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ÎN ANUL CENTENARULUI! 
 

România  Mare (din păcate ciuntită) face astăzi 100 de ani, 100 de ani de la momentul 1918, care a 

constituit apogeul unității românilor. 1918 este meritul celor care și-au asumat responsabilitatea enormă în cel 

mai important moment al istoriei noastre. Fără munca lor și fără puterea de a trece peste diferențele politice, nu 

știm cum ar fi arătat această 100 de ani.  

Din fericire au fost acolo și au făcut ceea ce a trebuit. 

Citându-i pe Ferdinand Lot și Gheorghe Brătianu, povestea de 

succes a Unirii este „un miracol și o enigmă”, dar Unirea rămâne 

prin forța împrejurărilor – o Românie victorioasă, pe care ne face 

plăcere să ne-o imaginăm frecvent, în care proiectăm toate 

speranțele și iluziile noastre de astăzi. Ea este fără îndoială - cu 

toate neajunsurile - o victorie istorică a României de atunci 

(societate, clasă politică, organizare administrativă, școală, 

diplomație etc.)  

Noi nu avem astăzi țara pe care au visat-o bunicii noștri, 

România Mare, iar noi avem responsabilitatea împlinirii visului lor. 

Este necesar să avem responsabilitatea unui vis împlinit, iar pentru 

acest lucru trebuie să devenim conștienți că este în continuare o luptă pentru a-l păstra. Dincolo de viața de zi cu 

zi, 1 Decembrie este o zi a responsabilității. 

 Unirea făcută la 1918, de niște vizionari, rivalizează palid azi cu faptele de "vitejie" ale personajelor 

contemporane. De aproape 30 de ani nu facem decât să destrămăm ideea națională, ideea de stat. Facem tot ce 

putem ca să desfacem unitatea națională, nu să o întărim,  nu se mai dă suficientă atenție istoriei în școală, 

pentru că se încearcă să ni se șteargă istoria, se încearcă să ni se șteargă tot trecutul, iar fără să ne cunoaștem 

istoria, fără să ne cunoaștem rădăcinile, nu avem o identitate și nu vom putea realiza niciodată nimic.  Ne 

prefacem că nu vedem situația românilor din Bucovina, din sudul Basarabiei din Serbia si Ungaria, supusi unei 

deznaționalizări feroce din partea autorităților ucrainene, sârbe și maghiare sau a maghiarizării românilor din 

Covasna și Harghita. Suntem absenți și din Basarabia, și uităm ca aproape 130 de localități și Consilii raionale 

au votat reunirea.  

Într-un an în care Centenarul a fost celebrat mai puțin prin monumente și mai des prin fumul grătarelor 

sau prin gargara limbii de lemn pe la tot felul de petreceri dubioase sau "evenimente" organizate de instituții ale 

statului în pană de idei, măcar BOR chiar și-a legat numele de o realizare. Indiferent de cum am comenta, 

principala ctitorie din anul Centenarului va rămâne, foarte probabil, această Catedrală a Neamului.  

În mod sigur, centenarul este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită 

reverență față de jertfele lor de pe câmpurile de luptă ale Marelui Război, din temnițele austro-ungare și ulterior 

ale hidrei comuniste. Căci, din păcate, nu am știut a ne cinsti făuritorii Marii Uniri, eroii de la Mărăști, Mărășești 

și Oituz, mulți dintre aceștia pierind la Sighet, Gherla, Aiud în anii ’50, când au fost condamnați pentru 

imaginare fapte. Acești martiri veritabili ai neamului încă așteaptă un gest simbolic de reabilitare, de dreptate 

postumă din partea instituțiilor statului român. Pentru tineri este important să știe trecutul nostru. Dacă nu vor ști 

ei trecutul și dacă trecutul va fi din ce în ca mai puțin cunoscut până la a fi uitat sau ignorat, atunci n-o să avem 

nici viitor ca națiune.  

Centenarul trebuie să fie un moment de reflecție profundă a societății românești care să împletească 

fericit o însumare a progreselor realizate de România în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire cu nevoia de a 

privi spre viitor și a proiecta, de ce nu, următorii 100 de ani. Și poate dezbaterea privind proiecția viitorului este 

cea mai importantă. Ce fel de țară vrem să lăsăm moștenire urmașilor noștri? Cum va fi oare România 

următoarei sute de ani? Sigur, este greu de răspuns! Unul dintre marii istorici români contemporani remarca 

faptul că societatea noastră pare că este în derivă și din cauza lipsei unui proiect național, a unui ideal național 

care să conjuge energiile creatoare ale poporului român, risipite astăzi în dispute sterile.  

România a răzbit de-a lungul istorie sale prin idealurile marilor oameni pe care i-a avut, iar azi la 100 

de ani este timpul să ne privim în oglindă și să ne întrebăm ce am făcut fiecare dintre noi, pentru România, daca 

ne-am îndeplinit datoria. Să ne întrebăm ce lăsăm notabil în urma noastră pentru că așa cum spunea Regele 

Mihai, România este țara luată cu împrumut de la nepoții noștri, ce am dat societății fără să cerem nimic în 

schimb și pe cine mandatăm să ne decidă soarta ȚĂRII! 

Și în încheiere un îndemn: 

Pentru vechile hotare, 

Pentru România Mare! 

Redacția 
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ARS OECONOMICA, UN PROIECT CE CONTEAZĂ ÎN 
PEISAJUL EDUCAȚIONAL NEMȚEAN 

 
Cu prilejul sărbătorii a 21 de ani de la înființare, la data de 1 noiembrie, în cadrul Liceului „Vasile 

Conta” din Târgu Neamț, a avut loc o manifestare aniversară la care au participat, alături de elevi și cadre 

didactice, oameni și reprezentanți ai instituțiilor care sunt și au fost alături de unitatea școlară. Anul acesta, 

Zilele liceului au fost sărbătorite printr-o activitate de amploare care a cuprins patru momente distincte: 

Simpozionul „Ars Oeconomca”, lansarea 

volumului „Neamțul prin călători străini – sec. 

XV-XX”, dezbateri pe teme economice care au 

avut ca invitați reprezentanți ai mediului 

universitar și ai mediului de afaceri și un regal 

artistic în cadrul parteneriatului încheiat de liceul 

nostru cu Universitatea Națională de Arte „George 

Enescu” din Iași. 

Proiect educativ înscris în CAERI 2018, 

la poziția 1942/2018, Simpozionul Regional 

„ARS OECONOMICA” (manifestare premiată 

în anul 2015 de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice la categoria Științific din cadrul 

competiției „O activitate de succes în săptămâna Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”) aflat deja la 

cea de-a VI-a ediție, a vizat două direcții de acțiune: PATRIMONIUL ECONOMIC care își propune să 

promoveze lucrări științifice care să valorifice experiențele școlare în domeniul educației tehnologice actuale și 

PATRIMONIUL CULTURAL cu secțiunile: ARS LITTERAE, ARS DRAMATICA, ARS   

PHOTOGRAPHICA și ARS LUDICA, adresate elevilor și cadrelor didactice. 

Cu acest prilej, în sala de festivități a liceului s-au reunit zeci de elevi, profesori, părinți și invitați 

speciali: din partea Administrației Locale, consilierii Ioan Rucsăndescu și Ciprian Bistriceanu, din partea 

Consiliului Județean Neamț, Octavian Tărăntuș, din mediul universitar, prof. univ. dr. Eugenia Harja de la 

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și, din mediul de 

afaceri, doamna Olga Pricop, din partea asociației „Proparentes”, pe doamna președinte Nadia Ghinea, alți 

colaboratori instituționali: Biblioteca Orășenească, reprezentată de doamna director Lidia Richter, Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială „Grigore Ghica”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, 

Clubul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar, dar și reprezentați ai mass media. 

Activitatea a fost deschisă de cuvântul organizatorilor-prof. Cojocariu Karina Ingrid- director și prof. Emanuel 

Bălan- director adjunct, care au punctat momente din evoluția instituției școlare pe care o reprezintă, dar și 

precizări care țin de organizarea simpozionului. 

După alocuțiunile invitaților, evenimentul a continuat cu promovarea experiențelor economice, 

sociale și culturale ale elevilor, în cadrul secțiunilor simpozionului „Ars Oeconomica”. 

După ora 12.00, parterul Liceului „Vasile Conta” a fost invadat de zeci de pasionați în ale economiei 

care s-au înscris la prima direcție a simpozionului: PATRIMONIUL ECONOMIC. 

Prima secțiune a simpozionului, Teorii  ale  științelor  economice  la  începutul  mileniului al 

treilea, moderată de profesoare Frigare Iulia și Atudosiei Iuliana și dedicată cadrelor didactice din învățământul 

universitar și preuniversitar, specialiștilor, cercetătorilor din domeniul științelor economice, a adunat peste 30 de 

referate și comunicări   științifice, centrate pe cunoașterea noilor teorii și practici din domeniul finanțelor,  

marketingului, managementului,  statisticii, contabilității etc. Toți participanții au încercat, prin lucrările lor, să 

găsească soluții privind rezolvarea provocărilor economico-sociale de la începutul acestui mileniu. 

A doua secțiune a simpozionului, Descoperă științele economice, care a luat forma unui concurs, s-a 

adresat elevilor de liceu, fiind structurată pe următoarele activități: 

1. Concursul interdisciplinar „Economia contează”, moderat de doamna profesoară Simona Bălan, 

în cadrul căruia s-a întrecut cinci echipaje de 4-5 elevi de clasa a X-a, care au fost nevoiți să răspundă, în mod 

interactiv, la o serie de întrebări din domeniul economic; 

2. Concursul „Eticheta te reprezintă”, moderat de domnul profesor Pintilie Radu Mihail, adresat 

elevilor de clasa a XI-a, care au fost provocați să creeze eticheta unui produs alimentar concretizat într-un soft 

pus la dispoziție de Windows 10 sau pachetul Microsoft Office. În vederea stabilirii câștigătorilor, au fost 

analizate elementele de identificare a etichetei, corectitudinea informațiilor, designul, atractivitatea. 

3. Târgul firmelor de exercițiu, concurs moderat de doamnele profesoare Lorena Timofte și Anișoara 

Ioniche, la care au concurat nu mai puțin de 13 echipe și care s-a adresat elevilor de clasele a XI-a și a XII-a, cu 

următoarele subsecțiuni: „Cel mai bun negociator în limba engleză”, „Cea mai bună prezentare a firmei la 

stand”, „Cele mai atractiv stand (cele mai bune materiale promoționale)”, „Cel mai bun spot publicitar 

(participare indirect)”, „Cel mai bun site (participare indirectă)”. 
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A treia secțiune, Inovație și creativitate pedagogică, moderată de doamnele profesoare Grosu Cristina 

și Bălțătescu Marinela, a fost destinată atât cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cât și elevilor 

profilului Pedagogic, care au prezentat, sub forma referatelor și studiilor științifice, teme cu privire la strategiile 

didactice, auxiliarele curriculare utilizate la clasă, toate reunite sub tema „Eficientizarea  proceselor educaționale 

din domeniul tehnologic și vocațional”. 

Simultan cu concursurile dedicate 

domeniului economic, s-au desfășurat și activitățile 

dedicate celei de-a doua direcții a simpozionului: 

PATRIMONIUL CULTURAL. Aceasta a adunat, fie 

cu participare directă, fie indirectă, sute de participanți 

reprezentând cele trei niveluri de învățământ 

preuniversitar: primar, gimnazial și liceal. 

Prima secțiune, ARS LITTERAE, moderată 

de prof. Filip Oana Mihaela, a constat într-un concurs 

adresat elevilor cu preocupări literare din 

învățământul gimnazial și cel liceal, care a adunat nu 

mai puțin de 80 de creații originale în versuri sau în 

proză în limba română, engleză și franceză, reunite sub tema Centenarului. 

A doua secțiune, ARS DRAMATICA, moderată de profesoarele Cojocariu Karina Ingrid și Stafie 

Raluca, dedicată elevilor din învățământul preuniversitar, a avut ca scop valorificarea potențialului artistic al 

elevilor. Cele 25 de momente artistice au reunit interpretări vocale, vocal-instrumentale, dans și teatru. 

A treia secțiune, ARS   PHOTOGRAPHICA, moderată de prof. Dan Țârdea și de doamna profesoară 

Ilica Lenuș Lăcrămioara, a fost un concurs adresat elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Cele peste 180 

de lucrări înscrise au avut ca scop valorificarea artistică a patrimoniului cultural surprins în instantanee 

fotografice, pictură, grafică, sculptură, design, reprezentări 3D. 

Cea de a patra și ultima secțiune a simpozionului, ARS  LUDICA, moderată de educatoarea Maftei 

Alina și de învățătoarea Mosor Elena, a fost un concurs  adresat  elevilor  din  învățământul  preșcolar și primar, 

care a strâns nu mai puțin de 300 de lucrări artistice realizate de către cei mici, plecând de la meșteșuguri 

tradiționale din zona Neamțului. 

Al doilea moment dedicat sărbătoririi a 21 de ani de la înființarea Liceului „Vasile Conta” din Târgu 

Neamț a fost reprezentat de o lansarea de carte care a avut loc la Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț, 

în prezența moderatorilor: inspectorii școlari, prof. Ioan Romeo Roman și Elena Preda, dar și a numeroși 

profesori de Istorie din zonă. Este vorba despre volumul „Neamțul prin călători străini (secolele XV-XX)”, 

apărut la Editura GraphEst, proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț, avându-l ca autor pe directorul adjunct 

al liceului, prof. Emanuel Bălan. Lucrarea se adresează tuturor iubitorilor de istoria Moldovei în general și a 

meleagurilor nemțene în special. 

Cel de-al treilea moment a fost reprezentat de o dezbatere pe teme economice care i-a avut ca invitați, 

din partea din mediul universitar, pe doamna prof. univ. dr. Eugenia Harja de la Facultatea de Științe Economice 

din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și Director al Centrului Județean de Statistică din Bacău, 

iar, din partea mediului de afaceri, pe doamna Olga Pricop, antreprenor de succes cu un CV care o recomandă: 

după 1990, a înființat prima întreprindere mică de comerț; din 1996, este manager la prima societate de valori 

mobiliare din piața de capital; în 2001, a înființat primul cabinet de proteză auditivă din județul Neamț; în 

prezent este producător apicol. 

Pentru ultimul moment dedicat Zilelor liceului, invitații au fost delectați cu un moment artistic de mare 

ținută intelectuală. Ca urmare a parteneriatului încheiat de Liceul „Vasile Conta” cu Universitatea Națională de 

Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Teoretice, au fost aduși în fața 

oaspeților instituției de învățământ, la moment aniversar, clasa conf. univ. dr. Paulina Ciochină, reprezentată de 

asist. univ. Ina Cristea (pian) și studenții Cesonia Ioniță și Eliza Timofte, și clasa conf. univ. dr. Cristina 

Simionescu, reprezentată de conf. univ. dr. Cezara Petrescu (pian) și de studenții Cătălina Vicovanu, Sebastian 

Alexandru Pușcălău și Ștefan Linu. 

În încheierea activităților dedicate Zilelor liceului, performanțele celor peste 70 de cadre didactice și 

peste 600 de elevi înscriși au fost evaluate de membrii juriului pe fiecare secțiune pentru ca, în cadrul festivității 

de premiere, să le fie înmânate premiile mult așteptate. 

Astfel, putem spune că proiectul inițiat de Liceul „Vasile Conta” este unul dintre cele mai complexe 

manifestări cu și pentru elevi, punctul său forte putând fi considerat faptul că încurajează schimbul de idei, 

creativitatea, spiritul antreprenorial și rigurozitatea științifică – toate înglobate într-o manifestare anuală cu 

formă și fond. 

Prof. Ioan Fărmuș 
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FĂRĂ EGAL: BAL MEDIEVAL, SUB SEMNUL UNIRII CE 
CONTEAZĂ DE 100 DE ANI 

 

Sub motto-ul „Marea Unire de la Conta!”, Liceul „Vasile Conta” (LVC) Târgu Neamț a organizat 

vineri, 9 noiembrie, un spectacol de 

excepție: Balul Bobocilor 2018. 

Tema aleasă a fost una plină de 

semnificație, ce și-a pus amprenta pe 

întreaga țară – Centenarul Marii 

Uniri. Evenimentul a fost găzduit de 

Casa Culturii „Ion Creangă”. 

Anul acesta, pentru mult 

râvnitele titluri de Miss și Mister 

Boboc ”Vasile Conta” 2018 au 

luptat cot la cot, cu cele mai bune 

arme ale lor, talentul, carisma și 

atitudinea, patru cavaleri: Irimia 

Andrei-Constantin, Munteanu Giani-

Florentin, Sava Petru Rareș, Savina Vasile-Dragoș și șapte domnițe: Adăscăliței Mihaela, Chiper Denisa-Maria, 

Coșofreț Ana-Ștefana, Gafița Lavinia-Elena, Irimia Denisa-Maria, Opria Gabriela-Mina, Șerban Nicola Silvia. 

 

BAL MEDIEVAL, unic în anul Centenar 

Sub bagheta prof. Karin Ingrid Cojocariu – director al LVC – cei 11 concurenți au dat viață unui 

spectacol inedit care a îmbinat, într-o elegantă manieră postmodernă, elemente de festival medieval cu elemente 

de teatru contemporan. Au provocat, astfel, imaginația publicului spectator ce s-a văzut nevoit să facă un salt în 

timp și să recunoască în momentele artistice pregătite de concurenți etape din formarea poporului român. 

Lipsiți de tradiționalii moderatori, spectatorii au fost delectați, timp de mai bine de două ore, cu un 

eveniment artistic magic. S-au lăsat purtați în timp prin dansul domnițelor, luptele străjerilor, dansul ielelor, 

cântecul popular, dansul  călușarilor, mima, monologul teatral și dansul contemporan. 

Cu elementul verbal redus aproape la zero, sarcina transmiterii mesajului a revenit aproape în totalitate 

elementului nonverbal. Ceea ce a rezultat a fost unic, provocator și a făcut concurență, putem spune fără a 

exagera, teatrului modern. Două ore de mișcare scenică perpetuă, 11 concurenți care, asemenea unor figuri 

spectrale, unor năluci ale trecutului, au adus în fața publicului spectator magia culturii române de ieri și de azi. 

Sub forța reprezentației lor, faptul istoric s-a transformat în eveniment cultural, spre delectarea publicului care 

le-a fost alături. Odată derulate momentele artistice, juriului  (alcătuit din profesorii Dan Țârdea, Daniela 

Cristea, Grosu Cristina, Baciu Nicoleta, cărora li s-au alăturat, inspectorul școlar prof. Ioan Romeo Roman, 

Octavian Andrei Bărbuleț Tărăntuș – consilier personal al președintelui Consiliului Județean Neamț și studenta 

Eliza Timofte de la Universitatea de arte ”George Enescu” din Iași) i-a revenit dificila sarcină de a evalua 

performanțele artistice ale celor 11 concurenți. Între criteriile avute în vedere s-au numărat: racordarea 

momentelor artistice la tematica Centenarului, originalitatea exprimării artistice, ținuta sau perfecțiunea 

execuției. 

Surpriză cu magie: Cenaclul Flacăra de altădată 
Imediat după retragerea membrilor 

juriului pentru a delibera, toți cei prezenți în 

sală au avut parte de un spectacol-surpriză. 

Prefațați de Corul LVC, au pătruns în scenă 

membrii Trupei Totuși, avându-i în 

componență pe Andrei Păunescu, Maria Maria 

și Vlady Sateanu, pentru a oferi tuturor o seară 

de muzică, poezie și dialog (al vârstelor) în 

spiritul Cenaclului Flacăra. Pentru cei mai 

tineri dintre cei prezenți, Cenaclul Flacăra a 

fost un fenomen cultural care s-a desfășurat 

între anii 1973 și 1985 condus de poetul Adrian 

Păunescu.  

Repertoriul cu care trupa s-a prezentat 

în fața publicului a fost pe măsură. Cântecul de 

dragoste, despre părinți, existențial („care pune mintea în mișcare”, ca să îl cităm pe Andrei) s-a îmbinat cu, 
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preferatul publicului, cântecul patriotic, toate redate în ritmuri de muzică clasică, folk și rock. Surprins la 

început, ușor, ușor, publicul a intrat în atmosferă: a cântat, a răspuns prin luminițele telefoanelor, a cerut un bis 

(și a primit nu unul, nu două, ci trei). Finalul momentului surpriză pregătit de organizatori anul acesta a 

recuperat ceva din magia Cenaclului Flacăra de altădată. 

