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ARS OECONOMICA, UN SIMPOZION CARE CONTEAZĂ! 
 

 

Pe 8 aprilie, la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu Neamț s-a desfășurat Simpozionul regional „Ars 

Oeconomica”, ediția a V-a. În cele peste 10 spații puse la dispoziție de instituția de învățământ, elevii și cadrele 

didactice, participante direct la simpozion, s-au concurat cu elevi/echipe din școlile şi liceele din oraș și regiune. 

Proiectul a vizat două direcţii de acţiune: Patrimoniul Economic și Patrimoniul Cultural, fiecare 

incluzând mai multe secţiuni, fapt care a 

conferit evenimentului un caracter 

interdisciplinar. Competiția a fost extrem de 

dură, ceea ce dovedește potențialul elevilor 

și dedicarea profesorilor. 

Secțiunile din cadrul Patrimoniului 

Economic au promovat lucrări ştiinţifice și 

activități care valorifică experienţe şcolare în 

domeniul educaţiei tehnologice actuale, fiind 

dedicate atât cadrelor didactice, cât și 

elevilor. Astfel, s-au derulat concursuri pe 

teme economice, dar şi Târgul firmelor de 

exerciţiu, adresat elevilor de clasa a XI-a. 

„Povestea simpozionului «Ars 

Oeconomica» a început acum mulți ani, o 

poveste al cărei scriitor este colegul nostru, 

profesorul Romeo Roman, care a inițiat acest 

simpozion. Ne bucurăm din inimă că activitățile pe care le promovează Liceul «Vasile Conta» sunt un exemplu 

atât pentru noi înșine, cât și pentru întreaga comunitate locală din care facem parte”. 

Elevii și-au arătat mai apoi talentul în cadrul celei de-a doua părți a simpozionului, intitulate 

Patrimoniul Cultural. Invitații s-au delectat cu compoziții literare originale participante la secțiunea Ars 

Litterae și au văzut potențialul lor artistic în secțiunile Ars Dramatica, Ars Ludica și Ars Photographica.  

 „Simpozionul este meritul unei echipe minunate, cea a colegilor mei – profesorii de la Liceul 

«Vasile Conta», și al copiilor acestora minunați, care ne-au oferit un răsfăț regal. Liceul are foarte mulți 
copii talentați – un resort ca să 

continuăm cu profilul pedagogic”, ne-a 

spus domnul profesor Ioan Romeo 

Roman, inspector școlar.  

Juriul a hotărât cine s-a 

evidențiat în mod deosebit la fiecare 

dintre secțiuni, iar simpozionul național 

„Ars Oeconomica”, ediția a III-a, s-a 

încheiat cu festivitatea de premiere.   

Patrimoniul cultural a cuprins 

următoarele  secțiuni: 

1. Ars Litterae (secțiune-

concurs dedicată elevilor din ciclul 

gimnazial și liceal, unde sunt premiate 

cele mai bune compoziții literare în 

limba română, limba engleză și limba 

franceză). 

2. Ars ludica (secțiune-concurs dedicată elevilor de la toate nivele de învățământ unde sunt premiate 

produse handmade, creații/produse inovative). 

3. Ars ecologica (secțiune-concurs dedicată elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal unde sunt 

premiate lucrările, produsele, prezentările cele mai reușite care abordează ca teme ocrotirea și salvarea mediului 

înconjurător). 

4. Ars photographica (secțiune-concurs adresată elevilor de gimnaziu și liceu pasionați de fotografie și 

pictură; sunt premiate lucrările și produsele care imortalizează în imagini sau prin culoare principalele teme 

existențiale). 

5. Ars dramatica (secțiune-concurs dedicată elevilor de la orice nivel de învățământ unde sunt premiați 
elevii care reușesc să transmită trăiri diferite printr-o interpretare artistică de excepție; secțiunea conține alte 3 

subsecțiuni: dans, voce şi teatru). 
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„La această ediție ne-am bucurat de participarea 

unui număr foarte mare de elevi și profesori din peste 20 

de județe ale țării. Participarea s-a realizat direct și 

indirect. Cei care sunt la mare distanță de Tg. Neamț au 

trimis fotografii și înregistrări ale lucrărilor lor, urmând ca, 

în această săptămână, să jurizăm participările indirecte. În 

cele peste 10 spații puse la dispoziție de Liceul «Vasile 

Conta», elevii și cadrele didactice, participante direct la 

simpozion, au concurat cu elevi/echipe, fie din liceul 

nostru, fie din școlile și liceele din oraș și regiune. Astfel, 

în peste 12 ore de activitate intensă, sute de copii și zeci de 

profesori au primit recunoștința muncii lor de peste an. 

Echipa managerială își exprimă recunoștința pentru efortul 

depus, în primul rând, echipei de proiect formată din cadre 

didactice, personal auxiliar și nedidactic, elevii, părinții și cadrele didactice din Liceul «Vasile Conta». De 

asemenea, mulțumim școlilor și liceelor participante din alte județe ale țării și, nu în ultimul rând, invitaților 

noștri speciali: reprezentanți ai instituțiilor publice locale și județene, ISJ Neamț, parteneri instituționali, 

colaboratori”, declară prof. Karina Cojocariu, directorul Liceului „Vasile Conta”. 

Simpozionul „Ars Oeconomica” este una dintre cele mai complexe manifestări care se derulează în 

judeţul Neamţ şi care, anual, promovează experienţele economice, sociale, culturale, dar şi produsele artistice 

ale elevilor. 

Amintim că, pentru desfășurarea cu succes a Simpozionului „Ars Oconomica”, Liceul «Vasile Conta» 

 a fost premiat în anul 2015 de 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”. 

 

  
 

 
 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 

http://www.ziartarguneamt.ro/doua-licee-din-targu-neamt-premiate-de-ministerul-educatiei
http://www.ziartarguneamt.ro/doua-licee-din-targu-neamt-premiate-de-ministerul-educatiei
http://www.ziartarguneamt.ro/doua-licee-din-targu-neamt-premiate-de-ministerul-educatiei
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ARS OECONOMICA – SECŢIUNEA  ARS LUDICA 
         

  Lumea copilului rămâne cea mai frumoasă, cea mai curată și cea mai inventivă. În jocul lui serios, 

copilul creează lucruri deosebite, și, de aceea, noi, cei maturi, trebuie să știm să ne întoarcem din când în când în 

lumea copilăriei sau, mai bine, să nu desprindem de ea niciodată. Se spune adesea că cei mici pictează cum 

pasărea cântă și fac acest lucru din pură plăcere, care îi absoarbe total, ca și jocul.  

Dând glas sentimentului care i-a impresionat, mai ales acum la început de primăvară, creațiile elevilor 

din ciclul primar de la Liceul ,,Vasile Conta” din Tg. Neamț s-au întemeiat prin imaginație și intuiție. Elevii au 

demonstrat că sunt capabili să facă pași importanți pe calea manifestării lor, printr-o comunicare vie, directă și 

impresionantă ca însăşi viața lor. S-au înscris în concurs 60 de elevi, sub îndrumarea doamnelor învățătoare de la 

noi din școală, care au demonstrat, prin lucrările lor, că stăpânesc tehnicile de lucru și reușesc să transforme 

bucuria estetică într-o componentă a modului lor de viață. Prin culori vii, vesele și diversificate, au reușit să 

întocmească imaginea unui anotimp cald, așteptat cu nerăbdare după o iarnă lungă și rece, anotimp surprins în 

toate aspectele lui: păsări, fluturi, copaci înfloriți, albine, oameni, soare și multă mișcare.  

Comportamentul estetic al copiilor a fost răsplătit din belșug cu multe diplome care să le răsplătească 

strădania, dăruirea și bucuria cu care s-au înscris în competiție.  

Nici preșcolarii nu s-au lăsat mai prejos. Micuții au realizat lucrări din diferite materiale adaptate 

vârstei lor, lucrări care au stat sub semnul frumosului, măsurii și armoniei. Primăvara a fost, și pentru micii 

creatori, tema preferată. În machetele realizate au predominat florile, fără a uita de sărbătorile pascale, al căror 

mesager a fost iepurașul. Gândăceii, coșulețele cu flori minunate, pomii în floare, căsuțele de poveste au 

demonstrat talentul și priceperea micilor artiști îndrumați de doamnele educatoare din liceul nostru.  

Bucuria a fost și mai mare în momentul în care s-au înscris în concurs 

și elevi mai mari. Concluzia.... Mari și mici, ne jucăm. Cu atât mai mult cu cât 

joaca are ca temă aplicarea în practică a cunoștințelor însușite la cursurile 

disciplinelor tehnice. Sub îndrumarea d-lui prof. Astăcioae Vasile, la nivelul 

claselor a VI-a și a VII-a, elevii Stănică Ștefan, Ghindăoanu Ștefan și 

Vleoangă Andrei au realizat două machete cu un model de mașină pe bază de 

motor electric. Fiind realizate din proprie inițiativă și în mod personal, 

lucrările au fost răsplătite cu premiul I. 

Surpriza cea mare a venit din partea elevului Ștefan Tiberiu din 

clasa a IX-a care a realizat un braț robotic, cu titlul de realizare personală, o 

mică „invenție” care a fost prezentată și la Piatra Neamț, în cadrul unui 

concurs. Pentru truda și dăruirea de care a dat dovadă, a obținut Marele 

Premiu al Simpozionului ARS OECONOMICA.  

Sperăm ca și la edițiile următoare ale simpozionului JOCUL să 

continue,  pentru ca noi, îndrumătorii,  să putem rămâne mereu în lumea 

copilăriei.  

 

Profesor învăţământ primar, Adriana Iliescu 

 

     
 

 



 

  
4 

 
  

 

VASILE CONTA – ŞI UN NUME DE ŞCOALĂ 
PURTAT CU MÂNDRIE 

 

Poate, ca actori în această minunată piesă a educației școlare, indiferent de 

rolul interpretat, ar fi util să zăbovim câteva clipe și să ne amintim de cel al cărui 

nume își leagă existența școala noastră, Vasile Conta. Și cât de mândru sunt în rolul 

de profesor, citându-l pe marele Conta; „a educa este mai greu decât a studia: de 

aceea sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi”. 

S-a născut în comuna Ghindăoani, la 15 noiembrie 1845, fiind primul din 

cei zece copii ai unui preot. În 1858 termină cursurile școlii primare din Tg. Neamț, 
unde l-a avut coleg pe Ion Creangă, și se înscrie la Academia Mihăileană. După doi 

ani întrerupe școala și începe o viață de peregrinare în cadrul unei trupe de teatru. În 1864 se reînscrie la 

Academia Mihăileană și, în 1868, ia bacalaureatul. Ca elev în clasa a VII-a, Conta se remarcă ținând o conferință 

„Despre fatalism”, un preambul timpuriu ce schiţează deja temele dezvoltate pentru lucrarea sa, Teoria 

fatalismului.  

După bacalaureat, se înscrie la facultățile de litere și drept ale Universității din Iași, iar în toamna anului 

1869 pleacă la Anvers în Belgia să studieze științele comerciale. „Conta urmează, însă, și cursurile Facultății de 

drept de la Universitatea din Bruxelles și învață și limba engleză”, consemnează Năstase Bolboașă în prefața 

cărții Opere Filozofice alese. 

În 1870 își ia diploma de candidat în drept la Universitatea din Bruxelles și, numai după un an, diploma 

de la Institutul de comerț din Anvers. 

În perioada în care Conta studia în Belgia, lupta dintre materialism și idealism devenea, în Europa 

apuseană, din ce în ce mai ascuțită. Victoria burgheziei în ţările Europei de apus a produs o răsturnare în 

gândirea filosofică; manifestarea unei profunde critici împotriva orânduirii feudale, a idealismului și religiei.  

Reîntors din Belgia, ca doctor în drept al Universității din Bruxelles, obținut „cu distincție”, Conta va 

practica avocatura și va ocupa prin concurs Catedra de Drept Civil a Universității din Iași. „Lecțiile lui, după 

cum mărturisesc unii din contemporani, și cum o arată cele câteva manuscrise păstrate, sunt însoțite de 

comentarii filosofice.” 

La îndemnul lui Iacob Negrezzi se apropie de Junimea, deși orientarea radicală pe care o manifesta era 

neagreată de conservatori precum Titu Maiorescu. Totuși, la Junimea, în cadrul Prelecțiunilor populare, ține 

conferința despre fetișism și monoteism și își publică, în „Convorbiri literare” primele sale scrieri filosofice: 

Teoria fatalismului (1875-1876), Teoria ondulaţiunii universale (1876-1877) și încercări de metafizică (1879), 

lucrări „atât de opuse, ca orientare, filosofiei idealiste a Junimii, idealismului și eclectismului, propagat de Titu 

Maiorescu”. 

Ca profesor, om de cultură și filosof, Conta participă și la viața politică. Astfel, în 1879 este ales 

deputat din partea Fracțiunii libere și independente; între 20 iulie 1880 și 10 aprilie 1881 este numit, în guvernul 

condus de Brătianu, ministru al instrucțiunii publice și al cultelor. „Conta era Conta – un om ca dânsul pe 

orice punea mâna se simțea” consemna George Panu, jurist, memorialist, publicist, critic literar și om politic.  

Ca ministru elaborează un Proiect de lege asupra instrucțiunii publice și private, care avea multe 

prevederi progresiste cum ar fi: dezvoltarea învățământului de stat; situarea pe primul plan în programele școlare 

a învățământului științific; dezvoltarea învățământului mediu profesional agricol, industrial, economic; 

eliminarea religiei din liceele de băieţi; înfiinţarea de licee pentru fete şi acordarea, pentru acestea, a dreptului de 

a urma studii universitare; introducerea unui examen de capacitate pentru profesori, în concordanţă cu cel 

francez. 

Ca filosof, Vasile Conta a încercat să realizeze o sinteză materialistă a marilor descoperiri făcute de 

științele naturii în secolul al XIX-lea, elaborând o teorie generală a evoluției pe care a intitulat-o Teoria 

ondulațiunii universale. Evoluționismul lui Vasile Conta are, în ansamblu, un caracter mecanicist, dar, cu toate 

acestea, concepția lui conține și unele elemente dialectice. Filosofia lui Conta pornește de la recunoașterea 

substanței materiale ca bază a tuturor fenomenelor naturale, inclusiv a conștiinței. Scrie Conta, în prima sa 

lucrare: „în lume nu există decât Materie, care se mișcă și se metamorfozează până la infinit în spațiu și în timp, 

ascultând, în toate mișcările și metamorfozele sale, legi fatale”. Materia este „răspândită în spațiuri până la 

nesfârșit”, indestructibilă și divizibilă. În mișcarea ei neuniformă și eternă, materia, urmând legea ondulațiunii 

universale, dă naștere la forme diferite. Ultima, după cea fiziologică, este sufletul, psihicul, al cărui joc de 

facultăți „este foarte complicat și subtil”. „Sufletul nu este decât proprietatea creierilor, deci o nouă formă a 

materiei”, aprecia Conta. De pe pozițiile materialismului mecanicist metafizic, Conta consideră că „mișcarea 

materiei este neîntreruptă, evolutiv-ondulatorie, fără salturi calitative”, fiind guvernată de „legi fatale și 

naturale”. 
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Pentru Vasile Conta, în procesul cunoașterii, un rol important îl are experiența și practica. 

„Experiența nu e numai originea cunoștințelor omului, ci și mijlocul de dezvoltare, lămurire, consolidare și 

verificare a lor”. Conta are meritul deosebit de a înțelege practica nu numai ca experiență individuală, ci și ca 

experiență general-umană: „Cunoștința cea mai sigură ce putem câştiga asupra realității este aceea care rezultă, 

direct sau indirect, din datele concordante ale întregii noastre experiențe, adică atât ale experienței noastre 

personale, cât și a celei transmise de strămoșii și de contemporanii noștri”. 

Merită acordată atenție și opiniilor lui Conta privind reorganizarea statului: „Așadar, pe cât interesul 

societății trebuie sacrificat interesului indivizilor, tot pe atât interesul acestora trebuie sacrificat interesului 

societății; căci aici e vorba de doi termeni corelativi, nu de o subordonare militară”. Statul lui Conta, pentru a 

aduce prosperitate și fericire, trebuie să acorde libertate și egalitate cetățenilor săi, opinii izvorâte din concepțiile 

iluminiștilor francezi din secolul al XVIII-lea. 

La scurtă vreme după moartea sa, la 22 aprilie 1882, la vârsta de 37 de ani, prietenii îi publică și 
scrierile neterminate, Bazele metafizicii și Întâile principii care alcătuiesc lumea, fiind traduse și în limba 

franceză. 

Vasile Conta a fost cel dintâi filosof român care a pus bazele unui sistem filosofic propriu, original. 

Evident, influențat de empirismul englez, pozitivismul francez și materialismul german, Vasile Conta a atacat 

chestiunile de bază ale epistemologiei, punând la baza cunoașterii rolul experienței „ca mijloc de dezvoltare”. 

În filosofia sa, materia are proprietatea de a se metamorfoza neîncetat, de a lua forme niciodată identice unele cu 

altele, întreaga existență fiind guvernată de „mișcarea ondulatorie”, care apare astfel ca o „lege fatală” a 

Universului.  

„Niciodată nu mi-a plăcut să primesc lucrurile de-a gata: ci întotdeauna ce-am citit, tot ce am 

aflat, am trecut prin prisma cugetării mele, supunând acest material la o analiză serioasă. Pentru că 

numai atunci putem să ne dăm seama de valoarea unei lucrări, a unei acţiuni, când vom privi obiectiv în 

reflexul gândirii altora, cumpătând pe a noastră”, scria Vasile Conta. 

