firmă/sector economic ci să 

opteze pentru diversificarea portofoliului investițional, astfel încât, pe o perioadă de scădere să nu fie 

atinse toate investiţiile făcute. 

Oricum, banii ce urmează a fi investiţi trebuie să provină din economii, din sumele puse deoparte. 

Și investiţia la bursă este una care are nevoie de timp pentru un randament semnificativ, de aceea nu este 

bine să ne împrumutăm la bancă pentru a cumpăra acţiuni.  

Poate fi o opţiune şi pentru tine în viitorul nu foarte îndepărtat…  

 

Surse: 

http://www.capital.ro/bursa-cum-investim-la-bursa-primii-pasi. (15 martie 2018) 

http://www.bvb.ro/ (14 martie 2018) 

https://www.ig.com/ro/ (15 martie 2018) 

 

Prof. dr. Ioan Romeo ROMAN 

http://www.capital.ro/bursa-cum-investim-la-bursa-primii-pasi.%20(15
http://www.bvb.ro/
https://www.ig.com/ro/
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REGULILE UNUI INTERVIU DE SUCCES 
 

Ai muncit mult pentru realizările trecute în CV și ai ajuns în sfârșit pe punctul de a te întâlni cu 

persoana potrivită, care îți poate oferi postul visat. Un interviu de angajare servește înainte de toate pentru ați 

valida cunoștințele și competențele. CV-ul tău le-a permis deja recrutorilor să îți confirme deja competențele și 

aptitudinile. Etapa determinantă a recrutării tale se va juca deci față în față. Și totul se poate precipita. În câteva 

minute, atitudinea ta care trece atât prin verbal cât și prin non-verbal poate seduce un recrutor sau...nu. Pentru ca 

toate șansele să fie de partea ta, adopta cele 10 precepte următoare. 

Fii punctual. Iată prima regulă de respectat la un interviu de angajare. Cel mai bine ar fi să sosești 

măcar cu 5, 10 minute înainte. Și înainte de interviu 

verifică itinerariul, pentru a anticipa eventual 

problemele de circulație.  

 

Adopta un look apropriat. Mizează pe 

valorile sigure. Pentru bărbați – un costum, pantofi 

confortabili în culori neutre și pentru femei- un 

costum taior și niște pantofi eleganți negri. Mizează 

pe eleganță și pe discreție. 

 

Evită aroganța. Regulile de bun simț, de 

curtoazie trebuie să fie respectate. Nu îți verfica 

mobilul în timp ce recrutorul se uită peste o hârtie. 

Mai grav, să nu îl pui pe silent și să sune. De 

asemenea, semnele de aroganță, de nerăbdare, îți vor demonstra absența.  

 

Arată-ți motivația. Este cea care face diferența. Nu se manifestă însă folosindu-se superlative. O vei 

demonstra fiind informat cu privire la firmă și la nevoile sale în materie de recrutare. 

 

Tronează autenticitatea. Trebuie să îți arăți cea mai bună față a ta, mereu în avantajul tău. Nu trebuie 

însă să îți inventezi calități sau experiențe imaginare. Vorbește mereu ăn termeni pozitivi. 

 

Ascunde-ți stresul. Să fii stresat nu reprezintă o  greșeală. Efectele sale sunt însă cele care pun anumite 

probleme – răspunsuri neadaptate, ticuri nervoase, etc. Să te imaginezi în situație cu ceva timp înainte de 

interviu poate fi de folos. 

 

Vorbește despre salariu la timpul potrivit. O eroare destul de curentă constă în abordarea mult prea 

repede a problemei salariului sau a avantajelor prezentate de către post. Trebuie să lași acest subiect pentru a 

doua întâlnire sau să îl lași pe recrutor să abordeze el acest subiect. 

 

Uită de ranchiună. Nimeni nu va avea încredere în cineva care își denigrează fosta firmă, foștii colegi 

sau șefi. Recrutorii știu că ei pot fi următorii pe listă. Evită deci pe cât posibil acest subiect. Dă dovadă de 

diplomație și dacă recrutorul abordează acest subiect spune că nu poți înțelege sau mulțumi pe toată lumea. Dar 

experiența neplăcută te-a învățat multe și ți-a fost de folos. 

 

Lasă viața personală deoparte. Recrutorii nu sunt acolo ca să le plângi pe umăr. Nu ești nici obligat 

să răspunzi la cele mai intime întrebări. 

 

Pregăteăte întâlnirea. Discursul tău trebuie să fie adaptat la firmă și la postul pentru care te-ai 

orientat. Trebuie să știi să te adaptezi cât mai bine interlocutorului tău. 

Datorită importanței sale, interviul necesită o pregatire în avans. Doar tu ești cel care e capabil să 

influențeze pozitiv rezultatul unui interviu. Tu trebuie să conștientizezi faptul că, în momentul în care te prezinți 

la un interviu, trebuie să îți mobilizezi toate atuurile, pentru a-ți invinge concurența. Pentru a reusi acest lucru, 

trebuie să fii sigur că ai luat în considerare tipul de job dorit, te-ai intrebat de ce ți-l dorești și cât de calificat ești 

pentru el. Nu uita să ții seama și de realitate: job-ul respectiv este el accesibil, poate fi dobândit? 

Calificarea contează fără îndoială, însă odatî ce îndeplinești criteriile pentru postul dorit, nu are rost să 

demonstrezi că poți mai mult, riscând să fii etichetat drept "supracalificat". Mai important în acest punct este să 

demonstrezi că valorile și convingerile tale sunt în concordanță cu cele ale companiei. 

Prof. Simona-Elena Bălan 

 

http://www.mayra.ro/cariera/succes-story/5-lucruri-pe-care-sa-nu-le-spui-la-interviu/
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JURNALUL UNEI DESCINDERI ÎN NECUNOSCUT 
 

Pentru că ne aflăm încă sub semnul manifestărilor Centenearului Marii Uniri, vă propun o lectură 

captivantă, cu acțiunea în Primul Război Mondial. Cartea Misiune în România. Noiembrie 1916 – Aprilie 1918 

este  jurnalul de război al Marcel Fontaine, cel care a fost unul dintre cei opt milioane şi jumătate de tineri 

francezi care au luptat în Primul Război Mondial. Avea 25 de ani în august 1914 şi era 

tânăr profesor la Şcoala Normală de Institutori din Foix, în Pirinei. Imediat, s-a trezit 

în luptele din Belgia, de pe Marna, în Champagne, în Artois, la Verdun, şi, peste tot, 

cum era îndrăgostit de scris şi citit, a ţinut un jurnal, unul deloc cosmetizat. 

La 17 noiembrie 1916, Marcel Fontaine a fost înştiinţat că urma să facă parte 

din Misiunea Militară care avea să fie trimisă în România şi care avea să fie cunoscută 

drept Misiunea Berthelot, după numele generalului francez care a fost la comanda ei. 

Obiectivul misiunii: consolidarea capacităţii aliate de pe frontul de est. Fontaine nu 

ştia mai nimic despre România. Nu avea rude aici şi nici vreo altă legătură de suflet cu 

această ţară, fapt care conferă constatărilor sale o notă indubitabilă de obiectivitate. 

Lipsa oricărei prejudecăţi, precum şi fibra sa morală erau garantele unor impresii 

corecte, valoroase, în legătură cu un ţinut total necunoscut. 

