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FESTIVALUL NAŢIONAL INOVAFEST  
LA LICEUL „VASILE CONTA”, TÂRGU-NEAMŢ 

„CREATIVITATEA ESTE O FLOARE ATÂT DE DELICATĂ, ÎNCÂT ELOGIUL O FACE SĂ ÎNFLOREASCĂ, ÎN TIMP CE 
DESCURAJAREA O ÎNĂBUȘĂ ADESEA, CHIAR ÎNAINTE CA EA SĂ SE POATĂ TRANSFORMA ÎN FLOARE.“  

THOMAS CARLYLE 

 

Sâmbătă, 23 martie, la Liceul „Vasile Conta”, din Târgu-Neamţ, s-a desfăşurat cea de-a XI-a ediţie a 

Festivalului Naţional INOVAFEST, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Neamţ. Festivalul a oferit tuturor elevilor şi 

profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi 

inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi 

pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic, prin 

exerciţiu constant. Acest concurs este inclus în 

CALENDARUL CONCURSURILOR 

NAŢIONALE ŞCOLARE – 2019,  FĂRĂ 

FINANȚARE MEN. 

Creativitatea este o formă superioară a 

activităţii umane, fiind un fenomen extrem de 

complex cu numeroase aspecte, faţade sau 

dimensiuni. Unii autori definesc creativitatea ca 

fiind aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva 

nou şi de valoare. Pentru alţii creativitatea nu este 

aptitudine sau capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul. Sunt unii autori pentru care creativitatea 

este orice rezolvare de probleme noi. Pentru alţii, pentru tot mai mulţi, creativitatea implică realizarea unui 

produs nou şi de valoare pentru societate. 

Pentru a pune în valoare capitalul creativ al elevilor şi al cadrelor didactice din învăţământul tehnic 

preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat tuturor şcolilor invitaţia de a participa la Festivalul 

INOVAFEST, ediţia a XI-a, organizat la Liceul „Vasile Conta” , Tg. Neamț, sub egida Ministerului Educației 

Naționale și a Inspectoratului Școlar Judeţean Neamț, în data de 23 martie 2019. Acest concurs a fost inclus în 

CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE – 2019,  FĂRĂ FINANȚARE M.E.N. 

INOVAFEST reprezintă oportunitatea de potenţare a capitalului de creativitate şi inovare a fiecărui 

elev şi cadru didactic din învăţământul preuniversitar. Festivalul Naţional INOVAFEST vizează valorizarea şi 

promovarea exemplelor de bună practică care ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământ ca factor cheie 

pentru dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectivele Festivalului Naţional INOVAFEST sunt: conştientizarea procesului de creativitate şi 

inovare; descoperirea şi mobilizarea talentului creativ; însuşirea unor metode şi tehnici de dezvoltare a 

creativităţii; exinderea spectrului de rezultate/ produse ale învăţării; promovarea, sub factorii creativităţii şi 

inovării, a noi modele de performanţă şcolară; asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi 

cadrelor didactice din  învăţământul preuniversitar; 

promovarea tehnologiilor didactice de succes; 

promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar şi universitar, participante la festival. 

Festivalul s-a adresat elevilor şi cadrelor 

didactice din învăţământul  preuniversitar, părinţilor, 

agenţilor economici şi altor membri ai comunităţii 

locale. Festivalul a oferit tuturor elevilor şi 

profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ şi 

inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi 

pasiuni, şi de a învăţa metodic, prin exerciţiu constant. 

Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a 

participat Inspectorul General Dragoş Ionel Cozma, 

din mediul universitar au participat prof. Marius Ciprian Brânzilă, de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi, prof. Laurenţiu Milici, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi prof. Cosmin Iaţeşen, de la 

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Din partea ISJ Neamţ au participat inspectorul general adjunct 

prof. Ioan Milea, inspectorii prof. Mircea Corlăţeanu, prof. Rodica Ciuchi şi prof. Ioan-Romeo Roman. Alături 

de ei a fost și domnul Vasile Asandei, directorul  Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Coordonatorii acestui festival au fost prof. Dragoş Ionel Cosma – Inspector General MEN; Elena Laiu 

– Inspector Şcolar General IȘJ Neamț; Rodica Ciuchi – Inspector Şcolar Discipline Tehnice IȘJ Neamț; Karina 
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Ingrid Cojocariu – Director Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț”, Gheorghe Sauciuc – Prof. Dr. Discipline 

Tehnice la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu-Neamț.  

Comisia de organizare a Festivalului Naţional 

INOVAFEST a avut următoarea componență: Preşedinte: prof. 

Elena Laiu - Inspector Școlar General; Preşedinte Executiv: prof. 

Rodica Ciuchi - Inspector Școlar de discipline tehnice;  

Vicepreşedinte: prof. Karina Ingrid Cojocariu - Director 

al Liceului “Vasile Conta, Tg. Neamt; Membri: prof. Romeo 

Roman - Inspector Școlar I.Ș.J. Neamț, prof. dr. Gheorghe 

Sauciuc, prof.  Emanuel Bălan - Director Adjunct Liceul „Vasile 

Conta”, Târgu-Neamț, Alina Maftei - Director Adjunct Liceul 

„Vasile Conta”, Târgu-Neamț, prof. Daniela Cristea, prof. Lăcrămioara Ilica, prof. Dan Țârdea, prof. Lorena 

Timofte, prof. Radu Pintilie, prof. Dana Sauciuc, prof. Manuela Trofin, prof. Nicoleta Baciu, prof. Oana Filip, 

prof. Ioan Fărmuş, prof. Emanuel Sandu, prof. Oana Stoica, prof. Raluca Stafie, prof. Carmen Hîngănescu, prof. 

Mihaela Râpanu; Secretar: Claudia Ghilan. 

Partenerii festivalului au fost: Primăria oraşului Târgu-

Neamț, Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Neamț, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, Universitatea 

„Vasile Alecsandri”, Bacău, Casa Culturii „Ion Creangă”, 

Târgu-Neamț şi Firma D&D, Tg. Neamt. 

Festivalul a cuprins următoarele secțiuni:  

1. Sesiune de comunicări cu tema: „Strategii cross-

curriculare în sprijinul dezvoltării și reformării învățământului 

tehnic preuniversitar prin parteneriatul educațional elevi, 

părinți, cadre didactice, agenți economici, administrație publică. Exemple de bună practică privind dezvoltarea 

culturii antreprenoriale a elevilor  în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.” Aceasta a cuprins 

prezentări de carte sau de auxiliare curriculare și i-a avut ca responsabili pe dir. adj. prof. Emanuel Bălan și prof. 

Daniela Cristea. 

2. Comunicări ştiinţifice cu tema „Inovaţie și creativitate în activitatea didactică”. Secțiunea a constat 

în expoziții de material didactic şi produse pentru predarea modernă a disciplinelor tehnice: machete 

funcţionale; soft-uri pentru lecţii teoretice şi practice; robotica educaţională. Responsabilii secțiunii au fost prof. 

ing. dr. Gheorghe Sauciuc și prof. Radu Pintilie. 

3. Prezentare de produse multimedia: reviste şi ziare; 

filme didactice; pagini web. Responsabilii acestei secțiuni au 

fost insp. prof. dr. Ioan-Romeo Roman și dir. adj. prof. Alina 

Maftei. 

4. Expoziţie de postere şi afişe de promovare a 

participanţilor la festival. Secțiunea dedicată iubitorilor de 

produse grafice, vizuale i-a avut responsabili pe prof. Dan 

Țârdea și prof. Dana Sauciuc. 

 „Concursul naţional şcolar INOVAFEST un 

eveniment de referinţă pentru învăţământul preuniversitar din 

România. Vă mulţumesc mult că ne-aţi onorat cu prezenţa! Este un eveniment organizat de liceul nostru. 

Mulţumesc tuturor profesorilor, tuturor elevilor!”, a declarat prof. Karina Cojocariu. 

„Mă bucur că sunt aici, în această şcoală frumoasă. Când am lansat acest festival INOVAFEST am 

plecat de la ideea că poporul român este un popor creativ, inovativ. Acest festival este dedicat elevilor şi sunt 

convins că dintre aceştia vom avea peste câţiva ani viitorii cercetători, savanţi. Vor fi oameni importanţi din 

această ţară. Acest festival este la a XI-a ediţie. El a început în 2009 şi a început la Bucureşti, iar a II-a ediţia a 

fost la Roman, în Neamţ. Să izbăviţi în toate!”, a transmis prof. Dragoş Ionel Cozma, inspector general în MEN. 

„Este un moment deosebit de important în activitatea ştiinţifică de la judeţul nivelului Neamţ. Echipa 

managerială a ISJ avem o părere deosebit de bună despre activitatea educaţională ce se desfăşoară în această 

unitate de învăţământ. Este un loc unde perfomanţa şcolară este la ea acasă. Prin organizarea acestui festival 

aici, denotă faptul că la această şcoală avem oameni de nădejde. Toţi elevii participanţi sunt deja câştigători. Vă 

urez mult succes!”, a declarat şi prof. Ioan Milea, inspector general adjunct ISJ Neamţ. 

Vasile Asandei, directorul  Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est: „Vă felicit pentru organizarea 

acestui festival de mare anvergură la Târgu Neamţ. Agenţia pe care o reprezint a atras bani pentru infrastructura 

din regiune, dar pentru următorul exerciţiu bugetar trebuie să acordăm o mai mare atenţie creativităţii şi inovării 

din această regiune. 65% din resursele financiare ale Europei în următorul exerciţiu vor fi alocate pentru o 
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Europă mai inteligentă. Asta înseamnă că agenţia noastră trebuie să aibă cui să dăm aceşti bani pentru diferite 

proiecte. Aici văd viitorul acestei ţări şi sper ca tinerii noştri să nu mai plece din ţară”. 

La final, prof. Karina Cojocariu a adăugat: „Încercăm să-i convingem pe toţi că Liceul Conta are de 

toate, dar nu prea avem spaţiu. Suntem cam înghesuiți. De 

câţiva ani ne chinuim să obţinem un proiect cu finanţare 

europeană pentru a mai face încă un etaj în această clădire. 

Avem 1.500 de elevi într-un spaţiu destul de mic şi ne 

desfăşurăm activitatea în două schimburi. Am să vin 

personal la agenţia pe care o reprezentaţi şi am să vă rog să 

puneţi o ştampilă pe proiectul nostru a de a mai face un 

etaj în şcoală. Suntem mândri că din sutele de şcoli din ţară 

noi am fost aleşi să organizăm acest festival. În acest 

moment liceul nostru nu are clase pe domeniul tehnic, dar 

începând cu anul şcolar viitor vom avea prima clasă pe 

domeniul tehnic aprobat de ISJ Neamţ. Vreau să-i 

mulţumesc şi domnului profesor Gheorghe Sauciuc de la Colegiul Tehnic Ion Creangă pentru colaborare şi 

pentru că ne-a ajutat în organizarea acestui festival”. 

Profesor Ilica Lăcrămioara-Lenuş  

Director, prof. Cojocariu Karina Ingrid 

 

BINE-AŢI VENIT LA INOVAFEST! 
Festivalul INOVAFEST, ediţia a XI-a, organizat la Tg. Neamț în 23 martie 2019, a stat sub semnul 

creativităţii pe care tinerii şi cadrele didactice au încercat să şi-o exprime în diferite forme. În ciuda faptului că, 

la prima vedere, părea o competiţie destinată celor care au idei pentru realizarea unor proiecte în domeniul 

roboticii, acest concurs a stat sub semnul diversităţii şi a debutat 

într-o manieră aparte, surprinzătoare pentru o astfel de 

activitate. Cum? Datorită micuţului Alin Andone, elev la Liceul 

„Vasile Conta”, în clasa I B,  care le-a adresat tuturor un gând 

de bun venit, impresionând prin naturaleţe, joc scenic şi 

jovialitate. Aşa cum îl caracterizează şi numele, Alin este 

energic, degajă impresia de forţă, încredere în sine şi un anume 

magnetism. Într-o notă autoritară a rostit monologul sub semnul 

siguranţei şi a încheiat sub semnul aplauzelor. Probabil că, 

haioasele versuri pe care le-am scris cu drag pentru Alin au 

depăşi barierele tehnicii şi au atins latura afectivă a tuturor. 

Felicitări acestui mic „bulgăre de humă” ce provine, poate nu întâmplător, din Humuleşti. Relaţia care s-a creat 

între mine şi el ne va reuni, cu siguranţă, şi în cadrul altor proiecte. Deci, CONTAŢI PE NOI!  

 

Din ținutul Neamțului                                                                                                  

De sub Culmea Pleșului, 

În regiunea de nord-est 

Unde-ați venit la INOVAFEST, 

Vă salutăm, dar nu ca niște roboți, 

Căci suntem moldoveni pe roți, 

Ne-nvârtim, ne răsucim, 

Tot în frunte vrem să fim, 

Școala să o promovăm 

Prin concursuri, festivaluri, 

Simpozioane, carnavaluri. 

Eu sunt Nică voinicel, 

Și-am venit cu… pupăza 

Să o vând pe-un roboțel 

Și să-mi schimb ținuta. 