 

Panu, G. – Aminitiri de la Junimea din Iași, Editura Polirom, Iași, 2013 

Bolboașă, N. – Opere filozofice alese/Vasile Conta, Editura Știintifică, București, 1959 

http://150.uaic.ro/personalitati/filosofie-si-stiinte-social-politice/vasile-conta/ 

https://www.slideshare.net/oepcsi/vasile-conta-bazele-metafizicii 

 

Profesor  doctor, Ioan-Romeo Roman 

 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI LA LICEUL 
„VASILE CONTA” 

 

Luni, 20 martie, în Sala de festivități a Liceului „Vasile Conta” din Târgu Neamț, s-a desfășurat 

activitatea cultural-artistică „Moi aussi, je suis francophone!”, activitate dedicată celebrării Zilei Internaționale a 

Francofoniei. 

    

http://150.uaic.ro/personalitati/filosofie-si-stiinte-social-politice/vasile-conta/
https://www.slideshare.net/oepcsi/vasile-conta-bazele-metafizicii
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În fiecare an, pe 20 martie, milioane de francofoni de pe cele cinci continente sărbătoresc Ziua 

Internațională a Francofoniei, aducând astfel cel mai sincer şi mai profund omagiu limbii franceze, valorilor 

solidarității și ale dialogului inter-cultural. 

În România, limba franceză este preţuită, cunoscută, vorbită, studiată în școală, elevii având ocazia să 

descopere nu doar bogăția unei limbi de circulație internațională, ci și elementele de cultură și civilizație 

specifice spațiului francofon. 

A devenit deja o tradiție ca pe 20 martie, în Sala de festivități a Liceului „Vasile Conta”, elevii și 

cadrele didactice să marcheze acest eveniment printr-o activitate dedicată Francofoniei și limbii franceze. În 

acest an, la organizarea și desfășurarea evenimentului au participat aproximativ 80 de elevi din clasele V-XII, 

coordonați de domnișoara profesor de limba franceză Stafie Elena-Raluca și de doamna profesor de muzică 

Hîngănescu Carmen. Activitatea a fost susținută în mod deosebit de doamna director, profesor Cojocariu Karina 

Ingrid, care încurajează întotdeauna desfășurarea activităților extrașcolare din liceul nostru, de doamnele 

profesor Filip Oana, Timofte Lorena, şi de doamna profesor pentru învățământul primar Alucăi Raluca. 

În deschiderea evenimentului, elevii de la profilul pedagogic și elevii claselor a VIII-a au intonat 

Imnul Franței, „La Marseillaise”, moment de o solemnitate aparte. Prezentatorii Cioca Alexandra (clasa a XI-a 

pedagogic) și  Melinte Tudor (clasa a X-a) au fost gazdele acestei activități. Elevii talentați ai liceului nostru, 

Alucăi Ana-Maria (clasa a VIII-a A), Șerban Magdalena (clasa a IX-a A profil pedagogic), Melinte Tudor 

(clasa a X-a C), Dragu Anastasia (clasa a VI-a C), Dragu Ana, Nechifor Alexandru (clasa a VI-a C) precum 

și Grupul vocal al elevilor de la profilul pedagogic, coordonat de doamna profesor Hîngănescu Carmen, au  

interpretat melodii celebre francofone din repertoriul unor mari artiști (Celine Dion, Dalida, Joe Dassin, Demis 

Russos). Elevii și cadrele didactice prezente în Sala de festivități a liceului au avut parte de numeroase alte 

surprize: dansuri moderne, dansuri de societate, dansuri tradiționale, pregătite de elevii din clasele a V-a B, a VI-

a C, a IX-a A, a IX-a B, dar și de talentații dansatori Radu Adelina (clasa a V-a B), Anița Ștefan (clasa a VII-a 

B, Vartic Andreea (a VII-a A). 

Având în vedere că activitatea și-a dorit să fie una cultural-artistică, momentele artistice s-au împletit 

armonios cu prezentări Power-Point și filmulețe care și-au propus să motiveze elevii să învețe limba franceză, să 

descopere cultura și civilizația francofonă, temele fiind diverse: Organizația Internațională a Francofoniei, 

simbolurile Franței, realizarea unei vizite virtuale în capitala Franței pentru a descoperi cele mai celebre 

obiective turistice. Micii francofoni din clasa a V-a B s-au documentat care sunt țările francofone, au pictat 

steagurile acestor țări și le-au prezentat în cadrul unei parade ce a atras simpatia și aprecierea celor prezenți. 
De asemenea, elevii liceului au realizat desene, machete, colaje pe tema francofoniei, în culorile 

steagului Franței. Lucrările lor au fost prezentate în cadrul unei expoziții și au putut fi admirate de toți 
participanții la eveniment. 

Activitatea s-a încheiat cu un moment de karaoke în cadrul căruia toți elevii au cântat celebra melodie a 

lui Joe Dassin, Champs-Élysées. 

 

    
Faptul că elevii din Liceul „Vasile Conta” îndrăgesc și apreciază activitățile desfășurate cu ocazia Zilei 

Francofoniei este confirmat de mărturiile acestora: 

An de an aștept cu nerăbdare ziua de 20 martie pentru a da frâu liber ideilor și sentimentelor legate de 

pasiunea mea pentru limba franceză. Ziua Francofoniei coboară peste inima mea ca o boare limpede a 

dimineții, acoperindu-mi gândurile. Contopirea mea cu limba franceză stârnește dorința de a împleti metafore 

ale sincerității și fericirii. Abia aștept momentul în care voi cânta alături de colegii mei. Trăiri intense și 

momente de nedescris mă transportă în universul al cărui cheie o deține doar faimosul hexagon pictat în roșu, 

alb și albastru. Inima mea se umple de o energie mirifică ce mă face să visez. 

(Alucăi Ana-Maria, clasa a VIII-a A) 
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Am urmărit cu atenție munca depusă de colegii mei de-a lungul timpului, pentru fiecare activitate 

dedicată Zilei Francofoniei: repetiții... urmate de alte repetiții... ale dansurilor, cântecelor, memorarea 

discursurilor pentru momentele cu scop educativ-informativ. Iubirea pentru limba franceză nu s-a oprit aici: cei 

cu înclinație deosebită pentru desen au conturat în acuarele monumentele și simbolurile Franței. Anul acesta, 

colegii noștri care au asistat la activitate au avut parte de surprize plăcute: valsul elevilor de liceu, melodii 

celebre francofone, călătoria virtuală în capitala Franței pentru a descoperi numeroasele obiective turistice, 

parada țărilor francofone realizată de elevii clasei a V-a B. Elevii Liceului „Vasile Conta” au lucrat în echipă, 

din pasiune pentru limba franceză, toți dorindu-și nespus ca activitatea să fie un succes. 

(Apostol Antonin, clasa a VIII-a A) 
 

De Ziua Francofoniei am interpretat o melodie în limba franceză și am dansat împreună cu colegii 

mei. A fost un moment de maximă bucurie, am avut puține emoții, dar a fost minunat. Activitățile dedicate Zilei 

Francofoniei au reprezentat un prilej de a face cunoscute valorile culturii francofone. 

(Nechifor Alexandru, clasa a VI-a C) 
 

Pentru mine Ziua Francofoniei înseamnă sărbătoarea fericirii. Toată lumea se bucură, vorbește în 

limba franceză, ne ajutăm reciproc. Sunt foarte mulțumită de ideea acestui proiect. 

(Pîrlac Sabina-Elena, clasa a VI-a C) 
 

În fiecare an, de Ziua Francofoniei, în școala noastră se organizează activități minunate și memorabile 

care ne încântă prin eleganța lor: dansuri tradiționale sau contemporane, melodii în limba franceză, expoziții 
de machete, desene și colaje. 

(Manolache Larisa, clasa a VIII-a A) 
 

Pe 20 martie, elevii talentați din școala noastră au participat la activitatea dedicată Zilei Francofoniei 

care a fost, este și va fi un eveniment educativ.  

(Mihalcea Bianca, clasa a VI-a C) 
 

Pentru mine Ziua Francofoniei este cea mai frumoasă zi din an deoarece organizăm activități și 

desfășurăm proiecte interesante. Iubesc limba franceză și imi face plăcere de fiecare dată să particip împreună 

cu toţi colegii mei la aceste activități.  
(Simion Paul, clasa a VIII-a B) 

 

Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip la această activitate dedicată Zilei Francofoniei, deoarece 

în fiecare an mi-a oferit ocazia să descopăr oameni frumoși și să rămân cu o amintire extraordinară! 

Activitatea m-a ajutat să îmi întăresc voința de a învăța limba franceză, o limbă preferată de mine, și totodată 

m-a făcut să mă implic trupește și sufletește în acest tip de activități!  
(Marian Camelia, clasa a IX-a A) 

 

Profesor Elena-Raluca Stafie 

 

 

UN LOC UNDE ISTORIA VORBEȘTE DE LA SINE 
 

Un loc minunat, maiestuos, unde istoria vorbește de la sine, așa 

poate fi descris castelul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la Ruginoasa. 

Cum nu se putea altfel, în ziua de 24 ianuarie, noi – colectivul clasei a XI –a 

A - am făcut o excursie în acel loc cu un trecut impresionant. Însoțiți de 

domnul director, profesor Emanuel Bălan, de domnul inspector, Ioan-

Romeo Roman şi de doamna profesor Simona Bălan, am plecat de dimineață 

cu trenul, cu speranța că vom avea o zi minunată, petrecând împreună timp 

de calitate – așa cum le place liceenilor de la „Vasile Conta”. În drumul 

nostru ni s-a alăturat și domnul profesor de religie Emanuel Sandu care a 

condimentat atmosfera cu glume, râsete și voie bună. Călătoria a fost 

inedită, trenul mergea agale împins parcă de cântecele cu care-l obișnuisem 

de cum urcasem în el.  

Ajunși într-un final la destinație, am intrat în clădirea superbă unde 

înfăptuitorul micii uniri și-a petrecut o bună bucată din viață. Conduși de 
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domnii profesori și ghidați prin istorie de domnul director, am descoperit încetul cu încetul toate încăperile 

castelului, pozele fiind la ordinea zilei, iar zâmbetele - nelipsite de pe chipurile noastre. Curtea era împânzită de 

oameni, turiști sau localnici, toți chemați parcă de notele melodiilor patriotice care se auzeau de peste tot. Ne-am 

închinat cu evlavie la bisericuța din incinta clădirii, alăturându-ne apoi la hora organizată în mijlocul curții. 
Înainte de a pleca, am lăsat acolo și o bucățică din spiritul clasei a XI–a A, scriind câteva mesaje în cartea 

dedicată vizitatorilor. Peste drum am vizitat muzeul local unde am rămas plăcut impresionați de cât de bine erau 

păstrate lucrurile, cum au rezistat ele trecerii vremii, încercând să descoperim atribuția fiecărui obiect și 

înlocuitorul lui din zilele noastre. La final am fost cinstiți cu o mâncare caldă, plecând la drum hrăniți sufletește, 

cât și trupește. Am făcut o oprire și-n Pașcani, unde am mers cu toții la o „chița” – un diminutiv dat de colegii în 

timpul călătoriei; înainte de-a ne întoarce în târgușorul nostru mult iubit.  

Drumul de întoarcere s-a dovedit unul la fel de vioi ca cel de la plecare prin simplul fapt că eram cu 

toții binedispuși, dornici de o nouă ieșire și cu telefoanele pline de amintiri care mai de care mai amuzante, mai 

frumoase, purtând în inimi mândria că și noi românii avem cu ce ne lăuda peste mări și țări.  

 

Gabriela Moisii, clasa a XI –a A 

Profesor coordonator, Emanuel Bălan 

 

 

DE LA JOC LA EDUCAŢIE FINANCIARĂ 
 

Noi, împreună cu prichindeii de la grupa mare C a Grădiniței Nr. 1 – structură a Liceului ,,Vasile 

Conta”, am ales ca activitate opțională în acest an școlar ,,Banii pe înțelesul copiilor”, optând, împreună cu alte 

grădinițe din județ, pentru derularea unui proiect inițiat de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație 

(APPE), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Banca Comercială Română (BCR) și fundația PRO. 

Ne-am propus să promovăm conceptul de educație financiară pentru copii preșcolari cu activități în 

triada părinți-copii-educatori pentru a impune respectul copiilor față de muncă și față de bani. 

Pornind de la poveștile ,,Banul muncit” de Al. Mitru și ,,Ionică mincinosul”, am demarat această 

activitate opțională după software-ul educațional pentru copii, în care personajele Moneda, Pușculița, Cocoșu, 

Pinocchio, Ionuț, Alexandra învață cum se câștigă și se economisesc banii. Prin poezii adecvate, ,,Trocul” 

,,Bănuțul” ,,Rățușca risipitoare” ,,Jocul degetelor și al monedelor”, formăm copiilor deprinderea de-a economisi, 

de a aduna în pușculiță bani pentru anumite cumpărături celor dragi lor. 

Prin povești cu imagini sugestive: ,,Povestea monedei”, ,,La magazin” și conținut aplicat, cu personaje 

adecvate, copiii cunosc monedele și bancnotele, decupează, lipesc și colorează, taie cu foarfeca și obțin tablouri 

din care înțeleg mesaje precum: 

,,Banii nu cresc în copac!” 

,,Dacă vrei să păstrezi banii, îi depui la Bancă” 

,,Fiecare bănuț are în spatele lui muncă, de aceea trebuie să ai mare grijă de el!” 

Prin jocul ,,Meseriile”, prin poezia ,,Izbânda bănuțului”, copiii află că trudind se obțin banii, că ajutând 

după puterile lor primesc și ei ,,bănuți” și îşi pot cumpăra ce îşi doresc. Cu ajutorul Jocului degetelor şi al 

monedelor, copiii împart monedele în mod aleatoriu, astfel încât fiecare copil va avea câte 5 monede. 

Câştigătorul îi va pune la bancă, va avea un card şi, peste câteva luni, la sfârşitul anului şcolar, cu banii 

economisiţi de toţi copii din grupă în puşculiţa clasei vom merge în excursie. Prin fişa de lucru ,,Traseul spre 

banca”, cu sarcini specifice copiilor de grupa mare, copiii unesc punctele şi descriu traseul făcut de ei până la 

Bancă, calculând şi suma pe care o vor depune.      

Acest opţional reprezintă un prim pas în punerea bazelor educaţiei financiare atât de necesare omului 

contemporan. Fiecare activitate este o provocare la cunoaştere şi acţiune, o propunere de călătorie fascinantă în 

lumea banilor. 

 

                                             Profesori învăţământ preşcolar, Niculina Asaftei şi Niculina Ilie  
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PREȘCOLARII DE LA GRĂDINIȚA NR. 1 HRĂNESC CU 
DRAGOSTE PERSOANELE CU SINDROM DOWN 

 

21 Martie  este Ziua mondială a 

Sindromului Down, prilej de a crea o 

punte de legătura între societate, 

persoanele cu sindrom Down şi familiile 

acestora . 

În unităţile de învăţământ din Tg. 

Neamţ au avut loc activităţi de informare 

pentru dezvoltarea toleranţei şi  

deschiderea  faţa  de incluziunea socială a 

acestor persoane  specifice  cu  nevoi  

crescute. 

De Ziua mondială a copiilor cu 

sindrom down, în Grădiniţa Smărăndiţa  a  

avut loc activitatea ,,Ne pasa!”.  Cadrele 

didactice, sub conducerea  doamnei 

director adjunct, Agapie Luminiţa, 

desfăşoară, pentru al treilea an consecutiv, 

activităţi care să promoveze toleranţa, 

dăruirea, implicarea şi conştientizarea în cadrul Proiectului Educaţional, în parteneriat cu Asociaţia  ,,Căsuţa cu 

miracole”, intitulat ,,Împreună vom reuşi” 

Sindromul Down este o boală genetic cromozomială ce afectează unu la o mie de copii şi este cauzat de 

prezenţa unui cromozom 21 suplimentar, rezultând astfel un număr total de 47 de cromozomi, faţă de 46, cât are 

un om normal. 

Copiii au desenat şoseţele colorate ca semn al distincției pe care o face cromozomul „X” la persoanele 

cu sindromul Down. 

Persoanele cu 

sindromul Down au 

trăsături fizice şi 

caracteristici distincte. 

Sindromul Down este 

permanent, însă cu o 

îngrijire  adecvată  şi o 

comunitate deschisă la 

minte şi suflet, 

majoritatea celor 

afectaţi pot să ducă o 

viaţă normală şi activă. 

Nu trebuie să ne 

dezicem de ei, ci să-i  

integrăm în societate. 

Foarte multă 

lume trăieşte cu 

prejudecăţi în ceea ce 

priveşte oamenii cu sindromul Down. Nu este şi cazul copiilor, din unitatea noastră, care înţeleg că şi persoanele 

cu anumite dezabilităţi simt, iubesc, plâng şi visează ca orice copil . 

                                              

                         Profesori învăţământ preşcolar, Angela Tărăboanţă şi Luminiţa Agapie         
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EVREII UITAȚI DIN TÎRGU NEAMȚ 
  

Pentru a scăpa de rutina școlară și datorită faptului că elevii percep informațiile mult mai ușor prin 

exemple, profesorul nostru de geografie, Emanuel Bălan, profesor al clasei a IX-a A (clasa din care fac parte), 

ne-a pregătit o mică vizită la sinagoga din spatele spitalului orășenesc din Tg. Neamț. 
În primă fază, nu eram prea entuziasmată de idee, dar ajunsă acolo, ceva mi s-a întâmplat. O sete de 

cunoaștere incontrolabilă a pus stăpânire pe mine, 

prin urmare l-am bombardat cu întrebări despre 

diverse subiecte. Bineînțeles că și colegii mei au 

făcut întocmai.  