Fontaine a dat dovadă de o sinceritate uneori dezarmantă. Faptul că a fost ales să facă parte din 

misiunea care pleca spre România îl scotea din tranşee şi îl ducea, chiar dacă în necunoscut, într-un necunoscut 

măcar în aparenţă mai paşnic. „Nu mă simt în stare nici măcar să-mi ascund bucuria când îmi iau rămas-bun de 

la camarazii şi oamenii mei care mă invidiază că trăiesc visul tuturor militarilor: să fugă de tranşee! Şi iată că eu 

am dat lovitura.” 16 luni avea să trăiască Marcel Fontaine în România în ceea ce avea să însemne doar prima sa 

experienţă legată de ţara noastră, în care, fără ca nici el să ştie, avea să se întoarcă pentru câteva decenii. O ţară, 

aşa cum nota francezul, „de două ori nenorocită, o dată că e bogată şi apoi că se află în calea marilor invazii”, în 

care a fost impresionat de multe lucruri, de la primul soldat zărit din trenul care-l aducea în ţară la începutul 

misiunii, un soldat ca „un spectru”, un „spectacol jalnic al mizeriei în nemilosul şi sinistrul peisaj înzăpezit”, 

până la sărăcia, dar şi curăţenia din casele ţărăneşti, în care avea să fie primit uneori cu un respect şi o naturaleţe 

deosebite. În Jurnal consemnează și prăpastia imensă dintre soldații români și ofițerii care îi conduc: primii „nu 

aveau nimic”, în schimb, ceilalți „aveau totul”. Mai mult, dezaprobă vehement brutalitatea de care dau dovadă 

ofițerii români: corecțiile fizice încasate de soldați erau fapte banale pentru armata romană în acea perioadă. „Pe 

frontul românesc, dezvoltă o anume afinitate – care-și va pune amprenta pe destinul său ulterior – pentru 

camarazii alături de care trebuie să lupte, precum și pentru țăranii alături de care viețuiește. Este martorul 

mizeriei în care se zbat cei refugiați într-o Moldovă suprapopulată și înfometată, plină de trupe rusești. Depune 

mari eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor igienice, dar se lovește de o teribilă inerție. Și atunci își dă seama 

că nu poate avea autoritate asupra subordonaţilor decât fiindu-le el însuși un model”, consideră istoricul Daniel 

Cain. Toate aceste îl vor apropia pe Fontaine tot mai mult de poporul român – ofiţerul va ajunge ușor, ușor să se 

îndrăgostească de România. Competenţa şi eleganţa sa au fost remarcate de românii cu care a intrat în contact, 

cu mulţi dintre ei vorbind direct în franceză. Şi chiar dacă avea propriile nemulţumiri ori frustrări legate de 

chestiuni trecătoare, cum ar fi decorarea nedreaptă a celor care nu fuseseră atât de implicaţi pe front ca el, a ştiut 

ca întotdeauna, în public, să onoreze haina militară. Pe de altă parte, verticalitatea sa cazonă era dublată de un 

soi de autoironie şi de capacitatea de a lua lucrurile uşor care în mod sigur l-au ajutat profesional. Atât atunci, în 

cele 16 luni de misiune franceză în România, cât şi ulterior, când avea să revină aici pentru a da curs unei cariere 

universitare de nu mai puţin de 30 de ani. În august 1919 este demobilizat din armata franceză, după cinci ani 

sub arme. Pentru meritele deosebite din timpul primei conflagrații mondiale, ofițerul Marcel Fontaine a fost 

decorat cu Crucea de război a Franței, cu Legiunea de onoare, dar și cu Steaua României și Crucea de război a 

României. Este bucuros să vadă că țara pe care venise s-o ajute își înfăptuiește unitatea, „formând în fine 

România Mare”. După demobilizare revine în România, în 1919, în cadrul Misiunii Universitare Franceze, ca 

profesor la licee din Turnu Severin, Craiova și București. În 1930 se căsătorește la Turnu Severin cu o tânără 

profesoară, Alexandra Zaharia. Fontaine a rămas în România până în 1948, când activitățile și cursurile lui au 

fost interzise, iar el a fost expulzat împreună cu ceilalți profesori francezi ai Misiunii. Se stinge din viață la 16 

iulie 1970, la 82 de ani. Ceremonia funerară este oficiată la biserica română de pe strada Jean de Beauvais, din 

Paris, condusă în acea vreme de o mare figură a României din exil, Vasile Boldeanu. 

Jurnalul lui Marcel Fontaine, însoţit de o galerie foto care desăvârşeşte textul, aminteşte de timpuri 

apuse, dar uluitor de actuale. Are verb, umor şi o puternică amprentă personală. Simţi caracterul ofiţerului, aşa 

cum ar trebui să fie el în cazul tuturor celor înnobilaţi de asemenea onoare, precum şi dorinţa de a lăsa ceva în 

urmă. Acestea, şi multe altele, recomandă cartea nu doar militarilor ori pasionaţilor de istorie, ci şi celor care 

mai cred în moralitate. O lectură pe care v-o recomand pentru a putea înțelege și alt unghi, cel a observatorului 

strain, participarea României la Marele Război dar și relațiile cu „marele aliatˮ, Rusia. 

Prof. Emanuel Bălan 

http://www.humanitas.ro/humanitas/jurnal-de-r%C4%83zboi-misiune-%C3%AEn-rom%C3%A2nia
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L’EXPRESSION ÉCRITE EN CLASSE DE FLE 
 

Apprendre à écrire est une mission prônée et attribuée exclusivement à l’école. De plus, grâce aux 

moyens technologiques qui se développent rapidement et grâce à l’évolution des moyens de communication 

TICE (courriel, ordinateurs, portables et en particulier, l’accès à l’Internet) on exige l’utilisation de l’écrit 

comme partie fondamentale au sein de la vie scolaire mais surtout de la vie sociale.  

D’habitude, en classe de langue, les apprenants doivent écrire soit pour augmenter leurs performances 

liées à l’application des nouvelles notions acquises, soit pour prendre parte à des actes de paroles, communiquer 

avec quelqu’un dans des situations réelles de la vie 

quotidienne.     

Claude Favier affirme: « tout le monde se 

peut accorder sur le fait que, recopier n’est pas écrire. 

Nous concevons que l’acte d’écriture doit comporter 

de l’individuel et, nous cherchons dans les écrits des 

traces d’émancipation comme autant de preuves 

d’authenticité. »1 

On doit souligner le fait que les apprenants 

doivent conscientiser que la production écrite n’est 

pas une compétence isolée. Les spécialistes montrent qu’il y a un développement parallèle et interdépendant 

entre la production écrite et la lecture et que ces deux processus doivent être enseignés en même temps. «Lire un 

texte écrit consistera enfin à s’interroger sur le sens exact du message que l’on reçoit, sur les intentions de son 

auteur. L’acte de lire représente, de ce point de vue, plus qu’un simple décodage de signes graphiques, il 

représente aussi une réception et un décodage du message et une construction (ou reconstruction) de sens à 

partir d’un texte.»2 

La production des écrits et une activité complexe parce qu’elle fait appel à plusieurs compétences: 

compétences générales (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre), compétences communicatives 

langagières (linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques), compétences textuelles, cognitives etc. 

Selon Jean Ricardou « écrire un texte c’est transformer tel écrit de manière à accroître les relations 

entre ses composants (...). Les composants d’un écrit se répartissent en deux domaines: d’une parte, ce qu’on 

peut appeler le domaine matériel, qui comprend tous les aspects sensibles de l’écrit; d’autre part, ce qu’on peut 

nommer le domaine idéal, qui contient tous les effets de sens de l’écrit. Ces deux domaines sont solidaires.” 

(Ricardou, 1986: 28) 

On doit préciser que le processus d’écrire comporte plusieurs étapes: la création d’idées au moyen de 

remue-méninge, la définition précise du sujet, l’organisation des idées au moyen de schéma, la rédaction, la 

révision, la correction, le partage et la diffusion. On doit tenir compte de cette démarche par étapes: la 

planification, l’exécution, l’évaluation, la remédiation et l’autocorrection. Chacune de ces étapes développera, 

chez les apprenants, la compétence d’écrire et leur permettra d’améliorer leur savoir écrire et ne s’intéresser 

uniquement à l’apprentissage des outils métalinguistiques.            