Miss & Mister Centenar 
Imediat după momentul artistic, 

directorul Karina Cojocariu, alături de 

membrii juriului, a prezentat câștigătorii 

serii. Deși toți concurenții au dat dovadă de 

dinamism, talent și încredere în sine în 

desfășurarea probelor, doar doi dintre ei au 

câștigat râvnitele titluri. În anul 

Centenarului, în urma unor momente 

artistice de excepție, titlul de Miss Boboc 

2018 i-a revenit elevei Șerban Nicola 

Silvia, din clasa a IX-a A. Titlul de Mister 

Boboc 2018 i-a fost acordat elevului Irimia 

Andrei-Constantin, din clasa a IX-a B. 

 

O echipă pe care se poate CONTA 
Reușita spectacolului a fost posibilă grație unei echipe pe care se poate oricând CONTA care a adunat, 

sub bagheta directorului liceului, prof. Karina Cojocariu, pe prof. Alina Maftei (directorul adjunct al unității), 

Stafie Raluca, Timofte Lorena, Ilica Lăcrămioara și Carmen Hîngănescu. 

Atmosfera medievală a fost posibilă și mulțumită adaptărilor unor piese, realizate în mod special pentru 

acest bal, de către prof. Daniela Cristea, dar și prezenței Străjerilor Cetății Neamțului și Corului LVC pregătit 

magistral de către prof. Carmen Hîngănescu. Prof. Dan Țârdea a înfrumusețat cu pensonul detaliile 

semnificative ale evenimentului. 

„Acest spectacol minunat nu ar fi fost posibil fără munca unor elevi omniprezenți la activitățile 

extracurriculare organizate de liceu. Este vorba despre DJ-ul Alex Croitoriu și fotograful Cosmin Diaconița. 

Lor li s-a alăturat un grup de voluntari, 

elevi inimoși ai liceului, cărora le-a 

revenit dificila sarcină de a-i iniția pe 

bobocei, fiindu-le, pe rând, parteneri de 

dans, de cântec și de luptă (medievală), 

mentori, colegi și, nu în ultimul rând, 

prieteni. Caracterizați de o extraordinară 

putere de muncă, un spirit de echipă 

efervescent, o maximă conștiinciozitate, 

un gust pentru inovație și o energie 

gratuită, pusă însă la dispoziția 

boboceilor, împreună, cadrele didactice, 

voluntarii și elevii-concurenți ai Liceului 

>Vasile Conta< au reușit să creeze, într-

o seară care va rămâne în istorie, un 

moment de magie cu aură de Centenar” 

Profesor Karina Ingrid Cojocariu 

– director LVC Târgu Neamț. 

 

„Balul Bobocilor desfășurat la Liceul «Vasile Conta» mi-a oferit ocazia de a-mi demonstra abilitățile, 

de a-mi dezvolta încrederea în mine, de a mă familiariza cu responsabilitățile și munca. A fost destul de greu, 

cu multe emoții și sacrificii, dar a meritat. Colaborând cu elevii mai mari, am realizat diferite momente în care 

ideea medievalului s-a integrat perfect cu tema acestui an: cea a Centenarului. Sunt foarte fericit că juriul mi-a 

oferit titlul de Mister Boboc și consider că a fost un bal minunat!” 

Andrei Irimia – Mister Boboc 

 

„Din punctul meu de vedere, acest bal a fost organizat într-un mod original. Momentele, fiind legate 

între ele, au redus emoțiile și au creat imaginea unui adevărat spectacol. Intervenția organizatorilor a fost de 

efect, reușind să acopere greșelile cu ușurință. Autenticitatea  costumaților și păstrarea acestora până la finalul 
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competiției au ajutat la crearea unei povești cu final fericit, în care, în cele din urmă, am reușit să fiu 

protagonistă.” 

Nicola Șerban – Miss Boboc 

  

„Ca organizator pot spune că 

nu a fost o muncă foarte ușoară, însă, 

dacă ești devotat și îți place ceea ce faci 

nu mai ții cont de aceste aspecte! Din 

această activitate am învățat mult: am 

învățat cum să colaborez cu copiii, cum 

să nu judec o persoană după prima 

impresie, și, cât de greu este să realizezi 

o activitate de succes. Jocurile scenice 

au fost aproape profesioniste, iar 

tematica, pe măsura evenimentului. 

Îmbrăcămintea adecvată tematicii, s-a 

muncit foarte mult la ea pentru că a fost 

lucrată manual, de la frânghia din talie, 

până la micile detalii. Fără susținerea și înțelegerea doamnei director nu am fi reușit să realizam cu succes 

acest bal!” 

                                                                                       Sebastiana Diaconu, clasa a XII-a C – organizator 

  

„Unic în anul Centenarului, BALUL MEDIEVAL în 2018 de la Liceul «Vasile Conta» a transformat 

competiția într-un adevărat spectacol! Astfel, emoțiile concurenților au fost mai mici. Tema a fost păstrată pe 

tot parcursul acestuia, îmbrăcămintea fiind de efect. Pe final, toți cei care au contribuit la reușita acestui bal au 

fost apreciați. Cel mai important amănunt este acela că bobocii au fost jurizați pe drept, neținându-se cont de 

statutul fiecăruia, vorba aceea: «La Conta totul e pe bune!».” 

Magda Șerban, clasa a XI-a A – organizator 

  

„Pentru mine, Balul Bobocilor de anul acesta a însemnat “lovitura mea de grație” în ceea ce privește 

colaborarea mea cu Liceul “Vasile Conta”, întrucât de aproximativ 5 ani m-am implicat în toate evenimentele 

organizate de liceu, iar acesta este ultimul meu an de licean. Organizarea balului părea ușoară, fără probleme, 

la începutul anului când ne-am propus asta, dar pe parcurs am întâmpinat mici dificultăți, peste care am putut 

trece doar împreuna cu restul echipei organizatorice. Anul acesta ne-am dorit un concept nou de bal, pentru a 

ieși din monotonie, dorință care s-a și îndeplinit din toate punctele de vedere. Zile în șir, echipa organizatorică 

a făcut “brainstorming” până când am ajuns la o forma finală a unui scenariu unic și potrivit pentru tema 

aleasă de noi, “Bal Medieval”, dar raportându-ne si la celebrarea Centenarului din acest an, eveniment de 

care suntem mândri ca am avut ocazia să-l trăim și să-l organizăm. Desigur, nimic nu ar fi fost posibil fără 

ajutorul doamnei Director, care ne-a îndrumat spre Perfecțiune. Finalul balului a fost unul spectaculos, 

deoarece artistul surpriză a fost chiar și pentru noi, organizatorii, o surpriza de proporții. Identitatea artistului 

a fost ținută secretă până în ultimul moment, în școală devenind chiar o temă incendiară de discuție între elevi, 

personal didactic, până și personalul nedidactic! Într-un final doresc să mulțumesc tuturor colegilor celor care 

s-au implicat în organizare, și, în special, Doamnei Director, pentru sprijinul acordat dezvoltării mele ca om în 

timpul liceului.” 

                                                                                    Cosmin Diaconița, clasa a XII-a A – organizator 

  

„Din punctul meu de vedere, balul a fost un succes, formând o echipa de organizatori uniți și devotați 

pentru a crea un bal al bobocilor și un spectacol diferit, sub semnul unicități și al centenarului. Fără ajutorul 

doamnei director și intervențiile dumneaei nu am fi reușit un asemenea bal.” 

                                                                          Alexandru Croitoriu, clasa a XII-a C – organizator 

  

„Balul de anul acesta a stat sub semnul diversității, schimbându-și structura cu care eram obișnuiți 

până acum. Am format o echipă minunată alături de bobocii talentați și de elevii voluntari din toate clasele de 

liceu, iar doamna Director a știut să ne coordoneze în așa fel încât să demonstrăm solidaritatea, unitatea și 

fairplay-ul de la ”Conta”. Am muncit foarte mult, dar nu regret nicio oră dedicată repetițiilor, pentru că, în 

final, ne-am bucurat de-un spectacol, din punctul meu de vedere, foarte reușit.” 

                                                                                               Irina Tanasă, clasa a XII-a A – organizator 

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 
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MARȘUL RECUNOȘTINȚEI LA LICEUL „VASILE CONTA” 
 

Rostul culturii în epoca postmodernă este să aducă manifestările artistice în stradă, astfel încât, fie și ca 

trecător, să te lovești pe ea, să nu o poți ocoli și să iei act de prezența ei la fel de importantă ca orice alt element 

definitoriu pentru existența umană. Sub această 

înțelegere modernă a rolului educației în 

contemporaneitate s-a desfășurat marșul dedicat 

împlinirii a 100 de ani de la împlinirea Marii 

Uniri, organizat de un grup de cadre didactice și 

elevi ai Liceului „Vasile Conta” din Tg. Neamț. 

Pentru ca Centenarul să fie trăit ca un eveniment 

cultural plenar, organizatorii l-au mutat în stradă, 

transformând, în felul acesta, un act istoric într-

un moment artistic, astfel încât valențele-i 

educative să fie reinterpretate, reumplute de sens 

și supuse din nou valorizării.  

Și, pentru că totul s-a dorit a fi o 

frumoasă lecție de istorie oferită atât elevilor 

liceului, cât și întregii comunități locale, nimic nu 

a fost lăsat la voia întâmplării, totul fiind regizat cu migală de către doamna director Cojocariu Karina Ingrid. 

Coregrafia a fost perfect adaptată momentului, fiecare element, reprezentat în mod simbolic, purtând în spate o 

poveste: pancarte care au purtat mesajul Centenarului, un grup de străjeri care au amintit tutor de lupta pentru 

reîntregire dusă secole de-a rândul de strămoșii noștri, cântece patriotice acompaniate de fanfara de la Răucești, 

torțe, tunuri, arme medievale, proclamații ale unirii și elemente vestimentare care să simbolizeze apartenența la 

cele trei provincii românești: Basarabia, Bucovina și Ardealul, care în anul de grație 1918 și-au proclamat 

aderența la patria mamă, România.  

La ora 14.00, un grup de cadre 

didactice și elevi ai Liceului „Vasile Conta” din 

Tg. Neamț, în ceea ce s-a vrut a fi un marș al 

recunoștinței față de înaintași a pornit din fața 

instituției. Cântecul „Treceți, batalioane române, 

Carpații!” a răsunat pe străzile orașului 

chemând, în pas de defilare, locuitorii să asiste 

la un eveniment cultural menit a marca cei 100 

de ani de la realizarea Marii Uniri. Marșul a fost 

deschis de un grup de străjeri care au tradus 

tuturor privitorilor, prin pancarte, semnificațiile 

Centenarului, urmat de trei batalioane alcătuite 

din 50 de elevi ai liceului, reprezentând cele trei 

provincii istorice românești marcate grafic prin 

culori și obiecte vestimentare diferite, și acompaniați de purtători de steaguri și torțe, într-o încercare de a 

recupera atmosfera realizării actului unirii de acum 100 de ani. Cu toții s-au îndreptat către sediul Primăriei 

Orașului Tg. Neamț acolo unde au fost 

întâmpinați de către primarul Vasilică Harpa, 

city-managerul Geanina Fedeleș și alți 

reprezentanți ai comunității locale care i-au 

așteptat cu tradiționala pâine și sare. Alături de 

aceștia, însoțind grupul de școlari, s-au aflat și 

consilierul județean Octavian Andrei Bărbuleț 

Tărăntuș și doamna inspector școlar Camelia 

Elena Neța. Odată ajunși în fața sediului 

primăriei, elevii au pus în scenă un spectacol 

formidabil, în cadrul căruia a fost 

(re)interpretat episodul unirii provinciilor 

istorice cu România. S-au cântat mai multe 

cântece patriotice reprezentative pentru fiecare 

spațiu românesc: „Basarabia”, „Cântă cucul, 

bată-l vina”, „Țara”, „Imnul Centenarului”, 

atent pregătite de corul liceului, urmate de 
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rostirea plină de patos și suflu patriotic a proclamațiilor de unire de trei dintre elevii școlii. Momentul a fost 

marcat, în spirit de sărbătoare, de salve de tun și flintă și de tradiționalele „Ura!”, „Trăiască, să trăiască 

Moldova, Ardealul și Țara Românească!”.   

Evenimentul festiv menit a marca împlinirea a 100 de ani de la realizarea Marii Uniri nu ar fi fost, însă, 

posibil fără o muncă titanică a unor cadre didactice inimoase coordonate magistral de către doamna director 

Cojocariu Karina Ingrid. Dumneaei s-a bucurat 

de eforturile unei echipe de proiect din care au 

făcut parte: prof. Daniela Cristea, implicată de 

asemenea și în adaptarea unora dintre textele 

muzicale, prof. Carmen Hîngănescu, căreia îi 

revine și meritul de a fi coordonat corul 

liceului, dir. adj. Alina Maftei și dir. adj. 

Emanuel Bălan. Pentru repetiții și pentru detalii 

organizatorice, echipa a fost completată de 

următorii colegi de-ai dumnealor: prof. 

Constantin Popa, prof. George Afloarei, prof. 

Mihaela Râpanu, prof. Raluca Stafie, prof. 

Lorena Timofte, prof. Lăcrămioara Ilica, prof. 

Cristina Grosu, adm. Dorel Timofte, adm. 

Lenuța Manea, secretar Claudia Ghilan. 

Adaptarea declarațiilor istorice aparține prof. 

Ioan Fărmuș. Elementele grafice și desenele 

care au împodobit pancartele au fost migălos realizate de către domnul prof. Dan Țârdea.  

La finalul activității, în incita Liceului „Vasile Conta”, s-a dat startul Sărbătorilor de iarnă prin 

aprindere luminițelor unui brad tricolor a cărui semnificație a fost una dublă, amintind de spiritul crăciunului și 

al centenarului în același timp. Pentru realizarea lui și-au dat concursul următorii oameni cu suflet m  are: prof. 

Nicoleta Baciu, adm. Dorel Timofte și personalul de întreținere al școlii.  S-au cântat colinde, iar toți cei 

implicați în proiect au fost răsplătiți cu colăcei și un ceai cald.  

 

Tuturor celor care au arătat că iubesc 

istoria, că-și respectă înaintașii, lor și numai lor 

(pentru că au existat și excepții), echipa managerială 

le-a dedicat următorul text: 

 

„Naționalismul ca frică  

 De-a ieși din viermuiala de-acasă 

 E o mască a neputinței 

 De-a fi om al planetei. 

  

Naționalismul ca binecuvântare 

Că aparții unui pământ, unei limbi, unui popor 

E un blazon al forței înțelepciunii 

Pentru un om al planetei”  

 

                                               Andrei Păunescu 

 

 

„Credem istoria care ne convine 

Vedem adevărul care ne face bine, 

Ne dorește cine nu ne poate obține, 

Iubim pe cine nu se cuvine, de după cortine. 

Cine-alege-ntre prunc și mamă, între miere și albine, 

Cine provoacă ovații cu vorbe puține,  

Cine în viață, un an sau un veac, ne ține? 

Răspunsul e-n sine. În mine. În tine. Cine?”    

   

                                                          Andrei Păunescu 

 

  Profesor Ioan Fărmuș 



 

9 
9 

DE 1 DECEMBRIE, APROAPE DE CENTENAR 
 

Joi, 29 noiembrie 2018 

Cu inimile calde, un „detașament” al Liceului „Vasile Conta”, condus de 

dl diriginte, Fărmuș Ioan, a plecat într-o frumoasă, deși friguroasă zi de joi, către 

Alba Iulia, acolo unde urma să fim martorii Centenarului, sărbătoarea mult 

așteptată a tuturor românilor! Prima noastră oprire a fost Cluj Napoca acolo unde 

am ajuns în jur de orele 14.00. Am fost întâmpinați de Pavăl Gabriela, o fostă 

elevă a Liceului „Vasile Conta”. Aventura noastră a început cu un minitur al 

orașului: Cluj Arena și la BT Arena, râul Someş și o urcare pe Cetățuie. De acolo 

am putut vedea întregul oraş, care era frumos luminat. La întoarcere, am trecut 

prin Parcul Central și, pentru că afară era așa de frig, ne-am oprit să facem un joc 

de încălzire: ,,Ioane" care ne-a amuzat foarte tare. După o scurtă evadare la 

magazinul „Bonbon”, în care ne-am procurat câteva dulciuri originale, am pornit 

către Târgul de Crăciun. Acolo am avut ocazia să ne mai încălzim şi să încercăm 

diferite gustări. Când am terminat de făcut poze cu minunatul brad din centrul 

Clujului, ne-am grăbit să ajungem la Biserica Lunii, numită așa deoarece înăuntru 

era expusă o lună imensă reprezentată într-un mod foarte original. Într-un final, 

ne-am luat rămas bun de la minunatul nostru ghid care ne-a încălzit sufletele şi în 

cele mai reci momente şi am plecat către locul de cazare din Turda. 

Vineri, 30 noiembrie 2018 

A doua zi de excursie a început greu. Însă, gândul de a vedea Turda ne-a 

înviorat. În jur de ora 8.30 am plecat, hotărâți să mergem prima dată la Mormântul 

lui Mihai Viteazul. Acolo, am admirat obeliscul și am vorbit despre viața 

domnitorului. Discutând, am aflat, de exemplu, că Mihai Viteazu a fost cel care a 

înfăptuit primul unirea, fără să își fi dat seama, și că a fost trădat și decapitat de 

austro-ungari în anul 1601, în Câmpia Turzii. A doua oprire a fost la Muzeul de 

Istorie din Turda. Acolo am fost întâmpinați de niște oameni calzi, primitori, care 

ne-au condus în vechile timpuri istorice. Muzeul conținea 4 săli, fiecare fiind 

dedicată unei epoci. În fiecare dintre acestea am aflat multe lucruri interesante 

despre oamenii care au trăit acum mult timp. Atracția principală a muzeului a 

reprezentat-o scheletul prințesei Franziska, descoperit în anul 1996. Ultima oprire, 

și cea mai așteptată, a fost Salina. Am coborât repede la nivelul principal, unde se 

găsesc cele mai interesante atracții. Roata, care este amplasată exact în mijloc, ne-a 

atras cel mai repede privirile. De sus, din roată, Salina arată uimitor! Puțin mai 

târziu, am coborât la nivelul al doilea acolo se găsește un lac. Sarea care s-a topit 

de-a lungul anilor și s-a așezat pe platforme îi dădea locului un aer învechit. Însă 

asta nu prea conta, pentru că noi eram nerăbdători să ne plimbăm cu bărcuțele. Am 

plecat din Salină fericiți, dar, în loc să urcăm cu liftul, am ales să urcăm pe scări, ca niște adevărați sportivi!  

Sâmbătă, 1 decembrie 2018 

Ziua mult așteptată, în care aveam să plecăm la 

Alba Iulia pentru a fi martorii Centenarului. Plecarea a avut 

loc la ora 8. Se circula destul de greu, dar, ca să mai 

destindem atmosfera, am început să cântăm cântece 

patriotice. Pentru că am fost matinali, am reușit să parcăm 

lângă poarta cea mai apropiată de Catedrală. Intrând în 

cetate, am rămas cu toții uimiți de acel loc cu un trecut care 

a marcat istoria țării. Poziționându-ne lângă Catedrală, am 

reușit să vedem o mare parte din evenimente. Am avut 

onoarea să vedem în persoană pe reprezentantul familiei 

regale, Prințul Nicolae, pe Patriarhul Daniel și, bineînțeles, 

pe cel mai important om al țării, președintele Klaus 

Iohannis. Nu am putut rata nici ocazia de a ne poza în frumoasele costume tradiționale, în ciuda gerului tăios. 

Din dorința de a vedea întreaga paradă, de pe bulevardul 1 Decembrie, nu ne-am lăsat bătuți și am reușit să 

străbatem marea mulțime de oameni, pentru a vedea defilările: soldați, tancuri, lansatoare de rachete, mașini 

blindate, dar și avioane și elicoptere. Seara târziu, când am ajuns acasă, am aflat că am fost singurii 

reprezentanți din județul Neamț. 
 

Pavăl Diana, Lepelin Laura, Breabăn Alexandra, Crîșmariu Sara, clasa a VII-a A 

Profesor coordonator, Ioan Fărmuș 
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DRUMURI CENTENARE 
 

Poate considerați că prezentarea unei 

excursii e un subiect banal, dar pentru noi, elevii 

clasei a V-a A, nu e așa. După o vacanță lungă, dar 

care am fi vrut să nu se termine, am început prima 

etapă a învățământului gimnazial, însă am 

constatat că nu ne cunoaștem. Noua noastră 

dirigintă, doamna profesor Daniela Cristea, ne-a 

propus o serie de activități de autocunoaștere, orele 

de consiliere și orientare fiind momente pur 

teoretice, dar necesare. Așa că, la propunerea 

dumneaei, am realizat o serie de excursii incluse în 

activitățile extrașcolare care au un scop cultural și 

educativ.  