Acest lăcaș de cult datează din 1870 și 

este singura supraviețuitoare, din 8 sinagogi ale 

orașului. Exteriorul este unul modest, cu o 

arhitectură foarte interesantă, iar când intri în 

sinagogă, totul se schimbă. Interiorul însă 

surprinde prin bogăția decorației rococo (este un 

stil arhitectural, decorativ, design interior și 

artistic, care a fost generat în Franța) ce-ți stârnește 

interesul. Pereții sunt pictați cu cele mai 

importante învățături și povețe din Biblie. Oriunde 

privești, poți observa Steaua lui David care 

înseamnă „Scutul lui David”, o hexagramă 

alcătuită din două triunghiuri echilaterale. 

Simbolul provine de la modul în care vechii 

războinici evrei își construiau scuturile, care aveau 

pe interior cele doua triunghiuri. Cele șase vârfuri 

simbolizează faptul că Dumnezeu domnește 

asupra întregului Univers, pe șase direcții: est, 

vest, nord, sud, sus si jos. Cele două triunghiuri 

reprezintă dihotomia inerentă omului: binele versus răul, spiritualul versus fizicul etc. Prin urmare, cele două 

triunghiuri ar putea reprezenta relația reciprocă între poporul evreu și Dumnezeu. Triunghiul cu vârful în sus 

simbolizează faptele bune, care urcă spre cer, spre a activa un flux de bunătate, ce se revarsă asupra lumii, 

reprezentat de triunghiul cu vârful în jos. Interesant, nu-i așa? 

Potrivit recensământului oficial din 1930, totalul evreilor din România era de 756.930, iar cel mai 

recent recensământ spune că mai exista circa 27% din câți erau. Numărul evreilor a scăzut dramatic, din cauza 

emigrării lor în Israel.  

Pesah: 

            Pesah este Paştele evreiesc. Nu se mănâncă nimic dospit, se curăţă casa cu mare atenţie ca să nu existe 

nici măcar firimituri de pâine sau altceva dospit. În loc de pâine se mănâncă azimi, verdeţuri amare şi, pentru că 

Pesahul simbolizează eliberarea din robia faraonică, se mai pregăteşte un amestec de miere, nucă şi măr, care 

aminteşte de materialul din care poporul robit făcea cărămizi în Egipt. 

Yom Kippur:  

Sărbătoarea purificării – cea mai mare sărbătoare evreiască, la 10 zile de la Roş Haşana (Ziua ispăşirii) 

– este una din cele trei mari Sărbători evreieşti, ziua de post religioasă ebraică care celebrează ziua ispăşirii. 

Luați în considerare faptul că puteți oricând să vă desprindeți de calculator și să-i dați o șansă vieții ce 

vă înconjoară. Dacă cineva e de o altă credință față de noi, asta nu înseamnă că putem arunca cu moloz în el, ci îl 

putem asculta, înțelege și respecta alegerea. Vom învăța multe de la ei, mai multe decât ne dăm seama pe 

moment. 

În concluzie, nu opri niciodată setea de cunoaștere! Fiecare lecție învățată este ca o treaptă, ce te înalță 

din ce în ce mai sus, față de cei ce staționează mulțumindu-se cu informațiile sărace. 
 

Georgiana Istrate, clasa a IX-a A 

Profesor coordonator, Emanuel Bălan 
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HAI LA TEATRU! 
 

Proiectul educaţional „Hai la teatru!”, în parteneriat cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, s-

a născut din pasiunea unora pentru teatru şi din dorinţa altora de a pătrunde în lumea creată de alţii, de a intra în 

pielea unor personaje. Acest proiect ce a luat naştere în anul 2017 a 

avut ca scop promovarea artei dramatice în rândul tinerilor şi creşterea 

nivelului de cultură a acestora. 

 Iniţiatorii proiectului,  Cojocariu Karina şi Cristea Daniela, 

profesori de limba şi literatura română, au creat un liant între o 

instituţie de învăţământ apreciată şi o instituţie culturală cu renume. 

 Cadrele didactice implicate în proiect – Cojocariu Karina, 

Cristea Daniela, Sandu Emanuel, Filip Oana, Fărmuş Ioan, Ilica 

Lăcrămioara, Butnariu Nona, Hîngănescu Carmen, Baciu Nicoleta, 

Trofin Manuela, Balan Emanuel – au participat lunar alături de elevii 

de la Liceul „Vasile Conta” la spectacolele de teatru.  

 În luna februarie, 110 elevi şi cele 10 cadre didactice au 

participat la spectacolul aniversar „Teatru 200" susţinut de actorii TNI, 

care a inclus secvenţe din cele mai reuşite spectacole susţinute pe scena 

teatrului ieşean. 

 Spectacolul a fost un omagiu adus celor 200 de ani de la prima 

reprezentaţie, la Iaşi, a unei piese de teatru în limba română, 175 de 

stagiatură la Teatrul Naţional, 120 de ani de la inaugurarea clădirii şi 

140 de ani de la înfiinţarea primului teatru evreiesc în România, la Iaşi. 

 Spectacolul a fost unul deosebit, iar proiectul va continua, elevii mergând în luna martie la o altă 

reprezentaţie teatrală. 

 Coincidenţă sau nu, la teatru au fost 120 de elevi şi cadre didactice pe care puteţi CONTA. 

 

Elena-Iuliana Trifan şi Andrei Vleoangă, clasa a VII-a A 

                                              Profesor coordonator, Daniela Cristea 

 

PROIECTUL TEMATIC „FRUMUSEȚI NATURALE: LACURI, 
SALINE, MINE ȘI PARCURI NATURALE” 

 

În perioada 18-24 aprilie 2017, Liceul „Vasile Conta” din Tg. 

Neamț, în parteneriat cu Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani, a 

organizat un eveniment de anvergură în cadrul proiectului tematic intitulat 

„Frumuseți naturale: lacuri, saline, mine și parcuri naturale”. Astfel, 59 de 

elevi și părinți, alături de coordonatorii din cele 2 licee au vizitat, timp de o 

săptămână, obiective turistice din 6 țări europene: România, Ungaria, Austria, 

Slovenia, Italia și Croația.  

Obiectivele turistice vizate au mărturisit frumusețea unor locuri 

spectaculoase precum: cel mai vizitat obiectiv turistic din România, salina 

Turda, considerată cel mai frumos loc subpământean din lume, cel mai mare 

lac subteran din Europa, Seegrote (Hinterbruhl, Austria), cea mai frumoasă 

stațiune de munte austriacă, Hallstatt, cu cea veche salină din lume și cel mai 

lung tobogan de lemn din Europa, cel mai mare parc de distracții din Austria, 

Prater, cea mai mare peșteră din 

lume, Postojna din Slovenia, care 

are peste 21 de km de pasaje și galerii, cel mai frumos Parc Național 

din lume cu 16 lacuri și multe cascade din Plitvice, Croația, cel mai 

mare lac din Europa centrală de la Balaton, Ungaria. 

Vizita de documentare va avea ca finalitate educațională 

diseminarea informațiilor dobândite la nivelul fiecărui colectiv de elevi 

din cele două licee, prin întâlniri de lucru, workshop-uri, dezbateri.  

Mulțumiri alese aduc directorului Mihaela Prăjinariu și 
directorului adj. Ioan Onofrei de la Colegiul Național „A.T. Laurian”, 

părinților care ne-au însoțit din partea celor 2 licee și, nu în ultimul 

rând, prof. Daniela Cristea de la Liceul „Vasile Conta” din Tg. Neamț. 
Profesor Karina Ingrid Cojocariu 
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PE DRUMURILE EUROPEI, SUB SEMNUL 
SUPERLATIVULUI 

 

Orice excursie se naşte din dorinţa de a explora, de a călători, de a cunoaşte. Proiectul pe care elevii şi 

cadrele didactice de la Colegiul Național  „A.T. Laurian" din Botoșani l-au lansat în luna aprilie a venit ca o 

provocare pentru toţi cei de la Liceul „Vasile Conta" din Târgu-Neamţ. Şi 

pentru că întotdeauna ne place să spunem „CONTAŢI PE NOI!", am luat 

decizia să pornim de-a lungul şi de-a latul Europei. Denumirea proiectului ne-

a determinat să ne informăm despre ceea ce urma să descoperim: lacuri, 

saline, mine și parcuri naturale situate în şase ţări: România, Ungaria, Austria, 

Slovenia, Italia și Croația. Cu rucsacul în spinare, cu energie, entuziasm şi cu 

un zâmbet larg, am pornit la drum, în ciuda faptului că vremea nu se arăta 

foarte prietenoasă cu noi.  

În cel mai frumos loc subpământean din lume, Salina Turda, un 

adevărat muzeu de istorie al mineritului de sare, am ajuns plini de elan. Am 

descoperit o împletire de  istorie şi legendă, de sănătate şi frumuseţe. 

Ne-am îndreptat în următoarea zi spre Seegrotte, cel mai mare lac 

subteran din Europa, nu înainte de a rosti „Glück-Auf!”, adică "Noroc Bun!". 

Fostă mină de ipsos, grota a fost invadată în urma unei explozii de o mare 

cantitate de apă. Pe lacul subteran imens format aici, cel mai mare de acest tip 

din Europa, ne-am plimbat cu barca şi am stat la adăpost de vijelia 

care începuse afară să pună stăpânire pe Austria. Am pornit spre 

altitudine, spre mina de sare din Hallstatt, însoţiţi de o ninsoare rece 

şi de un vânt nemilos, mai întâi cu funicularul, apoi pe jos. Capătul 

funicularului ne-a oferit un punct de belvedere asupra lacului, satului 

şi masivelor muntoase din împrejurimi. După ce ne-am echipat în 

salopete de mineri, am pătruns în mină şi am trecut dintr-o cameră în 

alta în viteză, pe topogane de lemn, cele mai lungi din Europa. 

Plimbarea de seară prin cel mai mare parc de distracții din Prater din 

Viena, ne-a menţinut în aceeaşi lume a jocului şi a distracţiei. 

Cea mai mare surpriză a 

fost o scurtă vizită în orașul Trieste, Italia, unde am vizitat Castelul „Miramare” 

și ne-am plimbat pe faleza mării Adriatice și pe străduțe înguste cu clădiri cu 

arhitectură veche. Am făcut parcă un salt în timp şi am trecut de la puţine grade 

Celsius şi de la ninsoare abundentă, la 16 grade, soare, mare... o lume a 

extremelor.  

Peştera Postojna din Slovenia avea să ne surprindă prin grandoare. Am 

ajuns în mijlocul peşterii după o călătorie cu trenuleţul – mocăniţă pe o distanţă 

de 3,7 km. Lumea stalactitelor, stalagmitelor şi coloanelor ne-a făcut să 

rămânem încremeniţi în faţa acestor minuni ale Europei. Cu adevărat e perla 

carstului european, un castel al ţinuturilor slovene sculptat în stâncă, un 

monument arhitectonic al naturii. Cuvintele cred că sunt de prisos. 

Croaţia ne-a întâmpinat cu un RAI pe care 

l-am descoperit într-o explozie de soare ce a împrăştiat în aer 18 grade, de arbori 

brodaţi cu flori, de iarbă crudă, de cascade neobosite venite parcă de pe un alt ţinut 

şi de vietăţi aflate sub semnul protecţiei. Am avut parte de o terapie ce ne-a încărcat 

cu emoţie, fericire, trăire, încărcare la maximum. Toate imaginile imortalizate sunt 

demne de vederi situate în topul frumuseţii, căci albastrul străveziu al apelor se 

asortează cu cerul azuriu şi cu iarba de smarald, ca-ntr-un vis. Acesta e Parcul 

Naţional Plitvice. 

Budapesta, ultima ţară trecută pe listă, ne-a condus pe marginea lacului 

Balaton, unul din cele mai mari lacuri ale Europei și e cel mai mare din Europa 

Centrală. Un loc de odihnă, de linişte, în care am reuşit să visăm la zilele minunate 

care se apropiau de sfârşit. 

Toată această excursie a stat sub semnul superlativului relativ: „cel mai 

vizitat", „cel mai mare", „cel mai frumos", „cel mai lung". La sfârşit, putem formula cu superlativul absolut: a 

fost o experienţă extraordinară, o expediţie frumoasă-frumoasă, un timp strălucitor ca un diamant. Ce armonie e 

acum în sufletele noastre! Un vis împlinit! 

Profesor Daniela Cristea 



 

  
13 

 
  

 

PASIUNEA MEA, LIMBA FRANCEZĂ 
IGNAT CARMEN-MIHAELA, ELEVĂ ÎN CLASA A VIII-A, LA LICEUL „VASILE CONTA”- PREMIUL I LA 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 
 

Limba franceză este o limbă frumoasă pentru cine știe să o apere. Ea oferă comori de bogății infinite. 

Am putea spune că vântul s-a prins într-o harpă și că a compus o adevărată simfonie. (Yves DUTEIL, La langue 

de chez nous). Fiecare persoană descoperă la un moment dat în viața sa o anumită pasiune. În clasa a V-a am 

făcut cunoștință pentru prima dată cu limba franceză. Fiind la început, luptându-mă cu reguli de pronunție, 

vocale nazale, grupuri ritmice, nu mi s-a părut ceva extraordinar. Însă treptat, 

treptat, am descoperit un om minunat care m-a motivat și m-a făcut să iubesc 

această limbă. Am început să mă documentez, să caut informații despre civilizația 

și cultura franceză. Eram atrasă de Franța, de stilul de viață al francezilor și deja 

îmi surâdea ideea să locuiesc în această țară, să cunosc mai bine locuitorii ei. 

Cultura franceză, acel „savoir-vivre” tipic francezilor, mă fascinează. 

De la primele texte literare, scurte ce-i drept, pe care le-am citit, mi s-a 

părut că în această limbă cuvintele se întrepătrund și se leagă precum versurile 

unui cântec. Îmi place să citesc și îmi doresc să cunosc literatura franceză și să 

descopăr opere celebre în limba în care au fost scrise. 

Anul acesta pasiunea mea s-a transformat în performanță: am obținut 

Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, o mare realizare pentru mine 

și, într-un fel, răsplata pentru efortul depus. Convingerea mea este că, atunci când 

faci ceva din pasiune, este imposibil să nu reușești. Acest premiu este rodul muncii 

din timpul anilor de gimnaziu, a doi ani de muncă susținută și pregătire suplimentară pentru olimpiadă. Succesul 

cere timp alocat studiului. Faptul că lucrez aproape zilnic la limba franceză a devenit pentru mine o obișnuință. 

Dacă iubești ceea ce faci, orice efort devine infim. Dar nu regret absolut deloc. Nimic nu se compară cu gustul 

dulce al unui vis devenit realitate. Fără muncă, nimic nu poate fi realizat! Și fără pasiune, nimic nu ne reușește! 
 

Carmen-Mihaela Ignat, clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator, Elena-Raluca Stafie 
 

LECTURA, O CALE SPRE SUCCES 
BOBRIC ELENA-CASIANA, ELEVĂ ÎN CLASA A VII-A, LA LICEUL „VASILE CONTA”, A OBŢINUT PREMIUL I LA 

ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ ŞI S-A CALIFICAT LA ETAPA NAŢIONALĂ 
 

O carte – o nouă lume. Promovarea cărţii O lume dispărută, de Arthur Conan Doyle 
 

Din categoria „Cărţi care ne surprind", am ales astăzi o carte de aventură. Sper să vă 

determin şi pe voi să o citiţi. Într-o lume în care primează tehnologia, autorul Arthur Conan 

Doyle ne surprinde prin promovarea altor aspecte ale lumii în care trăim, prezentând în 

cartea sa un univers de mult apus, lipsit de formele avansate ale speciei umane, homo 

sapiens. 

Cartea începe într-o nuanţă surprinzătoare, într-un ton şi cadru total opuse 

aşteptărilor captate datorită coperţii şi a ideii vagi formată prin prisma titlului. Dar acest prim 

fragment, deşi iniţial pare a nu avea legătură cu restul povestirii, introduce personajul 

Edward, ziarist la „Daily Gazette”, în aceste secvenţe prinzând contur toată povestea şi 

motivaţia sa. Pe scurt, O lume dispărută este o călătorie pe tărâmuri neştiute, o aventură şi un manifest curajos 

în numele ştiinţei, un început glorios al unei noi ere a ştiinţei. În spatele acestor evenimente, se ascunde şi o 

multitudine de lecţii de viaţă utile. Iar la sfârşitul cărţii, vei fi cuprins de o dorinţă arzătoare de a pleca într-o 

călătorie cel puţin la fel de palpitantă şi de a fi la fel de încununat de laude, glorie şi faimă. Vei fi motivat să ţii 

piept celor mai apăsătoare situaţii şi nu vei renunţa niciodată, ceea ce a continuat să facă echipajul la nesfârşit. 
„Participarea la etapa națională a Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață mi-a oferit o privire de ansamblu 

asupra capacităților pe care le dețin, dar și asupra modului în care mă pot adapta cerințelor și personalităților unor 

persoane din diferite zone ale țării. Consider că a fost una dintre cele mai frumoase și benefice experiențe din viața mea, 

deoarece am avut ocazia de a-mi evalua competențele în universul lecturii, raportate la ceilalți concurenți. Cele mai 

puternice legături le-am format cu restul elevilor ce au reprezentat lotul olimpic din Neamţ, alături de care am trăit clipe de 

neuitat. Am descoperit că doar talentul împletit cu munca intensă și motivația puternică ne îndrumă spre propriul nostru 

apogeu și că întotdeauna este loc de mai bine, de mai mult. Această participare mă stimulează puternic, pe viitor dorindu-mi 

să câștig din nou ocazia de a ajunge printre elevii din elita țării, iar de aceea voi aprofunda domeniul lecturii într-o 

maniera mai amplă. Mă simt profund îndatorată doamnei profesoare Daniela Cristea, care întotdeauna m-a încurajat să mă 

autodepășesc și pe care o consider o a doua mamă.” 