Nu-i vremea de cireșele,  

Dar, vreo două gogoșele 

Vă servesc cât ați clipi 

Și vă țin chiar și o zi. 

 

 

 

Am bateria încărcată, 

Iar vorbele la purtător, 

Spicuiesc o săptămână 

Despre orașu-ncântător. 

Stimați domni din ministere, 

Universități, inspectorate și licee, 

Școala-n care ați venit  

E-un model de prețuit. 

Are oameni de renume, 

Elevi puși mereu pe glume, 

E-o cetate chiar de soi, 

Nu uitați: Contați pe noi! 

 

Hei, nici n-aveţi habar! 

În viitorul Centenar,  

Pentru micuţul şcolar, 

Pot compune ş-un...roman. 

 

Profesor Daniela Cristea 
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PROIECTUL „HAI LA TEATRU!”... CONTINUĂ 

„TEATRUL ȘI POEZIA SUNT CELE CARE I-AU AJUTAT PE OAMENI SĂ TRĂIASCĂ ȘI SĂ CONTINUE”. 

 

În anul școlar 2017-2018, Liceul „Vasile Conta” a încheiat un parteneriat cu Teatrul Național Iași, dar 

și cu alte instituții abilitate din județ sau din alte județe, lansând Proiectul educațional „HAI LA TEATRU!”. 

Destinația următoare în cadrul activității educative dedicate iubitorilor 

de teatru a fost Piatra Neamț. Obiectul contemplației artistice: 

nemuritorul I.L. Caragiale, dramaturgul care a dat substanță 

zgomotului lumii moderne și mondene, făcând din trăncăneală, spațiu 

închis, tic verbal, agitație, mișcare în gol și automatism toposuri pe 

care cititorul și spectatorul nu le pot ocoli, căci ele, fie că o 

recunoaștem sau nu, exprima substanța unei lumi, în fond, 

nemuritoare, pe care și în care ne recunoaștem. Piesa vizionată: 

„D’ALE CARNAVALULUI”, cea mai spectaculoasă și mai plină de 

suspans comedie a lui Caragiale. În haine noi, cu pasiuni amoroase 

zgomotoase, cu bilețele de amor rătăcite, cu amante iubitoare și 

amanți răzbunători și nu în ultimul rând, cu o distribuție excelentă:  

Dan TUDOR, Manuela HĂRĂBOR, Tudorel FILIMON, Gabriel 

FĂTU, Florin DOBRE, Ionuț GURGU, Vlad VÎLCIU și o regie 

ingenioasă: Dan TUDOR. 

Joi, 14 martie 2019, la invitația doamnei Inspector General, 

prof. Elena Laiu, 160 de elevi și 10 cadre didactice de la Liceul 

„Vasile Conta” au vizionat spectacolul de teatru „D-ale carnavalului”, 

de I.L. Caragiale, la Cinema „Mon amour” din Piatra Neamț. Actul 

artistic pe cât de reușit, pe atât a fost de adulat de elevii gimnaziști și de liceenii instituției noastre.  

Născut din pasiunea unora pentru teatru și din 

dorința altora de a pătrunde în lumea creată de alții, de a 

intra în pielea unor personaje, acest proiect are ca scop 

promovarea artei dramatice în rândul tinerilor și creșterea 

nivelului de cultură a acestora.    Stagiunea este în plină 

desfășurare, iar punctul de oprire a fost, de data aceasta 

marele dramaturg I.L. Caragiale. Sub semnul umorului, 

spectatorii au savurat o amuzantă incursiune în lumea 

carnavalului. Cadrele didactice însoțitoare au fost doamna 

director prof. Cojocariu Karina Ingrid, domnul director 

adjunct prof. Bălan Emanuel, alături de profesorii: Cristea 

Daniela, Filip Oana, Stoica Oana-Alexandra, Timofte 

Lorena, Butnaru Nona, Ilica Lăcrămioara, Daniela Cristei 

și Fărmuş Ioan.  

Prin intermediul proiectului „Hai la Teatru!”, se poate spune că toate cadrele didactice implicate au 

reuşit să îi determine pe tinerii pasionați de gadgeturi să îndrăgească și să guste arta dramatică. Dincolo de 

tehnică, dincolo de competiția din partea media sau a 

internetului, sensibilitatea elevului contemporan poate și 

trebuie educată și prin teatru. Este deci menirea noastră, a 

profesorilor de Limba și literatura română, în primul 

rând, să ne familiarizăm elevii cu spectacolul teatral, să îi 

punem în fața marii arte, pentru că, împreună și prin efort 

continuu putem crea din elev un om educat, sensibil, 

deschis către toate formele de artă.  

Ca-n orice eveniment, marca LVC, spectacolul a 

fost completat și de alte activități antrenante și 

reconfortante: o plimbare cu telegondola și 

redescoperirea Perlei Moldovei. Proiectul „Hai la teatru!” 

aflat în acest an școlar la cea de-a V-a ediție se bucură în 

rândul elevilor noștri și, nu numai, de un real succes. 

Felicit elevii iubitori de artă dramatică și pe coordonatorii lor.  

Așteptăm cu nerăbdare următorul pas al proiectului nostru, căci, se știe deja, pentru Liceul „Vasile 

Conta” din Târgu-Neamț, TEATRUL CONTează! 

Profesor Daniela Cristea  
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FESTIVALUL «FRANCOFÊTE» 
«QUAND IL S’AGIT DE LA ROUMANIE ET DE LA FRANCE, IL EST DIFFICILE DE SÉPARER LE 

CŒUR DE LA RAISON», NICOLAE TITULESCU 
 

Marți, 2 aprilie 2019, începând cu ora 14:00, la Casa Culturii „Ion Creangă “, Târgu-Neamț s-a 

desfășurat Festivalul „Francofête”, eveniment organizat în cadrul parteneriatului școlar local încheiat între 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Liceul “Vasile Conta” și Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu sprijinul 

Primăriei Târgu Neamț și având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Casa Culturii „Ion Creangă”, 

Târgu Neamț, Asociația Profesorilor de Limba Franceză Neamț. 

Festivalul s-a adresat elevilor de gimnaziu și liceu din 

Târgu-Neamț și zona orașului Târgu-Neamț și a cuprins cinci 

secțiuni: interpretare vocală - soliști/duet, interpretare 

instrumentală, interpretare vocală - grupuri vocale, dansuri moderne 

și contemporane, artă dramatică, însumând 54 de momente artistice 

și un număr aproximativ de 150 de participanți din 11 unități 

școlare. Din juriul festivalului au făcut parte: Inspector Școlar de 

limba franceză, profesor Valentin-Cezar Teodorescu; doamna 

director adjunct al Liceului „Vasile Conta”, Târgu Neamț, profesor 

Maftei Alina; domnul director al Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, 

Târgu-Neamț, profesor Gheorghe Apetrei; doamna director al Casei 

Culturii „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, Cristina Cosma; doamna 

director al Bibliotecii Orășenești din Târgu-Neamț, Lidia Richter; 

city-manager al Primăriei Târgu-Neamț, Geanina Fedeleș; doamna 

director al „Clubului Copiilor” din Târgu-Neamț, Dana Sauciuc, 

președinta „Asociației Profesorilor de Limba Franceză” Neamț, 

profesor Carmen Corlățeanu; consilier educativ al Colegiului 

Național „Ștefan cel Mare”, Lăcrămioara Ioniță; poetul Gheorghe 

Simon; profesor Eugenia Tiugea. Evaluarea momentelor artistice s-

a realizat după criterii variate: calitatea interpretării, adaptarea 

textului și a liniei melodice la vârsta participanților, prezența 

scenică, expresivitatea, dicția, originalitatea interpretării; pentru 

fiecare subsecțiune elevii au primit premii și mențiuni din partea I.S.J. Neamț. 

Ideea festivalului a răspuns nevoii de a 

promova la nivelul orașului limba franceză, 

cultura și civilizația francofonă. Festivalul s-a 

dorit a fi o sărbătoare care să reunească iubitorii 

limbii franceze, elevi, cadre didactice, părinți, 

membri ai comunității locale, invitați speciali. 

Dincolo de aspectul cultural, organizarea acestui 

festival a avut și o puternică motivație didactică, 

propunându-și să încurajeze elevii să învețe 

limba franceză și să conștientizeze apartenența la 

marea familie francofonă, având în vedere că a 

învăța o limbă străină presupune să abordezi un 

alt mod de a vedea lumea, să descoperi un 

univers cultural şi lingvistic diferit de cultura ta 

proprie, originară. De altfel, prin participarea la 

acest festival elevii au descoperit că a cunoaște o 

limbă străină îți oferă posibilitatea de a schimba informații, de a reacționa şi de a interacționa, permite 

exprimarea dorințelor, a sentimentelor şi a opiniilor personale.  

Astfel, elevii au conștientizat că învățarea limbii franceze prin cântec permite accesul la limba vorbită 

în toată diversitatea sa, facilitând atât dobândirea unei pronunții mai apropiată de cea a vorbitorilor nativi, 

îmbogățirea vocabularului, cât și formarea unei culturi francofone prin accesul la elemente de cultură și 

civilizație. Prin cântec, elevii au descoperit că limba franceză este plină de viață, modernă, de actualitate, bogată 

și fascinantă. Dansul le-a oferit posibilitatea de a exprima bucuria și exuberanța specifică vârstei, inspirate de 

sunetele blânde, de tonurile melodioase ale melodiilor artiștilor francofoni. Arta dramatică (piesele de teatru, 

scenetele, monologurile, recitarea de poezii, etc.) i-a ajutat pe elevi să-și îmbunătățească dicția, competențele de 

limba franceză printr-o abordare acțională dar și abilitățile de comunicare, prin stimularea inteligentei 

emoționale. 
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Având în vedere că în Liceul „Vasile Conta” se organizează frecvent activități școlare și extrașcolare în 

limba franceză, și de această dată elevii au spus „da” invitației de a participa la acest eveniment. Aproximativ 70 

de elevi ai Liceului „Vasile Conta”, coordonați de doamnele profesor Karina Ingrid Cojocariu, Cătălina Tudose, 

Stafie Elena-Raluca, cu sprijinul doamnelor 

profesor Carmen Hângănescu, Mihaela Rîpanu și 

Lorena Timofte au obținut următoarele premii și 

mențiuni: 

Secțiunea I, Interpretare vocală - solist/ 

duet: Breabăn Alexandra, clasa a VII-a A, 

coordonator prof. Stafie Elena-Raluca - Premiul al 

III-lea, Dragu Anastasia, clasa a VIII-a C, 

coordonator prof. Stafie Elena-Raluca - Mențiune, 

Arsenoaia Adrian, clasa a XI-a B, coordonator, prof. 

Tudose Cătălina. Secțiunea a II-a, Interpretare 

instrumentală: Bostan Emanuel, clasa a XI-a C, 

coordonator prof. Tudose Cătălina - Premiul al III-

lea. Secțiunea a III-a, Interpretare vocală - 

grupuri vocale: Șerban Magdalena (clasa a XI-a 

A), Șerban Nicola (clasa a IX-a A), Ujică Gabriela (clasa a X-a A), coordonator prof. Stafie Elena-Raluca - 

Premiul I, Le groupe vocal „L’évolution des jeunes” format din 21 de elevi din clasa a XI-a A, coordonator prof. 

Tudose Cătălina - Premiul al II-lea, Grupul vocal «Les arpèges» format din 14 eleve din clasa a IX-a A și 19 

eleve din clasa a X-a A, coordonator prof. Stafie Elena-Raluca, Premiul al II-lea. Secțiunea a IV-a,  Dansuri 

moderne și contemporane: Radu Adelina, coordonator prof. Stafie Elena-Raluca - Premiul I, Trupa 

«Harmonie» (Radu Adelina, Pașcu Sabrina, Apetri Patricia, Lipan Daria), coordonator prof. Stafie Elena-Raluca 

- Premiul al III-lea, Trupa «Ensemble» formată din 33 de eleve (flashmob), coordonator, prof. Stafie Elena-

Raluca - Premiul I, Trupa «Expression» (vals)  

formată din elevii: Șerban Nicola, Adăscăliței 

Mihaela, Chiper Denisa, Vrânceanu Richard 

(clasa a IX-a A), Gafița Lavinia, Munteanu Giani, 

Sava Rareș, (clasa a IX- B), Savina Dragos (clasa 

a IX-a C), coordonator prof. Stafie Elena-Raluca - 

Premiul al II-lea. Secțiunea a V-a, Artă 

dramatică (skach-uri, scenete, monologuri, 

recitare de poezii, etc.): La troupe „Ça 

compte” formată din elevii: Roman Andrei, 

Corduneanu Costina, Heriu Ana-Maria, Lupașcu 

Felicia, Radu Adelina, Alucăi Bogdan, Vaman 

George, Alui-Gheorghe Denisa Steliana, 

Diaconița Rareș (clasa a VII-a B), Acsinte Ana-

Maria (clasa a VIII-a C),  coordonatori prof. 