Pour réaliser des intentions communicatives écrites, les apprenants doivent maîtriser un nombre de 

compétences communicatives langagières précisées dans Le Cadre européen commun de référence pour les 

langues: les compétences linguistiques, les compétences sociolinguistiques, les compétences pragmatiques. 

On utilise dans notre pratique de l’écriture cinq catégories/ paramètres du CECRL qui peuvent s’avérer 

utiles à la description d’un contenu linguistique : 

 compétence lexicale 

 compétence grammaticale 

 compétence sémantique 

 compétence phonologique 

 compétence orthographique 

Les compétences lexicales visent la capacité d’ utiliser le vocabulaire d’une langue. 

Les compétences grammaticales sont les ressources grammaticales de la langue qui peuvent être 

utilisées : 

 les éléments (morphèmes, racines, affixes, mots) 

 les catégories (nombre, genre, cas, concret/abstrait, discret/continu, transitif/ intransitif/ passif, passé/ 

présent/ futur, aspect) 

                                                        
1 FAVIER, Claude (1996) : « Du processus d’écrit » dans Les actes de Lecture. La revue de l’A.F.L., no 56, 
http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL56/AL56P74.html, 10.02.2015 
2 MANOLACHE, Simona, ȘOVEA, Mariana (2003): « Enseigner le français- curs de didactică a limbii franceze », Suceava, Editura 

Universității Suceava, p. 113 
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 les classes (conjugaisons, déclinaisons, classes ouvertes, classes fermées) 

 les structures (mots composés et complexes, syntagmes, propositions, phrases) 

 les processus (nominalisation, affixation, suppléance, gradation, transposition, transformation) 

 les relations (régime, accord, valence etc.) 

Les apprenants ont aussi besoin de maîtriser des compétences sémantiques qui tiennent de la 

conscience et du contrôle que l’apprenant a de l’organisation du sens : 

 la relation du mot et du contexte (référence, connotation, marqueur de notions spécifiques d’ordre 

général) 

 les relations inter-lexicales (synonymes, antonymes, hyponymes, collocation, relations 

métonymiques du type « partie-tout », équivalence en traduction) 

Mais aussi des compétences phonologiques qui supposent une connaissance de la perception et de la 

production, une aptitude à percevoir et à produire. (voir le CCRL, 2001 : 91), les unités sonores de la langue et 

leur réalisation dans des contextes particuliers, les traits phonétiques qui distinguent les phonèmes, la 

composition phonétique des mots, la prosodie ou phonétique de la phrase (accentuation ou rythme de la phrase, 

intonation).  

Dans les classes de FLE on enseigne aussi les compétences orthographiques qui demandent « une 

connaissance de la perception et de la production des symboles qui composent les textes écrits et l’habilité 

correspondante. »3 : la formes des lettres, l’orthographe correcte des mots, les signes de ponctuation et leur 

usage, les conventions typographiques, les caractères logographiques courants ($,&,@ etc.) 

Pour écrire en français, les apprenants doivent faire appel aussi à des compétences sociolinguistiques 

qui renvoient aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la langue. Sensible aux normes sociales (règles 

d’adresse et de politesse, régulation des rapports entre générations, sexes, statuts, groupes sociaux, etc.) la 

composante sociolinguistique affecte fortement toute 

communication langagière entre représentants de 

cultures différentes.  

Pour qu’on obtient des productions écrites de 

bonne qualité il est nécessaire de maîtriser aussi des 

compétences pragmatiques qui tiennent de « la 

connaissance que l’utilisateur/apprenant a des 

principes selon lesquels les messages sont organisés, 

structurés et adaptés (compétence discursive), utilisés 

pour la réalisation de fonctions communicatives 

(compétences fonctionelles), segmentés selon des 

schémas interactionnels et transactionnels (compétence de conception schématique). »4 

Les compétences discursives sont aussi importantes parce qu’elles permettent à l’utilisateur 

d’ordonner les phrases en séquences en vue de produire des ensembles cohérents. la capacité à structurer le plan 

du texte (voir le CECRL, 2001 : 96) 

Les compétences fonctionnelles doivent aussi être présentes dans le processus rédactionnel étant 

donné que « l’utilisation du discours des textes écrits en termes de communication à des fins fonctionnelles 

particulières » (le CECRL, 2001 : 98) 

«La compétence conversationnelle ne se réduit pas à savoir quelles forme linguistiques expriment 

quelles fonctions particulières (micro-fonctions). (…) Une macro-fonction se caractérise par sa structure 

interactionnelle. Il se peut que des situations plus complexes aient une structure interne composée de séquences 

de macro-fonctions qui, dans de nombreux cas, s’ordonnent selon les modèles formels ou informels de 

l’interaction sociale (schèmes). » 5 

En définitive, la production écrite occupe une place assez importante dans l’enseignement du français 

langue étrangère. L’écriture est un enjeu incontournable pour les apprenants et pour les enseignants aussi 
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                                                                                                         Profesor, Stafie Elena-Raluca 

                                                        
3 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer (2001), Paris, Didier, p. 92 
4 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, évaluer (2001), Paris, Didier, p. 96 
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CHARACTERS: 

NARRATOR 
SWEET CHERRY 
GINGERBREAD 
KING JELLY RAINBOW 
LADY LINDA  
QUEEN WHITE CHOCOLATE  
THE GREAT UNICORN 

ACT 1 
SCENE 1 

NARRATOR: Do you like fairy tales? Would you like to go with me to the Land of Fairy Tales?  
LET THE MAGIC BEGIN! 

Joy, adventure, sweet dreams, 
and magic a fairy tale brings! 

You are a King or a Prince, 
a Queen or a Princess! 
You are always happy 

when you eat Rainbow Candy! 
 

(He is reading the invitation.) 
In honour of the fairy tale lovers, 

all loyal subjects of His Majesty, King Jelly Rainbow, are hereby invited to a grand celebration of fairy tales!                         
                                                   Who? What? Where? When? How? Why? How long? Let’s find all the answers!  
                                                                    Let’s discover and ‟taste” the sweet mysteries of Candy Land! 
     Once upon a time, there were two beautiful and adventurous girls named Sweet Cherry and Gingerbread.  
     They were very good friends. They were about 10 years old. 
     They lived in Coconut Land, which was in Grapefruit Galaxy far, far away...  
(They are singing.) “Co co nut co co co co co nut (coconut)” x3 
GINGERBREAD: How are you, Sweet Cherry? 
SWEET CHERRY: I’m a little bit upset, Gingerbread... 
GINGERBREAD: Why are you sad?  
SWEET CHERRY: Well, it’s raining heavily... so, we can’t play outside.  
GINGERBREAD: We can play together in the house! 
SWEET CHERRY: It will be very boring... 
GINGERBREAD: Let’s explore the house. We might find something interesting! Let’s look for a special game... 
SWEET CHERRY: Okay... (To herself) But we won’t have fun at all... 
Thirty minutes later...  
GINGERBREAD: Unfortunately, we didn’t find anything new and exciting. However, I don’t get discouraged and I 
don’t give up. 
                             Have you watched the adventure film “Long Live the Green Elves!”? 
SWEET CHERRY: No, I haven’t. When did you watch it? 
GINGERBREAD: I watched it last week. It was a wonderful film!  
                             Two girls were so bored... but they found an enormous wardrobe, opened it and entered a magical 
world! 
SWEET CHERRY: Oooh, and... what happened? I’m curious! 
GINGERBREAD: The girls went into a magic world and they met some funny and wise elves. 
SWEET CHERRY: You watched a fantastic film, Gingerbread!  
GINGERBREAD: Yes, you’re right. I really enjoyed it! I'll tell you what happened...  
SWEET CHERRY: Maybe, later... The rain stopped and a rainbow appeared!  
                              Look out of the window! (They both are looking out of the window) 
GINGERBREAD: What a beautiful rainbow!  
SWEET CHERRY: Yippee!!! I’m so happy! Now, we can go out and play!  
GINGERBREAD: Certainly! Let’s go out! I can’t wait to have fun in the sun! 
SWEET CHERRY: I’m going to fly! 
GINGERBREAD: I have an idea! Let's go to Rainbow Waterfall!  
SWEET CHERRY: Great idea! But... our parents don’t agree to go there because it’s far away... it’s in Candy Land!  
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GINGERBREAD: Last year we played and swam in the waterfall and we found the Candy Caves! We could explore 
them!     
SWEET CHERRY: OK. You convinced me! Let’s go! Let’s make our dreams come true! 
NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread left Coconut Land and went to Rainbow Waterfall.  
                        They had many sweet surprises! They found themselves in a land full of wonder and magic, where 
they came face-to-face with their favourite fairy tale characters!  