Elena-Casiana Bobric, clasa a VII-a A 

Profesor coordonator, Daniela Cristea 
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DRUMUL CĂTRE CĂRŢI 
 

Școala și biblioteca au o mare responsabilitate în promovarea unei mentalități a dialogului, la diferite 

niveluri, astfel încât educați și educatori să ajungem ca pe tot parcursul vieții să ne perfecționăm arta de a 

„învăța să trăim împreună”, de „a învăța să trăim cu ceilalți” de a învăța să devenim. 

Lumea aflată în continuă schimbare, avalanşa de informaţii, noile tehnologii, oferta bogată pentru 

petrecerea timpului liber modifică radical stilul de viaţă al omului de azi. Priorităţile tinerilor din era Internetului 

sunt altele decât cele ale generaţiilor anterioare. În societatea 

numită atât de sugestiv, „informaţională”, ei citesc mai mult 

pentru „a se informa” şi mai puţin „de plăcere”. Accesul la 

fluxul continuu de informaţii care circulă prin Internet a dus la 

scăderea numărului de cititori de carte, paginile acestei reţele 

globale cuprinzând o cantitate nelimitată de informaţie 

comparativ cu paginile cărţilor. În relaţia cu biblioteca se 

observă că lectura documentară câştigă teren în faţa lecturii de 

plăcere. Adaptarea la noutăţi a bibliotecilor, dotarea sălilor de 

lectură cu computere conectate la Internet determină un aflux 

de utilizatori, dar mulţi sunt atraşi mai ales de posibilitatea 

documentării bazate pe surse Internet.  

Un studiu al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, referitor la opiniile tinerilor între 17 şi 25 de ani 

despre valorile în care cred, publicat în aprilie 2007, constata, printre altele, că banul ocupă primul loc între 

valorile fundamentale (51%) şi că doar 14,4 % dintre tineri cred că studiile şcolare definesc un om educat 

(revista „Capitalul”, 14 aprilie 2007). Rezultatele unui alt studiu, făcut la mijlocul anului 2007 de către Centrul 

de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii şi publicat în cotidianul „Adevărul” din 30 mai 2007, pun în lumină 

obiceiurile culturale ale românilor. Unul dintre punctele surprinzătoare ale sondajului arată că 15% din români 

nu ştiu să numească nici măcar un singur autor român de literatură, iar 54,1% nu cunosc niciun nume de autor 

străin. În atari condiţii să nu ne mirăm că, urmare a declinului cultural, asistăm la o evidentă „descreştere” a 

limbii româneşti, cu toate consecinţele ei nefaste în planul comunicării şi al evoluţiei spirituale. Omul de cultură 

(autentic şi responsabil) îşi pune o întrebare firească: Ne  resemnăm,  lăsând  cartea (lectura)  să-şi  urmeze  

destinul  involutiv  sau  ne  mobilizăm  pentru  păstrarea şi dezvoltarea  ei ? 

La  o  privire  superficială, s-ar putea spune că, renunţând la carte, renunţăm, de fapt, doar la un mijloc 

– unul dintre multe altele, la fel de eficiente – de cunoaştere şi de formare. Lucrurile nu stau aşa. Scriitorul  

Eugen Uricariu afirma, cu intuiţia şi înţelegerea celui care îşi cunoaşte bine „obiectul muncii”, că „folosirea  

tehnologiei moderne (...) înseamnă şi reducerea substanţială a proceselor interactive de cunoaştere, procese ce 

se declanşează în cursul lecturii”, limitând până la anulare „mobilizarea afectelor şi a tuturor datelor subiective  

depozitate în memoria afectivă” (Tribuna învăţământului, nr.668, 4-10 noiembrie 2002, pag. 2 – sublinierea 

noastră). Mai mult chiar – adăugăm noi – limitează şi mobilizarea intelectuală creativă, atâta vreme cât  

privitorul elev, care ne preocupă pe noi acum, devine robul micului ecran. Suntem convinşi că, dincolo de 

avatarurile civilizaţiei moderne, cartea va supravieţui încă multă vreme. Puterea ei de penetrare şi de modelare a 

personalităţii umane este atât de mare încât, în ciuda prezenţei copleşitoare a mass-mediei care o ameninţă, a 

vorbi de dispariţia ei iminentă ni se pare cel puţin hazardat. 

Fenomenul, după cum se vede, are motivaţii care ţin de răspunderea noastră, de răspunderea statului  

(la nivel macrocultural), dar mai cu seamă de răspunderea fiecărei instituţii de cultură şi a fiecărui om de 

cultură. În acest context, învăţătorul şi profesorul de literatură română sunt primii chemaţi să medieze apropierea 

elevului de cartea de valoare. Suntem conştienţi că lupta cu televizorul cel „rău” (şi nu numai) este o luptă 

inegală, dar, atâta timp cât putem miza pe clarviziunea şi autoritatea moral - intelectuală a slujitorilor şcolii, mai 

putem spera la perpetuarea prin carte a marilor valori tradiţionale şi la promovarea celor noi . 

Se aud voci care afirmă că „şcoala vieţii” şi avalanşa de filme TV suplinesc o parte considerabilă din 

educaţia şcolară. Nu putem nega rolul experienţei directe, dar riscurile sunt mari. Atâta vreme cât educaţia 

empirică rămâne aproximativă şi incompletă, sensurile existenţei nu pot fi înţelese şi explicate în logica şi 

semnificaţia lor majoră. De aici şi o scădere a calităţii vieţii. 

Nu putem ţine timpul în loc. Valorile trecute şi actuale vor ajunge, volens-nolens,  într-o (nouă) poziţie 

de echilibru, însă  nu-i putem lăsa pe iconoclaştii prezentului – de altfel foarte harnici –, să anuleze principii, 

norme şi valori consfinţite naţional şi universal. În multe ţări dezvoltate se face simţită din ce în ce mai mult 

prezenţa unui „curent pedagogic care cere întoarcerea la carte – principal mijloc de cultură, cu stocare lentă, 

profundă, durabilă şi posibilitate comodă de reîmprospătare a informaţiei” (Opriş, Tudor, „Criza cărţii şi 

lecturii şcolare”, Tribuna învăţământului, nr. 678, 20-26 ianuarie 2003, p.14). 

În ceea ce priveşte şcoala şi oamenii ei, misiunea lor constă tocmai în a veşteji sau neutraliza modelele 

pasagere, prin promovarea activă a atitudinilor etice şi estetice perene, cele care s-au clădit cu greu, din 

interiorul umanului – deci îi aparţin intrinsec –, definindu-l ca atare. În ceea ce-l priveşte pe profesorul de limba 



 

  
15 

 
  

 

şi literatura română, el nu mai poate rămâne, în opinia noastră, doar un inimos şi entuziast promotor al lecturii. I 

se cere ceva mai mult decât atât:  

• să exploreze atent nivelul de interes şi curiozitatea elevilor săi; 

• să determine corect nevoile lor de lectură; 

• să stabilească „formule” didactice noi, raţionale şi productive, de susţinere şi de promovare a 

interesului pentru carte şi a lecturii . 

Ora de lectură  particulară poate şi trebuie să devină  mai mult decât a fost. Ne gândim atât la  aspecte 

de  conţinut (în sensul selectării atente a textelor), cât şi la noi abordări metodologice (planificare, organizare, 

proiectare). A nu face ore destinate lecturii particulare e grav, dar şi orele făcute absolut la întâmplare ascund un 

deficit major: nu-şi pot îndeplini cum se cuvine rostul lor de a crea un elev capabil de a alege şi de a-şi asuma în 

cunoştinţă de cauză experienţele lecturii. Desigur, nu există reţete pentru stimularea lecturii, dar important este 

ca biblioteca să găsească noi strategii pentru promovarea culturii individuale prin lectură, să ofere elevilor 

lecturile fundamentale, să-i ajute să selecteze ceea ce este valoros. 

Cartea a fost şi trebuie să rămână un prieten al copiilor. Mihail Sadoveanu spunea: „Cărţile ne sunt 

prieteni statornici... Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt şi urne  pline de amintiri.” Să-i 

ajutăm pe copii să rămână în lumea minunată a lecturii! 

Profesor Daniela Cristea 

FIRMA DE EXERCIȚIU – METODĂ INTERACTIVĂ DE ÎNVĂȚARE 
 

Firma de exercițiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de abordare practică 

a integrării conținuturilor, metodă concepută în vederea formării aptitudinilor  personale și comportamentelor 

aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcțiile de bază și până la cele de conducere dintr-o  

întreprindere. Firma de exerciţiu este totodată o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a 

procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor 

dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Introducerea metodei de învăţare prin firma de 

exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România, s-a 

realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul 

Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi desfăşurat de 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Kulturkontakt 

din Austria – proiectul ECO NET. Pornind de la rezultatele 

obţinute, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a luat decizia strategică de a disemina pe plan 

naţional această metodă de predare-învăţare. Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în 

cadrul instruirii practice în 10 şcoli incluse  în proiectul ECO NET (în baza Ordinului nr. 4508/2001) Cele 10 

scoli pilot in proiectul ECO NET sunt: Colegiul Economic „F.S.Nitti” Timişoara, Colegiul Economic 

„Th.Costescu” Drobeta Turnu Severin, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Colegiul Economic Arad, 

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca, Colegiul 

Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, Colegiul Economic „Transilvania” Tg. Mureş, Colegiul Economic „George 

Bariţiu” Sibiu, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti. Rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării 

 metodei “firmă de exerciţiu” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu profil servicii, prin introducerea 

conţinuturilor specifice în curriculumul naţional,  în anul şcolar 2006-2007 (în baza Ordinului 3172/2006). 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, prin: 

● familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, 

● simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri, 

● perfecţionarea limbajului de afaceri, 

● dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire 

critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, 

perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

Obiectivele specifice ale aplicării acestei metode de învăţare se referă la: 

● dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, 

● facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă, 

● dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională continuă. 

Implementarea conceptului de „firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător 

dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să 

descopere o nouă cale de distribuţie. Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt: 

http://www.tvet.ro/upload/documents/OMEdC_3172_din_30.01.06_%20aprobare_planuri_inv_si_curric.pdf
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● creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, 

● reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, 

● o mai buna  adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, 

● flexibilitate, 

● asumarea iniţiativei şi a riscului. 

Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic, profilul servicii, reprezintă o componentă a 

curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru celelalte profiluri. 

La nivel extracurricular, elevii participă  la târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu. 
 

CENTRALA REŢELEI FIRMELOR DE EXERCIŢIU (ROCT) 
 

Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu (ROCT) este un compartiment în cadrul Centrului Național 

de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, înființată prin OMECT nr 5109/25.08.2008.  

Scopul Centralei ROCT: autorizarea, coordonarea, consilierea firmelor de exerciţiu din România, dar 

şi integrarea şi reprezentarea acestora în reţeaua naţională şi internaţională a firmelor de exerciţiu. 

Atribuţii ROCT: 

● coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu; 

● simulează activităţile desfăşurate de instituţiile statului în vederea asigurării serviciilor necesare 

funcţionării firmelor de exerciţiu: Registrul Comerţului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Pensii, Casa 

de Asigurări de Sănătate şi alte Asigurări Sociale, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Administraţia 

Finanţelor Publice, Curtea de Arbitraj. 

● îndeplineşte rolul de bancă, facilitând circulaţia corespunzătoare a plăţilor pentru activităţi de 

decontare interne şi internaţionale; 

● asigură schimbul de informații și comunicarea dintre firmele de exercițiu din rețeaua națională și 
dintre firmele de exercițiu româneşti și cele din rețeaua internațională; 

● sprijină, organizează și monitorizează participarea firmelor de exercițiu la târguri, programe și 
proiecte de profil din țară și din străinătate; 

● organizează, desfășoară și monitorizează competițiile care se adresează firmelor de exercițiu (de 

exemplu, Competiția Business Plan); 

● verifică și certifică gradul de îndeplinire a standardelor de calitate de către firmele de exercițiu 

(Evaluarea „Marcă de Calitate”); 

● organizează activități și programe în scopul formării continue a cadrelor didactice privind metoda de 

învățare „firma de exercițiu”; 

● participă la manifestări și proiecte internaționale legate de activitatea firmelor de exercițiu. 

Firma de exercițiu, metodă practică de înregistrare a cunoștințelor din diverse domenii de activitate, 

determină dobândirea abilităților antreprenoriale, perfecționarea comportamentelor profesionale și totodată 

identificarea potențialului propriu al elevilor. Instruirea în firma de exercițiu oferă elevului competențe în ceea 

ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: „Să știe ce să facă și să știe cum să facă.” 
 

Profesor Lorena-Elena Timofte 

 

MARELE DECLIN: CUM DECAD INSTITUŢIILE ŞI MOR 
ECONOMIILE 

 

Una dintre cărţile care mi-a atras recent atenţia şi pe care o recomand 

pentru a înţelege mecanismele economice mondiale este cea semnată de istoricul 

britanic Niall Ferguson, Marelde declin. Cum decad instituţiile şi mor economiile. 

Declinul Occidentului a fost anticipat de multă vreme, iar simptomele sale par 

astăzi omniprezente: încetinirea creşterii economice, datoriile împovărătoare, 

îmbătrânirea populaţiei, comportamentele antisociale.  

Ce anume a declanşat însă acest declin? Niall Ferguson susţine că 

decăderea civilizaţiei vestice a fost determinată de degradarea instituţiilor care 

constituiau odinioară pilonii săi: guvernul reprezentativ, piaţa liberă, statul de drept 

şi societatea civilă. În timp ce lumea arabă se luptă să adopte democraţia, iar China 

face eforturi să treacă de la liberalizarea economică la statul de drept, europenii şi 

americanii irosesc moştenirea instituţională acumulată de secole.    

Pentru a stopa degenerarea civilizaţiei occidentale cândva dominante, 

avertizează Ferguson, va fi nevoie de reforme radicale pentru reabilitarea instituţiilor şi revenirea la principiile 

iniţiale ale unei societăţi cu adevărat libere. 
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 „Scriind cu o bună documentare în spate, fără crispări şi fără a încerca să fie un critic  a ce se întâmplă, 

ironic şi bonom la tot pasul, dar cu idei proprii şi ferme despre ceea ce pune în discuţie, Niall Ferguson ne oferă 

o rară ocazie de a percepe o realitate fluidă de câteva secole. Occidentul e devitalizat, instituţiile lui au slăbit, 

banii se adună în altă parte, doar nori negri se duc spre SUA şi Europa. Democraţia scârţâie, pentru că 

instituţiile, de toate felurile, ale acestui eşafodaj de legi nu mai fac faţă realităţilor concrete. Oameni, bani, 

instituţii. Paginile despre educaţie şi învăţământ şi consecinţele lor pe termen mediu şi lung sunt un bun 

îndreptar pentru cei din branşa de la noi. Că tot e de actualitate bombăneala pe tema educaţiei. Marele Declin, 

cum defineşte istoricul britanic ceea ce ne paşte, nu poate fi evitat. E vorba doar de timp.” 

„Marele Declin” este formula prin care istoricul britanic desemnează un fapt, un proces şi un imens 

„rezervor de sens istoric”: decăderea Occidentului. Semnele acestei decăderi sunt demult evidente: ritm al 

creşterii economice dramatic încetinit, crize economice, datorii care împovărează statele şi care sunt pe cale să 

le plaseze în situaţii de faliment, populaţie îmbătrânită, mişcări antisociale tot mai dese şi mai violente. 

Legat de acest inventar, una dintre primele observaţii pe care le face Ferguson este aceea că, atunci 

când se încearcă diverse scenarii de explicare cu privire la Marele Declin, accentul cade, disproporţionat, pe 

efectele vizibile ale acestuia şi nu pe cauzele care au provocat această stare de fapt. Cartea sa e, de fapt, chiar 

despre aceasta: despre cauzele care au provocat Marele Declin, despre „cum” s-a ajuns aici, despre „cum a fost 

cu putinţă”, despre cum, utilizând o formulă a lui Lucian Blaga, „realitatea a ajuns ruina unui basm”.  
 

Profesor Simona Elena Bălan 
 

PROTECȚIA MEDIULUI, TREND SAU NECESITATE? 
 

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, 

măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și 

îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau 

eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și 

a surselor de poluare.  

Să răspundem la această întrebare: protecția mediului ține de 

un trend sau de o necesitate? Având în vedere evenimentele din 

ultima vreme, putem spune că ambele răspunsuri sunt întru totul 

adevărate. Dacă ne gândim, acum este la modă să faci voluntariat în 

ceea ce privește protecția mediului, adolescenții găsesc asta interesant, dar este mai mult decât atât. Mediul 

înconjurător devine din ce în ce mai toxic pentru a face prielnică viața pe Pământ. Poluarea mediului este 

rezultatul dezvoltării industriei, populația crește, necesarul de alimente și energie electrică crește, numărul 

fabricilor crește și, odată cu ele, cantitatea de deșeuri rezultate. Nu mai putem trata mediul ca și cum ar fi groapa 

noastră personală pentru gunoi. Toți consideră că satele sunt mult mai ecologice și mai curate decât orașele, dar 

nu au dreptate nici pe jumătate. Oamenii unei țări sunt aceiași, se aseamănă mult între ei, iar noi trăim pe 

principiul ,,dacă vecinul aruncă deșeul în râu, de ce să nu fac și eu la fel?”.  