Prima excursie, de o zi, a fost la Iași, 

prilejuită de ZIUA EDUCAȚIEI. Alegerea nu a 

fost întâmplătoare, căci doamna dirigintă a încercat 

nu numai să ne unească, ci să ne conducă, în timp, 

pe căile istoriei. ANUL CENTENAR al MARII UNIRI ne-a determinat să mergem mai întâi la Palatul 

Ruginoasa şi să-l întâlnim, nu numai sub forma unei holograme, pe marele Alexandru Ioan Cuza, primul 

domnitor al Principatelor Unite și al statului național România. În aceeași atmosferă distinsă ne-am simțit și la 

Palatul Culturii, clădire emblematică, astăzi sediul Complexului Naţional Moldova. Grădina Botanică, parcul în 

care am poposit pentru o fotografie sub teiul lui Eminescu, bojdeuca din Ţicău, Catedrala Mitropolitană au fost 

locuri magice care au îmbinat relaxarea cu joaca și amintirile și cu credința. Şi pentru că niciodată comunicarea 

nu se realizează numai între elevii unei clase, am fost însoțiți în această călătorie de elevii clasei a V-a C, alături 

de doamna lor dirigintă, profesor Anişoara Carp. 

Săptămâna „ȘCOALA ALTFEL” a venit cu 

o nouă provocare. Împreună cu elevii clasei a V-a B 

şi cu domnul lor diriginte, profesor Emanuel Sandu, 

am plecat într-o nouă zonă a Moldovei, spre 

Botoșani, căutându-i în drumul nostru pe iluștrii 

oameni de seamă născuți în aceste ținuturi legendare. 

Lecția de istorie începută la Iași a continuat și la 

Botoșani, căci, în casa înghesuită a istoricului 

Nicolae Iorga am primit o lecție monumentală ce ne-

a impresionat. Muzeul de Etnografie şi Folclor ne-a 

etalat tradițiile și obiceiurile străbune, iar vizita la 

casa de la Ipotești a fost un moment dominat le 

lirism. Vizita de la fabrica de sticlă „Arta sticlei” a 

fost un moment în care privirile noastre au fost 

țintite spre baloanele din care îndemânaticii 

muncitori modelau căni şi pahare. 

 Vacanța de 1 DECEMBRIE ne-a condus 

spre Ardeal, alături de alți colegi din clasele a IX-a, 

a VI-a  şi a VIII-a. Deși aglomerația nu ne-a permis să ajungem în orașul Marii Uniri, am călătorit spre Brașov și 

Sibiu, însă obiectivele principale erau legate de marele eveniment istoric. Muzeul de istorie din Braşov, Piața 

Sfatului, Biserica Neagră sau strada Sforii au fost obiectivele orașului de munte aflat sub dominația frigului. 

Dimineața zilei de 1 DECEMBRIE ne-a găsit pe străzile Sibiului, martori la parada militară prilejuită de 

importantul eveniment. Cu tricolorul în piept, am atras atenția tuturor și am fost aplaudați de militarii ce se 

pregăteau de defilare. Într-o atmosferă emoționantă am aplaudat toate batalioanele care, în lumina unui soare cu 

dinți, anunțau un eveniment unic, pe care am avut marea șansă să îl trăim. TRĂIASCĂ MOLDOVA, 

ARDEALUL ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ! TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE! TRĂIASCĂ LICEUL CONTA! 

Au fost lozincile pe care le-am strigat și noi în importanta Capitală Culturală. Chiar dacă nu am avut încă 100 de 

momente împreună, cu siguranță am avut 100 de clipe fericite, 100 de zâmbete şi am făcut 100 de poze şi... 

pozne. Cu siguranță, cei patru ani pe care îi avem de petrecut împreună ne vom oferi 100 de ocazii de a ne 

cunoaștem, reușind prin intermediul EXCURSIILOR CENTENARE o UNIRE a noastră, a elevilor de la clasa a 

V-a A. TRĂIASCĂ DOAMNA DIRIGINTĂ! CONTAȚI PE NOI!  
 

Elevii clasei a V-a A coordonați de prof. Daniela Cristea 
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ROMÂNIA, LA 100 DE ANI DE LA UNIRE 
  

Pentru că cele mai frumoase amintiri se înfiripă alături de colegi, noi, clasa a VII-a B, am decis să 

mergem într-o excursie în partea central-vestică a țării pentru a petrece momente de neuitat împreună și pentru a 

descoperi această zonă minunată pe care nu o vizitaserăm. Excursia ne-a confirmat încă o dată că avem o țară 

extrem de frumoasă, cu peisaje de neuitat, cu locuri încărcate de istorie și localități ce și-au păstrat splendoarea 

medievală în ciuda trecerii anilor. 

În prima zi am vizitat Cetatea Alba-Iulia, 

cea mai mare şi valoroasă fortificație bastionară din 

sud-estul Europei. Deși vremea a fost ploioasă, am 

reușit să pătrundem în povestea cetății, să surprindem 

cu privirea fiecare colțișor și să avem parte de o 

adevărată lecție de istorie. Acolo, chiar și cerul era 

dintr-o altă epocă, iar norii ce se mișcau păreau să 

sfideze timpul care încremenise în acel loc și formase 

o comoară istorică. Aripile acestei excursii ne-au 

purtat printre turnurile uneia din cele 10 destinații de 

top din Europa. Ridicat în secolul al XV-lea și fiind 

una dintre cele mai mari și vestite proprietăți ale lui 

Ioan de Hunedoara, Castelul Huniazilor reușește încă să trezească sentimente apăsătoare în inimile vizitatorilor 

din întreaga lume. În curtea castelului se află o fântână, simbol al purității și vieții veșnice, adâncă de 30 de 

metri, săpată de trei prizonieri turci cărora li s-a promis libertatea dacă vor ajunge la stratul de apă, însă după 15 

ani de trudă, stăpânii nu s-au ținut de cuvânt. Inscripția făcută pe zidul fântânii înseamnă „Apă ai, inimă n-ai”.  

A doua zi am călătorit în trecutul îndepărtat al României și am pășit în locul unde fusese odată măreața 

Sarmisegetuza. Ruinele cetății, deși ni s-au părut la început lipsite de valoare, au căpătat apoi o încărcătură 

istorică aparte, determinându-ne să ne simțim uniți de faptul că avem același început și același trecut glorios. 

Drumul ne-a adus spre defileul de la trecerea prin Carpaţii noștri, iar parcul Național Porțile De Fier ne-a oferit 

ocazia de a vizita Cazanele Dunării. Croaziera noastră în vreme de furtună ne-a revigorat, dar ne-a și uimit. 

Chipul lui Decebal sculptat în stâncă este cea mai mare sculptură din întreaga Europă, având 55 de metri 

înălțime și 25 de metri lățime. Este un monument ce nu poate să nu trezească mândria de a fi român chiar și 

printre cei care sub grijile de zi cu zi și-au pierdut spiritul patriotic. 

Următoarea zi, am avut ocazia să întâlnim cele mai importante sculpturi din România și să facem 

cunoștință cu amprenta artistului Constantin Brâncuși. Coloana Infinitului, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului ne-

au umplut inimile de mândrie și speranță, că suntem români și că poporul nostru se bucură de asemenea valori. 

Călcând pragul Mânăstirii Cozia, istoria se împletește cu latura religioasă. Ctitorie a domnului Mircea cel 

Bătrân, mănăstirea e un complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe malul râului Olt, ce-a 

constituit, de-a lungul timpului un puternic focar de cultură românească. De asemenea, Mănăstirea Horezu, cea 

mai de seamă ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu, sinteză a artei românești din acel timp, a fost 

construită între anii 1690 și 1693. Lăcașul este o remarcabilă realizare a artei brâncovenești, care se distinge prin 

originalitate, măiestria liniilor și culorilor. Protejat de vechile ziduri de fortificație, centrul istoric al Sibiului își 

dezvăluie farmecul treptat. Am descoperit șarmul orașului doar plimbându-ne pe jos, în lungul și în latul 

străzilor ce conservă structura medievală a așezării, prin frumoasele piețe publice și prin pasajele înguste dintre 

clădiri. Secretele Sibiului sunt ascunse în spatele monumentelor istorice, unul dintre ele fiind Podul Minciunilor, 

care prin denumirea sa ne trimite într-o poveste fără sfârșit ce asimilează istoria cu dragostea. Legenda spune că 

podul nu rezistă sub greutatea vorbelor mincinoase. 

Pașii ne-au purtat la final în mediul rural românesc pe cărările Muzeului Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA din Sibiu. Casele vechi, bisericile din lemn, drumurile pietruite cu munca țăranilor români 

ne-au introdus în peisajul de la sat. Deși viața părea simplă în mediul rural, munca și roadele acesteia, puritatea 

și liniștea constituie, de fapt, frumusețea din aceasta zonă. Acolo ne-am plimbat cu hidrobicicletele pe lacul 

brodat de sălciile bătrâne și am vizitat grădina zoologică. Experiența de la Muzeul ASTRA a fost ca un vis din 

bătrânețe purtat pe aripile culturii românești. În drumul spre casă, ne-am oprit la Sighișoara, o carte din cele mai 

frumoase rafturi ale României. Cetatea, care este încă locuită, îți încântă privirea și inima prin faptul că, deși 

ascunde mulți ani în spatele clădirilor, ea rămâne tânără. Cetatea de la Sighișoara este dovada că istoria nu e 

valoroasă prin numărul de ani în care se scrie, ci prin puterea ei de a rămâne în inimile miilor de generații din 

prezent și din viitor. Toate obiectivele vizitate au sudat legăturile dintre noi, ne-au întărit cunoștințele din 

domenii variate, au doborât barierele cunoașterii, dar - cel mai important - ne-au deschis inimile în fața 

frumuseților țării noastre. 

Ilinca Dogariu, Maria Mariean, clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator, Cristina-Manuela Trofin 
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CUPA LICEELOR… A AJUNS LA LICEUL „VASILE CONTA” 
 

Marți, 4 Decembrie 2018, cinci elevi ai Liceului „Vasile Conta”: Vrânceanu Richard (clasa a IX-a 

profil Pedagogic), Andy Andrei (clasa a IX-a profil Comerț), Ecaterina Popa (clasa a X-a profil Pedagogic), 

Şerban Nicola (clasa a IX-a profil 

Pedagogic) şi Luisa Blehan (clasa a 

IX-a profil Pedagogic), însoțiți de 

doamnele profesor coordonator: 

Cristina Grosu, Lorena Timofte şi 

Daniela Cristea, sub atenta 

supraveghere a doamnei director 

Karina Ingrid Cojocariu şi cu 70 de 

susţinatori, elevi ai aceluiași liceu, au 

pornit să demonstreze că Tg. Neamţ 

CONTeAză, că Liceul „Vasile Conta” 

CONTeAză şi, cel mai important, să 

participe la competiția organizată de 

Antena 1 Moldova, „Cupa Liceelor”, ce s-a desfășurat în incinta Pallas Mall, Iași.  

Competiția, moderată de bine-cunoscutul Vlad Baba, alături de care s-a aflat colega sa, Erica 

Moldovan, a vizat 5 domenii, iar probele la care au fost supuși concurenții s-au axat pe aptitudini diverse: 

gastronomice, de fashion, artistice, sportive și, nu în ultimul rând, cultura generală a elevilor implicați. Pe lângă 

aceste probe, un moment culminant în cadrul competiției a fost reprezentat de o probă specială, cea a galeriilor.  

Echipa Liceului „Vasile Conta”, formată din 

elevi din casele a IX-a și a X-a de la profiluri și 

specializări diferite, a avut de înfruntat echipa Liceului 

Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca, formată din 

elevi din casele a XII-a. Aparent dezavantajați din acest 

punct de vedere, echipa de la Conta i-a surclasat pe cei din 

Dolhasca, iar la finalul competiției au fost declarați 

câștigători.  

Competiția a fost o provocare, dar, în același 

timp, o adevărată încântare, lucru dovedit de mărturiile 

participanților: 

Din punctul meu de vedere, concursul  „Cupa 

Liceelor”, din cadrul emisiunii „Deschis la distracție”, a 

fost încă o reușită pentru Liceul „Vasile Conta”. Chiar dacă la început am fost puțin timizi, am reușit să ne 

controlăm emoțiile şi am câștigat. Împreună cu alți 4 colegi și cu doamnele profesoare, care ne-au coordonat, 

am format o echipă minunată. Mă bucur că am câștigat această competiție și că am fost una din reprezentantele 

care CONTeAză pentru Liceul „Vasile Conta”. (Nicola Șerban, clasa a IX-a A) 

Sunt mândră că fac parte din acest liceu 

care se implică în numeroase activități care 

CONTeAză foarte mult pentru mine. O importantă 

activitate desfășurată de această instituție de 

învățământ a fost cea în cadrul căreia am 

participat alături de alţi patru colegi de-ai mei, la 

concursul desfășurat la Iași pe data de 4 

Decembrie. Experiența pe care am trăit-o în urma 

emisiunii concurs „Cupa Liceelor – Deschis la 

Distracţie” este una, pe care, cu siguranță nu o voi 

mai întâlni, deoarece am învățat să-mi controlez 

emoțiile şi să vorbesc în fața unui public destul de numeros. Aş dori să mai particip la astfel de activități prin 

care să fac ca Liceul „Vasile Conta” să fie cel mai cel mai cunoscut din județ. (Ecaterina Popa, clasa a X-a A) 

Experienţa de la „Cupa Liceelor” a fost memorabilă, deoarece nu ne așteptam să câștigăm. Mai mult, 

am concurat cu scopul de a ne distra şi de a ne face prieteni noi. Mi-ar fi plăcut ca experiența aceasta să dureze 

cât mai mult şi să nu se fi terminat aşa de repede. Le mulțumesc doamnelor coordonator şi doamnei director 

fiindcă şi-au rupt din timpul dumnealor pentru pregătirea noastră psihică. (Andy Andrei, clasa a IX-a C) 

 Această experiență m-a ajutat să îmi valorific potențialul, m-a ajutat să înțeleg că singura limită este 

imposibilul. Alături de colegii mei am dat tot şi am demonstrat că am meritat să fim aleşi ca reprezentanţi ai 

acestui liceu. (Richard Vrînceanu, clasa a IX-a A) 
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Aș putea spune că încrederea în mine este lucrul ce 

îmi lipsește cel mai puțin, aparent vorbind, însă prin 

intermediul acestei activități am învățat că oricât curaj ai 

avea, în situații limită, te pierzi efectiv. Nici nu mă 

recunoșteam în clipa când au avut loc preselecțiile, când, 

vorbind cu doamna director, îmi pierdeam cuvintele. Această 

activitate m-a ajutat să-dau seama cât de greu este de fapt să 

îți controlezi emoțiile. Mă bucur că am avut onoarea de a-mi 

reprezenta liceul, sper că am reușit să vă facem mândri de 

noi şi că am demonstrat că perseverența şi interesul sunt cele 

care chiar contează. (Luisa Blehan, clasa a IX-a A) 

A fost pentru prima dată când am avut posibilitatea de a participa activ la o astfel de competiție, la un 

proiect foarte interesant şi util de altfel, care a atras interesul elevilor datorită caracterului interactiv sub 

semnul căruia s-au desfășurat activitățile. S-a creat o echipă frumoasă cu elevi din clasele a IX-a și a X-a, de la 

profiluri și specializări diferite care au reușit să ajungă la un „numitor comun" şi să aibă un limbaj comun. 

Faptul că probele din cadrul competiției s-au desfășurat într-un mod interactiv, a dat acesteia plus valoare. Au 

fost momente speciale încărcate de emoție însă am avut un sprijin de necontestat, o frumoasă galerie formată 

din 70 de elevi și profesori care au fost trup și suflet alături de echipa participantă. Țin să mulțumesc în mod 

special organizatorilor, pentru modul profesionist în care s-au desfășurat probele, colegilor, pentru susținerea 

necondiționată, și nu în ultimul rând elevilor care au dat dovadă de mult curaj, ambiție și spirit de echipă! 
 

Nicola Șerban și Luisa Blehan, clasa a IX-a A 

 Profesor coordonator, Lorena-Elena Timofte  

 

EXCURSIE EDUCATIVĂ ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI! 
 

„Școala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea 

relației profesor-elev-colegi. Timpul trece repede, dar mi-a rămas o amintire plăcută excursia efectuată în 

județul Botoșani împreună cu clasele a V-a A, B, a VI-a B și a VII-a B, coordonați de domnul diriginte, prof. 

Emanuel Sandu și doamna prof. Cristea Daniela. 

Începem a vizita fabrica de sticlă din orașul 

Dorohoi. Acolo observăm cât efort depun acei oameni 

pentru a crea un simplu pahar de sticlă pe care noi îl 

spargem în mai puțin de 5 secunde. Procesul de fabricare al 

obiectelor de sticlă cuprinde patru pași: topire, modelare, 

corectarea denivelărilor sau a surplusurilor și în cele din 

urmă respectivul obiect este introdus într-un mic cuptor cu 

cărbune încins de unde este scos fascinantul obiect de 

sticlă, produsul final fiind o cană de sticlă. După ce am 

vizitat exponatele fabricii am primit ca suvenir un pahar de 

sticlă frumos modelat. 

Următoarea oprire a avut loc la Ipotești la casa 

unde a copilărit faimosul poet Mihai Eminescu. Aflând mai multe date despre celebrul poet am mai aflat că 

adevăratul nume de familie al poetului nu era Eminescu, ci Eminovici. Acesta a trăit într-o casă mică împreună 

cu cei zece frați. S-a născut pe data de 15 ianuarie 1850 și a decedat în data de 27 iunie 1889 la vârsta de numai 

39 de ani și este înmormântat la cimitirul Bellu din București. A fost un bun prieten cu autorul Ion Creangă, 

micul nostru Nică, născut la poalele Cetății Neamțului. Mergem mai departe și ajungem în centrul vechi al 

orașului Botoșani, unul dintre cele mai frumoase din Moldova, după părerea mea. Clădirile au o formă 

fascinantă specifică Erei Moderne. Am fost surprinsă de faptul că oamenii nu au distrus acele construcții ci le-au 

păstrat forma și doar au zugrăvit pereții, au schimbat geamurile și le-au îmbunătățit în caz de pericol. 

Popasul următor a fost la casa memorială a istoricului Nicolae Iorga. Acesta s-a născut în data de 5 

iunie 1871 și a decedat în data de 27 noiembrie 1940 fiind înmormântat la cimitirul Bellu din București. Se pare 

că această casă din Botoșani a fost cea a copilăriei, nu putem spune care a fost casa lui stabilă deoarece el 

călătorea foarte mult și nu avea timp să își stabilească un loc. Ajungem și la muzeul de Etnografie din Botoșani. 

Acolo descoperim date, obiceiuri, modul de a face sau de a prelucra unele obiecte și portul oamenilor din 

Botoșani de aproape 200 ani. Ultima oprire o facem la locul mult dorit, Iulius Mall Suceava pentru a mânca și a 

vizita câteva magazine. Ajunși acasă cu un bagaj de cunoștințe bogat, epuizați, le povestim celor dragi despre 

această zi. Ne-am distrat, ne-a plăcut și cu mult drag o așteptăm pe următoarea. 
 

Bianca-Iuliana Ilieș, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Marius-Emanuel Sandu 
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TABĂRA „BUCURIA CREDINŢEI” DE LA NEMŢIŞOR 
 

În perioada 7-11 august 2018 a avut loc la Nemțișor tabără pentru copiii de preot „Bucuria credinței” 

organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

În această tabără de neuitat am fost 120 de elevi cu 

vârste cuprinse între 9 şi 18 ani, ne-am bucurat 

împreună de zile frumoase, participând la diferite 

activități cum ar fi: cursuri de prim ajutor, pelerinaje 

la mănăstirile din zona Neamțului, dialoguri cu 

duhovnici, activități artistice, sportive şi recreative. 

Aceste activități au fost coordonate de către părintele 

Filip Gheorghe-Marian de la Parohia Sf. Haralambie 

din Târgu Neamț, care a asigurat cele necesare pentru 

desfășurarea normală a evenimentului, fiind ajutat de 

mai mulți profesori și studenți  din zonă.  

Fiecare zi de tabără a  început cu înviorarea şi 

rugăciunea de dimineață, iar după micul-dejun s-au 

desfășurat ateliere de lucru şi jocuri distractive. Înainte 

şi după masa de prânz, ne-am delectat cu câte o oră de 

lectură, având fiecare posibilitatea să alegem cărțile preferate din biblioteca ATOR Târgu Neamţ. Anul acesta 

este pentru prima dată când vin în tabără la Nemţişor şi pot afirma că m-am simţit aici ca într-o mare familie, mă 

bucur că m-am împrietenit cu alți copii de preot şi aş dori să vin şi în anii următori. Nu am mai dormit niciodată 

într-un cort, însă vreau să vă spun că a fost minunat şi consider că ar trebui să treacă toată lumea prin această 

experiență nemaipomenită. În această tabără mi-a plăcut zona liniștită, dar și atmosfera dintre copiii care erau 

amabili şi prietenoși. În serile de neuitat ne-am bucurat cu toții participând la “Seara talentelor”, la „Focul de 

tabără” sau vizionând mai multe filme educative. De asemenea mi-a plăcut Sfânta Liturghie de la Biserica 

„Sfânta Troiţă” de la Mănăstirea Neamţ unde am participat cu mare bucurie, intonând cântările Sfintei Liturghii 

şi împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. 