SCENE 2 
NARRATOR: They walked about 3 hours until they got to a meadow.  
                      They could see the green grass and colourful wildflowers everywhere.  
                      They stopped to admire the red poppies, white daisies and orange coneflowers.  
                      In the trees they saw sparrows, robins, nightingales and bluebirds and they listened to their songs.  
SWEET CHERRY: (Very surprised) Wow! Butterflies, bees, ladybugs and dragonflies are dancing in the air.  
GINGERBREAD: Grasshoppers are chirping and the wind is whispering.   
SWEET CHERRY: The sky is a feast for our eyes. It was a magical colour-changing sky 
GINGERBREAD: It is changing its colour from pink to emerald green and then to turquoise. 
SWEET CHERRY: The beauty of this meadow is breathtaking! We are very happy here!  
GINGERBREAD: What a spectacular landscape! Look at that giant mountain in front of us! 
SWEET CHERRY: What a blue crystal stream! Rainbow Waterfall is magical! 
GINGERBREAD: Its sound is so relaxing! 
SWEET CHERRY: The drops of water sparkle like brilliant diamonds!  
GINGERBREAD: It’s a perfect sunny day and the effect of the sunrays is incredible!  
SWEET CHERRY: Look the colours of the spectrum in that rainbow! We are in a fairy tale!                         
GINGERBREAD: Let’s leap through that waterfall into its hidden caves!  
SWEET CHERRY: OK. It will be a big splash! 
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: Wheee!  
GINGERBREAD: I think we found them!  
SWEET CHERRY: These are the Candy Caves! I’m so excited!  
GINGERBREAD: A new adventure is waiting for us! 
NARRATOR: How did Sweet Cherry and Gingerbread get there? It was our secret! Shh! 

ACT 2 
SCENE 1 

NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread explored the Candy Caves and they were fascinated by them!  
They walked through the secret Shining Chocolate Passage and they found the Great Jelly Rainbow.   
Then they slipped and slided away and they went down on the fluffy Cotton Candy Field by magic. There they were 
welcomed with open arms by a handsome elf. 
KING JELLY RAINBOW: Sweet morning! What cute girls!  
                                         How did you get here? I’ve never seen you before. 
SWEET CHERRY: Sweet... morning! I’m Sweet Cherry and she’s Gingerbread, my best friend. 
KING JELLY RAINBOW: Nice to meet you, dear Ladies! You are as sweet as your names! 
                                        “Cherry” is a symbol of education and “gingerbread” is a symbol of love and generosity.  
                                          Welcome to Candy Land! Welcome to this magical kingdom! 
                                          May I introduce myself?  
                                          I’m the King of Candy Land, King Jelly Rainbow. I’m honoured to have you here! 
GINGERBREAD: Your Majesty! King Jelly Rainbow!  
SWEET CHERRY: Your Majesty! What a lovely name you have got!  
KING JELLY RAINBOW: Well... I sometimes eat some pieces of jelly from the Great Jelly Rainbow. 
GINGERBREAD and SWEET CHERRY (laughing): You are very funny, Your Majesty! 
KING JELLY RAINBOW: Many thanks, dear Ladies!                                                                                                         
                                         I invite you to join me on a Candy Tour! 
NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread had a very different morning – a sweet morning!  
                      The sweet magic of the land filled their hearts, after the long tour of the Candy Land by cupcake train.  
GINGERBREAD: Where can we have lunch, Your Majesty? We are hungry. 
KING JELLY RAINBOW: I apologise, but I can’t help you, dear Ladies.  
                                         I have an important kingdom meeting. I have to meet the elves Duke Sugar and Knight 
Honey. 
SWEET CHERRY: It’s OK. We see. You have many responsibilities!  
KING JELLY RAINBOW: Can you see those dancing trees of mint ice cream and those singing houses of fudge? 
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: Yes, we can.  
KING JELLY RAINBOW: OK. As soon as you get there, you will meet Lady Linda, the Talking Lollipop.  
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                                          She will show you the best restaurant in Candy Land. You will eat an unbelievable meal 
there! Sweetbye! 
SWEET CHERRY: Thank you so much for the Candy Tour, Your Majesty! Sweetbye! 
GINGERBREAD: You were a great host! Byeee, kind elf – sorry, Your Majesty! 
KING JELLY RAINBOW: (Laughing) HA! HA! HA! Enjoy your lunch! See you soon, dear Ladies! 
NARRATOR: Real magical kingdom, real sweet fairy tale characters, real candy tour... 

SCENE 2 
NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread walked for about an hour to find Lady Linda, the Talking Lollipop.  
                      They went past the dancing trees of mint ice cream and singing houses of fudge.  
                      They could smell the mint blossom, burnt sugar, nuts, dried fruit, honey, vanilla and lemon peel.  
                      They danced with the enchanting trees and sang in the magic houses. They had a wonderful time 
together! 
                         After that, they met Lady Linda. She was wearing a lovely mauve and purple dress. She was so full of 
life! She was playing the piano by the milk chocolate river. There was a marvellous smell of melting chocolate!  
(Lady Linda and the girls are singing.) “Lollipop, lollipop,  
                                                                   Oh lolly, lolly, lolly x3 
                                                                   Lollipop!”  
SWEET CHERRY: Good....Sweet afternoon, Your Royal Highness! We are Sweet Cherry and Gingerbread.  
LADY LINDA: Sweet afternoon! I’m Lady Linda, the Talking Fruity Lollipop. May I help you?  
SWEET CHERRY: His Majesty, King Jelly Rainbow, told us that you could help us to find a restaurant. We are 
starving! 
LADY LINDA: Yes, of course. I recommend you a wonderful restaurant called ‟Homemade Chocolate”!  
                        Can you see those marshmallow flowers and that white chocolate fountain?  
                        Follow that white chocolate path in order to arrive at the restaurant.  
GINGERBREAD: Thank you for helping us, Lady Linda. Your Highness.... 
LADY LINDA: You’re welcome! I would do anything for such adorable girls! You are sweeter than honey! 
NARRATOR: They went to the restaurant. They were smiling and laughing; they had plenty of sweet energy...  
                           When they got there, they ordered the tastiest lunch they had ever eaten: cherry tomato soup, 
sweet and spicy chicken balls, mashed sweet potatoes and triple-layer chocolate mousse. There was a masterpiece 
in art on their plates, not food! 
                       After they had had lunch, they got a surprise visit from Queen White Chocolate! 
QUEEN WHITE CHOCOLATE: Sweet afternoon! Welcome to the Wonderland of Sweets! I’m Queen White Chocolate. 
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: Sweet afternoon, Your Majesty! 
SWEET CHERRY: We are Sweet Cherry and Gingerbread.  
QUEEN WHITE CHOCOLATE: Nice to meet you, Lady Sweet Cherry and Lady Gingerbread!    
                                                   How was your royal lunch? 
GINGERBREAD: It was delicious!!! We will never forget its taste and shape!  
QUEEN WHITE CHOCOLATE: So, you loved it! Ha! Ha! Ha! Would you like to live here?  
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: Yes, we would! 
QUEEN WHITE CHOCOLATE: Do you believe in unicorns?  
SWEET CHERRY: Of course, I do!  
GINGERBREAD: Sorry, I don’t think they exist!  
QUEEN WHITE CHOCOLATE (She is smiling wisely):  
                                 There is a white cave of almond biscuits, where The Great Unicorn lived.  
                                 It’s the only unicorn in the world. He’s my best friend! Could you give a message to him, 
please? 
SWEET CHERRY: Sure, why not! It’s a pleasure for us, Your Majesty! 
QUEEN WHITE CHOCOLATE: This is my note for The Great Unicorn! Here you are. Many thanks!  
                                                    Go down the dark chocolate road! Sweetbye, Lady Sweet Cherry and Lady 
Gingerbread! 
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: Sweetbye, Your Majesty! 
NARRATOR: The girls followed the dark chocolate road to find the mysterious cave of almond biscuits and the only 
unicorn in the world.        