Este o rușine faptul că, nu am conștientizat niciodată importanța mediului înconjurător și o să ne dăm 

seama de ce am pierdut atunci când va fi prea târziu. Avem o țară atât de frumoasă, sau, mai bine zis, aveam, iar 

noi o poluăm cu deșeurile aruncate după ieșirile la ia iarbă verde. Dăm vina unii pe alții pentru deșeurile care 

zac pe marginile râurilor și nimeni nu se obosește să găsească măsuri pentru a preveni asta. Pe de o parte, este 

vina autorităților care nu se ocupă deloc, cel puțin în zona mea; pur și simplu există un dezinteres total pentru 

mediu. Pe de altă parte, este și vina localnicilor care nu au niciun fel de regret când aruncă tone de plastic prin 

pădure sau pe lângă bălți. Cred că totul se va rezolva de la sine, dar nu se va întâmpla așa. Nu există spații pentru 

aruncarea deșeurilor, nu există autorități care să se implice și, cel mai important, nu există respect sau onoare 

față de propria persoană și apoi față de tot ceea ce te înconjoară. În unele țări, de fapt cred că în mai toate țările, 

se practică reciclarea; pentru noi este un termen total necunoscut, nu prezintă interes. Pe nimeni nu interesează 

că fabricile emană atâta fum, cenuşă și toxine, nimeni nu este interesant de niște oameni care suportă acel fum în 

casele lor în orice anotimp și la orice oră din zi pentru ca niște indivizi să ne vândă nouă boli la pungă.  

Alimente ecologice? Doar eticheta spune asta. Mai găsim ceva ecologic în ziua de azi în magazine? 

Produse românești? Nu, toate produsele ce nu sunt vândute în Europa sunt aduse și vândute la noi ca și cum ar fi 

ceva firesc. Dacă ar fi să vorbim de toate sursele de poluare de pe suprafața acestei planete, am putea scrie 

romane, dar o să mă limitez la cele care dăunează mult omului. Mașinile sunt un pericol iminent pentru noi. 

Devin tot mai numeroase și nu aduc cu ele doar alte gaze toxice, ci și multe accidente rutiere. Medicamentele 

aruncare în ape, gunoi descărcat în oceane, reziduuri nucleare lăsate pe câmp și câte și mai câte. 

Reciclarea ar trebui să fie o prioritate importantă a autorităților, producerea de energie verde dezvoltată, mașini 

electrice, orașe imaculate, spații verzi (Ce bine sună toate! Păcat că noi nu vom avea parte de ele decât într-un 

viitor foarte îndepărtat). Acestea sunt doar câteva măsuri pentru a preveni poluarea excesivă. După toate acestea 

puteți răspunde și singuri la întrebarea: „Protecția mediului constituie un trend sau o necesitate?” 
 

Ciprian Agavriloaie, clasa a X-a B 
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IMPORTANȚA MERCHANDISING-ULUI  ÎN PROCESUL DE 
PROMOVARE A PRODUSELOR 

Privit într-un sens mai larg, orice magazin are nevoie de 

patru elemente: spațiu, cumpărători, marfă și personal. Problema de 

bază a organizării interioare dintr-un magazin o constituie realizarea 

unei astfel de aranjări și utilizări a spațiului respectiv încât să asigure 

o combinare eficientă a celorlalte trei elemente. Amenajarea de 

ansamblu a magazinului depinde de numeroși factori: volumul și 
structura asortimentului de mărfuri, formele de vânzare în interdependența cu tipul și dimensiunile mobilierului 

utilizat, frecvența cererii de mărfuri a populației, obiceiurile de cumpărare, zona de amplasare a magazinului și 
particularitățile sale constructive. Un magazin nu este altceva decât locul de vânzare unde de obicei clienții își 

fac cumpărăturile. Orice magazin, cât de mic ar fi el, trebuie să corespundă tuturor cerințelor cumpărătorilor și, 

în plus, ar fi bine ca imaginea sa să fie originală în raport cu cea a concurenților. Cu siguranță, clienții vor intra 

într-un magazin cu vitrinele frumos amenajate, le va atrage atenția numele companiei, care de obicei este scris la 

intrare în magazin și desigur vor exista mai mulți cumpărători dacă magazinul va fi amplasat favorabil. Apariția 

magazinelor și modernizarea formelor de comerț permit comercianților să dezvolte instrumentele 

merchandising-ului și să sporească importanța lor în procesul de promovare a produselor.  

Principalele obiective ale merchandising-ului modern presupun: atragerea și transformarea trecătorilor 

în vizitatori, transformarea vizitatorilor în cumpărători („seducerea”),  transformarea procesului de cumpărare 

într-o experiență pozitivă pentru a stimula vizitele viitoare ale clienților. Cele două domenii principale de interes 

ale merchandising-ului cuprind exteriorul și interiorul magazinului. La rândul său, merchandising-ul exterior 

include fațada magazinului, firma, vitrinele exterioare și accesul în magazin, iar cel interior – amplasarea și 

dimensionarea raioanelor magazinului, amplasarea utilajului comercial, fluxurile de consumatori, prezentarea 

produselor și a serviciilor, modalitățile de promovare și publicitatea la locul vânzării. În contextul celor expuse 

mai sus, merchandising-ul poate fi definit ca: un ansamblu de metode și tehnici de prezentare activă, în cele mai 

bune condiții materiale și psihologice, a unui produs la locul de vânzare, în scopul optimizării vânzărilor și 

pentru a aduce un plus de satisfacție clientelei în timpul căutării și cumpărării produselor, ceea ce implică 

semnalare, expunere, evidențiere, întâietate etc. 

Exteriorul magazinului ca element de merchandising vizează anumite aspecte. Un aspect atractiv este 

important pentru orice magazin, în cazul plasării pe o stradă comercială exteriorul fiind vital. Prin designul, 

iluminarea și indicatoarele sale el trebuie să ofere trecătorilor, în permanență, noi motive să îl viziteze. 

Principalele elemente ale exteriorului includ: fațada magazinului, firma, vitrina și intrarea în magazin. 

Fațada reprezintă suprafața verticală expusă potențialilor consumatori, adică linia de contact a unității 
în cauză cu spațiul exterior. Există mai multe tipuri de fațade, cel mai frecvent întâlnite fiind următoarele: fațadă 

în linie dreaptă, realizată paralel cu axa străzii,  fațadă în unghi, care creează un plus de atractivitate și interes, 

fațadă arcadă, având la bază configurația fațadei în linie dreaptă, dar cu câteva nișe pentru intrări și vitrine. 

Firma include denumirea și emblema unității comerciale, servind la informarea consumatorilor despre 

aceasta, utilizând avantajele oferite de design, culoare, mărime etc. Posibilitățile de prezentare la scară mare, 

tridimensională și de iluminare pot spori considerabil efectele scontate. Plasarea firmei deasupra intrării, 

vitrinei, clădirii sau scoaterea în afara fațadei pe un podium special reprezintă opțiuni care pot fi valorificate 

pentru a obține un design mai reușit al ansamblului fațadă. Vitrinele-geamuri trebuie să reflecte atmosfera 

magazinului dintr-o privire.  

Unul dintre elementele unei vitrine atractive este culoarea, probabil prima pe care o remarcă un 

cumpărător. În alegerea unei scheme a culorilor este nevoie de o analiză aprofundată. Repetarea acestora pe 

fundalul vitrinei va fixa schema culorilor în conștiința cumpărătorilor. Iluminarea oferă strălucire, dispoziție și 

căldură. Nivelul la care se face iluminarea trebuie să fie adecvat. La amenajarea unei vitrine, echilibrul și 

simetria trebuie luate în considerare în primul rând compoziția. Atenția trebuie focalizată asupra produselor 

expuse. Cele mai importante elemente ale compoziției unei vitrine reușite includ linia (folosirea unor elemente 

care să încadreze marfa sau să îndrepte atenția asupra ei), scala (folosirea suporturilor mai mici sau mai mari 

pentru a evidenția marfa), impresia teatrală (crearea unui ansamblu teatral cu poziționarea produselor în centrul 

scenei), umorul (crearea unei scene vesele), realismul (crearea unei scene reale de viață), repetiția 

(multiplicarea unui element pe întreaga vitrină), şocul (folosirea unui element total neașteptat). Accesul în 

magazin reprezintă locul din apropierea intrării în magazin este, de cele mai multe ori, greu de controlat, putând 

influența pozitiv sau negativ experiența clienților. Dacă zona este prea goală, clienții se vor simți expuși și nu vor 

intra în magazin. Dacă este prea aglomerată, va fi la fel de dificil, deoarece clienții vor întâmpina greutăți în a 

intra în magazin. Amplasarea raioanelor are la bază ideea că nu orice spațiu din magazin are aceeași valoare 

comercială. Aceasta descrește pe măsură ce distanța față de intrarea principală se mărește. Articolele expuse în 

zonele cele mai valoroase vor aduce un venit suplimentar, justificându-și costul mai ridicat.           

http://www.antreprenor.su/2012/06/amplasarea-corecta-unei-intreprinderi.html
http://www.antreprenor.su/2012/06/publicitatea-la-locul-vanzarii.html
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Principiile de bază ale amplasării raioanelor sunt: a se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le 

vizitează foarte frecvent, a se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte rar, a se ține cont de 

fluxul de circulație dominant, deoarece se întâmplă destul de rar ca un cumpărător să se întoarcă din drumul său, 

a se amplasa raioanele în așa fel încât clienții să-și efectueze cu ușurință cumpărăturile. 

În funcție de numărul rândurilor de mobilier comercial (gondole, rafturi), fluxul clienților va fi orientat 

astfel încât punctul de plecare să corespundă întotdeauna cu punctul de sosire. Numărul rândurilor de gondole în 

mijlocul suprafeței de vânzare trebuie să fie impar, astfel încât punctul final al fluxului clienților să fie ieșirea 

din magazin. Circulația se asigură prin proiectarea unor culoare a căror lățime trebuie să corespundă condițiilor 

antropometrice ale clienților aflați în diferite ipostaze: mișcarea printre rândurile de marfă, staționarea într-un 

anumit loc, în vederea alegerii unei mărfi, așteptarea pentru plata cumpărăturilor la casă. 

La proiectarea căilor de circulație dintr-un magazin trebuie să se respecte următoarele cerințe. Pentru 

stabilirea lățimii coridoarelor de circulație și a spațiilor de staționare, calculul va porni de la frecvența maximă a 

vizitatorilor (în perioadele și orele de vârf ale activității magazinului). Căile principale de circulație vor fi 

proiectate în linie dreaptă, păstrând lățimea de trecere pe tot parcursul sălii de vânzare și înlesnind clientului 

drumul cel mai scurt spre diferitele raioane de vânzare. Coridoarele destinate efectuării cumpărăturilor trebuie să 

fie dispuse perpendicular pe căile principale de circulație, pentru a asigura clienților accesul nestânjenit la marfa 

dorită. Spațiile destinate activităților la standurile de vânzare (cu tejghea) și în fața caselor de marcat nu trebuie 

să se intersecteze cu căile principale de circulație și de efectuare a cumpărăturilor. Lățimea căilor destinate 

efectuării cumpărăturilor este dependentă și de înălțimea mobilierului comercial, recomandându-se în acest sens 

ca lățimea căii de cumpărare să fie egală cu înălțimea raftului.  

Dacă marile lungimi ale gondolelor sunt indicate pentru vânzarea mărfurilor alimentare, în comerțul cu 

mărfuri nealimentare ele devin inacceptabile, pentru că amplifică monotonia; prin întreruperea acestor lungimi 

se creează zona de „promenadă” și de stabilizare a clientului în interiorul raionului. 

Amenajarea în ansamblu a unui magazin depinde de mai mulți factori, printre care: volumul și 

asortimentul mărfurilor, tipul și dimensiunile mobilierului utilizat, obiceiurile de cumpărarea ale clienților și nu 

în ultimul rând amplasarea magazinului. Pentru a avea o reușită comercială, de obicei antreprenorii atrag atenția 

asupra amenajării magazinului. Aceasta implică o muncă considerabilă atât în interiorul magazinului, cât și la 

exteriorul acestuia. Fiecare magazin are propriul său stil, design-ul care îl diferențiază de celelalte. 
 

Cosmina Cojocariu şi Gabriela Roşu, clasa a IX-a D 
 

MOTIVAREA PERSONALULUI 
„Prin perseverență, mulți oameni ajung la succes cu proiecte care păreau să fie destinate eșecului.”  (Benjamin Disraeli) 

 

În prima parte a secolului al XX-lea, Frederick Winslow Taylor (1956-1915) a devenit interesat de 

îmbunătățirea eficienței lucrătorului individual. Acest interes a rezultat din experiența proprie și a condus la 

apariția managementului științific. 

Ce este motivația? „Unui om îi este mult mai ușor să-i dezvolți calitățile 

decât să-i înlănțui defectele. Cultivă-i omului calitățile, ca să-și inunde defectele.” 

Motivația este procesul de selecție, orientare și menținere a comportamentului 

uman. Un manager nu le poate cere angajaților să fie motivați, dar poate să creeze 

în firmă un climat care să-i motiveze. Managerul trebuie să se asigure că fiecare 

angajat în parte este motivat, pentru că, în felul acesta, va ști că angajatul respectiv este și producător.  

Motivația unui angajat de a realiza performanțe în muncă și moralul sunt strâns legate. Pentru  perioade 

scurte, angajații pot fi motivați prin diferite stimulente materiale și morale, dar numai un climat organizațional 

bun poate susține motivarea lor pe termen lung. Angajații vor lucra mai mult și mai bine dacă sunt răsplătiți 
pentru ceea ce fac. Dacă recompensarea este adecvată, personalului va continua să aibă rezultatele bune sau 

chiar foarte bune. 

Moralul unui angajat se referă la atitudinea față de muncă, față de superiori și față de organizația din 

care face parte. O necesitate care ar putea fi satisfăcută prin locul de muncă este recunoașterea rolului important 

și contribuția avută într-o organizație. Un moral scăzut poate conduce la absenteism, dezinteres față de muncă, 

rata scăzută a productivității. Motivația, moralul și satisfacerea nevoilor angajaților se întrepătrunde și, împreună 

cu productivitatea, sunt subiectele cele mai mult studiate. 

Din cele prezentate se poate afirma că în viitor o forţă de muncă educată, motivată şi beneficiind de un 

management modern va constitui un avantaj strategic în orice domeniu. Ca urmare, numai acele companii care 

se vor dovedi capabile să asigure o conducere adecvată şi inspirată şi care vor oferi o imagine atrăgătoare vor 

putea prezenta interes pentru o forţă de muncă bine pregătită. O dată dotată cu angajaţi la un nivel corespunzător 

de pregătire, responsabilitatea pentru îmbunătăţirea şi menţinerea unei forţe de atracţie corespunzătoare a 

organizaţiei respective va reveni managerilor de la toate nivelurile. 
 

Marinela Fodor & Roxana Maria Titu, clasa a XI-a C  

Profesor coordonator, Atudosiei Iuliana 

http://www.antreprenor.su/2012/03/antreprenor-intreprinzator.html
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DE VORBĂ CU TINE 
 

Toţi ne naştem, creştem, învăţăm şi iubim. Viaţa îţi dă şansa să simţi, să 

cunoşti, să te autocunoşti şi să trăieşti. Viaţa nu ne întreabă dacă suntem pregătiţi sau 

nu să înfruntăm fiecare obstacol, ci pur si simplu ţi-l pune în faţă pentru a-i putea face 

faţă. Aceste ziduri puternice ce ne apar în faţă, te motivează să fii mai bun, să te 

autodepăşeşti şi să ai pretenţii de la tine. Viaţa este o cutie fără fund, cu mii de 

întrebări al căror răspuns poate nu-l vom afla niciodată, iar atunci când avem impresia 

că o facem, apar tot mai multe. Nu ne întreabă cum ne simţim, dacă mai putem, dacă 

am zâmbit sau am plâns astăzi, dacă am fost supăraţi sau bucuroşi. Viaţa, în general, 

nu ne întreabă nimic. Nu o interesează cine eşti, ce ai făcut bine sau rău. Te testează 

zi de zi şi apoi apar opţiunile (sunt formă de rezultate: unele mai blânde, altele 

dureroase) în urma cărora te vei schimba. Poate... mai tare decât ţi-ai dori uneori. 

Oricât de greu ar părea, sunt benefice. De ce? Îţi dau ocazia să vezi cine eşti, ce poţi 

şi însemni, atât pentru cei din jurul tău, cât şi pentru tine însăţi. Te poţi transforma 

într-un om puternic, luptător sau chiar sensibil, resemnat. Viaţa, drumurile, loviturile 

şi oamenii te pot îndepărta sau te pot apropia de tine. Totul ţine doar de alegeri. 

Experienţa de viaţă personală ajută la formarea unui caracter puternic. De aceea, pe măsură ce 

îmbătrânim, câştigăm tot mai mult din pricina situaţiilor trăite. O experienţă a unui individ diferă cu mult faţă de 

a altuia, date fiind lucrurile prin care a trecut. Din acest motiv, o preluare cu sau fără voie a unei alte experienţe 

nu face altceva decât să ascundă părerile proprii referitoare la viaţă, iar tinerii din ziua de astăzi, prin preluarea 

unui model, îi copiază obiceiurile care automat reies din foste întâmplări. Astfel, unii oamenii ajung, la fel cum 

Titu Maiorescu spunea, „forme fără fond”. Degeaba îşi „cumpără” caractere din stânga şi din dreapta dacă nu 

ştiu cum să le folosească. Uneori într-adevăr, e bine să luăm anumite lucruri, dar modelându-le după propria 

personalitate. Practic să ne înţelegem experienţa personală. 