Cojocariu Karina Ingrid (punere în scenă), prof. Stafie Elena-Raluca (scenariu) - Premiul I.  

Faptul că Festivalul « Francofête » a avut un impact puternic în rândul participanților și că elevii au 

îmbrățișat cu drag ideea de a participa la acest festival este dovedit de mărturiile acestora: 

După cum spunea Henry Ford, „A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a 

lucra împreună este un SUCCES”. Mărturisesc că participarea la acest festival mi-a oferit momente 

emoționante atât mie cât și colegelor mele. Am pus mult suflet, am petrecut ore întregi împreună cu doamna 

profesor de muzică Hîngănescu Carmen și cu doamna dirigintă, profesor Stafie Elena-Raluca pentru a pregăti 

momentele artistice cu care am participat în concurs. Am învățat să lucrăm în echipă, ne-am îmbogățit 

cunoștințele de limba franceză, ne-am dezvoltat spiritul competitiv, ne-am susținut colegii și ne-am străduit să 

obținem premii cât mai frumoase pentru Liceul „Vasile Conta”, școala noastră de suflet. Personal, consider că 

această experiență a fost benefică din toate punctele de vedere.” 

                                                                                                             Popa Ecaterina, clasa a X-a A 

 

Festivalul „Francofête”a reprezentat pentru mine un eveniment inedit la care nu regret că am 

participat. Momentele artistice m-au emoționat, ideea festivalului în ansamblu a fost ceva nou iar posibilitatea 

de concura cu elevii din celelalte școli din Târgu- neamț și din împrejurimi mi s-a părut genială. Am avut 

ocazia să cunosc persoane noi care au aceleași pasiuni ca și ale mele și să îmi fac noi prieteni. Din punctul meu 

de vedere festivalul a fost minunat și sper ca anul viitor să se organizeze o nouă ediție. 

                                                                                                      Dragu Anastasia, clasa a VIII-a C 
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Participarea la Festivalul „Francofête” mi-a oferit ocazia să fac ceva diferit, să ies din monotonia 

activităților cotidiene, să-mi valorific aptitudinile și în același timp să-mi dezvolt spiritul competitiv. Acolo, pe 

scenă, orbită de lumina reflectoarelor, copleșită de emoții, nu am mai simțit decât pasiunea pentru muzică, 

pentru limba franceză, pentru activitățile extrașcolare și ceea ce mi-a dat curaj a fost faptul că simțeam că fac 

parte dintr-un tot, dintr-o familie, familia de la „Conta”.                                                                                                                    

                                                                                                                  Petcu Luisa, clasa a X-a A 

 

Festivalul „Francofête”a fost o 

experiență uimitoare și sunt foarte bucuroasă 

pentru că am avut ocazia să o trăiesc. La 

concurs au participat mulți elevi talentați și 

sunt mândră că am avut ocazia să mă aflu și eu 

printre ei. Într-adevăr emoțiile resimțite au fost 

puternice, însă rezultatul a fost pe măsură. 

Consider că acest concurs a fost o modalitate 

prin care mi-am putut exprima pasiunea pentru 

limba franceză și oricând voi avea ocazia să 

mă manifest, voi fi eu însămi și îmi voi lăsa 

inima să cânte.  

                                                                                                   

Breabăn Alexandra, clasa a VII-a A 

 

Pentru mine, Festivalul „Francofête” a fost un eveniment educativ care ne-a oferit prilejul să ne 

dezvoltăm aptitudinile și competențele artistice și lingvistice. După cum spunea Platon, „Educația este arta de a 

forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native.” Cea mai mare surpriză care mi-a captat atenția 

atât mie cât și publicului a fost ORIGINALITATEA care s-a regăsit în fiecare moment artistic prezentat pe 

scena Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu-Neamț. Nu mă așteptam ca acest eveniment să fie atât de 

complex, să descopăr atâta implicare și pasiune din partea tuturor elevilor și a domnilor profesori 

coordonatori. Consider că scopul acestui festival a vizat dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, 

optimizarea relațiilor profesor-elev, elev-elev și motivarea elevilor pentru a învăța limba franceză.  

                                                                                                   Roșu Beatrice Andreea, clasa a X-a  

 

Consider că prima ediție Festivalul « Francofête » a fost o reușită, atât pentru cele trei licee 

organizatoare, cât și pentru întreaga comunitate locală. În primul rând, organizarea festivalului a fost o 

modalitate inedită de a celebra Francofonia la nivelul orașului. În al doilea rând am apreciat faptul că toți 

elevii care au evoluat pe scena Casei Culturii „Ion Creangă” au fost premiați în funcție de talentul lor, fiindu-le 

apreciat efortul pe care l-au depus pentru a pregăti momente speciale.                                

                                                    Șerban Magdalena, clasa a XI-a A, Șerban Nicola, clasa a IX-a A 

 

Așadar, Festivalul «Francofête» a oferit elevilor scena pe care muzica, dansul și arta dramatică au 

constituit modalități diferite de manifestare a spiritului francofon. 

 

Profesor Stafie Elena-Raluca 
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FESTIVALUL «FRANCONFÊTE». O EXPERIENȚĂ 
TEATRALĂ CARE CONTEAZĂ: «ÇA COMPTE»! 

 

Derulat pe data de 2 aprilie 2019, la Casa Culturii «Ion Creangă» Târgu-Neamț, Festivalul 

«Franconfête» a fost organizat în cadrul parteneriatului școlar local încheiat între Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare”, Liceul „Vasile Conta” și Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț și al Primăriei Târgu-Neamț. Festivalul s-a adresat 

elevilor de gimnaziu și liceu din zona orașului Târgu-Neamț și a 

cuprins cinci secțiuni: interpretare vocală-soliști/duet, 

interpretare instrumentală, interpretare vocală- grupuri vocale, 

dansuri moderne și contemporane, artă dramatică, însumând 54 

de momente artistice și un număr aproximativ de 150 de 

participanți din 11 unități școlare.   Proiectul a vizat valorificarea 

talentului artistic al elevilor, utilizarea competențelor de limbă 

franceză într-un context nonformal, promovarea Francofoniei, 

încurajarea activităților educative prin muzică, dans, teatru și 

oferirea de exemple de bună practică.  

Trupa de teatru «Ça compte» formată din elevi de clasa a VII-a de la Liceul „Vasile Conta” și-a 

exprimat pasiunea pentru teatru prin intermediul unei dramatizări în limba franceză, «Le chat Botté», o adaptare 

după „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă și „Motanul încălțat” de Charles Perrault, după un scenariu scris 

de domnișoara profesor Stafie Elena-Raluca. Punerea în scenă și regia dramatizării au fost realizate cu măiestrie 

de profesor Cojocariu Karina Ingrid.   

Elevii care au interpretat următoarele roluri ne împărtășesc din experiența lor pe scenă: 

Roman Emilian Andrei- motanul încălțat : 

Am avut deosebitul prilej să interpretez personajul 

principal din piesa de teatru “Motanul încălțat”, acesta fiind chiar 

eu. Stările acestui personaj au variat de la tristețe la veselie. 

Tristețea a fost ilustrată în momentul în care aflu că sunt sursa de 

nefericire a stăpânului meu, dar totul se schimbă atunci când o 

întâlnesc pe Sfânta Duminică, cea care îmi dă sfaturile cu succes. 

Această piesă a avut o mare deschidere spre vocabularul meu din 

limba franceză. Plecând de la două-trei cuvinte, am ajuns să-mi 

ofer posibilitatea propriei mele persoane de a cunoaște o altă limbă străină. Am avut o echipă minunată, cu niște 

colegi de scenă foarte bucuroși că au fost implicați într-un nou proiect. Am avut doi coordonatori extraordinari, 

doamna director Karina Cojocaru și doamna profesor de limba franceză Raluca Stafie, care s-au implicat în 

adevăratul sens al cuvântului, dovada fiind chiar premiul obținut. Personajul m-a făcut să-mi descopăr latura 

pisicească, făcându-mă să percep realitatea prin ochii unui motan. Dorința de a participa la acest proiect m-a 

determinat să dau tot ce e mai bun din mine. Scenariul construit în altă limbă m-a provocat să  încerc ceva nou, 

necunoscut până acum. Apariția unui nou proiect mi-ar aduce zâmbetul pe buze, așadar, îl aștept cu nerăbdare 

pe următorul. Cu stimă, Un motan încălțat. 

Cordunenau Costina - Moș Chiorpec: 

«Am avut deosebita plăcere sa fiu Moş Chiorpec şi să arăt 

oamenilor într-o formă comică, cât de frumoasă este meseria de 

cizmar. A fost dificil la început, dar cu ajutorul doamnei director şi al 

doamnei profesoare de limba franceză a ieșit excelent. Sunt mândră de 

mine şi de colegii mei că am trecut de această „provocare” cu brio!» 

Alucăi Bogdan - frate, Păsări-Lăți-Lungilă: 

«Pentru mine, această experiență a fost prețioasă atât din 

punct de vedere cultural şi artistic, dar şi datorită amintirilor create alături de colegii mei. Postura în care ne-am 

aflat a fost cu adevărat una specială: colegi de clasă, dar şi parteneri de scenă. Am împletit utilul cu plăcutul şi 

am reușit să punem deoparte amintiri frumoase pe care nu cred că le vom da uitării prea curând. Elementele din 
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literatura comică a lui Ion Creangă îmbinate cu reinterpretarea clasicei piese de teatru „Motanul Încălţat”, au 

făcut deliciul spectacolului. Desigur, cu sprijinul doamnei profesor de limba franceză Raluca Stafie şi  al 

doamnei director Karina Cojocaru am reuşit să punem în scenă o 

poveste unică. Festivalul Francofête ne-a oferit oportunitatea de a 

cunoaște tineri  talentați şi pasionați de limba franceză care au 

împărtășit publicului momente de muzică, de dans şi de artă 

dramatică. Simt că am acumulat noi cunoștințe atât în ceea ce 

privește cultura francofonă, cât şi câteva elemente de bază ale 

actoriei. Astfel, am interpretat două roluri: fratele cel mare al lui 

Nică şi Păsărila-Lăţi-Lungilă. Am participat cu drag la această 

ediție a festivalului, şi o aștept cu nerăbdare pe următoarea! Fiți 

alături de noi, şi veți descoperi proiecte noi şi foarte interesante!» 

Vaman Mircea George - frate, Ochilă: 

«Oportunitatea de a juca în reinterpretarea piesei de teatru „Motanul Încălțat" in limba franceză a fost 

ceva minunat și de neuitat . Eu am jucat rolul de frate și Ochilă în această scenetă. Din această experiență mi-am 

îmbogățit vocabularul in limba franceză și am învățat că pentru a realiza un lucru frumos este nevoie de multă 

muncă și perseverență.» 

Alui-Gheorghe Denisa Steliana - Spânul: 

«Această activitate a fost ocazia perfectă  de a înțelege ce presupune implicarea într-un proiect: lucru in 

echipa si dedicare. Am jucat rolul Spânului în reinterpretarea piesei de teatru ,,Motanul Încălțat”. Mă bucur că 

am luat parte la această activitate deoarece am îmbinat distracția cu munca alături de colegii mei și știu că nu voi 

uita niciodată acest festival.» 

Heriu Ana-Maria - Nică: 

«Pentru mine această oportunitate de a juca rolul lui Nică 

în reinterpretarea piesei de teatru ,,Motanul încălțat’’ în limba 

franceză a fost o experiență de neuitat. Cu toții am muncit mult, dar 

ne-am și distrat. Mă bucur că am participat la această activitate 

deoarece am avut ocazia să îmi îmbogățesc vocabularul în limba 

franceza și am trăit clipe unice alături de colegii mei.» 

Radu Adelina - Mătușa Mărioara: 

«Mi-a făcut o mare plăcere să particip în piesa de teatru „Motanul încălțat” ca Tanti Mărioara. Deși 

suntem actori amatori, atmosfera a fost una profesionistă. Cu acest prilej mi-am perfecționat Limba Franceză. A 

fost o activitate foarte frumoasă.» 

Diaconița Rareș Ioana - Împăratul Verde: 

«Sunt încântat că am participat la acest festival. Eu am interpretat rolul Împăratului Verde din opera 

reinterpretată „Motanul încălțat”. Acest rol m-a făcut mai responsabil şi am mai învățat cuvinte noi în limba 

franceză. A fost o experiență frumoasă!»  

Lupașcu Elena-Felicia - Smărăndița: 

«Am avut marea plăcere de a interpreta rolul Smărăndiței în această piesă de teatru reinterpretată 

,,Motanul încălțat'', arătând publicului diferite stări: îngrijorare, teamă, fericire şi bucurie. Acest rol mi-a oferit 

prilejul de „a intra în pielea personajului'' și de a trăi fiecare sentiment al Smărăndiței în diferite ipostaze. De 

asemenea, mi-am îmbogățit vocabularul prin cuvinte și expresii noi ,am trăit fiecare moment alături de colegii 

mei printr-o multitudine de stări, emoții și sentimente, simțind fiorul scenei. Au fost și situații dificile în unele 

momente, dar cu ajutorul doamnei director și al doamnei profesoare de limba franceză, am reușit să înfruntăm 

cu seninătate micile dificultăți din spatele scenei. Am fost o echipă unită, de aceea, împreună am reușit să 

obținem un rezultat mult așteptat. A fost o experiență inedită!» 