ACT 3 
SCENE 1 

NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread went into a silent forest with sweet-smelling trees. There they saw 
trees of rainbow cake, lemon meringue cake and apple crumble and they ate all of those special cakes...  
                        In the middle of the forest they found the white cave of almond biscuits, but a noise scared them: 
‟Sweet Neigh!”                                                                                                                                         
                        The Great Unicorn had made a magical sound like the light breeze, which only the girls could hear. 
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GINGERBREAD: Listen! What a sweet noise! Who is it? 
SWEET CHERRY: I don’t know, Gingerbread. Maybe it’s... 
GINGERBREAD: Do you think we'll find The Great Unicorn, Sweet Cherry? 
SWEET CHERRY: Certainly, Gingerbread!But let's hurry up because it’s getting dark! My mother will worry about 
me if I'm not at home. 
GINGERBREAD: You’re right! My mom will worry about me, too! 
SWEET CHERRY: Look, Gingerbread! Here is the cave of almond biscuits! It’s unique! 
GINGERBREAD:  Let’s go inside! What a warm and magical cave! And the almond biscuits are delicious!  
SWEET CHERRY: You always think about sweets! 
GINGERBREAD: Yes, I do! I have a sweet tooth! 
SWEET CHERRY: What is that glittering light in the cave? 
GINGERBREAD: Be patient! Shh! Be quiet, please... There he is!  
SWEET CHERRY: Wooow! Look at him! 
SWEET CHERRY and GINGERBREAD: The Great Unicorn! 
NARRATOR: The girls came close to the light slowly and they could see a superb unicorn in front of them!  

SCENE 2 
 NARRATOR: Suddenly, they woke up in their bedrooms in the morning...  
GINGERBREAD: What a sweet dream I had! 
SWEET CHERRY: So did I! Was it only just a sweet dream? 
GINGERBREAD: Didn’t we go to Candy Land?!?  
SWEET CHERRY: I don’t think so. We did go to Candy Land!  
GINGERBREAD: Did we come back home? 
SWEET CHERRY: Certainly! 
Three seconds later... 
SWEET CHERRY: I’ve got a ruby and pearl bracelet around my wrist. 
GINGERBREAD: I’m wearing a bracelet, too! I like it so much! 
SWEET CHERRY: It’s so beautiful, so “sweet”! There is something written on our bracelets. 
GINGERBREAD: What is it written? 
SWEET CHERRY:  ‟What a sweet day!”  
GINGERBREAD: It’s the magical greeting in Candy Land! 
SWEET CHERRY: It’s a message for us!                     
GINGERBREAD: So, we didn’t have a sweet dream! We did discover Candy Land! We met fairy tale characters! 
SWEET CHERRY: Yes, you’re right! And we ‟tasted” its sweet mysteries! 
GINGERBREAD: You and...  your sweet tooth! 
NARRATOR: Sweet Cherry and Gingerbread tried to tell their parents all about Candy Land, but none of them 
believed them. 
They revisited Candy Land to feel again the magic of the fairy tales! How? They said the magic words ‟What a 
sweet day!” three times. They had fun with King Jelly Rainbow, Queen White Chocolate, Lady Linda, the Great 
Unicorn and the other friends and... they all lived happily ever after! 

May the “sweet” magic of the fairy tales be with them and you forever! 
The End 

DELIA-ELENA CIOLAC and ANDREEA STAHIE  Form: 7C  
Coordinator: teacher LĂCRĂMIOARA ILICA 
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CUM POT SCHIMBA CĂRȚILE LUMEA?! 
 

Cărțile pot schimba vieți. E o realitate pe care nimeni nu o contestă teoretic, deși sunt mulți aceia care 

nu o trăiesc la nivel practic. Ele au o astfel de putere asupra noastră și reflectă ca o oglindă lungul șir de secole a 

vieții omenirii, istoria luptei sale pentru existență, pentru un viitor mai luminos. Literatura, în special cărțile de 

ficțiune, este în stare să schimbe personalitatea cititorului, grație experienței pe care o trăiește în timpul lecturii. 

Prin lectură oamenii descoperă lucruri pe care nu le știau despre lume și despre ei înșiși.  

„Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri. Omul care nu citește trăiește doar una.'', spunea un 

mare scriitor. Fiecare carte are omul ei pe care îl adăpostește între coperțile sale, deschizându-i porți spre un 

univers unde totul este posibil. Cititorul are libertate nelimitată la imaginație, gândurile sale fiind într-un 

continuu dinamism. Cărțile constituie un refugiu al sufletului fiecăruia dintre noi. Idei și emoții ne sunt 

împărtășite de scriitori prin intermediul creațiilor lor. Experimentăm alături de ei puncte de vedere, teorii și 

experiențe de viață. Nicio persoană nu va uita lecturile copilăriei sale care au avut un mare impact asupra a ceea 

ce a devenit acum. Absorbit de evenimentele cărții, cititorul plânge, râde, visează, este melancolic, iubește. 

Trăită intens, emoția devine sentiment, mai târziu transformându-se în stil de viață. Nimeni nu este singur, atât 

timp cât visurile și eforturile de a le împlini sunt împărtășite cu persoane de pe orice continent, din orice timpuri. 

Prin urmare, lecturile reprezintă punți de legătură cu diverse personaje de care ne atașăm chiar și în mod 

involuntar. De cele mai multe ori, impactul unui personaj principal se răsfrânge asupra vieții noastre. Fără să ne 

dăm seama, luăm o parte din el și o transformăm astfel într-o parte din noi. Totuși, cărțile nu sunt doar un mod 

de a ne lega de alte persoane, ci și o modalitate de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine. Poveștile ne pot inspira, 

ne pot deschide mintea, ne pot face fericiți și, uneori, ne ajuta să 

ne pavăm drumul spre succes. De mai multe ori înțelegem mai 

bine ce am trăit în momentul în care citim lucruri asemănătoare și 

schimbăm propria perspectivă cu cea a autorului. 

În al doilea rând, cartea este mica mobilă a minții 

noastre, unealta care vine în ajutorul lenei de a gândi, 

insuficienței noastre, cum și bucuriilor sufletului. Citind învățăm 

să empatizăm cu personajele și, implicit, cu persoanele din jurul 

nostru. Astfel ne îmbunătățim abilitățile sociale și reușim, cu mai 

multă ușurință, să avem un comportament adecvat în orice 

circumstanțe. Prin greșelile personajelor reușim să deosebim 

binele de rău. Experiențe noi, trăite prin intermediul lecturii, pot 

constitui elemente de motivare, precum și o sursă de informații 

prețioase pe care le putem adapta vieții noastre. Cu toate acestea, e important de reținut că nicio carte nu ne 

schimbă cu forța. Ele ne oferă informații, idei, strategii, însă cei care decid să le aplice în realitate sau nu, 

suntem noi. 

În concluzie, cărțile au un impact major în dezvoltarea fiecărui individ, și cum schimbarea începe din 

fiecare dintre noi, ele contribuie la schimbarea întregii lumi. 