Orice experienţă are rolul de a ne învăţa ceva. Pe parcursul maturizării, un copil ajunge până la pragul 

de adult, acumulează cunoştinţe, trăiri, care îl vor ajuta mai departe în noua etapă a vieţii. Toţi parcurgem un 

drum al maturizării din care avem datoria morală de a dobândi noi cunoştinţe. Nu putem ajunge la pragul 

următor pentru că nu vom şti cum să ne descurcăm acolo. Pe de altă parte, mai există şi acel tip de oameni care 

se maturizează înainte de termen şi care nu trec prin toate secvenţele vieţii. Aceia sunt tipul bătrânului frustrat şi 

nostalgic. O experienţă vastă nu trebuie să ne dea siguranţa că le-am văzut pe toate.  

  Un om umblat are cum să reacţioneze la ce se întâmplă pe baza a ceea ce i s-a întâmplat asemănător în 

trecut, însă orice noutate vine după sine cu o încercare nouă. Toate probele la care suntem supuşi pe parcursul 

existenţei noastre au un rost şi ajută la ceva, chiar dacă pe moment nu ne dăm seama de acest lucru! 
 

Elena Resmeriţă, clasa a XII-a A 
 

TIMPUL, O CLEPSIDRĂ IREVERSIBILĂ 
 

Uneori mă simt prinsă într-un spaţiu straniu în care singurul sunet ce 

persistă este ticăitul ceasului. Uşor apăsător, un fior îmi traversează corpul, iar 

mintea mea fuge în toate părţile. Mă simt dezordonată în gânduri, totul este 

amestecat, nimic concret, nimic nu pare a fi o prioritate. Da, sunt o visătoare, dar 

acesta nu este visul meu. Da, am o minte creativă, dar nu m-aş închide de 

bunăvoie într-un asemenea spaţiu. Mii de idei îmi fug în toate părţile, parcă aş 

vrea să găsesc o cale de evadare, deşi pare imposibil. Pare a fi o capcană a 

timpului, iar eu am căzut în ea. 

Privesc spre orizonturile îndepărtate şi brusc în faţa mea începe să ruleze 

un film. Oare ce o fi ăsta? Câteva secunde mai târziu, îmi recunosc copilăria care 

parcă nu a durat mai mult de câteva minute. Un sentiment de melancolie îmi 

pătrunde în suflet şi am impresia că parcă mai ieri mă bucuram, din plin, de aceşti 

ani frumoşi.   

Ce bine era pe atunci! Nu ştiam prea multe despre viitor, nu mă 

preocupa grija zilei de mâine şi nici nu aveam probleme care să mă frământe. 

Trăiam o fericire simplă, o fericire sinceră, o fericire provenită din lucruri 

mărunte ce astăzi nu mai au valoare. Prea repede a trecut totul, nu mă pot lua la întrecere cu timpul. 

Câteva momente de confuzie după care fac câţiva paşi şi îmi mut privirea brusc, căci observ ceva 

misterios. Pare a fi un labirint. E o provocare, voi izbândi. Grăbită, încerc să selectez drumul potrivit. Uneori 

greşesc, alteori noroc îmi surâde şi drumul devine mai simplu. Nu ştiu ce mă aşteaptă la capătul labirintului, dar 

curiozitatea îmi dă un impuls pozitiv. În graba mea, mă împiedic şi cad, dar ştiu că trebuie să mă adun rapid şi să 

merg mai departe. Toată această plimbare îmi aminteşte de drumul adolescenţei mele. Se aseamănă perfect! A 
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fost o perioadă de maturizare, o perioadă în care m-am 

lovit de multe încercări, o perioadă în care am căzut de 

multe ori, o perioadă în care m-am distrat grozav, dar am şi 

plâns în hohote. Mă simt de parcă aş călători prin propria 

viaţă. Ah, ce emoţii! Încep să îmi dau seama că nu timpul 

trece, ci eu sunt cea care trec prin el. 

Încă puţin şi cred că o să reuşesc să ajung la 

ieşirea din labirint. Un zâmbet pune stăpânire pe chipul 

meu, căci am reuşit şi de data asta să ajung unde mi-am 

propus. Alerg spre ieşire, nu am timp de pierdut şi ard cu nerăbdare să văd ce e la final. Spre surprinderea mea, 

dincolo de ultima cotitură, zăresc o oglindă. Mă apropii, îmi văd reflexia propriului chip. Tocmai mi-am dat 

seama că am ajuns în prezent. Sunt mulţumită de ceea ce văd. Deşi, mai am multe de învăţat, astăzi mai mult ca 

niciodată, timpul mi-a dat o lecţie. Trebuie să îmi promit că voi preţui fiecare moment, căci totul este trecător, 

noi suntem doar simpli călători, nimic nu e la întâmplare şi, nu în ultimul rând, depinde de noi dacă e greu sau 

uşor. 

      Acum sunt gata să plec mai departe. Un drum nou mă aşteaptă, nu ştiu unde duce, dar ştiu că este 

drumul meu. Poate că mai târziu vă voi povesti ce s-a mai întâmplat, însă până atunci vă las pe voi să descoperiţi 

tainele timpului. Fiecare clipă trebuie trăită cu intensitate maximă şi la momentul potrivit. Trecerea timpului este 

ireversibilă, aşa că nu este vreme de pierdut. Am plecat spre un nou început! 
 

Aniţa Adelina, Clasa a XII-a A 

Profesor coordonator, Ioan Fărmuş  

UMBRELE MAGICE ŞI TAINELE LUI MIHAIL SADOVEANU 
 

Universul fascinant a lui Sadoveanu se succede într-un fel de istorie 

liberă, toate laolaltă formează o enormă frescă mărturisitoare, în pas cu „natura 

veşnic în mişcare, veşnic înnoindu-se, veşnic variată, eternă ca viaţa, ca moartea, 

ca infinitul”. Sub masca lui de moralist calm, identificăm în Sadoveanu un foarte 

personal interpret al realităţilor de odinioară sau contemporane, un narator 

excepţional, cu remarcabile aptitudini de sinteză. În esenţă, la nivelul expresiei, 

sadovenismul, fenomen complex de intertextualitate, aliaj de plasticitate, de tainic 

şi inefabil, de vârtoşenie şi suavităţi, de mâhniri şi sublimităţi, implică, înainte de 

toate, o rarismă capacitate asociativă, Sadoveanu ridicându-se de la individual şi 

mărginit la pluralism şi totalitate. Văzut în ansamblu, Sadoveanu e mai degrabă un 

spirit sintetizator-asociativ, nu şi analitic. Performanţa sa e de a imprima ficţiunii, 

stărilor flotante aparenţa vieţii multiple, de aici tehnica sensibilizării prin 

intermediul metaforei concretizante.  

Privind domeniul sadovenian în totalitate, câteva teme, orchestrate neistovit, revin simfonic: pământul, 

munţii, pădurea, apa, lumina. Sadoveanu îşi concepe opera ca o construcţie masivă, de dimensiunile ţării întregi 

punctând cu încântare constantele definitorii, relevând mereu acordul dintre ambianţa generală, dintre vremuri şi 

oameni. Răsunetul originalităţii se explică fără greutate atât în concepţiune, cât şi în fecunditatea ei, intuiţia lui 

exactă şi adaptarea formelor de exprimare la feluritele împrejurări. Stilul lui Sadoveanu este de mare sobrietate, 

cuvântul nimerit deşteaptă în cititor totdeauna imaginea plastică văzută de autor. De aceea, şi impresia de 

frumuseţe deosebită ce ne rămâne este mai ales de la descrierile naturii. Excepţionalul său talent s-a arătat 

înclinat spre viaţa celor umili şi necăjiţi, spre monotonia ei dezolată şi cotidiană. Influenţa dezastruoasă pe care 

mediul social o exercită asupra individului, anihilându-i voinţa până la depersonalizare, împingând-ul în 

marginea vieţii sau scoţându-l din ea, este tema care străbate multe din operele lui din tinereţe. Sensul operei lui 

Sadoveanu cel mai profund îl găsim în această instaurare a unei durate a imaginaţiei împotriva timpului care se 

consumă. Ne place să ne recunoaştem, ca naţiune, în operele lui majore reprezentând una din contribuţiile 

noastre la tezaurul valorilor universale. 

Desigur, arta lui Sadoveanu prezintă numeroase afinităţi cu aceea a principalilor reprezentanţi ai 

curentului, ai realismului, cât priveşte tematica ei, în cuprinsul căreia pictura omului elementar pare a o uni cu 

grupul semănătoriştilor, apoi preocuparea descriptivă şi lirismul povestirii. Deopotrivă cu toţi marii artişti, 

Sadoveanu sparge însă liniile de structură ale formulei generale, încât dincolo de afinităţile amintite, arta lui îşi 

croieşte drumuri cu totul proprii. Pe scurt, viaţa lui Mihail Sadoveanu a constituit un real succes remarcându-se 

prin opere şi colaborări excepţionale. Fiind contestat, continuă să publice, să scrie şi să se prezinte ca un om 

respectabil. Începuturile ca scriitor determină perioada tinereţii lui, perioadă în care păşeşte în viaţă optimist în 

ciuda eşecurilor 
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Arta lui este vizionară. Percepţia lumii este pătrunsă la el de atâtea valori ale fanteziei, încât lumea care 

ni se lămureşte prin ea nu poate fi aceea a ochiului comun. Lumea lui Sadoveanu este văzută în fantezie şi dintr-

un unghi cu totul subiectiv, prin perdeaua agitată de sentimentul său neliniştit sau prin valurile acelui farmec cu 

care, în producţia lui mai nouă, scriitorul se regăseşte printre oameni şi lucruri. Multe greutăţi prezintă şi 

încercarea de a extrage caracteristicile de căpetenie ale artei sale. Chiar de la întâiul volum „Povestiri”, Mihail 

Sadoveanu îşi definea temele sale fundamentale de la care nu avea să se mai abată, cu o artă de la început 

matură, afară de izolate şi fireşti şovăiri. Stângace, de pildă, este evocarea convenţional epopeică a unui trecut 

de vitejie. Mihail Sadoveanu a scris o mulţime de romane, adică de compuneri mai mult sau mai puţin lungi. 

Opinia publică, din instinct, nu i-a atribuit niciodată, preţuindu-i totuşi, calitatea de romancier. Dacă observaţia 

este exactă în ordinea fenomenală, organicul uman lipseşte totdeauna.  

Unele opere sunt, cu toate acestea, pline de mişcare. De o frapantă unitate interioară, opera în totul 

sugerează, dincolo de relaţiile unduitoare dintre întreg şi parte, o ceremonialitate canonică. Pe Sadoveanu 

ultraliricul, cel de amurg, îl vedem scrutând un trecut care, la rândul lui, priveşte spre noi. Nu o dată, avem 

impresia curioasă că nu Sadoveanu scrie despre trecut, dar că trecutul scrie prin Sadoveanu. Prin performanţa sa 

uriaşă a reuşit să conducă o lume de cititori iubitori spre lectură neîntreruptă, să îi ghideze prin farmecul lecturii 

şi a pasiunii ce, cu fiecare cuvânt aşezat pe hârtie, transformă textul în ceva din ce în ce mai bun.  

Cu alte cuvinte, Sadoveanu lasă o urmă ce transmite şi spre alţii câte puţin din arta şi dăruirea sa.  
Bibliografie 
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Narcisa Marian, clasa a XI-a A 

Profesor coordonator, Oana Filip 

CLASA A IX-A – UN NOU PAS SPRE MATURITATE 
 

Știți acel sentiment când simțiți că începeți o nouă viață? Păi, așa m-am simțit 
eu când am intrat în clasa a IX-a... am simțit că încep un alt drum, un alt sens pe 

cărarea vieții, o nouă poveste ce mă așteaptă odată cu intrarea la liceu. Clasa a IX-a 

pentru mine a însemnat și înseamnă în continuare o mare schimbare din toate 

punctele de vedere.  

Am cunoscut noi persoane și mi-am făcut prieteni, am învățat ce înseamnă să 

lucrezi în echipă și mai presus de toate să mă depășesc pe mine însămi, fiind mai 

ambițioasă și încercând să am mai multă încredere în propriile mele forțe. Cât despre 

învățat, totul este destul de bine. Profesorii sunt înțelegători și încearcă să ne motiveze 

pe toți să învățăm din plăcere, nu din obligație sau teamă. Încearcă să sădească în noi 

o adevărată educație, însă acest lucru depinde de efortul și voința fiecărui elev în parte. Nici nu știm noi cât de 

mândrii sunt profesorii când observă faptul că noi, elevii, depunem efort pentru a face progrese și a evolua. În 

acest an de liceu am învățat că foarte mult contează respectul, încrederea, unitatea dintre noi, colegii, munca în 

echipă și mai ales faptul că în viață nu trebuie să depinzi de nimeni, ci doar de tine însuți. Am învățat că 

greutățile sau problemele pe care le ai te fac pe zi ce trece mai puternic și te pregătesc ușor, ușor pentru 

maturitate. Am învățat că nu există niciun motiv pentru care să nu zâmbești zi de zi, tot mai mult, cu tot mai 

multă candoare și iubire în suflet. Am învățat că nimeni nu te poate răni atât timp cât nu-i dai dreptul s-o facă.  

Am învățat că a ajuta pe cineva e mai bine decât să judeci. Am învățat că a fi bun nu este o calitate, ci 

un dar. Această schimbare pentru mine a însemnat ceva inedit, integrându-mă repede în noul colectiv și știu că 

am o a doua familie aici, la școală. Simt efortul pe care profesorii îl depun pentru a ne învăța să ne descurcăm în 

viață, cum să separăm binele de rău, cum să fim noi înșine și să fim din ce în ce mai buni în tot ceea ce facem. 

Ne învață zi de zi lucruri noi, constructive pentru viitorul nostru și sunt receptivi la toate problemele noastre, 

ajutându-ne să percepem totul mai clar. Totodată clasa a IX-a a însemnat pentru mine o nouă etapă din viață ce a 

contribuit la dezvoltarea mea ca persoană, ca și caracter, începând să înțeleg lucrurile care se petrec în jurul meu 

și faptul că, sincer mi-aș dori să rămân doar un copil inocent ce iubește frumosul. Vremea, însă,  trece și trebuie 

să fim conștienți că odată cu maturizarea apar marile responsabilități. Fiecare zi ce trece mă duce cu un pas mai 

rapid spre viitor și îmi arată ce înseamnă a fi un om responsabil, matur și înțelept. Am intrat în clasa a IX-a plină 

de entuziasm și împlinire, fiind oarecum timidă,  dar din păcate nu pot spune același lucru și despre sfârșitul 

clasei a IX-a, căci nu mă simt prea bine gândindu-mă că acești ani nu vor mai reveni vreodată, însă vor rămâne 

veșnic  în sufletul meu ca o amintire frumoasă ce nu vrea să îți părăsească vreodată inima. 

Asta a însemnat clasa a IX-a pentru mine: o nouă schimbare, o nouă poveste, noi persoane, iubire, 

încredere, speranță și mai ales un  pas mare făcut cu încredere spre un nou, și sper că mai bun viitor...  
 

                                                                                          Vasilica–Cornelia Baciu, clasa a IX-a C 

Profesor coordonator, Pavăl Mihaela 
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VISE ŞI DORINŢE 
 

Într-o lume în care oamenii au devenit roboţi, natura o groapă de gunoi şi comunicarea lipseşte, doar 

muzica îmi mai încălzeşte sufletul! Muzica... poarta spre infinit, universul în care trăiesc şi voi trăi toată viaţa!  

De când eram foarte mică, am descoperit această artă, cântam mereu şi 

visam că voi ajunge pe cele mai înalte scene din lume. Eram diferită de celelalte 

fete care îşi doreau să devină balerine, prinţese... eu vroiam să fiu cântăreaţă.  

Muzica este calea prin care mă exprim, prin care mă relaxez, prin care uit 

de lumea în care trăiesc şi intru în universul notelor. Încep să cânt şi totul ia viaţă, 

lumea se preschimbă în sentimente, cuvintele în lumină şi cerul în speranţă. 

Gândurile mele vorbesc: „Am găsit un microfon, i-am smuls butonul şi din el a 

ieşit o notă, am tăiat-o şi s-a preschimbat într-un dragon, m-am speriat şi l-am 

împuşcat transformându-l într-o zeiţă a muzicii care fredonează pe scena visului 

meu!”. Prin aceste cuvinte se oglindesc toate dorinţele şi visurile mele. 

Muzica este mai mult decât o pasiune pentru mine. Este o parte din mine, 

din corpul meu, din inteligenţa mea, este cel mai profund lucru care mă 

înconjoară! O melodie nu reprezintă doar o înşiruire de note muzicale, o melodie transmite sentimente, fiori, 

dragoste! 

Muzica este specială, îţi lasă un gol în stomac, dar un gust dulce în adâncul sufletului! Când aud 

muzica tresar, mă pătrunde o teamă, o tristeţe... o veselie? Nu ştiu... cred că toate aceste sentimente sunt 

împachetate într-unul singur şi anume „iubirea”! Nu există nimic în această lume mai presus de iubire! 

Sentimentul care te trimite într-o galaxie nouă, diferită, originală! 

Muzica pentru mine este o nevoie, o necesitate! Dacă nu ar exista muzică, probabil nici eu nu aş exista! 

Fără muzică viaţa mea ar fi plictisitoare, seacă, nu ar avea pic de culoare! Nu aş mai putea zâmbi, n-aş mai trăi 

pentru a-mi îndeplini visul, nu aş mai avea putere! Fără muzică soarele nu ar mai străluci, ar pătrunde 

întunericul şi răutatea în sufletul meu! Muzica mă ajută să-mi croiesc drum spre viaţă, spre succes! 

Când încep să cânt timpul se opreşte în loc, secundele devin ani, orele decenii, lunile secole, iar eu mă 

dezlănţui! Nu mai există nimic în jur, doar eu şi muzica! 
 