Acsinte Ana-Maria - Sfânta Duminică : 

«Sunt foarte bucuroasă că am lucrat cu așa colegi de scenă, atât de talentați şi cu inițiativă. Aștept cu 

nerăbdare următoarea provocare!» 

Alucăi Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B                                                                                                     

Profesor Cojocariu Karina Ingrid 
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FILOSOFIA UNUI CERC PEDAGOGIC DE SUCCES! 
 

 

Căutam cu colegii mei, profesorii de ştiinţe socio-umane de la Liceul „Vasile Conta”, soluţii pentru organizarea unui cerc 

pedagogic care să depăşească formalismul determinat de astfel de activităţi de perfecţionare metodico-ştiinţifice tradiţionale dar şi de 

obligaţiile profesionale, atât ale participanţilor dar mai ales ale 

organizatorilor. 

Ce este cercul pedagogic?  

„Forum profesional, conclav de 

specialitate, atelier de lucru, dincolo de formula 

folosită, cercul pedagogic rămâne un prilej fericit 

de dezbatere la obiect, având latent energii 

nebănuite de înnoire și de relansare. Teoria 

„formulelor fără fond”, lansată de Titu Maiorescu 

la 1868, pare să mai fie valabilă și astăzi dacă 

analizăm totuși lucrurile dintr-o perspectivă lucidă 

și demitizantă.” (http://www.tribunainvatamantului.ro) 

Şi totuşi!  

Este cunoscut faptul că de fiecare dată 

comunitatea şcolară reacționează destul de sensibil, 

atât la provocări novatoare, dar și la soluții didactice oarecum închistate și vetuste. Dacă ar fi fost să concepem 

totul pornind de la structura standard a unui cerc pedagogic, şi ne amintim de referatul de specialitate, de multe 

ori destul de lung şi foarte plicticos, de lecția demonstrativă la care participau deopotrivă elevii şi profesorul 

„condamnat” la o astfel de diseminare de bune practici, dar şi profesorii invitaţi, şi terminăm totul cu  secvenţa 

de  informare științifică, bazată pe noutățile editoriale din spațiul didacticii moderne, pedagogiei, filosofiei, 

economiei, practic a tuturor științelor socio-umane, nu schimbăm nimic. 

Ori în fața a 40-50 de cadre didactice de ştiinţe socio-umane din județul 

Neamţ nimeni nu-și îngăduie să rateze; este în joc prestigiul 

profesorului, al catedrei de ştiinţe socio-umane, al unității noastre 

şcolare… 

Dar să începem cu începutul! De ce la noi în şcoală?   

Totul a porni cu planificarea cercurilor pedagogice la 

consfătuirile anuale ale cadrelor didactice de ştiinţe socio-umane, atunci 

când hazardul a stabilit Liceul „Vasile Conta”... 

În acest context, alături de colegele mele, doamnele profesoare 

Elena-Marinela Bălţătescu, Cristina Grosu, Iulia Frigare, Anişoara Carp 

şi Manuela Rotărescu, am devenit furnizorul unei experiențe utile și 

constructive care a depăşit tiparele, astfel încât ziua de 3 aprilie 2019 a 

devenit una specială, pentru şcoală dar şi pentru participanţi, prin 

structura activităţilor metodico-ştiinţifice şi de management 

organizatoric. 

Cel mai frumos salut adresat participanților unei activităţi 

şcolare l-a constituit chiar intonarea imnului şcolii de către elevele de la profilul pedagogic, un moment solemn 

aplaudat de cei prezenți, primiți în şcoală aşa cum se cuvine, cu pâine şi cu sare. 

Prezentarea filmului „Şcoala poate distruge creativitatea” a fost preambulul unui demers care a avut ca 

scop tocmai oferirea unei alternative creative în cadrul unei activităţi atât de tradiţională cum este cercul 

pedagogic. „Creativitatea nu este dobândită pe măsură ce 

creştem, ci pierdută. Suntem educaţi să o pierdem", afirma 

Sir Ken Robinson, consultant internaţional în educaţie.  

Să fie această situaţia actuală a sistemului de 

învăţământ?  

Fără să generalizăm, am particularizat demersul 

nostru creativ la Liceul „Vasile Conta” din Tg. Neamţ. 

Or noi, se pare că nu am pierdut-o!  

Prezentarea liberă a referatului „Dezvoltarea 

competenţelor elevilor prin intermediul disciplinelor 

socio-umane”, de către doamna profesoară Marinela 

Balţătescu, urmat de atelierul de dezbateri cu tema 

„Omul din spatele rolului”, moment cu o mare 
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încărcătură emoţională, prin care s-a reiterat rolul infinit al cadrului didactic, coordonat de doamna profesoară 

Cristina Grosu, au trasat liniile de demarcaţie ale activităţii magistrului şi ucenicului. 

Secvența didactică creată de doamna profesoară Anişoara Carp, alături de elevii clasei a VI-a A, a 

constituit un moment al metamorfozelor multiculturale, interpretat într-o manieră ludică şi sensibilă, bine 

structurat şi bazat pe acuratețea informației științifice. Au alternat momentele de expunere a proiectului elevilor, 

cu cele de dans şi interpretare muzicală, în 

reperate rânduri aplauzele au validat aprecierea 

celor prezenţi. Şi cum nici Nică a lui Ştefan 

a Petrii din Humuleşti, în interpretarea elevului 

Andone Alin de la clasa I, cu un text frumos 

pregătit de doamna profesor Daniela Cristea, nu 

putea lipsi de la o astfel de activitate, 

dimensiunea interculturală a primei secvenţe 

didactice a fost bifată.   

Sceneta „Un alt fel de a învăţa 

drepturile copiilor”, interpretată de elevii clasei 

a V-a A, a reuşit să evidenţieze, pentru a nu ştiu 

câta oară, că la Liceul „Vasile Conta” din Tg. 

Neamţ se face educaţie prin artă, de această dată 

artă teatrală, şi artă prin educaţie.  

O poveste cu personaje din filozofie şi literatura germană de ieri (Aristotel, Platon, Pitagora, Schiller şi 

ucenicii lor) şi din lumea de azi (elevi, profesor de Educație socială, poliţist şi judecător), a trezit emoţii în 

inimile participanţilor.  

Regizorul acestei poveşti, pusă magistral în scenă şi interpretată de elevi cu o fineţe actoricească pe 

care n-aş fi sperat-o niciodată, este colega noastră 

Karina-Ingrid Cojocariu. Un doctor al artei teatrale 

recunoscut şi apreciat prin foarte multele piese de 

teatru în care zeci de elevi, care i-au fost ucenici, au 

devenit oameni şi n-au uitat că fiecare are de 

interpretat un rol social în viaţa de zi cu zi.   

O pedagogie a emoţiei de calitate care 

stimulează, de fiecare dată, umanitatea din noi…  

Aplauze, aplauze, aplauze! 

În loc de concluzii a fost liniştea unei altfel 

de cerc pedagogic, tăcerea unei emoţii care s-a 

prelungit. 

Mulţumesc, Colegi! Mulţumesc, Elevi! 

Mulţumesc, Părinţi! Mulţumesc, Doamna Dirigintă! 

Mulţumesc, Doamna Directoare! 

 

Profesor Ioan Romeo Roman 

 
PLOIOASĂ AMINTIRE 

 

 

Un dascăl? Libelula cu-aripile frânte. 

 Sidef ce se prefiră pe fiecare floare, 

 Etern adolescent cu tâmplele cărunte 

 Ce dăruind din sine se năruie-uitare. 

 

 Un gând pios vă scalde aducerea aminte, 

 Spre cel ce-n fiecare s-a mistuit tăcut, 

 Închină-te smerit, icoanei de cuvinte, 

 Ce-a luminat ideea și-acuma este lut. 

  

                                      

Apopi Irina-Mihaela, clasa: a IX-a B 

                                    Profesor coordonator, 

Timofte Elena-Lorena 
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CONCURSUL REGIONAL PE TEME ECONOMICE  
„ION IONESCU DE LA BRAD” 

 

Pentru prima dată, în anul școlar 2017-2018, competiția școlară este cuprinsă în Lista concursurilor 

școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel regional fără finanțare MEN conform OMEN 3076 din 

17.01.2018 Anexa 7 K-92. Concursul, organizat la inițiativa Liceului ,,Vasile Conta” din Tg. Neamț, s-a 

desfășurat  în baza acordului nr 3091/1.03.2018,  încheiat  între 

partenerii: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de 

Științe Economice; Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț; Colegiul 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani; Liceul Teoretic ,,Mihai 

Eminescu” Bârlad; Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Liceul 

Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc.  

Tematica pe discipline a avut ca punct de plecare programa 

școlară pe fiecare disciplină, cu precizarea că subiectele au fost  

redactate cu aplicații practice efectuate în orele de laborator tehnologic.  

Durata concursului a fost de 2 ore  pentru fiecare secțiune și s-a 

desfășurat conform calendarului: Etapa județeană - 28 aprilie 2018, 

Etapa regională - 12 mai 2018. Etapa județeană s-a desfășurat în fiecare 

dintre liceele partenere, la data stabilită. 

Organizarea Concursului regional pe teme economice ,,Ion 

Ionescu de la Brad” și-a atins obiectivul vizat privind racordarea 

școlilor participante la circuitul de valori științifice recunoscute de piața 

educațională din România, oferind participanților: profesori, elevi și 

invitați spațiul de manifestare teoretico-aplicativă în condiții de înaltă 

ținută pedagogică. Concursul s-a adresat elevilor liceelor economice din județele Vrancea, Bacău, Neamț, 

Harghita și Vaslui, pe baza acordului de parteneriat semnat. Etapa județeană s-a organizat în unitățile de 

învățământ partenere pe următoarele secțiuni: pentru clasa a IX-a, SECȚIUNEA I: Bazele contabilității, 

SECȚIUNEA II: Economia întreprinderii; pentru clasa a X-a, SECȚIUNEA I: Contabilitate generală; pentru 

clasa a XI-a, SECȚIUNEA I: Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, SECȚIUNEA II: Marketingul 

afacerii; pentru clasa a XII-a, SECȚIUNEA I: Statistică și 

analiză economică, SECȚIUNEA II: Finanțe și fiscalitate.  

Etapa regională s-a desfășurat  la Universitatea 

,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe 

Economice. La etapa regională subiectele au fost elaborate de 

reprezentanții universității, în ziua concursului, în colaborare 

cu reprezentanții liceelor partenere desemnați ca membri ai 

juriului. Calificarea elevilor la etapa regională a fost  

condiționată de obținerea unui punctaj minim de 80 de puncte. 

La această etapă au  participat primii 3 elevi, calificați la etapa 

județeană, de la fiecare secțiune. 

Premiile la etapa județeană au fost în diplome, iar la 

etapa regională au fost în bani și diplome astfel: Premiul I - 250 lei; Premiul II - 200 lei; Premiul III - 150 lei; 

Mențiune - 100 lei.                   

 

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚII DE LA LICEUL ,,VASILE CONTA” ÎNSCRIȘI LA 

CONCURSUL PE TEME ECONOMICE „ION IONESCU DE LA BRAD”, ETAPA REGIONALĂ-2018 

 
Numele şi prenumele Disciplina  Prof. coordonator Punctaj  Premiu  

OGLINZANU ROXANA PETRONELA 
Contabilitatea evenimentelor și 

tranzacțiilor 
Ioniche Anișoara 97,00 puncte Premiul I 

APUCĂLOAIEI GABRIEL Statistică și analiză economică Pintilie Radu Mihail 
95,00 puncte Premiul I 

MURĂRESCU FLAVIANA IOANA Contabilitate generală Ioniche Anișoara 85,00 puncte Premiul III 

IRINA BIANCA ELENA 
Contabilitatea evenimentelor și 
tranzacțiilor 

Ioniche Anișoara 87,50 puncte Mențiune 1 

MAXIM ROXANA DUMITRIȚA Bazele contabilității Ioniche Anișoara 
91,00 puncte Mențiune 2 

LUCA MARIA ALICE Contabilitate generală Ioniche Anișoara 79,00 puncte Mențiune 2 

 

  Profesor Ioniche Anișoara 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMqJnWt5HSAhWHXhQKHU1uAtsQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fcolegiuleconomicbacau.ro%2F&usg=AFQjCNF8N8rNqSWAU3z70UY3ktPEHGczdA&sig2=9T6a_ltYHYVVDF7OCygvTg&bvm=bv.147134024,d.d24
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S RUGBY-TAG, SPORTUL CARE-I ÎNCÂNTĂ PE COPII, 
PRACTICAT ȘI LA LICEUL ,,VASILE CONTA” 

 

Sportul are puterea de  a reduce violența, de a ne învăța să fim noi înșine, de a încuraja caracterul şi 

cetățenia activă, de a promova valori cum ar fi respectul, solidaritatea, fair-play-ul, toleranța, spiritul de echipă, 

prietenia,  petrecerea timpului liber în mod util și plăcut. 