Elisa Diaconiţa, clasa a VIII-a C 

Profesor coordinator, Oana Filip 

 

CASA PĂRINTEASCĂ 
 

Există un loc pe care îl iubesc și unde mă simt minunat. Acel loc este acasă, împreună cu familia mea. 

Aici mă bucur de fiecare moment și mă simt mereu în largul meu. Cu siguranță, orice persoană când ajunge la 

casa părintească, unde a copilărit și de unde are cele mai frumoase amintiri, nu mai vrea să plece. Aici toți își 

găsesc liniștea și își amintesc cu duioșie de momentele frumoase ale copilăriei. 

Cu trecerea timpului, dorul de casa părintească devine tot mai chinuitor, iar dorul părinților la fel. Este 

locul unde am învățat să deosebim binele de rău, unde am primit toată dragostea, binecuvântarea și căldura de 

care orice copil are nevoie. Este minunat să știi că ai un colț de rai unde nu îți este frică și poți fi tu însuți. 

Casa părintească este un loc sfânt pentru orice om, este locul unde a învățat să meargă, să vorbească, să 

se comporte, să fie om. Eu mă bucur că încă sunt copil și trăiesc aceste clipe minunate alături de familia mea. În 

casa părintească sentimentele de fericire, emoție, iubire, liniște sunt la intensitate maximă. Nu există sentiment 

mai plăcut decât să primești dragostea nemărginită a părinților. Este foarte trist că în zilele noastre sunt copii 

care nu se pot bucura de acest loc minunat și nici de dragostea părinților lor. Consider ca sunt un copil norocos 

și le mulțumesc părinților pentru că îmi oferă tot pentru a avea o copilărie fericită. 

 

Roșu Diana, clasa a VI-a C 

Profesor coordonator, Oana Filip  
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CASA PĂRINTEASCĂ 
 

Casa părintească nu se vinde! Cum să vinzi un loc atăt de sfânt, în ea ai crescut, în ea ai copilărit, bani 

ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea-i grea, însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care mama ne 

aștepta. În viață se întâmplă adesea ca să fie vândută casa în care te-ai născut, în care ai crescut, spre regretul 

unora dintre noi.  

În casa părintească am făcut primii pași..... am aflat ce înseamnă o familie. Cu trecerea anilor, dorul de 

casă devine tot mai chinuitor, iar dorul mamei tot mai apăsător. În sufletul nostru, acel ACASĂ rămâne un altar 

în fața noastră. Îngenunchem cu ochii în lacrimi de dorul apăsător, strigând de fericire „Am ajuns acasă, mamă 

dragă!”. Putem să ne mutăm și la Polul Nord, dar asta nu va însemna că acel loc se va numi „Acasă”.  

Îmi amintesc toate momentele plăcute alături de frații și părinții mei, mă fac să surâd toate aceste 

lucruri, mă duc cu gândul doar la un singur loc, un loc numit ,,ACASĂ”. 

 

Adina Olteanu, clasa a V-a B 

Profesor coordinator, Oana Filip 

 

TATA 
 

O singură dorință de mi s-ar îndeplini, 

Mai mare de atât nu poate fi, 

Încă sper să fie cu putiință, 

Cu tata să vorbesc o zi! 

 

Ființă încânătoare el era, 

Cu vorbe și sfaturi bune mă-ndemna, 

Și el mereu, mereu spera  

Că drumul meu în viață se va lumina! 

 

Tată, tu ești lucefărul inimii mele 

Ce cu amintirea îmi luminezi suflletul, 

Și mereu ma gândesc agale, 

Cum s-au dus acele amintiri, cum s-a dus totul. 

  

Când se înserează, mereu la cer privesc, 

Chipul tău format din stele eu îl văd. 

Așa cum soarele și luna strălucesc, 

Atât de mult eu te iubesc! 

 

Mihalcea Ioana-Bianca, clasa a VII-a C 

Profesor coordonator, Filip Oana 

CHIPUL BLÂND AL MAMEI MELE 
 

Mama, cu chipul ei blând, 

Îmi ghicește orice gând 

Mă ajută de greșesc 

Mă învață să iubesc. 

 

Mă alintă și mă ceartă 

Mă iubește și mă iartă 

Și rămân cu-n singur gând 

Mama-i chipul cel mai sfânt. 

 

Romanița Agapie, clasa a VII-a A 

Profesor coordonator, Oana Filip 

 

 

 

 

EMINESCIANA 
 

Visuri trecute 

V-ați dus.. 

Sură-i sara.. 

Sub bolta cea înaltă. 

 

Pe mișcătoarele cărări 

În aer rumene văpăi 

Răsare luna liniștit, 

Lumina și-o revarsă 

 

Și sub bolta cea senină 

Și de-a soarelui căldură, 

O rază te-nalţă, un cântec te duce 

A fi sau a nu fi… dar știe oricine 

 

Pe un deal răsare luna, 

Sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici 

Și eu trec tăcut ca moartea, 

Către schitul sfânt și vechi. 

 

Apopei Ioana Doriana, Bodron Maria Ștefana, 

clasa a VIII-a C 

Profesor coordonator, Oana Filip 



 

28 

 
28 

ÎNTRE CODRII DE ARGINT 
 

Între codrii de argint,                                            

Pe un deal frumos, uitat,                                          

Şade chiar căsuţa mea.                                          

 

Între codrii de argint,                                             

Am copilărit.                                                          

Salcâm. Măr. Păr…                                                

Ce îndurare…Viaţa se duce                                    

…printre pleoape!                                       

 

Între codrii de argint,                                             

…Tresar!                                                               

Draniţa de altă dată…                                            

Lemnul brav ce mi-a făcut                                     

Cămin şi viaţă călduroasă.                                      

                                                                                

Între codrii de argint                                                

Parcă văd… 

Râsete, vioaie strigăte, 

 

 

 

 

 

 

 

Parcă şi o lăcrimioară, 

Fericirea mi-o strecoară. 

 

Între codrii de argint, 

Uite, mă așteaptă mama 

Văd de-odată şi plăcinte, chiar turtiţe. 

 

Între codrii de argint,                                

Colinde, daruri, cozonaci 

Ouă roşii, iepurşi vin şi-mi spun: 

Stai ne-ndurerată… 

Ceaţă, între codrii de argint…  

Lacrimile curg şuvoaie 

Mă despart acum de tine… 

Blândă casă din povești… 

Jucării, la revedere! 

Ne vedem…atunci când lumea  

Va fii bună, de ce nu…’ngăduitoare… 

 

Georgiana Filioreanu, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Oana Filip 

IMAGINAȚIA MEA 
 

Un câine în două mâini, 

Un om pe patru picioare, 

Un ochi pe jumătate roz, 

Un perete pe asfalt, 

Un stâlp pe degețele, 

Un diamant în locul meu, 

O cale ferată în mintea mea, 

Eu pe capul meu, 

O minge pe drumul meu,  

O lume plina de magie. 

  

DRUMUL VIEȚII 
 

Am luat un pește,  

l-am rupt și din el a ieșit un melc 

pe care l-am zdrobit, iar din el a ieșit o găină, 

care cotcodăcea întruna, 

am pupat-o, ea a tăcut şi s-a făcut o pasăre, 

s-a lovit de un stâlp și s-a transformat într-un 

cățel 

care alergă fericit în mintea mea. 

 

EU... 
 

Eu nu sunt copil, 

care să nu stea să privească cerul înstelat. 

Eu nu sunt copil, 

care să nu facă obrăznicii. 

Eu nu sunt copil, 

care să nu zâmbească. 

Eu nu sunt copil, 

care să nu se strâmbe. 

Și sunt toate acestea, 

pentru că sunt un copil bun. 

 

INIMA 
 

O culoare roşie aruncată pe foaie 

Ce sare toată ziua în sus. 