În încheiere pot afirma că tabăra de la Nemţişor este una dintre cele mai frumoase tabere  la care am 

participat până acum şi aş vrea să-i îndemn şi pe ceilalți elevi să meargă acolo cu toată încrederea pentru a simți 

cu adevărat bucuria credinței în acest Colțișor de Rai. 

                                                            Irina Elena Grigore, clasa a III-a C 

                                                                      Profesor coordonator, Maria Moisii 

 

ZIUA EDUCAȚIEI PE MELEAGURI MARAMUREȘENE 
 

 Am pășit încet pe treptele gimnaziului parcă urcând scările de cristal ale cunoașterii și am ajuns la 

finalul acestei călătorii palpitante pline atât de momente 

magice cât și de momente  grele și mai puțin încurajatoare. 

Am câștigat însă lupta cu noi înșine obținând rezultate 

deosebite și laude din partea profesorilor. Iată-ne ajunși la 

cea din urmă filă a acestei povești, la care am contribuit 

toți cu gânduri și fapte ce au creat basmul unei clase 

speciale, dar nu negăm, și cu multe defecte pe care știm să 

le băgăm sub plapumă. Pe parcurul celor patru ani am 

reușit să participăm la activități extracurriculare și să avem 

și o situație școlară foarte bună.  

 Anul acesta doamna dirigintă ne-a propus să 

sărbătorim Ziua Educației în Maramureș, un județ încărcat 

de cultură tradițională, împletită cu o multitudine de 

obiceiuri păstrate până în ziua de azi cu multă grijă și finețe și moștenite de-a lungul anilor din generație în 

generație. Această zonă se remarcă prin: splendoarea aparte a portului maramureșean, iscusimea transmisă prin 

prelucrarea lemnului, artă coregrafică și vocală maramureșeană și dragostea păstrată cu delicatețe de gospodine 

în preparatele specifice județului.  

 Am început această călătorie cu mânăstirea Moisei, un adevărat izvor al culturii tradiționale ce îmbină 

istoria cu ortodoxia formând un echilibru spiritual. Mânăstirea Moisei este cel mai vechi lăcaș de cult din 

Maramureș și a fost întemeiată de doi soți care au crezut că fiul lor este mort, astfel construind în memoria lui 

acest lăcaș sfânt. Mânăstirea a fost ridicată la rădăcina unui stejar care este și astăzi în biserică, servind picior al 

Sfintei Mese. O altă mânăstire pe care am vizitat-o a fost Mânăstirea Bârsana împrejmuită de spații verzi, alei, 
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flori, peisaje încântătoare care îți umplu sufletul de liniște și armonie. Cântecul tandru al păsărelelor se auzea în 

surdină, iar tot acest tablou pictat cu atenție în culori calde îți dădeau un sentiment de perfecțiune, de împlinire 

sufletească, de puritate. 

 Memorialul Durerii de la Sighetul Marmației, memorialul 

victimelor comunismului sau fostul penitenciar politic plin de o 

încărcătură emoțională ridicată a fost unul dintre obiectivele ce m-a 

marcat, după care am încercat să înțeleg viața pe care o duceau 

oamenii în acea perioadă . Închisoarea în care fiecare cameră 

ascundea altă durere a altei persoane a găzduit de-a lungul timpului 

oameni nevinovați, copii de câteva luni sau ani, purtați pe brațele 

părinților condamnați la o sentință cruntă, munci silnice și tortură în 

beznă. Fiecare cameră îți deschide o altă lume de suferință și plină 

de momente de chin în acel penitenciar. Dacă primele etaje ascund 

porți către povești dureroase, subsolul stă mărturie  condițiilor 

inumane de  frig și beznă la care erau supuse persoanele considerate 

,,periculoase”. Sute de oameni și-au pierdut viața în acel lagăr al 

tăcerii, sute de copii au fost chiuiți și au avut parte de bătăi, deși 

fuseseră închiși fără vină și părinții acestora nu puteau face nimic 

pentru a-i salva.  

 În Cimitirul Vesel, din Săpânța, în ciuda faptului că este un 

cimitir, cu toții ne-am amuzat de mesajele în versuri lăsate de 

oameni. Acest cimitir este faimos pentru mormintele viu colorate și 

pentru picturile naive ce reprezintă viața sau ocupația persoanelor 

înhumate. De vrei sau nu, cimitirul te distrează și îți stârnește un zâmbet pe buze. Sentimentul trist al morții 

dispare și gândul zboară la lucruri vesele din viața celui drag, care acum te-a părăsit. Un alt popas a fost cel de la 

Mânăstirea Peri, tot din localitatea Săpânța. Această mânăstire este cunoscută ca fiind cea mai înaltă biserică de 

lemn din lume. Mânăstirea  a fost înființată în anul 1997, din dorința de a reînnoda tradiția istorică a vechii 

Mânăstiri Sf. Arhanghel Mihail din Peri, Maramureș, care astăzi se află pe teritoriul Ucrainei. În anul 2005 

mânăstirea a primit o obște de maici, care au continuat lucrările de construcție. Biserica în stil maramureșean a 

fost placată, inițial cu 8.5kg de aur, iar crucea, înaltă de 7 metri și aceasta învelită cu 4 kg de aur. Are o înălțime 

maximă de 78 de metri și este pe locul 3 între locașurile de cult din România.  

 A doua  zi a excursiei a fost  rezervată orașului Baia Mare, un municipiu situat în partea de nord-vest a 

României, în Maramureș la poalele Munților Gutâi, pe râul Săsar. Prima oprire a fost în centrul vechi unde ne-

am bucurat alături de localnici de Festivalul Castanelor. Apoi am mers la Muzeul de Minerologie unde sunt 

expuse peste 10000 de eșantioane minerale, roci și fosile. Muzeul de Minerologie din Baia Mare este cel mai 

mare muzeu regional din Europa, multe dintre exponate fiind considerate unicate mondiale și valori de 

patrimoniu. Denumirea neoficială, culturală prin excelență este ,,Muzeul Florilor de Mină”. Următoarea oprire a 

fost la Planetariu din Baia Mare, una dintre cele mai importante atracții turistice, culturale și științific, primul 

planetariu public deschis în România în 1969 și unicul din Transilvania până în prezent. Nu am putut părăsi 

acest oraș minunat înainte de o vizită la Muzeul de Etnografie și Artă Populară. Muzeul Satului, inaugurat în 

1984 în peisajul pitoresc de pe Dealul Florilor cuprinde monumente din cele patru zone etnografice ale județului 

Maramureș grupate în jurul Bisericii de lemn adusă din Chechiș. Ansamblul muzeului este declarat monument 

istoric. Ultimul popas a fost la Mânăstirea Rohia, una dintre cele mai frumoase mânăstiri, constituind una dintre 

cele mai valoroase monumente bisericești și de artă religioasă a țării. Este așezată într-un cadru natural pitoresc, 

pe coama unui deal, în mijlocul unei păduri, într-un loc al căutătorilor de liniște sufletească și al iubitorilor de 

frumos din care nu vrei să mai pleci. La biserica veche, mică dar plăcută, este un pridvor cu patru stâlpi, iar 

deasupra este pictată icoana hramului mânăstirii. Biserica nouă ,,Sfânta Ana” – Rohia devine un monument de 

arhitectură. În această mânăstire s-a aflat și chilia părintelui Nicolae Steinhardt. După moartea lui, chilia a fost 

păstrată cu lucrurile personale. Dintotdeauna mânăstirile ortodoxe au fost focare de spiritualitate și cultură. 

Printre acestea se numără și mânăstirea Rohia, care are o bibliotecă de aproximativ 40.000 de cărți și reviste. 

Credincioșii din toate colțurile lumii se pot mângâia aici cu o mâncare caldă și adăpost.  

 Prin aceste excursii ne desprindem din viața de elev și ne transformăm în niște mici cercetători curioși 

de frumusețile naturii, uimiți de legendele lumii și plini de încântare căci descoperim locuri noi, dezgropăm cele 

mai ascunse comori și găsim o liniște în toate activitățile. Îi mulțumim doamnei diriginte, Manuela Trofin, 

pentru că ne-a fost căpitan de bord în aceste expediții minunate și că ne-a călăuzit pe aceste meleaguri desprinse 

parcă dintr-o poezie îmbibată în tradiții, obiceiuri, istorie și personalitate. Așadar, să uităm puțin de greutățile 

vieții, să ne luăm inima în dinți și să descoperim frumusețile României. 
                                    

Ana-Daria Botez, Cristiana Otea, Antonia Kontou, clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator,  Cristina-Manuela Trofin 
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TOAMNA ÎN INIMA TRANSILVANIEI 
 
Ardealul, starea mea de spirit/ Cu care mă gândesc la ţară,/ De parc-aş respira lumină/ Şi existenţă milenară./ La orice pas îţi 

râde-o floare,/ Sub orice pas e un mormânt,/ Ardealul întregind o roată/ Sub care Horia s-a frânt./ Aud un clopot sus pe-o cruce,/ Bătând cu 

limba-n ideal,/ Ca-ntr-o Duminică a ţării/ Vin la biserică-n Ardeal. (Marin Sorescu, Ardealul, starea mea de spirit) 

 

În data de 28 octombrie, înainte ca zorile să se arate pe cerul orașului, 50 de elevi ai Liceului „Vasile 

Conta”, unul dintre ei fiind și eu, ne-am urcat cu entuziasm într-un autocar ce ducea înspre Brașov. Municipiul 

Brașov a reprezentat, de secole, unul dintre cele mai importante, puternice și înfloritoare orașe din zonă. 

Datorită poziției geografice privilegiate și a infrastructurii sale de astăzi, el permite dezvoltarea multor activități 

economice, culturale și sportive. Aici ne-am propus sa vizităm multiple obiective turistice și deopotrivă 

culturale, locuri de mare rezonanță pentru spațiul transilvănean românesc: Castelul Peleș, Castelul Bran, Cetatea 

Râșnov, Piața Sfatului și Biserica Neagră.  

Castelul Peleș m-a impresionat prin arhitectura și bogătiile interioare. Tablourile și mobilierul scump 

creează o armonie divină cu toate 

încăperile imense și amenajate cu 

bun gust. Castelul Peleș este o 

adevărată minunăție prin eleganța, 

rafinamentul și bogățiile ce 

dăinuie încă de pe vremea Casei 

Regale. În momentul în care am 

intrat în Castel, am intrat într-o 

altă lume, diferită. M-am plimbat 

pe podelele pe unde odinioară 

calcaseră pantofi împărătești și 

eram absorbită și încântată de 

frumusețea pe care o regăseam în 

fiecare lucru care se afla in jurul 

meu. Parca era un vis. Un vis din 

care nu voiam să mă mai trezesc... Ghidul ne grăbea spre a ne prezenta cât mai multe lucruri din castel, însă noi 

am fi avut nevoie de ore întregi pentru a admira toate încăperile acestuia.  

Următoarea locație a fost Castelul Bran. Acesta este minunat, nu doar pentru frumusețile sale, ci și 

pentru istoria sa. M-au impresionat treptele mici din tunelul secret,  ce leagă încăperile între ele. Decorul de 

Haloween al Castelului îți dădea fiori și te înspăimânta, datorită luminilor, întunericului din tuneluri și aerului 

rece. Pentru a ajunge la Cetatea Râșnov ai de parcurs un drum destul de lung, însă frumos, deoarece ești 

înconjurat de copaci înalți și un aer curat, de munte. Splendidul peisaj de toamnă din inima tării l-am admirat cu 

precădere la Dino Parc, un concept original de petrecere a timpului liber, destinat în special copiilor. Odată 

ajunși în cetatea Râșnov, simțeam că ne aflăm deasupra tuturor, deoarece priveam totul de sus, peisajul fiind de 

o unicitate rară. De aici pornim înspre Piața Sfatului, unde avem ca obiectiv principal Biserica Neagră. 

Arhitectura gotică a acesteia mi-a plăcut foarte mult, dar și cea mai mare orgă din sud-estul Europei. Biserica 

Neagră este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci si prin alte lucruri: astfel, în clopotniță se află cel mai 

mare clopot din spațiul romanesc, un clopot din bronz care cântărește 6 tone. 

Privitor la relațiile dintre noi, în prima zi, toți participanții eram distanți unii de alții, nevorbind și 

privind cu  răceală în ochi către cei ce ne înconjurau. Însă din a doua zi s-au schimbat lucrurile radical, am 

început să comunicăm și să interacționăm unii cu alții. Spre seară ajungeam la pensiunea „La vâltoare” unde, 

după cină, mergeam cu toții în camera colegilor și ne jucam diferite jocuri sau ne uitam la diferite filme. Cu 

ocazia acestei excursii am legat prietenii unice, cu colegii de la alte clase, dar și cu  profesorii coordonatori: 

Bălan Emanuel, Bălan Simona, Grosu Cristina, Pintilie Radu și Pavăl Mihaela, de care ne-am apropiat foarte 

mult. Cu ocazia acestei excursii, am râs, am glumit, ne-am distrat împreună, dar cel mai important ne-am 

cunoscut așa cum suntem noi de fapt, în afara școlii. Am descoperit în ei, pe lângă profesorii excepționali, niște 

persoane de încredere, care știu cum să manager-ieze un grup de elevi astfel încât să nu existe probleme 

neplăcute. Pentru mine această excursie a fost una reușită, deoarece am descoperit locuri noi, am avut parte de 

experiențe noi, am cunoscut oameni minunați, cu care am creat legături de neprețuit. Mulțumim domnului 

director și doamnei profesor Bălan că au facilitat această unică și interesantă experiență și sperăm să o repetăm 

cât de curând! 

 

Mihaela Arsenoaia, clasa a XI-a A 

                                                                         Profesor coordonator, Cristina Grosu 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 

va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe, punându-i în 

contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a 

se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm şcoala cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este 

dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Oricât ar fi de importantă educaţia 

curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 

sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 

cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte 

aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Vizita la muzeul de Istorie şi Etnografie din Tîrgu Neamţ a constituit un mijloc de a intui şi preţui 

valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Elevii claselor I B şi I C, coordonaţi de doamnele 

învăţătoare, au avut prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 

desfăşurarea sa, operele de artă originale. Tot aici, copiii au avut parte de o frumoasă lecţie de istorie desfăşurată 

în aer liber. Alături de dr. Diaconu Vasile, elevii au aflat lucruri 

noi despre Epoca de piatră. Dumnealui le-a vorbit copiilor despre 

făurirea uneltelor care făceau posibilă vânătoarea mai eficientă. 

Copiii au mai aflat că, în cea mai mare parte a acestei epoci erau 

folosite sedimente, cum ar fi lutul pentru a face obiecte din 

ceramică. Aşa că, inimoşii noştri elevi s-au apucat de lucru. 

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 

despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 

frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 

opere de artă.  

Astfel, am pornit pe urmele marelui povestitor Ion Creangă. În cadrul activităţilor organizate în 

mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 

fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 

elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Grija faţă de 

timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie 

dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă 

destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre 

ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 

aptitudinilor.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  

dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei 

generaţii în actul decizional, în contextul respectării 

drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 

sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă şi cea comportamentală. În urma 

plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai 

multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în 

cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe 

care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în  acest sens.  
 

Profesor învăţământul primar, Lăcrămioara Apostoae 

Profesor învăţământul primar, Gheorghița Lariu-Rusu-Movilă 
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PE CĂRĂRI DE MUNTE... 
  

Activitatea clasei noastre care a deschis săptămâna Școala Altfel a fost excursia la Durău. Obiectivul 

principal a fost drumeția pe muntele Ceahlău. Gândul că vom pleca în excursie a devenit un subiect foarte amplu 

pe grupul clasei. Timp de o săptămână am tot făcut și refăcut bagajele ca timpul să treacă mai repede. 

 A sosit ziua cea 

mare! Flavian era somnoros 

deoarece nu a putut dormi 

toată noaptea cu gândul la 

excursie, Ancuța s-a trezit la 

ora cinci nerăbdătoare de a ne 

întâlni. Răcoarea dimineții 

prevestea o zi răcoroasă și 

palpitantă. Ne-am întâlnit cu 

toții pe terenul din spatele 

școlii. Așteptam cu sufletul la 

gură să sosească autocarul. 

Timpul a zburat pe nesimțite 

deoarece am cântat tot drumul 

cântecele preferate. 

 Când am ajuns la 

pensiune, domnii profesori ne-au repartizat pe camere, dar nouă ne stătea gândul la cum va fi pe munte, la 

peisajele pe care le vom vedea și la ce vom face seara când ne întoarcem. Eram foarte nerăbdători să urcăm pe 

munte și să vedem ce ne oferă aventura pe care urma să o avem. După două-trei ore de urcat pe munte, am făcut 

un mic popas la Cabana Fântânele, unde am mâncat niște sandvișuri excelente pregătite de mamele noastre. A 

trecut o jumătate de oră de odihnă și am reluat drumeția. Am pornit spre Cascada Duruitoarea. A fost un drum 

greu, cu multe obstacole, dar deosebit de frumos, însă, o dată ajunși la cascadă unde ne-am făcut sute de poze, 

ne-am dat seama că efortul depus a meritat din plin. Din fericire, glumele domnului profesor de geografie au 

făcut urcarea și coborârea muntelui să fie mult mai ușoare prin râsete și veselie.  

 După ce am văzut 

peisajul magnific al naturii, 

vestea că ne întoarcem la 

pensiune am primit-o cu 

entuziasm deoarece eram 

extrem de obosiți. Seara a 

venit pe neașteptate. După o 

scurtă relaxare, ne-am adunat 

în jurul grătarului, am cântat 

și am dansat în foișorul 

pensiunii. Ne-am întors cu 

totul epuizați în cameră, dar 

în același timp, uimiți de 

excepționala zi pe care am 

avut-o. Cu glume, distracție şi 

râsete, mulți dintre noi au 

reușit să stea treji până spre 

orele dimineții, spre disperarea domnilor profesori.  

 Dimineața friguroasă și razele soarelui cu dinți ne-au trezit voioși și încrezători într-o nouă și frumoasă 

zi. Ne-am adunat cu toții la autocar și am plecat la drum sperând la o zi excepțională. Am ajuns la Lacul Roșu, 

loc în care am făcut poze și am admirat splendidul peisaj. De acolo am pornit în drum spre Piatra Neamț unde 

am fost la mall să mâncăm și să ne uităm la filme care ne-au făcut să râdem și să uităm de toate grijile. După 

câteva ore petrecute în mall, ne-am întors spre autocar și am plecat spre casă. Pe drum am început să povestim 

despre filmele văzute și despre toată excursia care ne-a făcut weekend-ul de neuitat.  

 Mica noastră excursie a luat sfârșit, cu promisiunea că ne vom întoarce cât mai curând. Toți am rămas 

plăcut impresionați de natură și de cât de greu a fost sa urcăm pe muntele Ceahlău. 

              

     Colectivul clasei a VII-a C  

Profesor coordonator, Carmen Hîngănescu 

 



 

19 
19 

ZIUA EDUCAȚIEI 
 

Ziua educației a fost petrecută de către elevii claselor a X-a B și a X-a C, împreună cu prof. diriginți 

Pintilie Radu-Mihail și Bălan Simona, la Sinagoga din Târgu Neamț.  

Am fost primiți domnul Marcel Grinberg, care avea funcția de vicepreședinte al Comunității evreilor 

din Piatra Neamț. La sinagogă ne-au fost prezentate lucruri despre religia iudaică și despre evrei celebri care au 

avut rădăcini în Tg Neamț. 

Pentru aproape toți elevii au fost o 

surpriză faptul că în Tg Neamț există o sinagogă. 

Și că, până prin anul 1980, când au început să se 

construiască blocurile în oraș, locuiau foarte mulți 

evrei în Tg Neamț. Aceștia, au imigrat ulterior în 

Israel. Se pare că și celebrul cântăreț și poet Oscar 

Benton ar fi avut legătură cu orășelul nostru.... 

Am aflat că evreii nu oficiază rugăciunile 

în limba română. Iar despre Bar/Bat Mitzvah 

faptul că, după legea evreiască, un băiat este 

considerat „bar mitzvah” în momentul când 

împlinește 13 ani și primește statutul de adult. O 

fată evreică devine „bat mitzvah” când împlinește 

12 ani. În Biserica evreilor nu există icoane. S-a 

discutat despre Holocaust. 