La început a fost o joacă în care copiii se simțeau 

bine. Un exercițiu de încălzire pentru rugbiști mai mari sau 

mai mici. Englezii l-au botezat "rugby-tag", într-o traducere 

liberă rugby-eşarfă. L-au modelat și aranjat, au stabilit 

câteva reguli şi, de prin anii '80, a început să se practice ca 

un sport de inițiere în școli. A prins repede, a traversat rapid 

toată Europa de Vest, a făcut furori chiar şi în SUA, unde a 

devenit obligatoriu. Din 2004 a ajuns şi în România. Din 

2012 se joacă și  la Liceul,, Vasile Conta”. 

Rugby-tag e precursorul celui în 7, care va deveni sport olimpic în 2016. Nu se caută contactul, 

placajul, ci ocolirea adversarului în viteză, găsirea soluțiilor rapide. 

În acest moment în ceea ce privește domeniul 

rugby tag nu există studii științifice asupra impactului 

introducerii rugby tag-ului în programele de învățământ din 

țara noastră, ceea ce ne face să ne raportăm la experiența în 

domeniu a unor țări cu un sistem educațional mult mai 

dezvoltat precum Marea Britanie sau Franţa care au integrat 

rugby-ul cu succes în cadrul orelor de educație fizică 

școlară. 

Având în vedere faptul că în învățământul primar 

(atât pe plan european cât și în România) s-au produs 

schimbări majore de viziune în ultimii ani, promovându-se integrarea curriculară ca o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, ce presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conținuturilor din diferitele 

domenii ale cunoaşterii, considerăm oportună și inovatoare abordarea integrată a unei discipline sportive. 

Predarea integrată presupune crearea de conexiuni 

semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă 

formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 

competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a 

elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la 

formarea unor valori şi atitudini. Predarea integrată a 

jocului de rugby tag va scoate în evidenţă valenţele sale 

educative, urmărind creșterea interesului elevilor și cadrelor 

didactice pentru a dezvolta un profil de competențe motrice, 

valori morale și aptitudini fizice, dar și a fair-play-ului și al 

competiției. În momentul de față nu există pentru clasele primare o programă și nici măcar un îndrumător care ar 

putea ajuta profesorul de educație fizică în predarea acestei materii ( fie ea și opțională ) așa cum încercăm noi 

prin acest proiect. De aceea folosim elemente din Regulamentul FRR și programele de predare a educației fizice 

pentru clasele primare. Este foarte important de subliniat 

ca Ministerul Educației recunoaște rugby tag (S–rugby) ca 

disciplină sportivă, ea fiind inclusă în cadrul Olimpiadei 

Naționale a Sportului Școlar pentru toate categoriile de 

vârstă: primar, gimnaziu și liceu.  

Elevii din liceul nostru au participat în cadrul 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru toate 

categoriile de vârstă unde au obținut locuri fruntașe la 

București, Bîrlad și Bacău. E un fapt necontestat că sportul 

e benefic pentru corp, minte și caracter; o confirmă 

literatura de specialitate, o spun observațiile directe. Că 

modelul campionilor și bucuria competițiilor sunt molipsitoare și motivante se știe din nenumărate povești de 

succes spuse în toată lumea și se vede din fiecare fotografie făcută la antrenamente, la meciuri sau la orice altă 

activitate unde rugbiștii de la  Liceul,, Vasile Conta,, au participat cu drag. 

 
Profesor Afloarei George 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – CALEA SPRE 
DESCOPERIREA LUMII ÎN CARE TRĂIM 

 

În perioada 3-5 februarie 2019, am organizat o excursie cu elevi din clasele a V-a C, a VI-a B și a VII-a 

C în localitatea Voroneț, județul Suceava, având ca scop vizitarea Parcului de Aventuri de la Gura Humorului, 

pârtia de schi și tubbing, Mănăstirea Humor și Schitul „Daniil Sihastrul”, locul unde sfetnicul lui Ștefan cel 

Mare și-a trăit ultimii ani ai vieții pământești. Am fost însoțit de către colegii Elena-Raluca Stafie și Vasile 

Astăcioae, iar atmosfera creată în jurul acestui eveniment a fost una deosebită. Seara, după ce elevii au mâncat 

clătitele pregătite tot de ei, împreună cu domnii profesori, a avut loc o dezbatere al cărei scop a fost dezvoltarea 

capacității de socializare, o scurtă autoprezentare, descrierea relației pe care elevii o au cu membrii familiei din 

care fac parte și menționarea eventualelor conflicte dintre generații. Dezbaterea a fost una plină de idei, elevii s-

au exprimat liber și au comunicat cu maximă sinceritate părerea lor despre viața cotidiană privitoare atât la 

școală, cât și la familie, concluzia generală fiind aceea că părinții vor ca propriii lor copii să ajungă oameni de 

nădejde ai societății și comunității în care trăiesc. Am uitat să precizez faptul că elevii clasei a VII-a C au 

pregătit un moment-surpriză cu ocazia zilei mele de naștere, care m-a emoționat la maxim și a arătat că relația 

elev-profesor se poate baza și pe momente inedite, așa cum a fost cel menționat mai adineauri. Prima zi de 

excursie s-a încheiat pe la ora 4 dimineața, după mai multe reprize de dans, care au alternat cu jocuri de cărți și 

anecdote cu tentă școlară.   

Ziua de 4 februarie a debutat cu o masă 

țărănească, promisă dinaintea plecării, și alcătuită dintr-

o tochitură moldovenească, cu tot ceea ce presupune 

aceasta, iar după o scurtă odihnă     ne-am deplasat la 

Cacica, o localitate din județul Suceava, celebră pentru 

exploatarea sării încă din perioada medievală. 

Întâmplarea, sau nu doar întâmplarea, a făcut ca în grup 

să se afle o elevă pasionată de limba poloneză, și aici ne 

referim la eleva Filioreanu Georgiana, un copil deosebit 

sub toate aspectele, iar localitatea menționată are mai 

multe legături cu civilizația și cultura poloneză, așa cum se va vedea în rândurile următoare. 

Salina Cacica – puritatea din inima Bucovinei 
Localitatea Cacica apare în documente la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar numele poate proveni de 

la pârâul Kaczka, întâlnit pe o hartă austriacă înainte de venirea coloniștilor mineri polonezi sau de la 

cuvântul kaczka (în slavonă şi poloneză – kacyzka- rață).  

În anul 1776, regiunea trece sub administrație austriacă și, pentru a nu se mai importa sare din 

Moldova, în anul 1783 încep acțiunile de cercetare a zonei, iar  lucrările de deschidere a minei printr-un puț 

vertical (actualul puț de extracție Ferdinand) încep în anul 1791.  Douăzeci de familii poloneze și patru familii 

de ruteni (ucraineni) au fost aduse în 1788, specialiști în minerit și defrișări, de la salinele Wieliczka și Bohnia. 

Până când a început amenajarea treptelor din lemn existente (serpentină pe plan înclinat), în 1803,coborârea în 

mină se făcea din coșuri împletite, pe verticala puțului. 

Salina prezintă trei orizonturi: Orizontul I (traseu turistic); Orizontul II (traseu turistic); Orizontul III 

(exploatarea sării). Zăcământul de sare gemă de la Cacica este localizat geologic la limita dintre avanfosa 

pericarpatică şi Platforma Moldovenească şi s-a format prin depunere în sistem lagunar – evaporitic. Ca vârstă, 

este încadrat în Miocerul inferior, ca majoritatea zăcămintelor de sare de pe suprafața României. Conform 

cercetărilor arheologice efectuate în 1952 și 1968 la Solca şi în 1989 la Cacica, atât folosirea izvoarelor cu apă 

sărată în starea lor naturală, cât şi pentru producerea sării recristalizate prin fierbere au o vechime milenară. Pe 

baza acestui material arheologic s-a atestat una din cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din saramură 

din Europa, datată din mileniul cinci î. Hr., perioada culturii Criş, din Neoliticul timpuriu. În perioada Evului 

Mediu, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu s-a încercat o industrializare a acestor slatine din dorința de a 

nu scădea prețul de monopol al sării, ce aducea venituri visteriei domnilor Moldovei şi de teamă de a nu trezi 

lăcomia turcilor după cum arată Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. 

Procedeul de obținere a sării recristalizate din saramura Slatinei de la Runc a fost relatat de un martor 

în jurul anului 1783. Locuitorii zonei ridicau un rug cu patru laturi din lemn, aprindeau focul sub acesta lăsându-

l să ajungă în flăcări în întregime, după care luau saramură din izvor şi o lăsau să picure în grămada arzândă. 

După răcirea lemnului sarea era scoasă prin lovire şi împachetată în saci, fiind utilizată atât pentru consumul 

uman, cât şi în hrana animalelor. Această modalitate de obținere a sării recristalizate este posibil să fi fost 

folosită de locuitorii zonei pe întreg parcursul Evului Mediu.  
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Vizitarea minei apare ca obiectiv încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, pe un traseu scurt care s-a 

păstrat până astăzi şi cuprinde: micromuzeul6 din clădirea puţului de extracţie, capela ecumenică aflată la 26 m 

adâncime, galeria piticilor, lacul sărat, sala de dans şi muzeul utilajelor. Munca ocnaşilor de altădată a lăsat 

adevărate lucrări de artă: scări de acces tăiate în masivul de sare, tavane boltite sau galerii imense. Traseul 

turistic are o lungime de circa 500 de metri, iar până la primul obiectiv, Capela Sfânta Varvara, sunt de coborât 

150 de trepte. 

Aerosolii salini cu efecte terapeutice, 

temperatura constantă de circa 14 grade Celsius, 

puritatea şi frumuseţea locului, recomandă salina în 

orice anotimp pentru relaxare şi agrement. Prin 

galeriile săpate manual în masivul de sare, se ajunge la 

adâncimea de 44 metri, în Grota Piticilor şi în Sala 

ing. Agripa Popescu, săpate manual, fără utilaje. 

Salina este dotată cu o sală de sport (teren de fotbal), o 

sală cu ecou (opt reveniri ale ecoului) şi muzeul minei. 

Locaţia dispune de un ştrand cu apă sărată, cu duşuri, 

grupuri sanitare şi dotări comerciale (magazin și bar). 

Capela Sfânta Varvara se află la o adâncime de 29 metri adâncime și a fost prima cameră de 

exploatare a sării. S-a amenajat începând cu anul 1803 prin cioplire manuală.,iar  Amvonul, altarul și crucea 

sunt sculptate în sare. Pe data de 16 Octombrie 1904, arhiepiscopul de Lvov, Josef Bilczewski, cu ocazia sfințirii 

bazilicii romano-catolice de la suprafață a sfințit și Capela Sfânta Varvara. La început, a fost iluminată de 

lămpaşele minerilor şi de un policandru din plăcuţe de sare şlefuite, ca apoi lumina electrică să pătrundă şi în 

adâncuri prin policandru din coarne de cerb. Dintre lucrările miniere executate în capelă, se pot vedea şi astăzi 

altarul, amvonul, chilia preoţilor şi rambleul din sare cioplită în care este înzidită icoana Sfintei Varvara. Anual, 

pe 4 decembrie, preoții celor trei confesiuni (romano-catolică, greco-catolică și ortodoxă), oficiază o slujbă 

comună închinată Sfintei Varvara, protectoare a minerilor, a cărei icoană este încastrată în blocurile de sare, pe 

peretele sudic. 

Capela ortodoxă se află la adâncimea de 35 metri, unde se desfășoară Orizontul I. În această zonă, 

galeria săpată direct în sare este mult mai largă și are pe pereți basoreliefuri sculptate în stânca de sare, cu 

tematică religioasă, opera recentă a unor tineri sculptori din zonă, unele după modele similare de la Salina 

Wieliczka, de lângă Cracovia, iar în partea dreaptă a capelei se află Icoana Sfântului Daniil Sihastrul. 

Lacul Sărat, momentan indisponibil, este unic în ţară. Este un lac artificial săpat manual de mineri la o 

adâncime de 38 metri, pe pereții căruia se găsesc cristale de sare. Dimensiunile lacului sunt de 10×6 metri. Lacul 

este îngrădit cu balustradă și iluminat de câteva reflectoare, iar cândva aici se făceau mici plimbări cu ajutorul 

unei plute. 

Sala ing. Agripa Popescu (după numele primului director general al Regiei Monopolurilor Statului, 

așa cum apare într-un basorelief în peretele de sare) se află la adâncimea de 44 metri și are dimensiuni destul de  

mari (24x12x12 metri), iar la capete are trei balcoane și ele săpate în sare. Cândva, aici se organizau balurile, 

însă, pe măsura trecerii timpului  sala a fost transformată, ulterior, în teren de tenis și volei.  