Bate mingea pe tărâmul cel mare 

Pentru lumea întreagă ce a ajuns! 

 

FERICIREA 
 

Din cauza vacanţei, 

deodată  

plutea ceva în zbor, 

umbla pe lângă mine cu mâinele plăpânde 

Fericirea cea cu jucăușa-i privire!  

 

Ghiban Elena, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan  
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DORINŢA  
 

Aş vrea să fiu 

halatul ei alb 

ca să îi simt atingerea fină. 

părul ei… 

ca să mă mângâie uşor. 

ochii ei, 

ca să-i arăt ce-i mai frumos 

apa ei,  

ca să mă dorească 

copilul ei, 

ca să îi spun: „TE IUBESC!” 

  

                                         Scrisă pentru MAMA 

  

VIS  
 

Ȋn capul meu se ascunde un vis 

care vrea să fie mare, 

Ȋn vis se ascunde un poet 

care vrea să scrie versuri fără încetare. 

Ȋn poet se ascunde arta 

care nu îl lasă liniştit niciodată     

Ȋn artă se află un ghiocel                                                                                                          

care îşi aşteaptă timpul 

Iar în capul ghiocelului, 

se află IUBIREA,  

pe care vrea să o împărtăşească cu mine. 

 

Ghindăoanu Andreea, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 

PE ULIȚA COPILĂRIEI MELE  
 

O librărie pe cer 

și-o pasăre pe asfalt, 

niște case şi-un bloc înconjurate de iarbă, 

copii jucându-se cu o minge 

și cățeii lătrând toată ziua, 

cofetăria cu dulciuri şi bomboane 

înconjurată de multe camere. 

Eu şi prietenii mei plimbându-ne cu rolele  

pe uliţa copilăriei noastre. 

    
CAMERA MEA 
 

Camera mea este un univers magic  

în care toate ființele de pe pământ se întâlnesc 

pentru a sta la o cafea. 

Camera mea nu este mare,  

dar încap toți preoextratereștrii.  

Îmi place să stau cu ei de dimineață până seara.  

În camera mea am o canapea cu șerpi și un 

televizor mare.  

Când dau drumul la o parte, camera mea devine o 

planetă.  

Toți ursuleții vin în ea.  

Am și WIFI, dar îl folosesc numai pentru a-mi 

pune poze pe facebook cu prietenii mei 

preoextratereştri.  

Intrați pe pagina mea pentru a-mi vedea camera! 

Vă aştept! 

 

Golumbec Sonia, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan

CAMERA SECRETĂ 
 

M-am trezit de dimineață înconjurat de pești multicolori care înotau grațios deasupra patului meu, 

iar înotătoarele lor erau aripi de înger. 

Până și Cory, sanitarul din acvariul meu, avea aripi de culoarea cerului și ochi de vultur. 

Patul meu era o navă spațială înconjurată de stele  

mai strălucitoare decât soarele.  

Biblioteca era sediul de control al navei mele,  

iar lampa părea să fie farul din Alexandria înconjurat de cei doi porcușori de Guinea,  

având misiunea de a aprinde lumina în fiecare seară. 

Pisica Garfilduț alerga în două picioare ca să câștige Maratonul arctic. 

Ce putea să fie mai incredibil și mai frumos decât caietele  

în care temele erau deja scrise de către prietenii mei necuvântători?!  

În fiecare zi este o aventură să îmi petrec timpul în camera mea secretă. 

 

Ciobanu Răzvan, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan  
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ARICIUL 
 

În curtea mea, 

Au venit, iarna, 

Cinci arici  

Pogonici. 

 

Am aflat că un arici 

Avea câteva zgârâieturi mici,  

Mulți țepi rupți 

Și doi pui micuți. 

                          

Imediat, în casă, i-am îngrijit 

Și ne-am împrietenit. 

Când primăvara a venit,  

Ei mai bine s-au simțit.  
 

Așa că i-am eliberat, 

Bucuroasă că i-am salvat. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                    
 

 

OCROTEȘTE TERRA! 
 

Planeta noastră, Terra, 

Arată ca sfera. 

Și are mulți locuitori: 

Unii sunt chiar tenori. 

Are și ape multe, 

Și câte și mai câte... 

Dar noi trebuie s-o ocrotim 

Și respectuoși cu ea să fim! 

Gunoaie, pe jos, nu trebuie să aruncăm, 

Și pădurile nu trebuie să le defrișăm,  

Că planeta noastră se-ntristează 

Când fabricile, la noi, în țară, 

„parchează”! 

 

O să ne dăm seama, la un moment dat, 

Că am făcut un mare păcat 

Când, pe jos, gunoaie am aruncat! 

 
Ioana  Otea,  clasa a IV-a A                                      

Profesor coordonator, Ana Timofte 
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PREDESTINAT 
 

III 

Derron se plimba printre rafturile prăfuite și citea titlurile fiecărui volum. Pe unul scria Războiaiele 

Împărăției de Purpură. O trase afară de pe raft. Pe copertă era desenată o coroană încrustată cu ametiste și 

încadrată de firicele de energie de culoare neagră, ce dansau în jurul ei precum șerpii. O puse la loc și se uită 

după altă carte. Se întinse după una de pe un raft mai înalt. Titlul Cavalerii de Smarald era scris în relief pe 

copertă și strălucea dacă îl priveai dintr-un anumit unghi. Judecând după restul cărților, se afla în secțiunea de 

ficțiune. Lui Derron îi plăceau astfel de lucruri, mereu a fost pasionat de Evul Mediu, cavaleri, vrăjitori și toate 

cele, dar prefera mai mult filmele decât 

cărțile.             

Încerca să meargă mai departe, dar 

îi era din ce în ce mai greu. Biblioteca era 

slab luminată în partea aceasta și 

surprinzător de umedă. Înainta încet spre 

cea mai întunecată zonă din spatele raftului 

de ficțiune. Se făcuse dintr-odată foarte frig 

și se auzeau sunete ciudate ca foșnetul 

frunzelor uscate de toamnă. Se apropie de 

peretele umed și crăpat, dar simți un curent 

și ceva necunoscut. Un miros de cărămidă 

amestecată cu lemn dulce era purtat de o 

briză ușoară ce venea dinspre perete. 

Credea că doar își imagina, dar când întinse 

mâna din instinct să atingă peretele, mâna 

lui disparu până la încheietură. Se panică 

intenţionând să se retragă, dar se împiedică și căzu ca un bolovan prin peretele-iluzie. Ceea ce văzu dincolo de 

acesta depășea cu mult orice film SF.   

-  Nu pot, Leo, pur și simplu nu pot să țin un asemenea secret, spuse repede Aquarius. 

- Trebuie să poți! Nu îți dai seama ce înseamnă asta pentru noi, restul? Dacă frații noștri de pe Pământ 

află despre băiat, și cu siguranță o vor face mai devreme sau mai târziu, îl vor împiedica să ne elibereze de aici. 

- Vor afla mai devreme sau mai târziu Leo, știi asta. Accept să tac o perioadă pentru că mereu m-ai 

ajutat la nevoie, dar trebuie să îi spun lui Ophiuchus. El este liderul nostru şi are dreptul să știe. 

- Nu îți bate tu capul cu asta, dragă frate. O să îl informez chiar eu, iar tu relaxează-te. Știu că e foarte 

neplăcut să experimentezi forța prezicerilor, o să pun pe cineva să te servească cu cele mai proaspete fructe. 

- Mulțumesc, Leo! bâigui Aquarius. Nu era foarte sigur de intențiile fratelui său. De obicei acesta nu se 

comporta așa politicos cu el. Simțea că era ceva dubios la mijloc, așa că, după ce fratele său plecă, îl urmărise și 

descoperise că acesta cu siguranță nu se îndrepta spre camerele lui Ophiuchus, ci spre arena de luptă din centrul 

orașului. 