Simbolul evreilor este o stea cu 6 colțuri. Ei nu realizează slujba dacă nu au peste 10 majori prezenți în 

biserică. Datorită faptului că nu sunt multe persoane care se află în această zonă, se organizează odată pe an o 

slujbă la care participă mai mulți evrei din țară. Au o singură zi de post, în care nu mănâncă și nu beau nimic. 

Preotul poartă o kipă pe cap în timpul slujbei, iar cartea sfântă a evreilor este Tora.  

La final, elevii au format tricolorul pe bema din sinagogă. 

 

 Ștefana Mihaela Țucă, clasa a X-a B 

Profesor coordonator, Radu-Mihail Pintilie 

 

VIZITĂ DIDACTICĂ PENTRU ORIENTAREA ÎN CARIERĂ -  
RIUF 2018 

 

Un număr de 30 de elevi entuziaști din clasa a 12-a de la 

Liceul ,,Vasile Conta", îndrumați de prof. Pintilie Radu-Mihail şi 

Nuțu Gheorghe- Ghiocel, au participat astăzi la RIUF Iaşi. Acesta 

este locul unde elevii şi profesorii au obținut informații reale 

despre oferta educațională a universităților din România şi din 

străinătate.  

Elevii de la Liceul ,,Vasile Conta" au fost consultați şi 

orientați în carieră de către reprezentanții universităților prezenți la 

RIUF Iaşi. Elevii au fost interesați să-şi continue studiile în 

domeniul economic, precum şi în alte domenii. Au pus întrebări 

despre posibilitățile oferite de către universități privind condițiile 

de admitere, bursele de studiu oferite, posibilitățile de cazare, 

parteneriate ale universităților cu firme. Din discuțiile cu 

reprezentanții universităților se poate concluziona că: media la 

bacalaureat peste 8, obținerea unui certificat care să ateste 

cunoașterea unei limbi străine și foarte important – activitatea 

școlară şi extrașcolară din cei patru ani de liceu: participarea la 

olimpiade, concursuri, voluntariate, recomandarea profesorilor că 

elevii au fost implicați în cât mai multe activități asigură intrarea la 

toate universitățile prezente la RIUF IAŞI 2018. 

Succes!  

Profesor Radu- Mihail Pintilie 

Profesor Gheorghe-Ghiocel Nuțu 
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TABĂRA CANGURUL LINGVIST 
       

Având o pasiune pentru limba engleză, m-am înscris anul trecut la Concursul Cangurul Lingvist și, spre 

surprinderea mea, am reușit să câștig tabăra oferită ca premiu de concurs. Aceasta a avut loc în perioada 26 

august- 2 septembrie, cu o durată de 8 zile și a avut loc în Bulgaria, Shkorpilovtsi.                                                                                                                                              

      Pregătindu-mă să plec spre Bacău, pentru a lua 

trenul până la București iar apoi pentru a merge cu autocarul 

spre Shkorpilovtsi, am avut mari emoții. Am fost foarte 

bucuroasă că odată cu ajungerea la Bacău deja îmi făcusem 

câțiva prieteni, copii cu niște personalități unice cu care încă 

mă înțeleg și vorbim aproape zi de zi. Faptul că trenul a plecat 

la 4 dimineața, m-a făcut să devin un fel de „zombie” pentru 

tot restul zilei, dar m-am descurcat și nu pot să spun că a fost 

un factor ce m-a oprit din a socializa. Odată ajunsă la 

București m-am întâlnit, cu cine pot să spun că ar fi, cea mai 

veche prietenă a mea, iar revederea noastră după 3 ani ne-a 

încântat pe amândouă atât de mult încât aproape  ne-am 

apucat de plâns. Drumul cu autocarul a fost liniștit, însoțit de 

melodii care mai de care, din toate genurile muzicale: de la k-

pop până la metal. Ajunși în Shkorpilovtsi, obosită și 

înfometată, fiindcă îmi uitasem mâncarea acasă, ne-am 

îmbulzit toți la locurile de cazare. Am fost cazată într-un 

bungalow, un fel de cabană dar cu mai multe dezavantaje. 

Deși condițiile în care trebuia să dormim și să trăim nu au fost 

optime la „cabană” (dușul meu era mai mult un lighean decât 

un duș propriu-zis), până la finalul taberei ne-am descurcat și 

nu am dus lipsă de aproape nimic, bungalow-ul având și un 

avantaj, acela fiind terasa în care ne-am petrecut diminețile, 

amiezile, serile și…nopțile. Colegele de cameră au fost cele 

mai înțelegătoare și îmi permit să spun că încă avem o simbioză și în ziua de azi. Nu mă consider o persoană cu 

mulți  „prieteni” apropiați, sunt foarte „judgemental” față de alții și nu socializez prea rapid, dar pot spune că în 

tabără am simțit cu adevărat cum e să ai prieteni, oameni cu care am o conexiune mentală, cărora   le-am 

împărtășit enigme personale pe care nici părinții mei nu le știu, nici măcar prietenii din orașul natal, cărora le-

am acordat o încredere totală, sentimentul fiind reciproc și cu opinii asemănătoare, neprejudiciate.  

      Ni s-au prezentat o sumedenie de activități din care puteai alege ce-ți plăcea mai mult. Eu am ales 

debate-ul și pictatul pe tricouri dorind să îmi consolidez abilitățile de public speaker, dar de asemenea să mă și 

relaxez prin pictat. În afară de activități, la 

stațiune se găsea piscina, iar plaja era la câțiva 

metri de noi. Din păcate am vizitat marea de 

foarte puține ori, dar am stat pe plajă seara și 

noaptea, uitându-ne la stele, iar diminețile ni le 

petreceam uitându-ne la răsărit, care arăta de o 

mie de ori mai frumos decât oricare altul. Au 

fost organizate și trei excursii opționale. Prima 

a fost la Nessebar unde am vizitat cetatea 

bizantină și bisericile antice. A doua a fost la 

Varna unde am vizionat un spectacol maritim 

cu delfini, dar recunosc că nu l-am putut aprecia 

datorita stadiului în care am găsit locul unde 

trebuiau să trăiască delfinii. Iar a treia a fost 

favorita mea, la Balchik, unde am străbătut Palatul Balchik construit pentru nevoile Reginei Maria, în timpul 

conducerii române a zonei. 

      Ultima zi din tabără, a fost o zi destul de tristă pentru noi toți, realitatea faptului că ne vom despărți 

pentru un alt an, distrugându-ne starea de spirit. Deși inevitabila despărțire ne măcina pe dinăuntru, am încheiat 

ultima zi din tabără cu un foc de tabără și hora, brașovene și alte dansuri tradiționale în jurul focului.  

 

Mara Tarhon, clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator, Lăcrămioara-Lenuș Ilica 
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HOLOCAUSTUL, COMEMORAT LA SINAGOGA 
MESERIAȘILOR DIN TÂRGU NEAMȚ 

 

Marți, 9 octombrie, la Sinagoga Meseriașilor din Târgu Neamț, a avut loc o manifestare de 

comemorare a victimelor Holocaustului. Evenimentul, organizat de către Marcel Grinberg – reprezentant al 

comunității evreiești din Târgu Neamț și vicepreședinte al Comunității evreiești din Piatra Neamț – în 

parteneriat cu Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț, a reunit în 

primul rând elevi de la Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” și de 

la Liceul ,,Vasile Conta”, profesorii de istorie Arsintescu Ioan 

și Emanuel Bălan, inspector prof. Elena Preda (ISJ Neamț), 

dr. Vasile Diaconu de la Muzeul de Istorie și Etnografie 

Târgu Neamț, prof. Sandu Marius-Emanuel (Religie) și prof. 

Pavăl Mihaela (Limba și literatura româna), ultimii doi de la 

Liceul ,,Vasile Conta”. 

S-a discutat despre importanța acestei zile, despre 

ororile suferite de evreii din Europa şi din România şi despre 

importanța toleranței între oameni. Profesorul Emanuel Bălan și dr. Vasile Diaconu au vorbit și despre 

comunitatea evreiască târgunemțeană și rolul său în evoluția comunității, despre suferințele acestora în timpul 

războiului și despre memoria locurilor de azi ale evreilor din Târgu Neamț. 

Holocaustul a însemnat uciderea a milioane de evrei, fără un motiv anume. Cauza tragicului eveniment 

este încă o nedumerire. Neimplicarea oamenilor, spălarea pe creier, nebunia, frica sunt doar câteva aspecte care 

au dus condus la moartea atâtor oameni nevinovați, printre care și 1,5 milioane de copii (1,5 milioane… de copii 

morți! Holocaustul s-a întâmplat!). 

Datoria noastră, a tuturor este, de aceea, să știm ce s-a întâmplat, pentru a nu repeta istoria! Este 

nevoie, atunci când vorbim despre ceilalți, să le cunoaștem istoria, obiceiurile, iar vizita la Sinagoga 

Meseriașilor, aflată în spatele Policlinicii, este un bun prilej de a cunoaște un aspect- cel religios al unei 

comunități, în trecut numeroase, astăzi în număr foarte mic. 

Profesor Emanuel Bălan 

 

#FAPTEBUNE/ ELEVII DE LA „CONTA”, ÎN VIZITĂ LA 
CSEI TÂRGU NEAMȚ 

 

  Pe 25 noiembrie, peste 30 de elevi de la Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț au donat fructe proaspete 

copiilor cu dizabilități de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CȘEI) Târgu Neamț. Aceștia au fost 

însoțiți de profesorii Radu Pintilie și Simona Bălan. Activitatea s-a derulat ca parte a campaniei „Săptămâna 

legumelor și fructelor proaspete donate”, din cadrul programului „Strategia Națională de Actiune Comunitară”.  

„Am fost întâmpinați cu căldură de doamnele profesor Sârghiuță Felicia, Damian Andreea și Toma 

Roxana, precum și de către elevii de la 

CȘEI. A fost o experiență emoționantă atât 

pentru elevii CȘEI, cât și pentru cei de la 

liceu. Bucuria elevilor CȘEI a fost trăită de 

toți cei prezenți. Gazdele ne-au explicat cât 

de importante sunt asemenea activități care 

contribuie la dezvoltarea abilităților 

copiilor de a trăi împreună cu ceilalți într-o 

societate în care contează valențele 

umanitare”, explică profesorii coordonatori. 

Pentru elevii de la Liceul „Vasile 

Conta”, experiența a fost una plăcută și plină 

de satisfacții sufletești. Tocmai din acest motiv, și-au propus să se întoarcă la CSEI  cu daruri, în perioada 

sărbătorilor de iarnă.  

„Mulțumim tuturor de la CȘEI Tîrgu Neamț pentru că ne-au oferit ocazia să facem o faptă 

bună!”, transmit elevii și profesorii pe care se poate CONTA. 

 

Profesor Simona Elena Bălan 

Profesor Radu-Mihail Pintilie 
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ZIUA ÎN CARE ELEVII S-AU SIMȚIT MILITARI 
 

Definită de Nelson Mandela ca fiind cea mai puternică armă capabilă să schimbe lumea, educația este 

omagiată pe data de 5 octombrie, 

prin Ziua Internațională a 

Educației, zi în care elevii din 

toată lumea sunt invitați să 

participe la diverse activități care 

le-ar putea aduce un beneficiu 

major în viitorul apropiat.  

Și cu toate astea fiind 

punctate, elevii Liceului „Vasile 

Conta” din Târgu-Neamţ au pornit 

într-o frumoasă și educativă 

excursie la Baza Aeriană 95 

Bacău, înarmați cu multă voie 

bună și dorință de a cunoaște 

spațiul militar.  

După un drum destul de 

scurt, am fost întâmpinați cu brațele deschise de ghidul care avea să ne bombardeze cu nenumărate informații 

interesante. De îndată ce am pășit în spatele acelor porți 

de fier, am descoperit o lume nouă, care trezește 

patriotismul în orice persoană. Acolo, îndrumați de ghid, 

am văzut diverse invenții și arme care au fost folosite de 

armata română de-a lungul numeroaselor lupte pe care 

le-a purtat. De asemenea, am avut parte și de o activitate 

interactivă prin care ne-au fost lăsate armele în propriile 

mâini, ne-au echipat corespunzător și am intrat în rolul 

unor adevărați soldați. Veritabili soldați care ar trezi 

frică oricui ar avea să li se împotrivească.  

După ce am părăsit cu greu Baza Aeriană, ne-au 

continuat ziua mergând la Observatorul Astronomic 

„Victor Anestin” din Bacău. Acolo ni s-a prezentat un 

documentar animat despre telescoape, invenție care stă la baza astronomiei și fără de care, nici acum n-am ști 

răspunsul la întrebarea: „Oare există și altceva, în afara de planeta noastră, Soare și Lună?”. Iar spre finalul 

excursiei, drept bonus pentru toate informațiile acumulate, ne-am delectat cu povestea cinematografică 

„Misterul ceasului din perete”. Veseli, obosiți și dornici de a mai participa la astfel de activități, ne-au întors 

târziu acasă pentru a ne putea împărtăși experiența trăită în acea zi minunată.  

În linii mari, într-o singură zi, noi, elevii claselor a VII-a A, a VII-a B şi a VIII-a C ai Liceului „Vasile 

Conta”, sub îndrumarea domnului profesor Ioan Fărmuş şi a doamnelor profesoare Nicoleta Baciu şi Oana Filip, 

am descoperit cu fascinație puțin din viața unor militari antrenați să își apere țara. Totodată, am înțeles bazele 

astronomiei, ne-au relaxat și, cel mai important, am format o echipă grozavă. 

 

Andreea Raclaru, Ioan-Bogdan Bălţătescu, clasa a VIII-a C  

 Elena-Denisa Aluiion, clasa a VII-a B 

Profesor coordonator, Baciu Nicoleta 
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LA TABĂRA OGLINZI, „ȘCOALA CIVICĂ: 20 DE NOTA 10” 

 

În perioada 24-26 octombrie, la Tabăra Oglinzi din Neamț a avut loc „Școala civică: 20 de nota 10”. 

Organizată de Asociaţia Pro Democrația Club Târgu Neamț, activitatea este parte a proiectului „Tineri pentru 

societate: 20 de nota 10”. Au participat 20 de tineri  care studiază în cele trei licee ale orașului Târgu Neamț- 

Colegiul Național „Ștefan cel Mareˮ, Colegiul Tehnic „Ion 

Creangăˮ și Liceul „Vasile Contaˮ. Printre aceștia s-au aflat 

și cei trei președinți aleși ale Consiliilor Școlare ale Elevilor, 

Adumitroae Maria – CNSM, Amătăsoaei Cristin – CTIC și 

Spiescu Renata – LVC. Timp de 3 zile, liceenii au participat 

la ateliere de lucru  despre implicare civică și voluntariat, 

despre cum poți deveni un lider. Au simulat chiar și o 

campanie pentru alegerea primarului orașului și au învățat 

cum pot deveni un antreprenor de succes. Formatori la 

această activitate au fost profesorii Ioan-Romeo Roman, 

Radu-Mihail Pintilie și Emanuel Bălan. Echipa de la Liceul „Vasile Conta” a fost formată din următorii elevi: 

Renata Spiescu, Mădălina Filip, Beatrice Roșu, Patricia Ursu, Maria Rotariu, Paul Ifrim și Cristian Andrei. 

Fiecare participant a primit și ghidul Educația civică a tinerilor, realizat în acest proiect și cu implicarea 

formatorilor și a consilierilor educativi din cele trei licee, Mariana Munteanu, Ioniță Elena și Stafie Raluca. 

Tot pe finalul taberei s-au înființat și trei Grupuri de inițiativă civică. Sub coordonarea consilierului 

educative, grupurile vor identifica probleme ale tinerilor și vor încerca soluționarea acestora. 

„Proiectul se axează pe stimularea participarea tinerilor la viața societății prin diversificarea și dezvoltarea de 

acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicarea socială. Scopul este combaterea discriminării 

tinerilor și femeilor din politică, iar obiectivele proiectului sunt creșterea implicării tinerilor în viața societății 

și înființarea și dezvoltarea grupurilor de inițiativă civică (GIC)”, a explicat prof. Emanuel Bălan, președinte 

APD Club Târgu Neamț. Finanțator al proiectului „Tineri pentru societate: 20 de nota 10″ este Direcția 

Județeană de Sport și Tineret Neamț. 

Director, profesor Emanuel Bălan 

 

...UN NOU ÎNCEPUT 

 

Încă de mici am fost obișnuiți cu ideea de schimbare. Trecerea de la grădiniță la clasa I este ceva ce 

putem spune că ne-a marcat. De la clasele primare la gimnaziu, apoi la liceu.  În fiecare etapă a creșterii noastre 

a existat câte un moment semnificativ.  De exemplu, un 

moment semnificativ pentru etapa grădiniței ar fi în 

principal cunoașterea educatoarei sau educatorului, fiind 

urmată de cunoașterea colegilor. La clasele primare, 

cunoașterea învățătoarei si noilor colegi.  Abia la gimnaziu 

vine o etapă mai specială, și anume, împăcarea cu ideea că 

doamna învățătoare, cu care am petrecut 4 ani, va fi 

„înlocuită”  de doamna dirigintă. Aici apar și profesori, 

fiecare având o metodă diferită de abordare a elevilor, 

fiind greu să ne acomodăm. După alți 4 ani, de data asta 

alături de dirigintă, vine o altă treaptă, și anume liceul.  

             După vacanță, prin sunetul frunzelor foșnind, se 

aude sunetul asurzitor al clopoțelului, acesta parcă așteptând să fie iar în centrul atenției. După o lungă așteptare 

se pare că se merită, toată atenția elevilor fiind îndreptată spre locul de unde se aude acesta. Cu mic, cu mare, 

copii așteaptă cu nerăbdare strigarea primului catalog. Privirile se îndreaptă spre doamna director, care își face 

simțită prezența printr-o mare de aplauze. Corul școlii începând cu drag să glăsuiască imnul. Liniște totală se 

făcuse în jur, pentru a se asculta vocile atent alese. După câteva momente, strigarea catalogului este auzită până 

și de cel mai neatent copil. Cu emoție, elevii noi veniți își aud numele, acesta fiind spus imediat după „și acum 

bobocii”. Cu puțină tragere de inimă, aceștia își urmează dirigintele, urcând cu pași mărunți scările din școală.  

           Odată ajunși în sala de clasă, timiditatea își face simțită prezența. După primele priviri aruncate, se simte 

că este prima lor întâlnire cu noua clasă. Abia de se aude un sunet. În mintea celor prezenți, se remarcă ideea că 

vor fi 4 ani plini de amintiri. Aici, în această sală de clasă, se vor forma atâtea legături, încât nimeni nu-și poate 

da seama dacă vor fi de durată, sau cel puțin, dacă sunt recente sau de foarte mult timp. Aici se formează 

prietenii. Aici se descoperă talente. Abia aici îți poți pune cu adevărat în aplicare ideile. Aici va fi o etapă, atât 

de importantă, încât datorită ei, te vei forma în viață, atât pe plan fizic, cât și psihic. Poate pare nesemnificativă, 

dar prima zi de școală nu este doar o zi, ci un NOU ÎNCEPUT. 
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             Abia ieșiți de sub aripa protectoare a fostei diriginte,  ne simțeam ca niște rândunele gata să-și ia zborul. 

Știam că ne va fi bine și cu noua dirigintă, dar parcă tot simțeam un gol în stomac când ne aduceam aminte de 

vechea clasă. Acolo ne-am petrecut o lungă perioadă de timp și acolo putem spune că a început formarea 

noastră. Toți încercam să ne ascundem emoțiile, dar era evident, eram oarecum speriați de ce va urma, cu toate 

că știam că ne vom acomoda, cu timpul, dar o vom face. Cu aceste imagini au început cei 4 ani minunați, care se 

vor sfârși cu lacrimi de fericire, cât și de tristețe, deoarece ne vom aduce aminte cu drag de toate clipele plăcute 

săvârșite împreună, dorindu-ne să ne întoarcem în timp pentru a mai revedea odată minunatul colectiv din care 

am făcut parte.        

  Elena-Andreea Diaconu, clasa a IX-a B 

Profesor coordonator, Lorena-Elena Timofte 
            

PRIVESC LA CERUL PLIN DE STELE ȘI MĂ GÂNDESC LA 
EUROPA! 

 

Liceul „Vasile Conta”, din Târgu-Neamt, este un loc de vis, unde totul CONTeAză! Este un izvor de 

cunoștințe într-o singură instituție! Ce ne unește pe toți elevii? Limba română, nucleul existenței noastre, limba 

engleză și limba franceză. În data de 26 septembrie 2018, am sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor - o invitație 

la studiu, comunicare și dialog.  