Poporul polonez are o admirație deosebită față de religia catolică, face parte din civilizația și evoluția 

sa, iar catedrala din imagine este o dovadă în acest sens, mai ales că un compatriot al lor, Cardinalul Karol 

Wojtyla, a deținut funcția de Suveran Pontif, adică a fost conducătorul Bisericii romano-catolice în perioada 

1978-2005, sub numele Papa Ioan Paul al II-lea, când s-a săvârșit la Domnul. Această onoare este menționată în 

fața Bisericii din Cacica printr-o statuie monumentală și prin îndemnul Totus Tuus (Totul este al Tău), îndemn 

care provoacă la credință, pioșenie și dragoste față de Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute. 

Vizitarea Salinei Cacica a însemnat o binemeritată repriză de mișcare la care au participat elevii din 

clasele menționate, iar revenirea la locul de cazare a fost urmată de un grătar asezonat cu salată și piure de 

cartofi, conform dorinței majorității participanților, asta ca să revenim la cele lumești, fără a trece cu vederea 

activitățile recreative (dans, socializare, într-un cuvânt, distracție). 

A treia zi (5 februarie) a însemnat, deopotrivă, bucuria unei excursii reușite amestecată cu regretul că o 

astfel de activitate se apropia de sfârșit, însă rămâne vie promisiunea că vom trăi la maximum fiecare moment al 

vieții, chiar dacă, uneori, apar piedici pe care, împreună, le vom traversa. Pe lângă vizita la Mall-ul din Suceava, 

drumul până acasă a însemnat rememorarea unor evenimente despre care elevii nu ar fi știut dacă această 

excursie nu ar fi avut loc, iar mulțumirile venite din partea unor părinți și zâmbetul elevilor care ne văd într-un 

cadru formal la ore ne obligă să organizăm în continuare astfel de activități. 

  

 Filioreanu Georgiana, clasa a VI-a B 

Profesor coordonator, Gheorghe-Ghiocel Nuțu 
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OLIMPIADELE ȘCOLARE DE LIMBI MODERNE 
«Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d’autres mots pour désigner les mêmes choses, mais 

aussi à apprendre une autre façon de penser à ces choses» 

“Learning another language is not only learning different words for the same things, 

but learning another way to think about things.” (Flora Lewis) 

 

Învățarea unei limbi străine nu reprezintă doar dobândirea unui simplu instrument de comunicare, ci 

oferă elevilor posibilitatea de a intra în contact cu cultura și civilizația poporului respectiv, de a avea acces la 

informație, de a-și perfecționa multiple competențe precum și posibilitatea de a beneficia de o inserare mai bună 

pe piața muncii după finalizarea studiilor. Învătarea unei limbi străine este un proces dificil şi un angajament pe 

termen lung, într-un context social caracterizat de globalizare, multilingvism și multicultururalitate. Studiului 

limbilor străine în școală este de o importanță semnificativă, căci tinerii pot acumula cunoștințe cu ușurință, în 

mod gradat, întrucât învățarea temeinică a unei limbi străine necesită timp, răbdare, perseverență și efort 

susținut. Elevii Liceului „Vasile Conta”, au manifestat mereu interes pentru studiul limbilor străine, engleză și 

franceză, acestea reprezentând mereu puncte de interes atât la orele de curs, în organizarea activităților 

extrașcolare, cât și în ceea ce privește participarea la olimpiadele și concursurile școlare.  

În acest an școlar, lotul de elevi care a participat la Olimpiada de Limba Franceză, etapa locală, a fost 

format din 9 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a: Breabăn Alexandra, clasa a VII-a A - coordonator profesor 

Elena-Raluca Stafie, Pavăl Diana, clasa a VII-a A - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Lepelin Laura, 

clasa a VII-a A - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Ursu Elena Patricia, clasa a VII-a B - coordonator 

profesor Elena-Raluca Stafie, Ciolac Delia Elena, clasa a VIII-a C - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, 

Gaman Denisa, clasa a VIII-a C - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Lecușescu Magda Mihaela, clasa a 

VIII-a C - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Stahie Andreea, clasa a VIII-a C - coordonator profesor 

Elena-Raluca Stafie, Dolceanu Cristiana, clasa a VIII-a C - coordonator profesor Cătălina Tudose.  

În urma participării la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Franceză, următorii elevi au obținut 

premii și mențiuni:  

Clasa a VII-a: Pavăl Diana, Premiul al II-lea - 

coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Lepelin Laura, 

Mențiune - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie, Ursu Elena 

Patricia, Mențiune - coordonator profesor Elena-Raluca Stafie 

Clasa a VIII-a: Ciolac Delia-Elena, Premiul I, calificare 

la Etapa Națională a Olimpiadei de Limba Franceză, Dolceanu 

Cristiana, Premiul al II-lea - coordonator profesor Cătălina 

Tudose, Gaman Denisa, Mențiune - coordonator profesor Elena-

Raluca Stafie, Lecușescu Magda Mihaela, Mențiune - 

coordonator profesor Elena-Raluca Stafie. 

Lotul de elevi care a participat la Olimpiada de Limba Engleză, etapa locală, a fost format din 25 elevi 

din clasele VII-XI din care au promovat 12 elevi la etapa județeană: Alucăi Bogdan-Ștefan, clasa a VII-a B - 

coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Vaman Mircea-George, clasa a VII-a B - coordonator profesor 

Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, clasa a VII-a B - coordonator profesor Lăcrămioara-

Lenuş Ilica, Amariei Rareş, clasa a VII-a A - coordonator profesor NicoletaLipan, Gavrilescu Vanessa, clasa a 

VII-a C- coordonator profesor Ecaterina Leu, Tarhon Mara-Ecaterina, clasa a VIII-a B - coordonator profesor 

Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Axinte George-Constantin, clasa a VIII-a B - coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş 

Ilica, Bălţătescu Ioan-Bogdan, clasa a VIII-a C - coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Cojocariu 

Lavinia Elena, clasa a VIII-a B - coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Sârghiuţă Tudor, clasa a VII-a 

A - coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Andrei Cristian, clasa a X-a B - coordonator profesor 

Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Lupu Xenia, clasa a XI-a A - coordonator profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, Savin 

Radu, clasa a XI-a D - coordonator profesor Ecaterina Leu. 

În urma participării la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză, următorii elevi au obținut 

premii și mențiuni: Vaman Mircea-George, clasa a VII-a B - Premiul al III-lea, Tarhon Mara-Ecaterina, 

clasa a VIII-a B - Mențiune. 

Faptul că elevii din Liceul „Vasile Conta” manifestă interes vis-à-vis de studiul limbilor străine și de 

participarea la tot felul de competiții este dovedit de mărturiile lor: 

 
Pour moi, la langue française est fantastique pour le fait qu’elle développe l’intelligence d’une manière expressive 

et je regrette énormément qu’aujourd’hui elle n’est pas suffisamment appréciée par les jeunes. 

Au début, j’ai trouvé le français une langue assez difficile parce qu’il y avait des règles de grammaire et de 

prononciation qui me paraissaient très compliqués. De plus, le contact avec un nouveau enseignant dont le style je ne le 

connaissais pas, m’a donné un peu de tracas mais je dois avouer que sans son aide et sans le soutien de mes parents je 

n’aurais pas abouti d’atteindre un bon niveau de français. Peu à peu, avec beaucoup de patience et de travail, j’ai réussi de 

surmonter les obstacles. 
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La nouvelle que je participerai à l’étape nationale de l’olympiade, je l’ai reçu avec une grande émotion. J’ai vécu 

une expérience formidable. J’ai eu l’occasion de me trouver parmi les plus talentueux élèves du pays et cela a demandé 

beaucoup de responsabilité. J’ai essayé d’obtenir un bon résultat pour mon école, ma famille, mes professeurs et mes amis. 

De plus, cette expérience m’a apporté des bénéfices: perfectionner mon niveau de langue et se lier d’amitié avec d’autres 

enfants qui ont la même passion. Je me rappellerai toujours les moments fantastiques passés avec les autres participants, les 

activités préparés par les organisateurs, l’amusement, les émotions et l’atmosphère conviviale. 

Finalement, je suis fière et reconnaissante pour la chance de 

vivre de tels moments gui seront gardés toujours dans mon cœur.   

Ciolac Delia, la VIIIème C 
 

La participation à l’Olympiade de la Langue Française a été 

pour moi une expérience nouvelle mais aussi très enrichissante. Grâce à 

ce concours j’ai beaucoup évolué. De plus, j’ai eu l’occasion 

d’apprendre beaucoup de choses fascinantes sur la langue et la culture 

française. J’ai eu aussi le soutien de mon professeur de français qui m’a 

toujours encouragé. Je ne regrette pas que j’ai pris la décision de 

participer à ce concours et je suis très fière du résultat obtenu: la 

deuxième note du concours. J’ai été attiré depuis toujours par la langue 

française parce qu’elle est unique. Et c’est à travers ce concours que j’ai pu exprimer ma passion pour cette langue 

merveilleuse. C’est vrai que j’ai eu beaucoup d’émotions parce que beaucoup d’enfants passionnés ont participé à cette 

compétition, des enfants qui avaient le même but: démontrer qu’ils sont en forme. Mais j’ai réussi de bien gérer mes 

émotions, de partager mes sentiments et d’écrire de tout mon coeur.                                                      

Pavăl Diana, la VIIème A 

 

Mon expérience en ce qui concerne l’Olympiade de la Langue Française s’est avérée être à la fois difficile et 

facile. C’était difficile parce que nous avons eu beaucoup de notions à apprendre mais aussi facile parce que nous avons eu 

un excellent professeur qui nous a guidé. En travaillant autant que possible, j’ai commencé me débrouiller mieux. Alors, 

quand le jour du concours est arrivé, je connaissais très bien toutes les leçons apprises. En outre, la participation à ce 

concours m’a apportée beaucoup d’informations nouvelles qui m’aideront à l’avenir. Finalement, j’ai vraiment aimé de 

travailler avec mon professeur et avec mes camarades de classes. J’ai eu une expérience merveilleuse et j’espère la 

renouveler les années prochaines. 

                                                                                                                      Lepelin Laura, la VIIème A 

 

Pour moi, l’experience de participer à l’Olympiade de la Langue Française a été extraordinaire. J’ai travaillé 

beaucoup pour obtenir un bon résultat et tout a été possible grâce à ma passion pour cette langue. Mon avis est que si on 

n’aime pas ce qu’on fait, on ne peut jamais évoluer. J’ai hâte d’y participer de nouveau l’année prochaine.           

Ursu Patricia Elena, la VIIème B 

 

De mon point de vue, l’Olympiade de la Langue Française est l’une des plus belles expériences que j’ai vécu dans  

ma vie. Tout a commencé à la fin de la VIème quand notre professeur de français nous a proposé de participer l’année 

prochaine à cette compétition, à condition de faire preuve de sériosité et de travailler ardement. Je me suis dit: „Pourquoi 

pas?”. De plus, les classes de français avec madame professeur je les trouvais très agréables.  

En automne, j’ai commencé peu à peu la préparation et je n’avais pas la moindre idée de ce qui pourra se passer. 

Après quelques mois, j’ai réussi d’obtenir mon premier diplôme. Cette année scolaire j’ai participé de nouveau et j’ai 

obtenu un autre résultat merveilleux. 

Je peux dire que cette compétition m’a aidé à apprendre mieux le français et ce qui est le plus important est que 

j’ai acquis tellement de chose sur la culture et la civilisation francophone. Et le plus important c’est que j’ai eu l’occasion 

de passer des moments fantastiques avec mon professeur de français et avec mes amies. 

Maintenant, je me trouve au bout de mon chemin dans cette école mais je ne regrette rien, ces deux années ont été 

étonnantes et je veux remercier de tout mon cœur à mon professeur de français Stafie Elena-Raluca, pour tous les conseils 

qu’elle m’a donnés. Je la considère l’une des professeurs d’or du Lycée “Vasile Conta”, un modèle de dévotion et d’amour 

pour le métier d’enseignant.                                                                                                                            

Lecușescu Magda Mihaela, la VIIIème C 

 

“The experience of taking part in the English Language Olympiad was very exciting and unique! I've learnt a lot of 

useful grammar elements in the English language and I have improved my English vocabulary. It took me a lot of time to 

prepare but I won the third place in the county stage. My parents are very proud of me. Overall, I had a great time during the 

competition and I don't regret accepting this challenge!”  

Mircea-George Vaman, Grade: the 7th B 

 

“I can honestly say that I really appreciated this year’s ELO. The text topics were really accessible and 

informative. Some grammar exercises were difficult, but they check our current level of English knowledge. Although the 

preparation for the English Language Olympiad was certainly long and rigorous, I had fun while doing it. From my point of 

view, an incredible team of teachers was made up for the organisation of the olympiad, an event which I will never forget.”  

Mara-Ecaterina Tarhon, Grade: the 8th B 
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 “I think that the ELO experience was very useful because I managed to improve my English vocabulary. I’m also 

glad I took part in this contest because I learnt new expressions and idioms that I can use them on a daily basis. I liked 

solving use of English exercises! Correct grammar is important for our writing stories and success, as students. I can say that 

I learnt how to write exciting stories. I really enjoyed being creative because writing stories are an easy and inspiring way. I 

also improved my pronunciation in English while preparing for the contest, which is a good thing. I keep reading English 

books and writing short stories!”  