 

IV 

 
Derron fu mai mult decât surprins când în fața lui văzu un tunel lung, la capătul căruia strălucea o 

lumină intensă, albă. În afară de acea lumină, tunelul era foarte întunecat, iar strălucirea aceea îl orbea și nu 

putea să își tină ochii deschiși. Făcu un pas în față și brusc se aprinseră două torțe de pe peretele tunelului. Mai 

facu un pas şi alte două torțe se aprinseră, apoi alt pas și tot așa până își dădu seama că merge pe un hol lung, 

decorat în stil medieval. De o parte și de alta erau uși din stejar masiv de un maroniu închis. Covorul pufos, 

împletit cu fire de aur pe margini parcă îl hipnotiza cu modelele sale, roșu-sângerii, iar Derron ar fi putu jura că 

văzuse rubine încrustate în acesta. Pe alocuri mai văzu niște măsuțe cu blat de marmură și schelet de argint... sau 

cel puțin așa bănuia. Pe mese erau așezate vaze cu  flori aproape transparente, ce îl izbeau cu mirosul lor 

îmbietor. Nici nu își dăduse seama că ajunsese într-o camera circulară, aceasta avea tavanul boltit pictat cu 

diferite chipuri. Draperii grele de mătase aurie încadrau ferestrele. 

Nu putea ignora globul uriaș din mijlocul camerei, deoarece de la acesta venea lumina aceea orbitoare. 

Derron nu mai văzuse așa ceva în viața lui. Semăna cu un fel de atom, precum cel a cărui schemă era în logo-ul 

de la NASA. Avea două inele ce se intersectau precum inelele planetei Saturn. Globul era împărțit în trei: în 

partea de sus erau primele douăsprezece cifre romane, în mijloc erau niște semne ciudate, iar în partea de jos 

nişte nume și mai ciudate. Atât numele, cât și simbolurile erau tot douăsprezece la număr.  
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Globul - sau ceea ce credea Derron că era- stătea suspendat în aer, deoarece nu se vedea niciun fel de 

scripete de susţinere. Dădu ocol acestuia de câteva ori și rămase impresionat. Chestia aceea chiar plutea fără 

niciun fel de ajutor. Se mai uită de câteva ori la el, apoi își pierdu interesul și se așeză într-un jilț de catifea 

albastră, descoperind că era foarte confortabil. Își fixă ochii tot la acel glob misterios și totuși avea sentimentul 

că el era cel urmărit.  

Aquarius îl urmări pe fratele său până în arena de antrenamente. Arena era o clădire ovală cu un 

acoperiș retractabil pentru vreme nefavorabilă, ce avea o capacitate de zece mii de locuri, o lojă pentru familia 

regală și celule pentru gladiatorii care se ucideau unul pe altul pentru distracția spectatorilor.  Păcat că aceste 

lupte pe viață și pe moarte nu au avut loc încă. Hector, ultimul creator de lumi, i-a întemnițat în dimensiunea 

asta unde nu era nimeni altcineva. Lumea era proiectată în așa fel încât să semene cu Roma antică,  doar că era 

suspendată pe un nor gigantic, o masă pufoasă și în același timp foarte solidă. Aquarius mereu se simțea ca și 

cum ar fi călcat pe vată de zahăr. Leo mergea calm spre cufărul cu arme din capătul nordic al arenei de luptă. Ca 

orice membru al Zodiacului, Aquarius avea o vedere excepțională, dar știa că nici simțurile lui Leo nu erau mai 

prejos și mai știa că poate apărea în spatele lui cât ai bate din palme. 

Dar Leo nu părea să fi simțit prezența lui, deci ori era foarte concentrat pe ceea ce făcea, ori nu îi păsa 

dacă o să fie prins sau nu. Scoase din cufăr un pumnal lung, mai lung decât unul normal, iar Aquarius nu 

înțelegea pentru ce îi trebuia, de vreme ce ei nu aveau nevoie de antrenament pentru luptă, date fiind puterile lor 

formidabile. Leo își puse pumnalul la brâu și închise cufărul, iar după aceea se întâmplă ceva ce Aquarius nu 

mai văzuse de mai bine de un mileniu. Fratele său își luă pur și simplu zborul și pluti peste arenă până la 

camerele lui. Aquarius rămase cu gura căscată Ei nu aveau puteri în lumea aceea, exceptându-le pe cele 

elementare ca auz, văz, forță și miros, într-adevăr foarte bine dezvoltate. Zborul și darurile specifice fiecăruia 

erau anulate aici, dar fratele său chiar zburase.  

După ce se dezmetici, Aquarius își aduse aminte de pumnal. Deși nu îi acordase o atenție deosebită 

atunci,  acum credea ca are de-a face cu activarea puterilor lui Leo și de aceea pornise imediat în direcția în care 

o luase acesta. 

-  Leo, ai face bine să îmi dai niște explicații imediat, pufni Aquarius când intră în camera acestuia. 

- În legătură cu ce, dragă frate? Să încep cu redescoperirea puterilor mele sau cu faptul că îl voi ucide 

imediat pe dragul nostru lider? Leo stătea întins în patul său și vorbi de parcă purta o conversație obișnuită cu 

cineva, deși ceea ce spusese îl lăsă fără cuvinte pe Aquarius, care nu mai știa ce să creadă despre fratele său. 

- Ascultă aici! Nu te mai juca cu mine, nu te purta de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat! Leo se juca 

absent cu pumnalul și privea spre tavanul camerei. Deodată se ridică și de data asta păru mult mai serios când 

vorbi: 

- Nu mă joc cu tine și nu ți-aș fi spus toate acestea dacă nu aveam încredere în tine. Trebuie să îți spun 

ceva important. Nu Hector ne-a luat puterile atunci, ci Ophiuchus. L-am văzut acum câteva zile cum își folosea 

darul său. Oricum, m-a observat în timp ce îl priveam, dar nu a zis nimic. I-am promis că o să păstrez secretul, 

dar promisiunile se mai încalcă uneori. 

- Nu cred asta, nu vreau să cred asta! Leo, cum poți spune asemenea nerozii? El s-a purtat mereu bine 

cu noi și a fost un conducător de încredere. În plus, ce înseamnă puterile pentru noi? Adică... nu e niciun război 

acum și nu putem să ne distrăm pe Pământ chinuind oamenii. 

- Idiotule, tu nu știi ce însemnă puterile pentru noi? Fac parte din ființa noastră! Nu ai de unde să știi 

pentru ca tu ești Oracolul, nimeni nu îți poate lua acest dar, nici măcar un creator de lumi... Dar noi ceilalți ? 

Crezi ca e drept că doar el să își păstreze puterile? 

- Așa este, nu am de unde să știu, dar un lucru știu sigur. Nu poți ucide un membru al familiei pentru 

ceva ce poate fi rezolvat. Da, ne-a mințit, dar dacă el v-a luat puterile, înseamnă că el le poate returna. 

- Nu e vorba despre asta! Și nici nu ni le poate da înapoi. L-am tras de limbă până a spus tot. A făcut un 

fel de pact cu Hector: toate puterile noastre pentru puterile lui. In plus, el poate călători liber între Pământ și 

lumea noastră. Mie mi-a dat puterile înapoi chiar dacă a riscat să și le piardă pe ale lui, oricum merită asta pentru 

toți anii în care ne-a mințit! 

- Dacă ceea ce spui chiar este adevărat, atunci... De fapt, nici nu mai contează! Nu îl poți ucide pur și 

simplu, e totuși fratele și liderul nostru. 

- Nu îmi aduc aminte să îți fi cerut părerea... Vreau însă să îmi răspunzi la o întrebare simplă: lupți cu 

mine sau împotriva mea ?   

 

Va urma 

 

Ciprian-Constantin Agavriloae, clasa a XI-a B 

Profesor coordonator, Mihaela Pavăl 

 