O veche legendă spune că a fost odată... un înțelept numit Vocabular. El avea o grădină, dar el nu 

cultiva ceva obișnuit, cultiva ceva unic și anume semințe de cuvinte! Sună ciudat, nu? Ȋntr-o zi, în timp ce 

bătrânul Vocabular semăna semințe de cuvinte în limba română, a scăpat din neatenție şi câteva semințe de 

cuvinte în limba engleză și franceză. Părea că a ieșit un dezastru... dar nu! A  apărut o cultură complexă a 

limbilor. Înțeleptul avea o față blândă, părul și barba albe ca prima zăpadă. El făcea o adevărată magie cu 

semințele de cuvinte și pulberea de stele. Era incredibil! El cultiva ceva ce avea să ne lege pe toți – florile numite 

limbi europene. De ce cultiva aceste flori? Secretul l-am descoperit într-o scrisoare ascunsă în praful de stele al 

înțeleptului Vocabular: 

„Am muncit o viață întreagă și iată că mi-a venit și mie ceasul. Am cultivat mereu florile mele dragi cu 

multă migală și pricepere, pentru ca voi să le primiți și în școlile din Europa și să le studiați. Oriunde veți merge 

în lume, veți putea vorbi unii cu alții. Veți lega prietenii și nu vor exista bariere lingvistice în viitorul vostru. 

Închei această scrisoare și mă semnez cu praf de stele.” 

Florile magice au rămas o amintire prețioasă și au înflorit minunat. Noi avem datoria de a le cultiva în 

grădina logosului, de a le vorbi corect și fluent. Înțeleptul Vocabular ar fi fost bucuros să le admire acum... Dar 

el și-a lăsat discipoli, pentru a ne învăța secretul cultivării acestor flori. Acești discipoli au ajuns și la „Conta”. Ei 

ne învață tainele limbilor europene zi de zi!  

Am stat, am analizat 

Și-a sosit momentul așteptat! 

O să vă descriem sumar 

Și speram că nu în zadar! 

Am avut intenții bune, 

Am construit în jurul unui subiect 

O lucrare c-un complicat content. 

Subiectul este simplu, însă important: 

Limbile europene... De ce le învățăm? 

Am încercat, cum am putut, să explicăm. 

Sperăm că scopul ne-am atins 

Și că din ce-am scris noi ceva ați deprins! 

Și în onoarea Moșului Vocabular 

Ne semnăm cu praf de stele pe un abecedar! 

Am dezbătut cu mult interes importanța studierii limbii engleze şi franceze în context european. Dragii 

noștri discipoli ne-au îndrumat pentru realizarea unor proiecte reprezentative, pe care le-am prezentat în fața 

elevilor din liceul nostru. Profesorii noștri au fost mândri de creațiile noastre: am compus poezii în limba engleză 

şi franceză, am salutat în limbile europene şi am scris proverbe, care ne-au deschis o fereastra nouă spre Europa. 

Prin aceste activități, am conștientizat ca studiul limbilor europene a devenit o necesitate în zilele noastre – un 

pașaport pentru Europa! Ziua Europeană a Limbilor este un prilej de motivare a învățării limbilor europene. Noi, 

elevii europenii, suntem mândri de moștenirea noastră lingvistică, pe care trebuie să o conservăm! 

Mult succes în studierea limbilor europene! 
 

Marina Bodoc și Luisa Blehan, clasa a IX-a A 

Profesor coordonator, Lăcrămioara Ilica 
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PREDESTINAT 
V 

Leo și acolitul său dădură buzna în apartamentele lui Ophiuchus. Acesta stătea relaxat într-un fotoliu 

din catifea verde-smarald și părea că îi aștepta de ceva vreme. Ophiuchus mârăi la ei și se ridică brusc din scaun. 

-  Nu te așteptam așa devreme, frate! spuse printre dinți Ophiuchus. 

- Iartă-mă, dragă frățioare, dar nu mai puteam aștepta, tentația este mult prea mare și nu cred că cineva 

îți va duce lipsa după ce le prezint recentele tale acțiuni de trădare. 

- Leo, de câte ori să îţi mai zic că îmi pare rau? Nu a fost o decizie ușoară,  puteam fi morți cu toții 

acum, bucură-te că ești în viață și fără puteri. 

-  Și mie îmi pare sincer rău... sau poate nu îmi pare, oricum nu te-am placut niciodată. Ai fost mereu 

prea slab pentru a ne conduce, eu trebuia să fiu lider de la început. Uită-te acum la tine, ești doar un miel care 

așteaptă să fie osândit. 

-  Băieți, putem rezolva asta și în alt mod, spuse Aquarius speriat. Dar nu apucă să rostească bine 

cuvintele, că Leo de-ndată se aruncă asupra lui Ophiuchus...  

- Nuuu!!!  

Dar fu prea târziu... Dintr-o mișcare a încheieturii, Leo străpunse beregata fratelui său, iar un lichid 

vâscos negru pătă covorul cu imprimeu tropical, apoi trupul se transformă într-o grămadă de nisip strălucitor cu 

reflexe aurii. Aquarius încercă să își păstreze calmul într-o astfel de situație, dar evenimentele petrecute erau 

peste puterea lui de înțelegere, așa că totul deveni negru, iar acesta se cufundă într-un somn adânc. 

- Domnule, cine sunteți și cum ați ajuns aici? Este strict interzis să vizitați această parte a palatului! 

Tânărul care purta un costum negru impecabil şi avea un păr de un roz țipător, iar ochii de un roz pal, părea doar 

cu câțiva ani mai mare decât el. Nu se aștepta să găsească oameni aici sau ceva viu, dar aparent tânărul din fața 

lui nu părea un om. Nimeni din lumea lui nu avea ochii roz, doar dacă nu cumva purta lentile de contact. 

- Sunteți noul angajat la bucătărie? Oh, ce noroc! Bucătarul-şef avea nevoie de încă două mâini care să 

îl ajute la curățat cartofi. 

- Dar nu sunt..., începu Derron, dar băiatul i-o tăie brusc. 

- Știu că nu sunteți instruit în ceea ce privește treburile domestice de la castel, dar nu vă faceți griji, de 

asta mă voi ocupa personal. 

- Nu este asta, voiam să spun că nu sunt ucenicul de bucătar pe care îl căutați. 

- Atunci cine ești și ce cauți în castelul Regelui Caprico? spuse aprig tânărul. 

- Pai să vedeți... eu... ăăă... mă plimbam și... . 

- Gata cu interogatoriul, Virgo, nu-l mai chinui atât pe tânărul băiat. În spatele tânărului pe care acum 

aflase că îl chema Virgo, își făcu apariția un băiat și mai tânăr decât el, iar Derron putea pune pariu că sunt de 

aceeași vârstă. Purta o capă roșie-stacojie și o armură aparent simplă, dovedind o grație și o dexteritate ridicate.   

Avea părul blond tuns scrut și ochii ciocolatii, doar că Derron nu putea trece cu vederea micuțele 

cornițe mici și portocalii, care erau de o parte și de alta a capului, după urechi. 

- Iertare, Regele meu, dar acest copil se plimba singur prin Camera Sferei și pentru că nu era însoțit de 

nimeni, am presupus..., se bâlbăi Virgo. 

- Nu mai contează, Virgo, e bine că l-ai găsit. Tinere, permite-mi să mă prezint. Eu sunt Regele Caprico 

și acest tânăr este Virgo. Tu cum te numești?  

- Eu sunt Derron... și cu asta nu mai știu ce să spună. El nu întălnise niciodată un rege și nu cunoștea 

eticheta regală, iar tot ce știa despre regi era din filmele medievale. Știa cu siguranță că trebuia să facă o 

plecăciune când se prezenta, așa că făcu un gest caraghios cu mâna și se aplecă până la jumătate. Credea că 

regele l-ar putea lua drept un gest nepotrivit, dar acesta râse doar și spuse: 

- Nu este nevoie de formalități, Derron, ne cunoaștem de foarte mult timp.  

Observând figura nelămurită a băiatului, continuă: 

- Îți voi explica totul de-ndată. Virgo, adună-i pe toți în Sala Tronului și spune-le că noul nostru Stăpân 

s-a întors, în sfârșit, acasă. Virgo se mișcă aproape instantaneu, iar în mai puțin de două secunde era deja la ușă. 

- Urmează-mă, te rog! Ne vom întâlni cu ceilalți imediat. Derron se conformă fără să spună nimic, deși 

avea destule întrebări. Totuşi, nu putea spune nimic, era prea șocat, cuvintele pur și simplu i se opreau în gât. 

Era tare confuz, dar îl urmă pe tânărul rege pe un coridor identic cu cel prin care ajunsese el aici. Nu mai suporta 

liniștea, așa că prinse curaj și rupse tăcerea. 

- Mă scuzați, domnule... înălțimea voastră, dar..., se bâlbâi Derron. 

- Derron, suntem prieteni, nu trebuie să fii așa formal și nu îți face niciun fel de problemă. Te asigur că 

îți voi oferi toate explicațiile de care ai nevoie și îți vom răspunde la toate întrebările, dar trebuie să fie și ceilalți 

de față. După acest răspuns, Derron rămase tăcut și merse mai departe alături de tânărul rege. 

Era uluitor! Nu! Era excepțional! Derron rămase într-adevăr fără nicio reacție. Sala tronului pur și 

simplu îl țintui de podea, era ca paralizat. Totul era atât de strălucitor și împodobit, iar el se simți ca și cum ar fi 

fost o pată de noroi pe o cămașă din cea mai fină și cea mai albă mătase din câte există. Tavanul era boltit și 
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susținea un candelabru de cristal care ar fi putut fi chiar şi de zece ori mai înalt decât Derron. Coloane groase, cu 

diametrul de doi metri, erau decorate cu mozaicuri și creaturi cu multe capete și brațe. În rest, totul era întunecat. 

Singura lumină venea de la uriașul candelabru și era centrată pe atracția principală din sală. Tronul regelui, 

aparent simplu, emana mulă putere și eleganță şi era tapițat cu o catifea de culoare roșie. Restul părea a fi din 

aur pur. Dar ceea ce îl impresionă mai mult pe Derron fu mulțimea ce ieșea din întunericul din spatele tronului. 

VI 
-  Dragii mei frați, vă rog să faceți cunoștință cu următorul nostru stăpân, Derron, spuse pe un ton 

prietenos Caprico. Toți îl salutară pe Derron, cu excepția lui Virgo, și nu doar pentru că abia se reîntâlniseră, ci 

se vedea după expresia lui că este mai mult genul de persoană care respectă strict indicațiile și nu se abate de la 

protocol. 

- Derron, te rog să faci cunoștință cu rudele mele: Virgo, pe care îl știi deja, Scorpio, Aires, Sagittarius, 

Cancer și Taurus. Tot ce vedea Derron erau niște bărbați foarte chipeși, majoritatea în floarea vârstei, îmbrăcați 

ciudat, cu tunsori și mai ciudate. Ochii lor erau cu totul și cu totul senzaționali, având nuanțe de verde, albastru 

și chiar roșu nemaiîntâlnite.  

- Bună, Derron, spuse un tânăr foarte solid, cu păr verde ca smaraldul, iar ochii și mai verzi. Mă bucur 

că în sfârșit te cunosc. Eu sunt Taurus! Ai grijă în privința celor de pe aici, nu sunt toți zdraveni la minte. Să îmi 

spui dacă te pot ajuta cu ceva! 

- Taurus, nu speria copilul, spuse un băiat mult mai slab decât fratele său, cu păr de un roșu înflăcărat. 

Te rog să îl ierți, e gelos pe cei cu care nu se poate duela.  

- Nu este adevărat, spuse iritat Taurus. Doar fiindcă ești mai rapid decât mine nu înseamnă că nu te pot 

bate. 

- Să te văd, bătrâne, spuse în glumă Sagittarius, și își ridică brațele într-o poziție defensivă. Apoi 

începură să se lupte în glumă. Derron mai schimbă câteva vorbe cu ceilalți până ce Regele Caprico se făcu auzit 

din nou: 

- Liniște! Liniște, vă rog! I-am promis acesui băiat că îl vom lămuri în legătură cu toate evenimentele 

tumultoase din ultima vreme, spuse hotărât regele. Te rog, Derron. 

- Bine... Aș vrea să știu în primul rând ce este locul acesta? Cine sunteți voi? De ce arătați atât de 

ciudat și de unde mă cunoașteți și de ce tot îmi spuneți „stăpân”? Derron rosti toate aceste întrebări dintr-o 

răsuflare și inspiră adânc. 

- Locul unde te afli, tinere stăpân, este Tărâmul Spiritelor, un loc creat de predecesorii tăi pentru că noi, 

spiritele Zodiacului, am supravieţuit cu greu în ultima vreme, spuse Scorpio, un băiat înalt cu păr negru precum 

cărbunele. 

- Cum adică „spirite ale Zodiacului”? întrebă Derron surprins. 

- Se pare că va trebui să îți explicăm tot, de vreme ce nu știi absolut nimic. Zodiacul există încă din cele 

mai vechi timpuri, chiar daca de-a lungul istoriei a îmbrăcat multe nume. Cele mai mari culturi din lume au 

reprezentanți diferiți în ceea ce privește Zodiacul. Astfel, există Zodiacul European, cel mai cunoscut, pe care 

oarecum noi îl reprezentăm. Mai există Zodiacul Chinezesc, Indian și Floral. Nu știm nici noi de ce suntem 

repartizați în acest mod, dar știm că mereu s-au dus lupte între noi, în prezent rămânând doar cu cei din China, 

despre care nu am mai auzit de mai bine de o mie de ani. 

- Nu prea înțeleg ce treabă am eu în toată chestia asta, spuse Derron. 

- Tu ești cea mai importantă piesă din puzzle. Tu eşti un creator de lumi, al treilea din câți au fost până 

acum. Un creator de lumi se naște odată la o mie de ani și are o putere extraordinară. Niciun membru al 

Zodiacului nu îl poate egala. Un creator de lumi poate îndoi materia din univers, poate manipula legile fizicii. 

Primul dintre voi a fost Atlas, care a creat această lume pentru noi. Înainte trăiam printre oameni, așa că ne-am 

neglijat responsabilitățile de a-i apăra pe cei buni și de a-i pedepsi pe cei răi. Oamenii și-au pierdut credința în 

noi, așa că am fost nevoiți să trăim în lumea aceasta imaginară. Asta mai suntem pentru ei, niște fantasme. A 

apărut o carte, Cartea Zodiacului, și odată cu ea primul creator de lumi.  

- Bine... cu siguranță este o poveste emoționantă, dar nu văd cum vă pot ajuta eu. 

- Acum un mileniu, a fost o ceartă între noi. Unii au decis să terorizeze oamenii, iar Hector, strămoșul 

tău, a făurit altă lume, în care i-a închis pe frații noștri, luându-le totodată și puterile. Noi putem călători ușor 

între cele două lumi și chiar putem merge pe Pământ pentru puțin timp. Tu nu trebuie decât să găsești cartea. 

Odată găsită, vei putea folosi puterea ei după bunul tău plac. Vei putea crea o lume doar a ta, exact așa cum vei 

dori. 

- Wow, asta este prea mult pentru mine. Îmi pare rău, dar nu cred că... . Derron nu mai apucă să 

termine ce avea de spus, că un băiat scund, cu părul roșu și îmbrăcat cu o togă, intră în cameră grăbit. 

- Sire, avem o problemă, o mare problemă, spuse repede băiatul. 

- Care este problema, Cancer? se interesă regele. 

- Ophiuchus, Sire... A fost ucis de către Leo. Tocmai am venit de pe Orașul Plutitor. Nu doar el, Sire. 

Nu mai este nimeni acolo, a fost un adevărat masacru, iar Leo cu siguranță este departe acum, spuse Cancer 

foarte agitat. 
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- Nu pot crede așa ceva! Leo a fost mereu mai energic de felul lui, dar asta nu pot să cred. 

- Sire, este adevărat! Nu putem lăsa lucrurile așa,  devine mult prea serios totul și deja lucrurile scapă 

de sub control. 

- Scuzați-mă că intervin, dar ce s-a întâmplat, întrebă Derron. 

- Leo, Leul, a ucis aproape jumătate din noi și își pregătește o armată de creaturi demonice. Ne-a ucis 

liderul și poate să facă la fel cu fiecare dintre noi în orice moment, i-o luă înainte Cancer, regelui. Derron nu mai 

zise nimic, cuprins de un sentiment de vină. 

- Asta înseamnă război, spuse regele. Trebuie să ne mobilizăm cât de repede putem și trebuie să îl 

urmărim pe Leo pentru a-i afla următoarele mișcări. Îți încredințez ție această misiune, Cancer. Mă bazez pe 

tine. 

- O să pornesc imediat la drum, regele meu, spuse Cancer mândru. 

- Așa să faci! Până atunci, noi vom face pregătirile necesare, de aceea îi rog pe generalii mei să mă 

ajute la conceperea planului de război. 

Va urma 

 

Ciprian-Constantin Agavriloae, clasa a XI-a B 

Profesor coordonator, Mihaela Pavăl 

 

PITAGORA - MARELE MATEMATICIAN GREC 
 

Pitagora s-a născut în insula grecească Samos în jurul anului 580 î.Hr. Evenimentele din copilăria sa s-

au pierdut, nefiind consemnate, dar tradiția spune că după studiul operelor unor mari gânditori antici ca Thales si 

Anaximandru, Pitagora a călătorit în Egipt și Persia, unde timp de 15 ani a aprofundat 

matematica, astronomia, numerologia, filozofia, religia comparată. A studiat şi a 

practicat totodată multe dintre disciplinele spirituale din acele timpuri. Modul său de 

viaţă se aseamănă foarte mult cu cel al înțelepților hinduși. Tocmai de aceea, Pitagora 

poate fi considerat a fi primul înțelept din Europa acelor timpuri care a acționat 

întocmai marilor înțelepți ai Indiei, fiind pe bună dreptate considerat un ghid spiritual 

al grecilor.  

Pitagora era ionian, dar a emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a 

întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintâi școală italică a Greciei antice. În școala 

pe care a întemeiat-o, matematica era percepută de Pitagora ca o teorie abstractă, 

antrenantă pentru minte și deducții logice, cu demonstrații și exactitate. Doar după ce elevii săi erau aduși la 

acest nivel de gândire, învățătorul trecea la geometrie, pe care o vedea ca fiind compusă din elemente clasice 

precum: axiome, teoreme și demonstrații. Singurul exercițiu care îi aducea bucurie nu erau teoremele finale pe 

care le realiza, ci întrebările abstracte ale teoriei în sine. Societatea pitagoreică era o combinație a unui izvor de 

sănătate si aceea a unui rezervor de gândire spirituală înaltă. Cu accentul care se punea pe contemplație 

meditativă, antrenament fizic adecvat prin posturi corporale si dieta echilibrata din care era exclus consumul de 

carne, disciplina promovată de Pitagora și-ar găsi ușor locul alături de învățăturile celebrilor înțelepți ai Indiei. 

Întemeietorul pitagorismului, Pitagora a fost un filosof și matematician grec care punea la baza întregii 

realități teoria numerelor și a armoniei. Principala idee a matematicianului este că numerele reprezintă esența 

tuturor lucrurilor, iar universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice, în viitor, 

urmând să aflăm asta din scrierile lui Aristotel care spun așa: „Numărul constituie substanța tuturor lucrurilor” și 

„lucrurile constau în imitația numerelor”. 

Pitagora este una dintre cele mai importante personalități din istoria culturii europene. Acestuia i se 

atribuie următoarele descoperiri științifice importante: în geometrie – vestita teoremă care îi poartă numele, 

precum si construirea unor poligoane si poliedre regulate; în astronomie si geografie – a conceput ideea de 

mișcare planetară, anticipând cu două mii de ani înainte, ideea esențială a lui Copernic că Pământul este o sferă 

planetară care se învârte în jurul Soarelui, iar în muzică – a înțeles ca armonia muzicala este determinata de 

proporții matematice. De asemenea, Pitagora a descoperit tabla înmulțirii, fără de care nu am putea realiza nimic 

astăzi. Acesta a fost un mare educator și învățător al spiritului grecesc și un „tată” al matematicii, încă de pe 

acele timpuri. Se spune că a fost și un atlet puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, filosofilor și 

comandanților militari. El este de asemeni prima persoană atestată în cultura europeană ca fondator al unei 

societăți care se conducea după înțelepciune. 

În concluzie, având în vedere numeroasele descoperiri realizate și importanța acestora în viața de zi cu 

zi, Pitagora rămâne unul din remarcabilii matematicieni fără de care matematica nu ar mai fi fost aceeași, acesta 

contribuind la bazele ei încă din anii 500 î.Hr. 