                                                                                                               Ana-Daria Botez, Clasa a VI-a B 

 

DANSUL, PASIUNEA MEA 
 

Fiind arta mişcării, iar viaţa neputând fi în niciun fel imaginată fără mişcare, 

DANSUL este poate arta care reprezintă cel mai bine viaţa însăşi. Arta dansului este 

fără doar şi poate cel mai strâns legată de „meseria” de a trăi. Iar arta vieţii, la rândul 

ei, de meşteşugul dansului. 

Sunt momente în viaţă în care pur şi simplu simţi că vrei să evadezi puţin 

din realitatea care te înconjoară… momente în care-ţi doreşti o lume nouă, un loc mai 

liniştit, unul în care fericirea şi bucuria sălăşluiesc. Ei bine, pentru mine acest loc 

este… DANSUL. Dansul este cea mai emoţionantă, cea mai frumoasă dintre arte. 

De ce dansul? Pentru că îmi place să simt muzica, îmi place să mă mişc pe 

ritmurile ei, îmi place să dau şi mai multă culoare muzicii prin intermediul dansului. 

Tot timpul mi-a plăcut să dansez. Astfel că, la vârsta de 5 ani, părinţii m-au înscris la 

primul curs de dans – Dans de societate, pe care l-am urmat timp de 3 ani, perioadă 

în care am învăţat multe despre dans, dar care mi-a deschis şi calea spre libera 

exprimare. A urmat apoi cursul de majorete, pe care îl frecventez şi în prezent. Am dansat la toate serbările 

posibile, pentru unele chiar am făcut coregrafii. Individual, am făcut parte din echipa coregrafică a unor 

concursuri internaţionale (Volare), şi naţionale (Zâmbet de copil), iar împreună cu echipa de majorete am 

participat la multe concursuri, spectacole de binefacere şi evenimente organizate la nivelul oraşului nostru. 

Îmi place să dansez, să compun coregrafii, să improvizez. Când încep să dansez parcă sunt în altă 

lume… în lumea mea! Dansul este o parte din mine! Orice apariţie pe scenă este pentru mine o aventură, o 

experienţă unică şi imposibil de repetat. Mereu am emoţii, dar, când încep să dansez, acestea dispar, zâmbesc la 

public şi dau tot ce pot. 

În dans am găsit o formă de a-mi exprima sentimentele, fiecare mişcare semnificând o stare de suflet. 

Dansul îmi dă încredere şi mă face să mă simt EU! 
 

Antonia Kontoú, clasa a VI-a B 
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LIBER PRINTRE RÂNDURI 
 

Cartea este ca un vis, ţi-o imaginezi şi într-un final devine realitate transmiţându-ţi fiori, umor sau melancolie. Cartea este o 

adevărată artă ce îţi frământa gândurile şi îţi lasă un gust dulce în adâncul sufletului! Prin dorinţa de a ne arăta iubirea şi 

admiraţia faţă de cărţi, am organizat acest club de lectură prin care ne exteriorizăm şi ne dezvoltăm creativitatea, 

inteligenţa şi spiritul de echipă! (Ana-Daria Botez, clasa a VI-a B) 
 

Clubul de lectură ,,Liber printre rânduri” reprezintă o perioadă din 

timpul nostru de relaxare pe care o dedicăm simplei noastre pasiuni, 

lectura. Aici învățăm să ne dezvoltăm imaginația și să pătrundem în cele 

mai ascunse cotloane ale creativității. Învățăm să așternem pe o foaie albă 

gânduri colorate și să le dăm viață folosind cuvintele. Fiecare carte ne oferă 

magia unei povești pline de dramă sau umor, întâmplări reale sau 

imaginare. Datorită dorinței de exprimare liberă, am ales să ne întâlnim și 

să ne împărtășim experiențele trăite dincolo de rândurile negre de pe 

paginile cărților. Am ales să renunțăm la ideea că o carte este îngrădită de 

copertă și am ales să înțelegem că fiecare pagină poate dura până la infinit. 

Imaginația este ruptă de realitate, deci este liberă, fără reguli, fără limite, iar la clubul de lectură ne 

rupem și noi de realitate și ne pierdem în această lume fantastică. Pentru simplul fapt că părăsim, pentru o oră pe 

săptămână, rutina de zi cu zi, lumea fantastică devine mai frumoasă, mai interesantă. Simplele gesturi pe care le 

facem la clubul de lectură ne fac să vedem în lucrurile simple, pe care unii le-ar considera plictisitoare, 

adevărate miracole ascunse. 

Fragmentele din cărțile citite și toate metaforele încifrate ne oferă o viziune unică asupra lecturii, iar 

din simplele litere negre, așezate strategic pe foile albe, înțelegem că în spatele unei pagini putem găsi mult mai 

multe lucruri decât ne-am fi putut imagina. După ce citim toate gândurile autorilor, credem cu tărie că putem 

scrie și noi câteva fragmente asemănătoare, iar toate ideile și sentimentele noastre iau înfățișări diferite și se 

înșiră de la sine pe file. Puritatea și inocența de care avem parte, ne șoptesc valsul cuvintelor și ne determină să 

ne scriem trăirile într-un fel unic. 

Tot ceea ce scriem ne reprezintă sufletul si ne oglindește inima. Analizând fiecare creație, descoperim 

cât de diferiți suntem, dar de fiecare dată ne reamintim ca suntem uniți de prietenie și de motivul pentru care 

suntem la clubul de lectură. Jonglând cu expresii și cuvinte, creăm magie. O magie care ne uimește chiar și pe 

noi, dar de fiecare dată  într-un mod plăcut. 

 Mergând la clubul de lectură, am deschis ochii și am văzut noi orizonturi, lumi inexistente, dar pe care, 

sunt sigură că le-am privit. Am văzut oceane și mări albastre și verzi. Am văzut munți până la cer și mai sus, am 

văzut sute de stele care dansau pe valurile unui ocean, am văzut nori de puf și am văzut tot ceea ce aveam în 

suflet. Când am închis ochii, zburam. Simțeam o adiere în timp ce pluteam deasupra mărilor și dansam printre 

stele. Când ne-am trezit din visele noastre, am privit unii la alții și în acel moment am înțeles puterea 

imaginației. Îmbinând utilul cu plăcutul am ajuns la concluzia că totul este posibil și că nimic nu poate îngrădi 

puterea imaginației,  a prieteniei și a frumuseții sufletești.   

                                      Maria Alexandra Mariean, clasa a VI-a a B  

                                              Profesor coordonator, Daniela Cristea 

 

POVEŞTI... LA HUMULEŞTI 
 

Undeva, într-o căsuţă de lângă Humuleşti, într-o seară rece şi 

totuşi ce transmitea căldură şi o atmosferă de linişte, stăteam lângă 

geam, povestind cu bunica. Ninge, iar fulgii mari şi reci se lasă peste 

oraş. Noi vorbeam despre trecut, despre ceea ce cândva se întâmpla aici, 

la noi. Sorbeam câte o gură de ceai şi ascultam vechea poveste a bunicii 

ce mă purta departe. Vorbea încet şi dulce, vorbele calde şi blajine erau 

atât de binevenite după acea zi atât de lungă şi grea. 

Se spune că, atunci când afară ninge e vreme de poveşti, îmi 

mărturisea ea. Legendele de peste dealul acesta, unde se ascunde liniştit 

satul Humuleşti, poartă după ele ani mulţi şi multe, multe secrete. Ele 

au fost duse odată cu oamenii vremii, odată cu timpul ce trece atât de 

repede. Îmi aduc şi acum aminte de acele zile în care nu averea era ceea 

ce conta, ci sufletul omului şi bunătatea şi înţelepciunea. Timpuri de 
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necrezut au fost odată la Humuleşti. Tot satul leagă şi păstrează în amintire, poveţele lui Nică. Ca el, au fost şi 

alţii, dar nu au fost descoperiţi. De pildă, şi bunicul tău era un năzdravan la fel ca Nică se furişa, alerga şi 

descoperea, aştepta zilele de vară şi iubea zilele reci de iarnă. Aşa se întâmpla pe atunci.. lumea era altfel şi 

parcă era mai bine, era mai multă pace in suflete, iar bucuria fiecărei zile era primită cu feţe senine şi multă voie 

bună, chiar dacă să ştii că şi atunci erau probleme, poate chiar mai mari ca acum. 

Privea bătrâna lung pe geam şi se gândea. Brusc simţeam că iau parte dintr-o poveste misterioasă de-a 

lui Creangă. Fără să o întrerup îmi veneau în minte mii de întrebări, scene şi momente din vremea aceea din care 

prin viu grai toţi au învăţat şi au povestit mai departe. Ningea ca în poveşti, iar povestea noastră era una dintre 

cele mai frumoase. Pas cu pas mă atrăgea mai mult, cu grijă şi dor, bunica îmi povestea de viaţă, de clipe 

frumoase şi de bunicul. Bunicul, de care toţi povesteau numai lucruri bune. El era omul care iubea, păzea şi îşi 

învăţa semenii de bine, aducea fericirea în casă şi în viaţa bunicii mele. Ea încă îl iubea şi îl preţuia ştiind ca de 

sus el are grijă ca de fiecare dată. 

- Draga mea, spunea bunica, satul Humuleşti duce mai departe o lungă poveste. Legendarul râu Ozana, 

cu apa limpede şi cristalină, aducea doar bucurii oamenilor locului. Fetele şi femeile foloseau apa în gospodării, 

pentru a spăla covoare, haine, bărbaţii adăpau animalele, iar copiii se bucurau de cursul lin al râului, scăldându-

se şi jucându-se neîncetat. Duminica şi în zile de sărbătoare ieşeau la joc în sat şi aşa îşi petreceau zilele şi viaţa 

fericiţi cu ce aveau, împărtăşind din bucuria lor şi nouă astăzi când valoare nu mai au clipele, ci doar averea. Şi 

toate acestea se petreceau fiind ocrotiţi şi păziţi de impunătoarea cetate, Cetatea Neamţului, străjerul văilor şi 

dealuri, apărătorul pădurii dese şi ocrotitorul locului sfânt, Humuleştiului. Humuleştenii, oameni de suflet, de 

omenie, te vor primi mereu în sătucul lor plin de taine şi vechi povestiri.  

Timpul trecea, se înnopta, iar eu nu mă săturam de vocea ei, iar ea nu se oprea din povestit. Ninsoarea 

se opri, iar timpul începu iarăşi să meargă, se făcu târziu şi odaia noastră caldă ne făcea să ne simţim apăraţi de 

frigul de afară. Cana de ceai se goli, iar bunica ma chemă în pat. Povestea nu se termină şi probabil că împărăţia 

Humeleştiului e mult mai complexă şi istoria sa e mult mai lungă şi tumultoasă. Dar bunica se opri, se opri 

pentru că voia să îmi spună doar ceea ce e frumos din sat, sau poate că voia să descopăr singură mai multe, ce e 

cert a ascuns sau nu, ea a ştiut să scoată în evidenţă tot ceea ce e minunat, legendar şi misterios din el. S-a oprit, 

lăsând timpul să meargă în continuare şi făcându-mă să înţeleg ce e viaţa chiar dacă asta, aşa cum spunea 

bunica: „Viaţa o vei descoperi singură, vei cădea, te vei ridica, vei râde şi de nenumărate ori vei plânge. Vei 

câştiga şi vei pierde, dar niciodată să nu renunţi şi cel mai important să nu iţi uiţi rădăcinile şi mereu să te 

întorci, aici sau pe marginea râului să stai la poalele cetăţii şi să mergi pe uliţele Humuleştiului, amintindu-ţi de 

mine şi de spusele mele” 

Narcisa Marian,clasa a XI-a A 

Profesor coordonator, Oana Filip 

 

 
 

PUBLICATII ALE PROFESORILOR LICEULUI „VASILE CONTA” 

GEO ȘI MOTĂNEL PE TĂRÂMUL FERMECAT. CARTE PENTRU 
COPII – SCURTĂ PREZENTARE 

 

Cartea pentru copii, intitulată Geo și Motănel pe Tărâmul Fermecat, este 

scrisă de Marta Onu Cocîrţă și a apărut la Editura Nona, Piatra Neamț, în 2017, 

având ISBN 978-973-7979-98-8. Ilustrațiile cărții au fost realizate în colaborare 

cu Elena Onu.  

Paginile cărții surprind o poveste formată din trei capitole: „Omiduța”, 

„Motănel” și „Geo descoperă tărâmul fermecat”. Povestea dezvăluie cum un 

băiețel pe nume Geo primește darul de a înțelege și de a vorbi cu toate 

viețuitoarele pământului, cu norii și cu soarele. Scopurile educative ale acestei 

povești sunt de a stimula creativitatea, imaginația și de a-i învăța pe copii să 

iubească toate viețuitoarele lumii. Ilustrațiile sunt menite să sprijine textul și să 

arate copiilor o oglindire a naturii imaginate. 

La finalul cărții, este realizat un mic atelier cu activități, prin intermediul 

căruia copiii pot desena și învăța cuvinte și propoziții simple în limba engleză. 

Profesor Cocîrţă Marta  
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GÂNDURI DE ABSOLVENT 
 

Riiing! Răsună clopoţelul pentru ultima dată, vestindu-mi absolvirea 

gimnaziului. 

Şcoala luminează suflete peste cupola timpului, învăţătura coborându-se 

peste minţile noastre tinere ca o boare limpede a dimineţii. Purtată pe aripi de vânt, de-

abia acum realizez că cei patru ani de gimnaziu au zburat diafan modelând caractere. 

La graniţa dintre real şi magic admir schimbările din viaţa mea şi, cucerită de bucurie, 

lacrimile aleargă spre gura-mi zâmbitoare. Şi încă visez… visez că mâine o iau de la 

capăt, încep clasa a V-a dominată de emoţii de o intensitate greu de descris. 

Paşii mei sunt ghidaţi de dascăli inimoşi care mi-au insuflat dorinţa de a mă 

perfecţiona, de a tinde spre absolut. De asemenea, şcoala a devenit „acasă” pentru mai 

bine de 4 ani. Locul mistic unde mi-am împărtăşit  toate ideile, gândurile şi 

sentimentele mă transportă acum spre liceu, spre un nou univers al cărui cheie o am 

doar eu. 

Şi, deşi îmi este greu să mă despart, deschid cu cheia speranţei lacătul feeric al gimnaziului lăsând 

liceul să-mi fie uşă revelatoare.      

Ana-Maria Alucăi, clasa a VIII-a A 
 

GÂNDURI DE ABSOLVENT 
 

  Anii care au trecut şi-au lăsat amprenta asupra mea. Amintirile se 

rostogolesc în mintea mea ca fulgii de zăpadă. Zilele au trecut atât de repede, 

încât mi se pare ca abia ieri am început clasa a V-a. Zile, săptămâni, luni, ani –  

totul a fost o clipă. Toate acele momente frumoase, toţi colegii mei, toate orele 

care îmi plăceau, totul s-a petrecut atât de repede. 

Toţi colegii cu care am legat prietenii, toţi profesorii pe care am început 

să îi simpatizez toate orele antrenante, toate acestea se vor termina în curând. 

Însă, un sfârşit aduce cu el un nou început. Voi crea noi amintiri, voi forma noi 

legături cu alte persoane şi totul va fi ca o renaştere. 

Acum, la final de clasa a VIII-a, tot ce pot să spun este că nu regret 

nimic din aceşti 4 ani care mi-au adus bucurii şi m-au ajutat în drumul pe care 

mi-l voi face prin viaţă. 

Mihail Ghidoarcă, clasa a VIII-a A 

Profesor coordonator, Daniela Cristea 
 

 

PROIECTUL ECOLOGIC ECONTEAZĂ! LA „VASILE CONTA” 
 

 

 

În perioada 20 aprilie-19 august 2017, se va derula la Liceul „Vasile 

Conta”, proiectul Econtează!, implementat de către Asociaţia Pro 

Democraţia Club Tîrgu Neamţ, având partener Primăria Târgu Neamţ şi 

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ. Scopul proiectului nostru este crearea 

unui spațiu necesar desfășurării activităților de învățare si recreere din cadrul 

Liceului „Vasile Conta” Tg. Neamț, într-un cadru natural adecvat, prin 

amenajarea unui spațiu de 612 mp şi realizarea unui suport de curs opțional 

Educație pentru mediu. În cadrul acestui proiect vor avea loc şi două 

activităţi de educaţie ecologică: 

●Ne pasă de mediu! - este o activitate de informare şi conştientizare a protejării mediului. Campania 

de eco-şcoală va debuta prin împărțirea de pliante în rândul elevilor și prin acţiunea de ecologizare a curții școlii 

și a parcului central al orașului.  

●„Cercul Econtează!"  reprezintă activitatea de înființare a cercului de ecologie la nivelul liceului și 

de redactare a manualului de opțional denumit Educație pentru mediu. 

În cadrul acestui proiect va fi amenajat un spaţiu de 612 mp situat în faţa şcolii, prin plantarea a 67 de 

arbori ornamentali şi montarea a 3 pergole. Proiectul este finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat prin 

programul Spaţii Verzi şi Mol România. 

Profesor Emanuel Bălan       
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   I Will Be a Child Forever! 

 
     I believe I can fly, 

     I try to touch the sky! 

     And I can see 

     a child like a bee! 

 

     I build a sweet tree,  

     I can build three! 

     I also smell a big flower, 

     It gives me superpower! 

 

     I can eat a red strawberry, 

     I go to my fantastic fantasy: 

     With princesses in schools, 

     and children who like cartoons. 

 

    This is my world, 

     Don’t say a word! 

     I sing, I draw and I have a plane, 

     Tomorrow I will play a game! 

     

     Today is the day, 

     When I must say: 

     I’ll be a child forever 

     and an adult, never! 

            I hope so… 

 

Ana-Maria Alucăi 

Form: 8A 

 
     

 

Let’s Splash in New 

Adventures! 