Denisa-Steliana Alui-Gheorghe, Grade the 7th B 

 

 “It is the first time I have taken part in an English contest 

like this. I am very proud of myself and my colleagues for the results 

that we managed to get. We practised a lot every day to improve our 

English knowledge and skills. In my opinion, you’re all winners. I 

cannot wait for the 8th grade to participate again! I don’t think that my 

hobby for studying English will ever disappear.” 

Bogdan-Ștefan Alucăi, Grade: the 7th B 

 

“In my opinion, the ELO experience was very interesting, especially because I made it to the county stage. The 

topics were not very difficult, but I assume that the emotions played an important role. Moreover, the fact that I did not have 

the time to learn more for this contest, made the exam more difficult. Now, that I know what this contest means, I will 

definitely work more in the future. All in all, I really enjoyed the contest and next year I will certainly participate again.”         

Rareş Amariei, Grade: the 7th A 

 

“I confess that this experience was demanding, challenging and interesting. For me, learning English is a 

continuous journey, one full of joy. With each passing day, I developed different skills, I made new friends, I worked harder 

and harder, to build the foundation of my English language. The English Olympics was just one step further”...       

Vanessa Gavrilescu, Grade: the 7th C 

 

“Last year I participated in ELO and I enjoyed working more than I usually did and I learnt a lot of new things. So, 

this year I have participated again. I managed to pass the local stage with a lot of work and struggle. I loved solving the tasks 

my English teacher gave me and loved how her helped me get through all the difficulties I had. I love the connection so 

much between me and English and I wish I could participate in English contests over and over again.”      

Lavinia Elena Cojocariu, Grade: the 8th B 

  

“HARD WORK! This is the word that describes my experience at English Language Olympiad perfectly. After, I 

passed the local contest, I had to work even harder. One month later, I still dreamt the Reported Speech and Passive Voice 

grammar exercises, but I know that all the experience during the Olympiad will certainly help me in the near future. If I had 

the opportunity to participate in ELO again, I would do it without any doubt!”         

Ioan-Bogdan Bălţătescu, Grade the 8th C 

 

“It's the second time I have participated in the ELO. I can happily say that it was a great opportunity for all the 

students to get excellent results. We all understood what truly means a real contest with the help of our English teacher. 

Also, I think this was a magnificent way of checking our grammar and vocabulary knowledge, writing creative compositions 

with different subjects. We debated well-developed themes, engaging plots, memorable characters, well-chosen settings and 

the attractive style. In conclusion, ELO was one of the most challenging experiences of my life and I'm sure I'll participate 

next year.”  

George-Constantin Axinte, Grade: the 8th B 

 

“I really LOVE English Olympics. I know, it’s hard to believe, since pretty much everyone hates taking tests. Still, 

they aren’t so scary. They are really useful, helping me to find out valuable information about my own language skills. 

Knowing my strengths and weaknesses built my confidence and helped me study smarter! I will definitely repeat the 

experience next year!”  

Radu Savin, Grade: the 11th D 

 

“This year it was the first time I have taken part in the ELO and I passed the local stage. I worked very hard three 

months but it was an interesting and challenging experience. I liked writing for and against essays in order to capture my 

readers. The county stage was different than other olympiads I participated. I came across all kinds of people, especially 

artists because in the classroom where I solved my English subjects, almost everyone was drawing, which was right up my 

alley. I had a really good time! It was a new experience and I learnt a lot from it.”  

Xenia Lupu, Grade: the 11th A 
«Pour chaque langue que l’on parle, on vit une nouvelle vie. 

Celui qui ne connaît qu’une seule langue ne vit qu’une seule fois» (proverbe tchèque) 

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” (Frank Smith) 

Félicitations à tous et bonne chance! Congratulations to all of you and best of luck! 

                                                                                                   

   Profesor Elena-Raluca Stafie 

Profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica 
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CARNAVALUL TOAMNEI CU PETALE DE LUMINĂ 
                                  

Lacrimile lui septembrie, octombrie, noiembrie udă pământul pentru că urmează să vină iarna cea grea. 

Toamna trece repede, iarna e aproape, vara e departe. Petalele de lumină 

și-au luat rămas bun de la Toamnă și i-au promis ca o așteaptă cu 

nerăbdare, cu multă bucurie și anul viitor. Astfel, alături de elevele 

profilului Pedagogic al Liceului „Vasile Conta”, am organizat 

CARNAVALUL TOAMNEI! 

La carnavalul toamnei am adunat toate bogățiile realizate de noi 

pe parcursul Proiectului ,,De vorbă cu Toamna!”. Am cântat, am desenat, 

am recitat, ne-am întrecut în răspunsuri.  Am organizat o minunată 

expoziție cu lucrările noastre! 

Zâna Toamnă a sosit la noi în grupă, spre bucuria copiilor. Ne-

am luat la revedere de la mândra doamnă, la brațul căreia am învățat 

despre soare, despre nori, despre flori, despre culori, despre fructe și 

legume, despre frunze, vânt și ploi! Doamna Toamnă cea ghidușa ne-a 

îmbiat jucăușă să alegem din panere: prune brumării, mere cu obraji de 

soare, struguri dolofani și migdale amărui.  

Toamna, «anotimpul de chihlimbar», este pricepută la dărnicie și 

la belșugul rodului nu o întrece nimeni. Sub bagheta ei fermecată, 

fructele își primesc dulceața, legumele se coc bucuroase. 

 

Grupa mijlocie A ,,PETALE DE LUMINĂ” 

Educatoare: Agapie Luminița și Tărăboanță Angela 

 

PASIUNEA MEA 
 

A venit seara de Moș Nicolae. Mi-am lustruit ghetuțele ca în fiecare an. Dis-de-dimineață am cercetat 

cu nerăbdare ghetele și am fost extrem de dezamăgită. În loc de jucăria dorită, am descoperit o carte mare cu 

coperți colorate pe care erau desenate două fetițe și un împărat. Cu glasul trist, 

am citit titlul: Împărăția oglinzilor strâmbe, de Vitali Gubarev.  

După ce m-am întors de la școală, m-am gândit că ar trebui să mă 

apuc totuși s-o citesc ca să nu-l supăr pe Moș Nicolae. Lectura m-a captivat și 

nu am simțit când a trecut timpul. Aceasta a fost prima mea carte citită și din 

ea am învățat să ascult vorbele înțelepte ale părinților pentru că ei mă iubesc 

enorm și îmi doresc întotdeauna binele. 

Această întâmplare mi-a schimbat cu totul viața. Până în momentul 

acela îmi petreceam foarte mult timp în fața laptopului și jucându-mă pe 

telefon. Cartea aceea m-a introdus în lumea fascinantă a cărților și de atunci 

am citit multe cărți. 

Cu siguranță Moș Nicolae iubește copiii. El a văzut că eu mă 

îndreptam către un drum primejdios și a vrut să mă salveze. Îi mulțumesc. 

 

Daria Drăgănescu, clasa a III-a C 

Prof. înv. primar Elena Pușcașu   
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CUPA LICEELOR – DESCHIS LA DISTRACȚIE 
 

,,Cupa Liceelor – Deschis la Distracție” este cea mai nouă emisiune-concurs realizată la Iași, ce 

îmbină divertismentul de calitate cu studiul. Emisiunea a fost filmată marți, 16 aprilie, începând cu ora 18, în 

Palas Mall și va fi difuzată pe postul TV Antena 1 Moldova, pe dată de 28 aprilie 2019. Prezentatorii și 

producătorii emisiunii sunt cunoscuții actori și oameni de televiziune Vlad 

Baba și Erica Moldovan. 

Concursul ,,Cupa Liceelor – Deschis la distracție” își propune 

să descopere, să promoveze și să stimuleze: cultura generală, aptitudinile 

artistice (sportive, cooking, beauty), socializarea, într-un cadru educativ și 

distractiv, să dezvolte spiritul de echipă, de leadership, de competiție și 

valorile liceului implicat în concurs. 

Liceele participante la concurs au fost Liceul ,,Vasile Conta” din 

Târgu Neamț și Liceul  ,,Al.I. Cuza” din Iași. Sub îndrumarea atentă și 

vigilentă a doamnei director prof. Karina Ingrid Cojocariu, a doamnei 

profesor Lorena Timofte și a doamnei profesor Cristea Daniela, s-a format 

echipa  care a reprezentat Liceul ,,Vasile Conta” la acest concurs. Aceasta 

a fost alcătuită din elevii: Denisa Afloarei, clasa a XI-a (proba de cultură 

generală), Nicola Șerban, clasa a IX-a (proba artistică), Sebastiana 

Diaconu, clasa a XI-a (proba de beauty), Marcel Croitoru, clasa a X-a 

(proba sportivă), Casian Cehan, clasa a IX-a (proba de cooking). 

Prezentarea echipei a debutat cu un moment inedit, echipei 

noastre alăturându-i-se talentatul elev al liceului nostru, Alin Andone, din clasa I, în rolul lui Nică, care a fost 

aplaudat la scenă deschisă.  

La proba de cultură generală, ambele echipe au răspuns la 4 întrebări din următoarele domenii: 

Literatura română, Geografie, Social media și Istorie. Proba a început cu o întrebare ,,deschisă la distracție”, ce a 

fost adresată profesorilor, întrebare ce nu a fost punctată, ci doar a dat șansa echipei câștigătoare să își aleagă 

domeniul. Proba artistică a constat într-un moment de muzică și dans, jurizat de o doamnă profesoară de muzică 

de la Clubul Copiilor din Iași. Proba de beauty a fost o proba adresată cu precădere fetelor din echipă, care au 

trebuit să realizeze un ,,beauty moment” contra-cronometru și care a  fost jurizată de o persoană de specialitate. 

Proba sportivă a fost jurizată de un antrenor al clubului partener, care a propus exerciții sportive, ce au fost 

arbitrate în funcție de corectitudinea execuției și contra-cronometru. Proba de cooking  a fost jurizată de un 

master chef care a propus celor 2 echipe o competiție culinară contra-cronometru. La această probă, s-au 

implicat toți membrii echipei (5 elevi + un profesor). 

Concursul s-a desfășurat într-o atmosfera 

incendiară, echipa liceului nostru fiind susținută și 

încurajată de colegii care au format galeria. Proba 

Galeriilor a fost punctată pentru spectaculozitatea ei 

și pentru mesajul original transmis: „CONTA, NU 

UITA, CUPA AZI VA FI A TA! TRĂIASCĂ, 

TRĂIASCĂ, TRĂIASCĂ, SĂ TRĂIASCĂ ȘI 

IAȘIUL, ȘI NEAMȚUL, ȘI CONTA SĂ 

TRĂIASCĂ!” 

Pregătindu-ne pentru un concurs, noi elevii, 

avem ocazia să învățăm ce înseamnă perseverența, 

răbdarea și responsabilitatea. A participa la un 

concurs înseamnă a învața să accepți că te poți 

încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd și cei care câștigă. Deși pare paradoxal, un eșec poate fi o 

lecție mai importantă pentru noi decât un succes. Chiar dacă finalul acestui concurs nu a fost cel așteptat de noi, 

cu toate că ne-am dăruit și ne-m mobilizat exemplar, ne-am gestionat stările emoționale și astfel ne-am propus 

să nu renunțăm niciodată la visurile noastre.  

Voi relata, în rândurile care urmează, câteva din gândurile și impresiile participanților la acest concurs, 

toate luate la cald, la doar câteva ore de la finalizarea acestuia: 

 

,, Sunt încântată de modul în care am colaborat cu membrii echipei din care am făcut parte. Concursul 

«Cupa liceelor» ne-a ajutat să ne valorificăm unele cunoștințe acumulate prin studiu, la clasă, dar şi 

aptitudinile descoperite la nivelul activităților extrașcolare la care am participat. Totodată, acest concurs ne-a 

oferit încă odată ocazia de a dovedi faptul că Liceul «Vasile Conta» luptă pentru elevi, punând accentul pe 

unitate, performantă şi pe fructificarea talentelor.” 
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                    Denisa Afloarei, concurent 

 

 „Concursul «Cupa Liceelor» din cadrul 

emisiunii «Deschis la distracție» reprezintă o activitate la 

care prietenia, cooperarea și atitudinea nu au lipsit. 

Alături de alți 4 colegi și de doamna profesor care ne-a 

îndrumat, Lorena Timofte, am format o echipă care 

CONTeAză pentru liceul nostru. Chiar dacă nu am trecut 

mai departe în concurs, am câștigat experiență și prieteni 

noi.” 

                                  Nicola Șerban, concurent 

  

„Pentru mine, competiția aceasta a fost o 

experianță de neuitat din care am învățat nu doar că trebuie să fim uniți, că trebuie să oferim ajutor oricând, ci 

și că lucrul în echipă ne face pe toți să fim mai puternici! 

Contează pe noi!!!” 

Marcel Croitoru, concurent 

  

„De când m-am înscris la acest concurs, am gândit 

că este o oportunitate pentru a-mi testa limitele, pentru a 

dobândi încredere în mine și pentru a reprezenta cu mândrie 

liceul de care aparțin.” 