Alexandru Nechifor, clasa a VIII-a C 

          Profesor coordonator, Nicoleta Baciu 
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TOAMNA 
 

Nu e tocmai anotimpul meu preferat, dar îmi place faptul că pomii își schimbă hainele. Culorile se 

scurg și nu se mai întorc mult timp. Toamna e un artist minunat... reușește să combine culorile într-un mod 

fabulos: pictează iarba cu un galben trist, iar cerul are un albastru stins... acoperit de norii albi ca niște pete de 

vopsea aruncate peste tot. 

Unii copaci au rămas neatinși... Însă tinerețea nu durează mult, e ca o scânteie. Mai mult erau amuzați 

de moarte, știau că va veni și rândul lor. Și eu știam asta! Eram o frunză mare de nuc care încă aștepta să se 

întâmple ceva. Ceva nu prea schimbător, ceva firesc. Alte frunze deja căzuseră. Era trist tot ce vedeai. Frunzele 

rămase cugetau, iar înlăuntrul lor rece inima li s-a înfierbântat și își doreau din nou să fie tinere. O frunză nu 

poate face însă prea multe. Poate admira priveliștea. Dar e aceeași priveliște zi de zi. E plictisitor totuși!  

Poți să sfârșești în mai multe feluri. Poți să stai într-o sobă și să încălzești o casă. Poți să fii mâncat de o 

văcuță. Dar dacă nu faci nimic o viață, nu ai cu ce te alege. Ia uite! E rândul meu să cad. M-am simțit singură 

pentru un moment. Apoi m-am gândit că mai era ceva. Oare cum va fi drumul meu până jos? Oare mă gândesc 

prea mult la asta. Deja cădeam și simțeam o durere cumplită. Pe la jumătatea drumului eram împăcată cu mine. 

Când am ajuns pe pământ, am luat moartea în derâdere. Dar simțeam că nu e gata. Însă nimeni nu mai vorbea. 

Era liniște. Era liniștea care mă făcea să cred că ar trebui să tac și să mă pregătesc pentru drumul meu.   

Trecuse o vrăbiuță. Nu puteam să strig. Nu puteam să-i zic nimic. Doar am șoptit încet: cred că acum ar 

trebui să închid ochii. Asta a fost. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost amurgul roșu ca un biscuit gigantic 

scufundat în laptele portocaliu al cerului. Gândurile nu mă lăsau deloc. Aveam totuși remușcări. Nu prea grave – 

doar mă gândeam la cât de mare este Universul. Cât de nesemnificativă sunt eu: o biată frunză cu un sfârșit 

pașnic. Și atât... Îmi vedeam surorile și frații: familia. Vedeam nucul în care am crescut, era verde și falnic. 

Vedeam oițe pe câmpii și lupi uriași. Vedeam soarele mai intens... îl vedeam altfel. Vedeam viața prin fața 

ochilor, doar că mai bună.  

Tărăntuș Teofana, clasa a V-a 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 

 

O AVENTURĂ CIUDATĂ 
 

Era joi. Orele abia se terminară, iar eu mă îndreptam spre casă. Când am ajuns, am mâncat, am tras un 

pui de somn, iar apoi m-am apucat de scris. Tocmai terminam, când cineva dădea cu mâna în ușă. M-am speriat. 

Când am deschis, era un cal splendid, alb ca laptele, cu coama aurie ca razele soarelui. Pe preș era un bilet. Am 

luat biletul și l-am deschis. Scrisul era foarte întortocheat și înghesuit că abia l-am putut citi. După câteva 

minute, l-am descifrat. Scria cam așa: „Du-te după acest cal, iar când vei ajunge, vei găsi o surpriză. Vorbește cu 

calul!". Nu am înțeles ce voia să spună. I-am spus calului „Hei!”. 

- Bună și ție, dragă domnișoară! a spus calul. 

- Tu chiar poți vorbi? l-am întrebat. 

- Dacă nu aș putea, n-aș mai vorbi, aș necheza, nu-i așa? a râs el. (Era un cal foarte glumeț. Eu eram 

foarte speriată!!!) Vino după mine! a spus calul. 

Am plecat. Pe drum ne-am întâlnit cu un pitic. 

- Duceți-va în pădurea Zânei Bune! 

- Și acolo vom găsi o surpriză? am întrebat eu. 

- Nu este o surpriză, este comoara, spuse piticul. Și nu, nu veți găsi comoara, veți găsi al doilea indiciu. 

- Dar stai un pic, am spus. Pe bilet scria că vom găsi o surpriză! 

- Serios, așa scria? Am probleme cu autocorectorul... 

Am plecat apoi spre pădurea Zânei Bune. Am mers foarte mult mers, dar iată am și ajuns. Acolo ne 

aștepta un om-copac. El ne-a zis că nu mai avem mult și vom ajunge la surpriză. I-am spus că piticul a zis că 

este o comoară. „Afurisit pitic, a spus omul-copac.” Și-a luat telefonul și l-a sunat pe pitic. Au început să se 

certe. Eu și calul am așteptat ore întregi, dar ei tot nu au terminat de certat. Ne-am gândit să mergem. Era o 

cărare lungă de cleștar. Curând am ajuns la un curcubeu. Am început să căutăm, dar nu am găsit nicio surpriză și 

nicio comoară. Ne-am dus la curcubeu și ne-am sprijinit de el ca să ne tragem puțin sufletul. Când ne-am 

sprijinit, s-a activat ceva, dar nu eram sigură ce. Ne-am întors și am văzut niște scări rulante care duceau exact în 

vârful acestuia. Mai departe trebuia să urcăm pe niște nori. Eram foarte obosiți, dar a meritat. Când am ajuns 

sus, era plin de îngerași, fluturi colorați și mii și mii de înaripate. Era un picnic. 

- Pentru cine este acest picnic? am întrebat. 

- Pentru voi, a spus o fetiță-îngeraș cu bucle aurii. 

- Și ce este? a întrebat și calul. 

- Aur și fructe proaspete... 

- Deci era vorba de comoară și de surpriză. 

- Da. Și acum putem mânca? a spus un fluture. 
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- Da. Cum să nu?! 

Dar deodată m-a trezit glasul blând al mamei. Nu mai pot afla ce s-a întâmplat mai departe. M-am 

îmbrăcat și am plecat spre școală. În curtea școlii se organiza un circ. În mașina cu animale se afla un cal identic 

cu cel din visul meu, iar jos era jos era un bilet. A trecut jonglerul și biletul a dispărut. Am zâmbit și am intrat în 

școală. Acesta a fost cel mai frumos vis pe care-l poate avea un copil! 

Trifan Ana, clasa a V-a C 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 

 

ÎN CĂUTAREA LUI CENTENAR 
 

Lucrare ce a obţinut PREMIUL I la Concursul Ars Litterae, secţiunea PROZĂ, din cadrul Simpozionului Ars Oeconomica 
 

Privesc fotografia peste care a trecut timpul implacabil, a cărei frumusețe ștearsă de vreme te bucură și 

te chinuie deopotrivă. Străbunicul, din fotoliul său de piele neagră cuprinde cu privirea toată camera, dar și atent 

la curiozitatea mea... Cu o experiență de două războaie mondiale, cu o viață trăită tot timpul la limită, 

străbunicul este un munte de experiențe pe care le împărtășește cu multă dragoste celor care au răbdare să-l 

asculte. Prezența lui mă face mult mai curioasă. Continui să privesc fotografia...șiroaie de sânge curg pe fața 

umflată a unui soldat căzut la pământ, străpuns de durerea provocată de explozia unei mine. Are mâna întinsă 

către mine, și parcă mă strigă: 

- Ajută-mă! Salvează-mă! Am fost măcelărit de o mină! Am trei copii acasă! Imina îmi spune să-l ajut. 

Dar, sunt conștientă că nu am cum să îl ajut. În jurul lui un lac de sânge se formează, iar soldatul rămâne 

neclintit. În tot acest timp, o întrebare mă frământă. De la ce au pornit toate aceste evenimente...? De ce suferă 

acel soldat...? Așa că, am decis să plec în căutarea lui Centenar, un amic de-al meu care mă va ajuta cu siguranță 

în deslușirea misterului.  

Anul 1916, Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești semnează Tratatul de alianță cu Antanta 

și intrăm în război alături de aceasta, pentru a favoriza unirea cu Transilvania. Din 1916 îl tot caut pe Centenar 

și nu-l găsesc, am fost la toate evenimentele, am fost la bine, când în vara anului 1916 armata română obține 

victorii în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Dar, și la rău, pe 6 Decembrie 1916 să văd cum Bucureștiul 

este ocupat de armatele germane. Din fericire acest chin pe care mi-l provoacă războiul este diminuat de SUA 

care intră în război în 1917 și Germania suferă înfrângeri. Astfel, pe 12 noiembrie 1918 Germania semnează 

armistițiul, iar Primul Război Mondial ia sfârșit. Dar nu și suferința mea, nici curiozitatea mea, căci nu am aflat 

răspunsurile la întrebările care mă frământă de ceva timp. Dar merg mai departe în căutarea lui Centenar. 

După ce am câștigat Primul Război Mondial, Transilvania este atribuită Regatului României. Așa că pe 

data de 1 Decembrie 1918 Transilvania, Banatul și Țara Ungurească s-au unit cu Principatele Unite ale 

Moldovei și Țării Românești la Alba Iulia. Acolo îl zăresc pe Centenar și îl strig, nu mă aude, îl mai strig o dată, 

se întoarce, mă vede și începe să o ia la fugă. Eu îl urmez cu repeziciune. 

Urmează mulți ani de alergat, și în sfârșit acesta se oprește în 1939 la începutul celui de-al Doilea 

Război Mondial să își tragă sufletul. Dar, iar se apucă de fugit și eu după acesta. Am trecut pe la Auschwitz și 

am plecat plângând și ruinată, trecem pe la Stalingrad cea sângeroasă și mare bătălie din istoria omenirii. Și la 

sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial am alergat prin Hiroșima și Nagasaki, dar, am plecat înăbușiți de 

aerul toxic. 

După sfârșirea celui de-al Doilea Război Mondial, România, nu are o soartă atât de fericită. Urmează 

patruzeci și patru de ani de teroare, de întuneric și de tristețe. La început încă alergam după Centenar, dar acesta 

a fost închis pe viață în închisoarea de la Sighetul Marmației. Acesta a stat singur, flămând, în întuneric și a fost 

torturat de către gardieni. Dar în anul 1977 când închisoarea este dezafectată și transformată în fabrică de 

mături, acesta este liber, și iarăși începe să fugă și eu după el, dar prinși între granițele țării noastre. Ajungem în 

1989, ne oprim să vedem lumina de la capătul tunelului, să vedem libertatea. Pe 25 Decembrie 1989 ia naștere 

un nou capitol al istoriei noastre. Și, din păcate, îl pierd pe Centenar în mulțime. Dar pe data de 10 august 2018, 

fără să vreau, mă întâlnesc cu Centenar, surprins de tot ce se întâmplă în Piața Victoriei din București, unde 

Diaspora își strigă drepturile și apără tot ce au făcut strămoșii noștri. Îl îmbrățișez și îl întreb: 

- De ce ai fugit în tot acest timp de mine? 

- Pentru ca tu să te întâlnești cu istoria și cu provocările ei, pentru ca astăzi tu să trăiești o viață decentă, 

fără războaie și fără răscoale. 

Centenar se întoarce și începe iarăși să alerge, dar răspunsul lui mă fascinează și îmi stârnește 

curiozitatea, dar și răspunsul la întrebările pe care le port cu mine de atâta vreme. Așa că de data asta, nu mă duc 

după el. Și mă gândesc...și mă tot gândesc, și ajung la concluzia că CENTENAR sunt EU...  

Doamne, ajută țării noastre! 

Lavinia Elena Cojocariu, clasa a VIII-a B 

                                                                  Profesor coordonator, Daniela Cristea 
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TRADIȚII, DATINI ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN FAMILIE 
 

Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Alături de familie petrec această perioadă într-un mod unic. 

Cu trei zile înainte de începerea sărbătorii, tatăl meu instalează bradul în casă. Ne strângem toți patru: eu, mama 

mea, tatăl meu și frățiorul meu mai mic și împodobim bradul împreună. După ce așezăm globurile multicolore, 

cele mai mari la poale, iar cele mai mici pe la vârf, fratele meu, fiind cel mai mic atașează piesă de rezistență: 

steaua cea mare și luminoasă. Bradul este gata, așa că trebuie să facem o poză în jurul lui, ca peste ani sa 

răsfoim albumul cu fotografii și să ne amintim cu drag de aceste momente .  

Terminând cu brăduțul, eu, mama mea și bunica ne retragem în bucătărie. Acolo muncim ca niște 

albinuțe: pregătim bucatele pentru masa de Crăciun, facem curățenie, așezăm masa și decorăm casa. Între timp, 

nici tata și frățiorul meu nu stau degeaba. Ei trebăluiesc pe lângă casă:  decorează gardul și casa cu frumoasele 

instalații luminoase, fac curat prin curte si pregătesc lemnele pentru focul ce va urma sa ardă jucăuș în șemineu . 

Timpul zboară repede si uite-ne în pragul sărbătorii! Ne vizităm rudele, dăruind cadouri cu drag și ne 

invităm prietenii pe la noi, pentru a putea împreună sa gustăm din bunătățile pregătite de mama, de mine și de 

bunica. Nu uităm nici de colindat: eu și fratele meu, ne luăm trăistuța si pornim voioși și plini de energie pe la 

casele oamenilor dragi. Colindăm de zor până seara, iar când ne întoarcem, Moș Crăciun ne așteaptă în pragul 

casei cu minunate cadouri, împachetate frumos. Le despachetăm emoționați, apoi ne strângem în jurul bradului 

și cântăm colinde.  

Consider că această sărbătoare trebuie petrecută împreună cu familia, deoarece pe ea te poți baza mereu 

și ea este ceea ce te va iubi necondiționat. 

       Denisa Bucur, clasa a V-a A 

      Profesor coordonator, Emanuel Sandu 

 

SECRETUL FRUNZEI 
 

- Prieten drag, cu ce ți-am greșit să mă lași jos pe pământul amorțit? 

- Eee... păi, draga mea, a venit timpul în care pe ramuri port o bluziță bătută cu mărgele, în formă de 

fructe. 

- Atunci soarele se ascunde sub norii cenușii ca un fruct stricat, suratele mele plutesc ca niște bărcuțe, 

vreau să ne reunim toate pe mânuțele tale calde... 

- Micuța mea, ești tristă ca septembrie care udă pământul cu lacrimile sale aurii, în curând vom fi din 

nou pe câmpul verde și vesel. 

- Toamnă, nu ne mai întrista, cheamă copiii de la școala ca să vorbim cu ei... M-am săturat de oamenii 

care rup florile parfumate, fructele coapte din belșug și calcă nepăsători pe covorul moale și cald de frunze. 

- Eu zic să te liniștești, ceața lăptoasă a plecat, vântul rece și iute acum ne arată dușmanul lor, soarele 

care va mângâia pământul adormit. 

- Da, prieten drag, în curând vor venii copii veseli și plini de viață și vom povesti până când bruma va 

apleca florile gingașe spre mormanul de zăpadă. 

- Gata, nu exagera... Bucură-te că-ți zic un secret... Copiii sunt chiar în spatele tău. 
 

Iuliana Vintea, clasa a VI-a B 

Profesor coordonator, Oana Filip 

 

EMOȚII LA ÎNCEPUT DE CLASA A V-A 
 

Prima adiere a toamnei, cu frunze ruginii și dimineți răcoroase, cu ciripit de păsărele care se pregătesc 

de plecare, tocmai a apărut. Știam că odată cu aceasta vine și începutul noului an școlar. Cuprinsă de emoție mă 

gândeam și îmi puneam mii de întrebări despre cum va fi în clasa a V-a. Colegii îmi erau cunoscuți, erau colegii 

mei din clasele primare. Misterul erau domnii sau doamnele profesor ce vor urmau să ne călăuzească pașii pe 

calea cunoașterii. Suntem la începutul unui nou drum cu emoții, cu așteptări și vise. Revederea cu colegii ne-a 

dat ocazia să ne povestim întâmplări din vacanța ce tocmai s-a încheiat. Când mi-am auzit numele strigat de 

doamna director, mi-a revenit în minte imaginea de acum cinci ani din prima zi de școală primară. Emoțiile erau 

aceleași. Venise momentul în care l-am cunoscut pe domnul diriginte și urma să ne cunoaștem domnii profesori. 

Și zilele care au urmat au fost la fel de emoționante pentru că ne-am cunoscut, la fiecare disciplină, domnii 

profesori și am aflat ce va urma să studiem. Sper că această perioadă să fie începutul unui drum plin de realizări 

și reușite! Cu siguranță, peste ani și ani de zile, îmi voi aminti cu drag de aceste momente! 
 

Ilinca Maria-Lorena, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Oana Filip 
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POESIS 
 

UN ÎNCEPUT 
 

Și-ncepând c-o zi de luni, 

Totul s-a schimbat, 

Simțeam în gându-mi doar furtuni... 

Sufletu-mi era speriat. 
 

Era frica de eșec, am început liceul, 

Mi se părea ceva firesc acea neliniște ciudată. 

I-un început și încet, încet îmi conturez traseul 

Căci până la urmă ce nu poate face-o fată? 
   

Simțeam cum îmi șoptea eșecul că n-o să reușesc, 

Simțeam cum degetele mele visele-mi sfărmau, 

Nu realizam de ce-s capabilă, c-aș putea să zdrobesc 

Toți fiorii ce-adesea mintea-mi încercau . 
 

Stau la geam și  adânc privesc… 

E toamnă, e culoare, sentiment. 

Nu-mi mai este frică, știu c-o să reușesc 

Și simt acum că frica e doar un condiment. 
  

Nu mă mai sperie liceul! 

Adolescența e doar o culoare, 

Nu am mai vorbit de mult timp cu eșecul 

E tot ce-am putut spune, semnat… o amatoare. 
 

Blehan Luisa, clasa a IX-a A 

Profesor coordonator, Oana Alexandra Stoica 

 

REGINA ŞI BONDARUL 
 

Toamna vine pe la noi,    

Cu miros de fructe coapte 

Toți copiii sunt vioi 

Și se joacă până-n noapte. 
   

Însă, noi stând în grădină, 

Am văzut în depărtare 

Un stup mare cât o vilă 

Și-un bondar ce-i dă târcoale. 
       

Regina când îl văzu  

Imediat la el zbură, 

Dar el repede căzu  

Ca să nu-l vadă că fură. 
   

Să nu îndrăznești cumva 

Să îmi furi vreodată miere, 

Că eu pot împrumuta 

Și cunoștințelor mele.  

Bondărelul rușinat, 

Zboară-ncetișor la ea 

Și-o întreabă deodat  

Dacă îl poate ierta. 
   

Regina cea drăgălașă 

Îl iartă chiar imediat, 

Și îi dă mierea gustoasă 

Pentru că s-au împăcat. 

 

TOAMNA 
 

Toamna e bogată 

Și înmiresmată 

Are fructe și legume 

Aduce zâmbete-n lume 

 

Vara pleacă, toamna vine 

Și mă-ntristează pe mine 

Însă eu nu vreau deloc 

Nu am cu ce să mă joc 

 

Mere, struguri și gutui 

Și-alte fructe amărui 

Struguri, mere și must bun 

Le-aș gusta pe toate-acum! 

  

Manolache Iustin, clasa a III-a B 

Învățător, Popa Constanța 

 

 

    Denisa Pintilie, clasa a VII-a C 

Profesor coordonator, Oana Filip 

 

SUNT UN FLUTURE VENIT DIN AMINTIRE 
 

Sunt un fluture venit din amintire, 

Să zbor este a mea menire. 

Iarba îmi zâmbește, 

Iar soarele strălucește. 

Umerii cerului mi-e limită 

Frumusețea mi-e pătimită 

De oamenii ce mă admiră 

              Și încet ei conspiră. 

Doar un copil iese din tipar 

Blând, semeț şi plin de har. 

Mă așez pe el şi îi șoptesc ușurel: 

             - Călătoresc în ochii tăi, 

Îți aud inima-n bătăi 

Ești surprins să mă vezi așa 

Curat, plăpând ca un fulg de nea. 

După vorbele mele șoptite, 

În doar câteva clipite, 

Apare pe neașteptate 

Ploaia fără de dreptate. 

Toată lumea se grăbește 

Şi imediat se adăpostește. 

Abia aștept cu nerăbdare 

Să ne vedem data viitoare. 

Eu voi zbura, voi tot zbura 

Până când ploaia mă va uda 

Și atunci îmi voi da seama 

Că nu ne vom mai vedea… 

Bianca Simion, clasa a VIII-a A 

          Profesor coordonator, Oana Filip 

 

DOI FOȘTI    
                                                                                                   

Visez la ceata îngerească ce trâmbițează inimii surde, 

Dau să te cuprind cu ochi sticloși, 

Dar mă retrag înfricoșată să nu te înspăimânt cu doliul ce-l port 

orbește. 