     
    In summer, every day,  

    with my friends I play!  

    We dream about the sea,  

    and only ice cream we see...  

     

    The sky is blue  

    and pure like you!  

    I fly like a dove  

    and I’m full of love!  

 

    My dress is white,   

    My face is bright,  

    But I’m all right,  

    Because I drink Sprite!  

 

     I’ve got a heart of gold  

     I am hot, not cold.  

     I’m happy and nice, 

     I’m in Paradise! 

              
 

Maria –Alexandra Mariean   

                                FORM: 6B 

Enjoy Your Childhood!  

 
It is said joyfully  

by everyone… 

It means a thousand of words! 

It’s “childhood”! 

 

The child’s smile is 

the most innocent in the world 

between the moon and the stars 

in the sky… 

 

Being a child is a present! 

Nothing is more beautiful in your 

life! 

You can play or you can run  

To your grandparents’ house! 

 

Years pass quickly, 

School finishes… 

You are mature and responsible, 

You have your own family.  

 

Even if you are an adult, 

In your soul you are a child,  

You’re older and taller 

only in your parents’ eyes.  

          

Magda-Mihaela 

Lecuşescu 

                      Form: 6C 

 
 

 
     

 

                 Childhood  

 
Childhood is better  

if we have friends.  

It's so nice to play football, 

tennis or handball! 

If the sun is hidden,  

we are inside the house.  

If the sun isn’t hidden,  

We are out, outside the house.  

 

When the night comes down, 

go to bed and think of wonderful things! 

When you get up in the morning, 

do those things again and again... 

When you walk on the beach  

and you see the sunset  

with its brightest colours,  

remember how nice it’s your childhood!  

                   
George Vaman 

Form: 5B 
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MOON AND SUN 
 

Once upon a time, there was a beautiful princess named Moon. She was so pretty 

that all the princes came to ask her to marry them. 

One day, a prince named Sun heard about her beauty and went to her castle. When 

he saw the princess Moon, he fell in love with her. She said to him that she would marry 

him if he brought her all the stars in the sky. 

The next day Sun went to a witch to ask her to help him. She told him how to get all 

the stars; but first he had to become one of the stars!!! He agreed with her spell and he gave 

Moon all the stars. They got married and lived very happily but … on the third day of the 

third month in the third year the prince was turned into the Sun in the sky.  The princess 

was very sad and she wanted to become the Moon in the sky to be together!  

A bad prince named Bright Star, who was very angry with the princess because she 

hadn’t wanted to marry him, tried to destroy the galaxy. He couldn’t do that because at 

night all the princes (the stars) were together in the sky. They fought against Bright Star and won the war. Bright Star 

apologized to the princess for his mistakes and he became a better prince and a special star...  

People look at Moon, stars, Bright Star and Sun and they imagine how they appeared in the sky. They are symbols 

of love and friendship now! 

Dumitru Ţucă, form: 7 A 

 

 

THE FISH AND THE MAGIC WORDS 
 

Once upon a time, there lived a girl named Dorothy in a small 

village. She was little and nice. She had a cat; his name was Mr. Nice 

Boots. One night, Dorothy had a dream about a princess, who was talking 

to a fish. In fact, that fish was a good-looking prince named Prince Charles. 

He was turned into a fish by a bad witch and he lived in her lake now. 

The next day Dorothy went to the lake and found the fish. She was 

so amazed!  He told her about his life and he asked her to help him. He 

would be a prince again if she found a chest in the forest. In that chest there 

were some magic words. The chest was about 300 meters in the forest. She 

walked to the forest and found the chest, but a bad wolf blocked the road. 

She began singing a lullaby and in a minute the wolf slept! Dorothy went quietly to the chest and opened it. She found 

and took the magic poem and ran to the lake. When Dorothy got to the lake, she read the magic formula: 

“If you find the chest, 

You will be the best! 

You’ll have an only wish: 

Tell these magic words to the fish.” 

Suddenly, the fish became a beautiful prince!!! 

Dorothy and Prince Charles went to the castle. After three days, they got married and they lived happily to the 

end of their days. 

 

George-Constantin Axinte, form: 6 B 
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ON THE WINGS OF A BOOK 
 

Before going to bed, I took a science fiction book from my library and I 

began reading. After about ten minutes, the book began growing bigger and 

bigger! When I tried to give the next page of the book, it absorbed me into it and 

then my book turned into a magic carpet, which was flying to the sky! A few 

minutes later, I was in the space and I heard a strange voice:  

“We are going on a wonderful trip!” 

“Who is speaking to me?” I asked. 

“I am speaking, your favourite book! Where do you want to go?” 

“I’d like to see … the moon, the sun and the planets.” 

“I can take you everywhere, but we cannot approach the sun because it burns us. Now, let’s go to the moon.” 

We approached to an impressive silver ball. But when I landed on it, I was disappointed because there were 

only craters and mountains. We left the moon and we continued walking among the stars. The show was wonderful! 

“Wow… I really have to take some photos to post them on Facebook.” 

“Here’s a comet! Do you want to take pictures of it?” 

“Of course, I do.” In a moment, the book threw me on the tail of the comet and “Click!”- it took a photo. 

“What else would you like to see?” 

“Everything, please! And I have a question for you: “Are there Martians?” 

“Of course, there are Martians! But they don’t like to be seen!” 

The book travelled with me from a constellation to another constellation. I crossed the Little Dipper and the Big 

Dipper and saw all the planets. At the end of the journey I realized that nowhere it was more beautiful than on Earth! 

Suddenly, a voice said to me: “Andrew, it’s time to wake up! It’s time to go to school.“ It was my mother‘s 

voice…  “Oh, no, it was all just an amazing dream! What a pity that nothing was real!“ I said to myself. But when I 

looked through the book, I found the photo on the comet between the pages of the book!?!   
 

                                                                                                                                       Andrei Vleoangă, form: 7 A 

    Profesor coordonator, Lăcrămiora Ilica 

 

AZI  E  ZI  DE SĂRBĂTOARE 
 

Sunt Floriile. 

Chiar de plouă, chiar de-i soare, 

La „Conta” e sărbătoare. 

ARS OECONOMICA e-n floare! 

Ne-am adunat cu mic cu mare, 

Elevi, educatori, educatoare,  

Învățători, învățătoare,            

 

Dragii noștri musafiri, 

Profesori și profesoare,                                                  

Lângă doamna directoare,                                 

Să serbăm cum se cuvine       

Simpozionul de regiune.  

 

Dar, ca la orice sărbătoare,                                                          

Avem și oaspeți de onoare,                                             

Care cu mare drag și dor 

La „Conta” au poposit din nou. 

 

Vă-ntrebați cine e Conta?                                                                  

 E liceul nostru drag.                                                                    

 Și de ce ne este drag? 

 Să vă spun :  

Toți profesorii sunt o minune, 

Ne-nvață numai lucruri bune. 

Iar atunci când mai greșim, 

Ne mai mustră, ne mai ceartă, 

Ca părinții iubitori 

Și a toate iertători. 

 

Doamna noastră directoare  

Este bună-ndrumătoare. 

Ea, la toți ne dă povață, 

Și cu drag ne și învață. 

 

Să fim harnici, silitori, 

Să nu fim amăgitori. 

 

Nu vreau să vă plictisesc, 

Ci aș vrea să vă doresc 

BINE AŢI VENIT LA „CONTA”! 

 

Și liceului nostru drag cu toții să-i urăm  

Mulți ani binecuvântați, 
Cu elevi, toți premianți 
Și profesori  eminenți! 

    

                                                                                   Selena Mihaela Irina, clasa a V-a C  

Profesor coordonator, Oana Filip 
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HUMULEȘTIUL, O OAZĂ DE TIHNĂ 

 

O, gândule, 

Ce-mi străbați potecile minții,  

Revarsă-ți coloana aurie 

Asupra satului de poveste.  

Trimite fire de lumină primăvăratice  

Spre valea din Humulești,  

Aruncă-ți privirea blajină 

Peste pomii de smaralde,  

Asupra câmpiilor mănoase.  

Risipește mireasma de flori, de fân, de frunze,  

Învăluie pe gospodari 

Și în veselie,  

Și în bunăstare.  

O, tu Ozană 

Cristalină , liniștită  

Curgi domol la vale,  

În lina ta scurgere,  

Spală îndoielile sătenilor,  

Și binecuvântează-i  

Cu o inimă ușoară.  

Iar tu soare, nu te piti 

În dosul casei lui Creangă,  

Nu te înspăimântă de vântul șușuitor 

Ce aduce toamna îmbelșugată.  

Vremea se tulbură...  

Ozana-i încremenită  

Precum fluturele ce zace în larvă.  

Cărările de după deal  

Acoperite-s de stratul alb și gros,  

Îngânări de glasuri de copii șturlubatici 

Răsună voios.  

Coloane de fum cenușiu se zăresc  

Înălțându-se spre bolta-ndepărtată... 

Acum, în prag de sărbătoare  

Satul se pregătește parcă...  

Şi el, la fel ca gospodarii,  

Cu tot ce are mai de preț!  

Și așa va fi mereu, în Humulești,  

Doar cânt, joc şi voie bună!  

 

Adelina Chitic, clasa a XI-a A 

Profesor coordonator, Oana Filip 
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REZULTATE LA FAZELE JUDEŢENE ALE OLIMPIADELOR ŞI 
CONCURSURILOR ŞCOLARE 

 

Nr. 

 

Disciplina Numele şi 

prenumele elevului 

Clasa Premiu/ 

Mențiune 

Profesor 

1. Olimpiada de Limba 

franceză 

Bobric Elena-Casiana a VII-a A Mențiune Tudose Cătălina 

Morariu Iustina a VII-a A Mențiune Stafie Raluca 

Arsintescu Ioana-Karina a VII-a A Mențiune Tudose Cătălina 

Ignat Carmen-Mihaela a VIII-a B Premiul I, calificare 

națională 

Stafie Raluca 

Apostol Antonin a VIII-a B Premiul II Stafie Raluca 

Alucăi Ana-Maria a VIII-a A Mențiune Stafie Raluca 

Manolache Larisa-ELena a VIII-a A Mențiune Stafie Raluca 

2. Olimpiada de Limba şi 

literatura română 

Bobric Elena-Casiana a VII-a A Mențiune Cristea Daniela 

Alucăi Ana-Maria a VIII-a A Mențiune Cristea Daniela 

3. Olimpiada discipline 

tehnice 

Manolache Madalina a XII-a B Premiul I, calificare 

naţională 

Ioniche Anişoara 

Pintilie Radu  

4. Olimpiada de Matematică Tarhon Mara a VI-a B Mențiune Trofin Manuela 

Mitocaru Mario a VI-a B Mențiune Trofin Manuela 

5. Olimpiada de Tehnologia 

informației şi a 

comunicaţiilor 

Lupu  Xenia a IX-a A Mențiune Achirei Marian 

Licău Mădălina-Elena a IX-a A Mențiune Achirei Marian 

Apucăloaiei Mihaela a X-a  Mențiune Achirei Marian 

Apucăloaiei Gabriel a XI-a D Premiul III Achirei Marian 

6. Olimpiada de Limba 

engleză 

Cojocariu Anastasia      a IX-a A Mențiune Ilica Lăcrămioara 

Mosor Denis-Constantin a VII-a C Mențiune Filip Lucian 

7. Concursul Național de 

Matematică Aplicată 

„Adolf Haimovici” - faza 

judeţeană 

Afloarei Denisa a X-a A Premiul II Trofin Manuela 

Podoleanu Paula a X-a A Premiul III Trofin Manuela 

Harpa Alexandru a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

Manolache Andreea a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

Donciu Larisa a XII-a A Mențiune Trofin Manuela 

Mihăilă Ionela a XII-a B Mențiune Trofin Manuela 

Roșca Marcel a XII-a B Mențiune Trofin Manuela 

Onisei Cosmin a XII-a C Mențiune Baciu Nicoleta 

8. Concursul interdisciplinar 

„Cultură şi spiritualitate 

românească” –faza 

judeţeană 

Mariean Maria 

Alexandra 

clasa V/VI Premiul II Cristea Daniela 

Sandu Emanuel 

Trifan Elena Iuliana clasa 

VII/VIII 

Premiul I, calificare 

națională 

Cristea Daniela 

Sandu Emanuel 

9. Concursul Regional de 

matematică „Alfa și 

Omega”- Roman 

Mihăilă Ionela a XII-a B Premiul II Trofin Manuela 

Donciu Larisa a XII-a A Mențiune Trofin Manuela 

Harpa Alexandru a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

Manolache Andreea a XI-a D Mențiune Trofin Manuela 

10. Concursul naţional de 

limba engleză „Cangurul 

Lingvist” 

Ursache Ioan              a V-a  calificați  proba 

naționalǎ de baraj 

Filip Lucian 

Sârghiuţă Tudor        a V-a C calificați la proba 

naționalǎ de baraj 

Ilica Lăcrămioara 

11. 

 

Olimpiada județeană de 

Lectură ca Abilitate de 

Viață 

Trifan Elena Iuliana a VII-a A Mențiune Cristea Daniela 

Diaconița Elisa Maria a VIII-a  Mențiune  Filip Oana 

Tărăntuș Nicoleta a X-a A Mențiune Cristea Daniela 

Marian Maria Alexandra a VI-a B Mențiune  Cristea Daniela 

Bobric Elena Casiana a VII-a A Premiul I, calificare 

națională 

Cristea Daniela 

12. Olimpiada județeană de 

lingvistică 

Pintilie David Mihail a VI-a  Mențiune Cristea Daniela 

Anița Gabriel a V-a  Mențiune Filip Oana 

Simion Paul Sebastian a VIII-a A Premiul III Filip Oana 

Roman Emilian Andrei a V-a  Premiul III Cristea Daniela 
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CONCURSURILE JUDEŢENE ŞI REGIONALE DISCIPLINE 
ECONOMICE 

 

Nr. 

 

Târgul F.E. Numele F.E. Clasa Premiu/ 

Mențiune 

Profesor 

1. Târgul Județean al 

Firmelor de Exercițiu 

– Piatra Neamț 

F.E. Flora Srl 

 

a XI-a D Locul 1 - Cel mai atractiv stand 

Locul 1 - Cea mai bună prezentare a 

firmei 

Timofte 

Lorena 

Ioniche 

Anişoara 

F.E. Delicious 

Library Srl 

a XI-a C Locul 1 - Cel mai bun site 

Locul 1 - Cel mai atractiv stand 

Asofiei 

Monica 

2. Târgul Regional al 

Firmelor de Exercițiu-

Paşcani 

F.E. Flora Srl 

 

a XI-a D Locul 1 - Cel mai bun site 

Locul III - Cel mai bun catalog 

Menţiune - Cel mai bun manager 

Timofte 

Lorena 

Ioniche 

Anişoara 

  F.E. Delicious 

Library Srl 

a XI-a C Marele Premiu al concursului - 

Cea mai bună F.E. 

Locul I - Cea mai reprezentativă 

mascotă 

Locul I - Cele mai bune materiale 

promoţionale 

Locul I - Cel mai bun negociator în 

engleză 

Locul II - Cel mai bun site 

Locul III - Cea mai bună prezentare 

PPT 

Menţiune - Cel mai bun slogan 

Asofiei 

Monica 

3. Târgul Regional  al 

Firmelor de Exercițiu 

– Tîrgu Neamț 

F.E. Flora Srl 

 

a XI-a D Locul 1 - Cel mai atractiv banner 

Locul II - Cea mai bună prezentare 

Premiul special - Cea mai bună 

firmă 

Timofte 

Lorena 

Ioniche 

Anişoara 

  F.E.Delicious 

Library Srl 

a XI-a C Locul II - Cel mai bun negociator în 

engleză 

Locul II - Cel mai atractiv banner 

Locul III - Cel mai bun slogan 

Asofiei 

Monica 

SĂ RÂDEM CU OAMENI CELEBRI 
 

Ziaristul şi prozatorul Anton Bacalbaşa a fost invitat într-o seară la o petrecere. Printre ceilalţi invitaţi 

se afla şi un general în retragere. Acesta tocmai citise volumul de schiţe satirice în care scriitorul demasca tarele 

vieţii cazone. Fără să ştie că scriitorul se afla chiar în faţa sa, generalul indignat ameninţă că îl va chema pe 

autor în faţa justiţiei pentru injurii aduse corpului ofiţeresc, la care Bacalbaşa a intervenit:  

- Lăsaţi-l, domnule general. Cine ştie ce amărât o fi şi scriitorul ăsta. Nu vedeţi? Până şi numele îl are 

ca vai de capul lui, ba cal, ba şa! 
*** 

     După ce a eşuat în campania militară din Rusia, în 1812, Napoleon se retrăgea grăbit spre vest. În 

dreptul râului Niemen, el împreuna cu suita sa se opriră şi cerură ajutorul unui ţăran barcagiu din împrejurimi 

să-i treacă pe celălalt mal. Când ţăranul îi ajuta să treacă râul, Napoleon se interesă:  

- Mulţi dezertori au trecut râul zilele acestea? Naiv, ţăranul i-a răspuns:  

- Niciunul, dumneavoastră sunteţi primul.  
*** 

      O echipă de zidari lucra la repararea parterului unei case cumpărate de celebrul tenor Enrico 

Caruso (1873-1921). Într-o zi, în timp ce cântăreţul repeta câteva arii într-o camera de la etajul I, se prezentă la 

el maistrul.  

- Doriţi să terminam reparaţiile luna asta? 

- Bineînţeles! răspunde Caruso.  

- Atunci, fiţi amabil şi nu mai cântaţi. Imediat ce vă aud, oamenii mei lasă totul balta şi stau să vă 

asculte...  

A fost, povestea mai târziu Caruso, cel mai frumos compliment care i s-a făcut vreodată.  
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