Nu te preface că nu observi, că mă cuprinzi cu brațe reci,  

Te definești ca un compozitor 

Dar precum un pictor orb, uiți ce culoare au buzele mele. 

Precum lumea mă confunzi, nu îmi mai știi chipul,  

Dar te asiguri că-s prezentă și îți plâng ochii, parcă nu-s ai tăi. 

Nopții i-am zis să mi te aducă, 

Zilele mi te-au alungat în alte brațe, 

Brațe ce nu-ți vor cunoaște privirea, gândul și nici setea. 

Te uiți ochiș la bujorii ăia sângerii 

Parca ai vrea să îi decolorezi, să-i strângi cu zbucium, să-i faci să 

plângă 

Ți-e silă și teamă,  

Pentru că știi… 

Știi că nu-s florile timpurii, iar tu ești un intrus. 

Eu… un surâs macabru  

Miroase a proaspătă furtună, 

Adie a ceată între noi,  

Ne pare rău că noi suntem totul și nimic.  
 

Mihaela Adăscăliței, clasa a IX-a A 

Profesor coordonator, Stoica Oana-Alexandra  
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GÂND DE CENTENAR 
 

Lucrare ce a obţinut PREMIUL I la Concursul Ars Litterae, secţiunea POEZIE, din cadrul Simpozionului Ars Oeconomica 

 

Sunt pământ.  

Am crescut din sângele vostru, 

am înflorit prin lacrimi 

de copii, soții și mame.  

Mă doare. 

Cum am putut 

să vă pierd printre arme? 

Mă doare. 

Fiecare oștean căzut, 

fiecare 

se odihnește azi  

în pământul din mine. 

Același pământ 

cotropit de dușmani, 

Același pământ 

de sute de ani. 

Plătit cu viața de-ai mei copii. 

Lacrimi de sânge, 

Sărmanii mei fii! 

V-au îngropat în gloanțe, 

M-ați îmbrăcat în glorie. 

1918 – 300000  

de morți: 

VICTORIE.. 

Victorie pe câmpul de luptă, 

victorie-n inima-mi frântă.  

 

Românii mei  

s-au dus la cer 

pentr-un pământ, 

pentr-un nume 

și-o voință de fier. 

Românii mei, 

în gând cu unirea, 

Au tras de graniță 

Și-au luat nemurirea 

cu prețul năprasnic  

al morții. 

 

De ce-a trebuit 

să-mi spăl chipul 

în sânge de erou? 

Unirea... 

Aș cere-o oare din nou? 

Să știu c-ați pieri din nou 

pentru mine, 

V-ați îngropa  

pentru pământul sfânt, 

V-ați întoarce 

din pământ în pământ  

Dar v-ați dus, 

m-ați lăsat dezgolită. 

Dușmanii atacă 

zdrobesc în sânul meu. 

Dar v-ați dus, 

mă sprijin pe Dumnezeu, 

mă sprijin pe voi. 

Nu mă lăsați, 

Românii mei, 

Să mor! 

 

-Scriam acum un secol 

în veșmântul meu 

de țară-ndoliată, 

Dar unită. 

Și scriu și azi tot eu 

la fel de-ndurerată - 

puțin mai fericită, 

Căci sângele vostru 

de timp închegat, 

A cutezat să lege 

un popor într-un stat.  

Despărțit fără milă  

timp de sute de ani 

de timpuri, 

războaie, 

de cruzii dușmani.  

 

Dar a trecut 

un secol 

ca cea mai lungă zi de vară, 

și timpul m-a găsit în ceas aniversar, 

fără regrete în an de Centenar... 

și fără veșminte. 

Fără cuvinte, 

cu medalii podoabe  

și dalii 

la crucea martirilor mei, 

credință într-Unul 

nu-n mulți Dumnezei, 

onoare de-a pururi 

urmașilor mei! 

 

 
 

Mihaela Apucăloaiei,  

clasa a XII-a A, profil Pedagogic 

               Profesor coordonator, Daniela Cristea
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OLIMPIADE ȘCOLARE, 2018-2018 
 

Nr. Disciplina  Nume și prenume elev Clasa Premiu/ Mențiune Profesor coordonator 

1. Olimpiada de Limba 

franceză  

Ciolac Delia -Elena a VII-a Premiul I, Mențiune 

specială faza națională 

Stafie Elena-Raluca  

Dolceanu Cristiana Elena a VII-a Premiul al II-lea  Tudose Cătălina 

Lecușescu Magda Mihaela a VII-a Mențiune  Stafie Elena-Raluca 

Acsinte Ana Maria a VII-a Mențiune  Stafie Elena-Raluca 

Amariei Denisa Mihaela a VIII-a Mențiune  Stafie Elena-Raluca 

Bobric Elena Casiana a VIII-a Mențiune  Tudose Cătălina 

Murariu Iustina a VIII-a Mențiune  Stafie Elena-Raluca 

2. Olimpiada de Limba şi 

literatura română 

Bobric Elena-Casiana a VIII-a A Mențiune Cristea Daniela 
Cojocariu Karina  

Lepelin Paris Laura  a VI-a Premiul al II-lea, 

calificare națională 

Fărmuș Ioan 

Cojocariu Karina  

3. Olimpiada discipline tehnice Oglinzanu Roxana 
Petronela 

a XI-a B 
Premiul  al III -lea 

Ioniche Anișoara 
Asofiei Monica 

Manolache Andreea a XII-a D 
Mențiune 

Ioniche Anișoara 

Asofiei Monica 

Irina Bianca 
 

a XI –a B 
Mențiune 

Ioniche Anișoara 
Asofiei Monica 

4. Olimpiada deMatematică Vleoangă Andrei a VIII a A Mențiune  Baciu Nicoleta 

5. Olimpiada de Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor 

Andrei Cristian a IX-a B Mențiune Pintilie Radu -Mihail 

Lupu Xenia a X-a A Mențiune  Achirei Marian 

Apucăloaiei Gabriel a XII-a D Mențiune Achirei Marian 

6. Olimpiada de Religie Dragu Anastasia a VII-a C Premiul al II -lea Moisii Maria 

Moisii Gabriela   A XII-a A Premiul I, calificare 

națională 

Moisii Maria 

Laiu Ștefan A VII-a B Premiul al III-lea Sandu Marius 

7. Concursul Național de 

Matematică Aplicată” Adolf 

Haimovici” 

Răucescu Cosmim a XI-a B Premiul II Trofin Manuela 

Marian Camelia a X-a A Premiul III Baciu Nicoleta  

Harpa Alexandru a XII-a D Premiul II Trofin Manuela 

Manolache Andreea a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

Sârghi Andreea a XI-a B Mențiune Trofin Manuela 

Florea Mirela a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

Lupu Xenia A X-a A Mențiune  Baciu Nicoleta 

8. Concursul interdisciplinar 

„Cultură şi spiritualitate 

românească” 

Mariean Maria Alexandra a VIII-a Premiul al II-lea Cristea Daniela 
Sandu Emanuel 

Trifan Elena Iuliana a VII-a Mențiune Cristea Daniela 

Cojocariu Karina  

9. Concursul Regional de 

matematică „Alfa și 

Omega” 

Sârghi Andreea a XI-a B Premiul al II-lea Trofin Manuela 

Răucescu Cosmin a XI-a B Premiul I Trofin Manuela 

Harpa Alexandru a XII-a D Premiul I Trofin Manuela 

Bistriceanu Ana-Maria a XI-a C Mențiune Baciu Nicoleta 

Bistriceanu Narcisa a XI-a C Mențiune Baciu Nicoleta 

10. Concursul Naţional de 

Chimie „Magda Petrovanu” 

Tarhon Mara-Ecaterina a VII-a B Mențiune Miclescu Corneliu 

11. 

 
Olimpiada județeană de 

lectură ca abilitate de viață 

Pașcu Maria a VI-a Mențiune Cristea Daniela 

Cojocariu Karina  

Tărăntuș Nicoleta 
 

a XI-a A Premiul I, calificare 

națională 

Cristea Daniela 
Cojocariu Karina 

Gaman Denisa 

 

a VII-a 

 

Mențiune 

 

Filip Oana 

Cojocariu Karina  

Diaconiţa Elisa a VIII-a Mențiune Filip Oana 
Cojocariu Karina  

Bogdan Teodor a XII-a A Mențiune Filip Oana 

Cojocariu Karina  

Bobric Elena Casiana a VIII-a A Mentiune  Cristea Daniela 
Cojocariu Karina 

12. Olimpiada județeană de 

lingvistică 

Roman Emilian Andrei a V-a Premiul al III-lea Cristea Daniela 

Pîrlac Sabina-Elena a VII-a Mențiune Filip Oana 

Cojocariu Karina  

13.  Olimpiadele sportive S Rugby-tag liceu Locul I faza județeană Afloarei George 

Handbal băieți liceu Locul II faza județeană Afloarei George 

Ciubotaru Alexandru 

 S Rugby-tag primar Locul II faza județeană Afloarei George 

 
S Rugby-tag 

gimnaziu Locul II faza județeană Afloarei George 
Popa Constantin 

 

S Rugby-tag 

liceu Locul III  pe regiune 

zona Moldovei 

Afloarei George 

Fotbal băieți primar Mențiunea faza județeană Popa Constantin 
Afloarei George 
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CONCURSURI JUDEȚENE ȘI REGIONALE DISCIPLINE ECONOMICE, 2017-2018 
 

Nr. Târgul F.E. Numele F.E. Clasa Premiu/ Mențiune Profesor coordonator 

1. Târgul Regional al 

Firmelor de 

Exercițiu - 

Pașcani 

F.E. Magic Events 

SRL 

a XI-a B Locul I - cel mai bun Slogan 

Locul II - cea mai bună prezentare PPT 
Locul II - cel mai profesionist site 

Locul III - cel mai bun negociator 

Locul III - cel mai bun negociator în 
limba engleză 

Locul III - cel mai bun spot 

Locul III - cel mai bun catalog 
Mențiune - cele mai multe tranzacții 

realizate 

Ioniche Anisoara 

F.E. Arta 

Tradițiilor Nemțene 

a XI-a C Locul I - cel mai bun spot 
Locul I - cel mai profesionist site 

Locul II - cea mai bună prezentare 
Locul II - cea mai reprezentativă mascotă 

Locul III - cele mai bune materiale 

Locul III - cel mai bun stand 
Mențiune - cel mai bun slogan 

Mențiune - cel mai bun negociator 

Mențiune - cel mai bun catalog. 

Bălan Simona-Elena 

F.E.F.E. Medieval 

AM SRL 

a XI-a D Locul I- cea mai reprezentativă mascotă 
Locul I - cel mai profesionist site 

Locul I - cea mai buna prezentare 

Locul I - cel mai bun negociator 
Locul II- cel mai atractiv stand 

Locul III - cel mai bun spot  

Mențiune - cele mai multe tranzacții 
realizate 

Timofte Lorena-Elena 

2. Târgul Național al 

Firmelor de 

Exercițiu - Bacău 

FE Magic Events 

SRL 

a XI-a B Locul II-cel mai bun stand 

 

Ioniche Anisoara 

3. Concursul 

regional pe teme 

economice „I.I. de 

la Bradˮ - etapa 

județeană 

 

 

 

 

 

 

 

Oglinzanu Roxana-

Petronela 

a XI-a B Premiul I - Contabilitatea evenimentelor 

și tranzacțiilor 

Ioniche Anișoara 

Irina Bianca Elena a XI-a B Premiul III - Contabilitatea 
evenimentelor și tranzacțiilor 

Ioniche Anișoara 

Maxim Roxana 

Dumitrița 

a IX-a B Premiul III - Bazele contabilității Ioniche Anișoara 

Murărescu Flaviana 

Ioana 

a X-a  Premiul I - contabilitatea generală Ioniche Anișoara 

Luca Maria Alice a X-a  Premiul II - Contabilitate generală Ioniche Anișoara 

Licău Alexandra 
Mălina 

a X-a  Premiul III - Contabilitate generală Ioniche Anișoara 

Manolache Andreea a XII-a D Premiul II - Finanțe și fiscalitate Ioniche Anișoara 

Urzică Bianca Elena a XII-a B Premiul I - Statistică și analiză economică Pintilie Radu -Mihail 

Apucăloaiei Gabriel a XII-a D Premiul III – Statistică și analiză 

economică 

Pintilie Radu -Mihail 

Țucă Mihaela-
Ștefana 

a IX-a B Premiul III - Economia întreprinderii Timofte Lorena-Elena 

4. Concursul 

regional pe teme 

economice „I.I. de 

la Bradˮ - etapa 

regională 

 

Oglinzanu Roxana-

Petronela 

a XI-a B Premiul I - Contabilitatea evenimentelor 

și tranzacțiilor 

Ioniche Anișoara 

Apucăloaiei Gabriel a XII-a D Premiul I - Statistică și analiză economică Pintilie Radu-Mihail 

Murărescu Flaviana 

Ioana 

 Premiul III - contabilitatea generală Ioniche Anișoara 

Irina Bianca Elena a XI-a B Mențiune - Contabilitatea evenimentelor 

și tranzacțiilor 

Ioniche Anișoara 

Luca Maria Alice  Mențiune - Contabilitate generală Ioniche Anișoara 

Maxim Roxana 

Dumitrița 

 Mențiune - Bazele contabilității Ioniche Anișoara 
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URĂTURA CENTENARĂ 
  

Bună seara, gospodari, 

Azi, în prag de Centenar, 

Bună seara tuturor, 

În mână cu-n tricolor! 

Noi pe-aici am mai umblat, 

Dar ăst an nu v-am urat, 

La mulți ani, de 100 de ori, 

La mulți ani de sărbători, 

Să trăiască Centenarul 

Care încheie-n glorie anul! 

 

Sănătate vă dorim 

În anul ce-l întâlnim! 

Să trăiți, să fiți bănoși, 

Să rămâneți sănătoși, 

Să-nchinați 100 de pahare pline 

Să trăiți 1000 de clipe senine 

Sute de zile de iubire, 

La mulți ani și fericire, 

Tolba plină de mulți bani, 

De 100 de ori la mulți ani! 

Gânduri bune să distribuiți, 

De 100 de ori să ne mai primiți, 

S-apucați Bicentenarul, 

Să aveți noroc cu carul. 

 

La mulți ani de 100 de ori, 

La mulți ani de sărbători, 

Ia strigați cu toți odată 

Să răsune casa toată, 

Ia strigați de Centenar 

Ca s-audă Noul An! 

Hăi, Hăi! 

 

Aho! Aho! Dragi gospodari, 

Pornit-am din Moldova lui 

Ștefan 

Dintr-o zonă legendară, 

De sub cetatea seculară, 

De pe Culmea Pleșului, 

Sub povața Domnului, 

Spre case mândre de inimoși, 

Oameni buni și generoși. 

 

Urătura-i de la munte 

Gazdele să ne asculte, 

Urătura-i centenară 

Și-am venit cu îndrăzneală 

Cu tot frigul de afară. 

Cu bucurie și cu un dar, 

La sfârșit de Centenar 

Vă urăm zile senine 

Încununate cu iubire, 

Sănătate și mulți bani, 

De 100 de ori La mulți ani! 

Ia mai strigați cu toți odată 

Să răsune casa toată, 

Ia strigați de Centenar 

Ca s-audă Noul An! 

Hăi, Hăi! 

 

Domnului din casa asta 

Îi urăm să-i crească leafa, 

Să iubească însutit, 

Să dăruiască înmiit, 

Să aibă parte de împlinire, 

Viața cu zile senine, 

Să aibă veșnic tinerețe, 

Să scape de bătrânețe. 

Să călătorească de 100 de ori 

Chiar și când nu-s sărbători. 

 

Doamnă dragă din astă casă, 

Gânduri pentru dumneavoastră  

De iubire și-mplinire 

Și de mare ocrotire 

De la cei ce vă iubesc  

Și mereu vă prețuiesc. 

S-aveți 100 de carduri pline 

100 de poșete de la marile firme, 

100 de perechi de pantofi cu toc, 

De 1000 de ori scoasă la joc! 

 

Haida, soro, să strigăm  

Centenarul să-l serbăm, 

Să strigăm de 100 de ori  

La mulți ani de sărbători! 

Gazdelor ce ne primesc 

Și oricând ne omenesc 

Le urăm să fie tari, 

Să aibă tolbe cu bani, 

Să facă butoaie cu vin amar 

Să le bem la Bicentenar. 

Tot aici, la dumneavoastră, 

De toate să fie pe masă, 

Să mâncați numai friptură, 

Cu murături din bătătură, 

Să miroase-n casă a fiertură, 

A colăcei și-a țuică bună 

Făcută numai din prună 

Sau chiar din tescovină 

Ce nu lasă supărarea să vină. 

Să aveți parte de 100 de realizări 

frumoase, 

Să construiți la copii case, 

Să aveți multă sănătate, 

Să vă iubiți aproapele! 

Visele să vi se împlinească, 

Singurătatea să nu vă 

copleșească, 

Să le dați și celor ca noi, 

Nu ne puneți pe locul doi, 

Căci vă urăm un centenar de 

iubire 

Și un semicentenar la pătrat de 

fericire. 

 

La mulți ani de 100 de ori, 

La mulți ani de sărbători, 

Ia strigați cu toți odată 

Să răsune casa toată, 

Ia strigați de Centenar 

Ca s-audă Noul An! 

Hăi, Hăi! 

 

Dragii noștri din legendară zonă,  

Cu vibrație tricoloră 

Să pornim cu toții o horă, 

Să strigăm un La mulți ani, 

Pentru ANUL CENTENAR! 

Să se însutească realizarea lui 

ÎN NOUL AN AL 

DOMNULUI. 

Trageți roata centenară 

Și strigați a doua oară 

Viață lungă și-nsutită 

Cu bucurii împletită! 

Strigă tare surioară 

Urătură centenară  

Pentru gazda din ast`seară! 

Cu unire-n gând și-n suflet 

Să vibrăm cu mult răsunet! 

Mulțumim de 100 de ori, 

Mulțumim de sărbători, 

Mulțumim azi cu mult drag 

Pentru anul de pe prag! 

Înc-o dată să trăiți, 

La mulți ani nebiruiți! 

La anul și la mulți ani! 

 

Hei, oameni nu vă grăbiți,  

Plugușorul nu-l opriți 

Chiar de graba este mare 

Spre o altă ascultare! 

19 ani peste 2000 

Bat la porțile vremii, 

Să-i primim cu tot cu timp, 

Să-i numărăm toți cu ritm, 

Mulți ani să mai trăim, 

Mulți ani să ne iubim, 

Mulți ani cu sănătate, 

Haida, soro, la alte surate! 

 

La mulți ani de 100 de ori, 

La mulți ani de sărbători, 

La anul și la mulți ani! 

 

Prof. Daniela Cristea  
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URARE PENTRU MAREA ECHIPĂ MANAGERIALĂ 
A LICEULUI „VASILE CONTA” 

 

Frunză verde de arțar,  

La sfârșit de Centenar,  

Să rămâneți tot vioi, 

Să n-ajungeți pe locul doi,  

Să aveți răbdare multă,  

Să cinstiți cu noi o sută 

De vibrații centenare,  

Brazi și alte momente aniversare,  

Să fiți zdraveni ca Unirea, 

Să vă îndreptați privirea 

Către toți ce sunt cu voi,  

Și CONTAți mereu pe noi! 

Să rămânem o Echipă,  

De care tuturor să le fie frică, 

Să aducem rezultate,  

Să triumfăm iar la carte,  

Şi la activități extrașcolare,  

Pentru marea adunare!  

Pentru TRIO director,  

Să strigăm cu toţii-n cor,   

Să trăiască un centenar 

De clipe bune-n Noul An!  

Hai cu toții din Marea Școală 

Să tragem roata centenară,  

Hai să dăm mână cu mână,  

Să ducem o viață mai bună! 

 

💯 de realizări frumoase,  

💯 de clipe prețioase, 

💯 de momente aniversare,  

💯 de idei ideale!  
 

2019 de cuvinte puse cu iscusință,  

Pentru Marea Echipă cu voință!  

Să ne maturizăm frumos, 

Să avem un an mănos,  

Să avem baftă cu carul,  

Să prindem Bicentenarul!  
 

Hai cu brazda Centenară 

Ce ne-a promovat și-n țară! 

Hai strigați cu mine-n cor 

În mâna cu-n tricolor!  

Și CONTAți mereu pe mine,  

Căci cu multă iubire 

Am scris versuri în dar 

În prima zi a Noului An!  
 

Cu vibrație centenară,  

O simplă persoană din Marea Echipă Liceală  

Ce vă dă întâlnire la sărbătoarea bicentenară.  

La anul și la mulți ani!  
 

Prof. Daniela Cristea 
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