Casian Cehan, concurent 

  

„Impresia mea despre concursul «Cupa Liceelor» 

ediția de Paște este una foarte bună. A fost un prilej de a ne 

uni pentru a câștigă. A fost o experiența unică!” 

Adelina Radu, voluntar 

 

 „Experiența petrecută la concursul «Cupa liceelor» din cadrul emisiunii «Deschis la distracție» a fost 

una ce ne-a oferit mai multă experiență. Ne-a învățat să fim fericiți, indiferent dacă pierdem sau câștigăm, 

întrucât mereu se poate găsi ceva pozitiv. Putem să învățăm să ne stăpânim și să ascundem emoțiile, dar, în 

același timp, ne punem în funcțiune atât mintea ageră, cât și abilitățile teatrale. Deși nu am fost câștigătorii 

acestei ediții, am trecut peste asta cu zâmbete și bucurie.” 

Magdalena Șerban, voluntar 

  

„După părerea mea, concursul nu a fost doar o competiție în sine, ci și o modalitate de a cunoaște 

oameni noi, legând prietenii.” 

Alex Croitoriu, voluntar 

Casian Cehan, clasa a IX-a B 

Profesori coordonatori, Cojocariu Karina Ingrid, Timofte Lorena, Cristea Daniela, Hîngănescu Carmen 
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PORTRET DE ABSOLVENT: NICOLETA TĂRĂNTUȘ 
 

GÂNDURI DE AZI PENTRU EUL DE ALTĂDATĂ 

În pragul încheierii unei etape premergătoare realizării mele ca om, mă gândesc adesea, retrospectiv şi 

detaşat, la drumul pe care eu am ales să-l parcurg pentru formarea caracterului de acum. Privită din exterior, 

această alegere provoacă reacţii diferite, uneori contradictorii, căci poate fi percepută fie ca un gest motivat de 

lipsa curajului în faţa noului, fie ca un act de continuitate determinat de dorinţa de desăvârşire într-un mediu 

plăcut, constructiv şi familiar. Punctul în care mă aflu acum îmi oferă posibilitatea conturării unei imagini de 

ansamblu, care pledează în favoarea acestuia din urmă aspect – eu am decis să-mi clădesc experienţa 

educaţională sub semnul unei binecuvântări. 

Nu sunt puțini anii petrecuţi la 

„Vasile Conta” şi mă pot mândri cu asta, 

pentru că cei doisprezece ani m-au făcut să 

realizez acum, la o vârstă la care percep mai 

matur lumea şi propriile trăiri interioare, că 

fac parte din trupul şi sufletul liceului, că 

mă pot regăsi în totalitate în fiecare răsuflare 

de viaţă a acestuia. Şi pentru că nu pot scrie 

fără să-mi las imaginaţia ghidată de 

memoria afectivă, nu reuşesc decât să aştern 

pe hârtie cele mai sincere şi profunde 

gânduri ale mele. Oricât m-aş strădui să evit 

această idee banalizată din cauza repetării 

excesive în scrierile similare, ar fi chiar 

nepotrivit în cazul meu să nu spun că pentru 

mine „Conta” a fost şi este ca o a doua casă, 

ca o familie extinsă; şi este destul de simplu 

de înţeles de ce zic şi îmi asum acestea – 

întotdeauna m-am simţit protejată, iubită şi 

apreciată, înţeleasă şi ascultată, încă din 

primul moment în care am fost primită cu 

braţele deschise, în clasa I, şi până în 

prezent. 

Aici am crescut, m-am dezvoltat, 

mi-am descoperit talente pe care, într-un 

colectiv de excepţie, mi le-am perfecţionat, 

mi-am format personalitatea şi am devenit o 

adolescentă cu încredere de sine şi cu un 

oarecare renume de „artistă”. Iar acum, cu 

acest prilej, mă întreb: cum aş putea părăsi 

eu această „familie uriaşă” fără să las în 

urma mea amintiri şi realizări, colaborări, împliniri? La Liceul „Vasile Conta”, totul este posibil, iar acest lucru 

mi-a fost demonstrat prin numeroasele oportunităţi oferite de-a lungul timpului; astfel, am publicat prima mea 

carte cu ilustraţii, am susţinut expoziţii de artă, am participat la activităţi de voluntariat şi multe altele pe care 

mă abţin să le dezvălui tocmai pentru a nu epuiza misterul vieţii palpitante de elev care CONTeAză. Gândindu-

mă la toate, nu pot decât să fiu mulţumitoare şi să port în suflet respectul etern pentru toate orizonturile câte mi-

au fost deschise şi pentru bunăvoinţa de a fi primită într-o comunitate cu idealuri comune, unde visele pot prinde 

contur în realitate. 

Nu m-aş fi gândit niciodată că în momentul în care am păşit în lăuntrul acestui univers de miracole voi 

deveni şi eu, la rândul meu, un fragment cu însemnătate din inima liceului, care bate permanent pentru noi, cei 

care vom ajunge adulţii de mâine. Acum, când scriu aceste rânduri, mă simt asemenea unui copac bătrân şi 

înţelept, pentru că, luând decizia de a rămâne fidelă aceluiaşi pământ, mi-am dezvoltat rădăcini puternice, am 

crescut armonios şi vertical, privind permanent la acelaşi soare care să mă îndrume şi să-mi coloreze coroana de 

frunze şi flori, rodul muncii celor doisprezece ani. Finalitatea este inevitabilă, dar nu se petrece însoţită de 

gânduri deznădăjduite, întrucât face trecerea către un nou stadiu al vieţii care să reflecte energia pozitivă primită 

de la „Conta”. Înaintez cu speranţă spre bine, simţind că, pentru prima dată, CONTEZ, nu numai pentru cei 

apropiaţi din jurul meu, pentru familie şi prieteni, ci pentru o școală întreagă. 

 

      Nicoleta Tărăntuş, clasa a XII-a A 
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PORTRET DE ABSOLVENT: BORDEIANU IOANA 
 

AM CONTAT ȘI EU... 

Ani de liceu... cu emoții la română... scumpii ani de liceu... când la mate dai de greu. O, da!!! Sunt cele 

mai semnificative fraze ce reprezintă cei patru ani minunați din viața unui licean, cum și pentru mine 

simbolizează mult mai mult decât aș putea exprima în cuvinte. 

Parcă ieri eram în clasa a VIII-a și aveam o dorință arzătoare de a mă afla printre elevii admiși la Liceul 

„Vasile Conta”, iar, mai apoi, dorința a devenit 

realitate, bucurându-mă enorm. A fost alegerea 

cea mai bună de care nu-mi pare rău nici o 

secundă. Cine n-ar vrea să facă parte din acest 

liceu? Liceul tinereții, ce-ți aduce oportunități, îți 

deschide uși, te îndeamnă să vii cu drag și să 

relaționezi cu cadrele didactice mereu deschise 

pentru a te sfătui și îndruma. Așa m-am simțit eu 

aici, așa au fost cei patru ani ai mei, patru ani 

încărcați din care am învățat foarte multe, 

întrucât am avut de la cine, stând în preajma 

profesorilor ce sunt un exemplu demn de urmat.  

Cu mândrie, cu bucurie, dar și cu regret, 

spun că a fost o experiență unică, de neuitat, ce 

va rămane în sufletul meu, iar numele liceului îl 

voi rosti de câte ori voi avea ocazia, cu 

demnitate. Spun cu mândrie pentru că acest liceu 

m-a ajutat foarte mult atât în acumularea 

cunoștințelor, în pregătirea bagajului de 

informații pentru viitor, cât și în dezvoltarea mea ca adolescentă.  

Menționez că și talentul meu, cântatul, m-a purtat în diferite activități extrașcolare în care m-am 

implicat pe cât posibil și din care am căpătat experiență, o relație de prietenie cu cadrele didactice, putere și 

încredere în mine. Spun cu regret, întrucât anii au trecut foarte repede, iar timpul din clepsidra anilor de liceu a 

ajuns la sfârșit. Totul va rămâne o amintire, pentru că ușile liceului se închid pentru încă o generație printre care 

mă aflu și eu, iar ciclul vieții ne duce mai departe, unde ne așteaptă viitorul.  

Ceea ce contează cu adevărat este însă că am avut fericita ocazie să învăț în acest liceu, să fiu un 

produs al acestuia. Am încercat să las în urma mea numai lucruri de bine, o imagine ce nu va fi uitată de 

profesorii mei, una pe care și-o vor aduce aminte 

când vor auzi de numele meu, așa cum nici eu nu 

voi uita de contribuitorii la maturizarea și evoluția 

mea. 

Este incredibil cât de repede trece timpul și 

cum, printr-o singură clipire, niște copii se schimbă 

în oameni mari. Din punctul meu de vedere, Liceul 

„Vasile Conta” este o instituție ce își pune amprenta 

pe formarea caracterelor, a viitorilor oameni mari 

ce vor avea un rol important în societate. Nu am 

decât cuvinte de laudă pentru ceea ce reușesc să 

facă în acest liceu cadrele didactice în frunte cu 

doamna director Karina Cojocariu. Mulțumiri 

nemărginite le pot adresa tuturor celor ce au 

contribuit la formarea mea și au făcut din bobocul 

din mine o absolventă încrezătoare. 

Plec din acest liceu cu zâmbetul pe buze și 

cu lacrimi de bucurie, dar mai presus de acestea, 

plec cu noi cunoștințe ce doar acești minunați 

profesori le-au putut planta în mintea și sufletul 

meu, pentru a culege roade în viitor. 

Numărătoarea inversă a început, în curând va avea loc ultima strigare la catalog. Rămas bun, drag 

liceu! Mulțumită că am făcut parte din liceul care CONTeAză, sper ca și liceul să fie mândru de mine. 

 

Bordeianu Ioana, clasa a XII-a C 
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PORTRET DE ABSOLVENT: ALEX CROITORIU 
 

Nici nu știu cum sa încep, dar voi încerca, pe cât posibil, să o fac cronologic și să vă explic, pas cu pas, 

cum e să faci parte din familia „CONTA”. Abia intrat în liceu, am reușit destul de rapid să mă integrez printre 

cei din jur! Candidatura ca vicepreședinte în Consiliul elevilor mi-a oferit șansa să-mi iau inima în dinți și să mă 

prezint tuturor elevilor școlii, reușind să mă fac cunoscut și printre cei de 

a XII-a. Un mare salt al meu a fost participarea la Balul bobocilor unde 

am cunoscut mulți oameni, profesori noi (pe care nu-i aveam la clasă) 

care au reușit să mă facă să mă simt acasă.  

Colectivul tânăr de profesori mi-a oferit, pot spune acest lucru 

acum, șansa să mă dezvolt și să privesc lucrurile mult mai în detaliu și 

astfel că am învățat azi să pun punctul pe „i”, să văd esența și să impun o 

viziune. Clasa a IX-a mi-a oferit premiul de „Mister boboc”, acesta fiind 

o rampă de lansare și în viața de artist.   

În clasa a X-a, mi-am dezvoltat spiritul de voluntar, încercând 

să mă implic în cât mai multe activități (Ars Oeconomica; 

Anticomunism și represiune comunistă; Târgurile de oferte educaționale) 

care mai apoi aveau să mă ridice în ochii doamnei director. Schimbul 

profesorilor de la clasă, pentru mine, a însemnat foarte mult, reușind să-

mi dezvolt și mai mult capacitatea de a mă adapta la diferite situații. 

Acum urmează „BOOM-ul", clasa a XI-a, un an în care am 

reușit sa cunosc aproape toți profesorii din școală, cu care am legat relații 

elev-profesor foarte strânse, dar în special cu doamna director, de care 

îmi era frică doar din auzite, darămite să mai și colaborăm. Este o 

doamnă care a reușit să mă educe și care mereu și-a dorit să-i arăt ce pot, mereu cu un vibe pozitiv, care mă 

motiva să o fac și mai bine. Orele petrecute alături de tovarășul meu, Cosmin Diaconița, în biroul dumneaei, au 

fost LEGENDARE. Am fost implicat din prima într-un event de mari dimensiuni: „Aniversarea liceului – 20 de 

ani”, unde am colaborat cu toți domnii profesori de care am prins drag și vice-versa. Un eveniment în care am 

depus multe, foarte multe, foarte foarte multe ore de muncă, pentru ca, în final, să reușim sa creăm o poveste a 

liceului, ceva de neuitat. Am stat în liceu și până la 3 noaptea pentru a duce la bun sfârșit ce am început. Clasa a 

XI-a a fost BOOM-ul meu, reușind să mă fac văzut și plăcut în ochii cadrelor didactice. 

Iată-ne ajunși și în clasa a XII-a, moment în care anii de liceu, cu părere de rău, se vor sfârși. Este un an 

greu, în care, pe lângă pregătirile pentru examenul de bacalaureat, am reușit să surprind câteva evenimente 

importante (INOVAFEST; Hai la teatru; Cupa Liceelor) la care am luat parte cu mare drag. Deja îmi pare rău și 

am o durere pentru că nu mai pot sta în aceasta familie cu oameni minunați, cu un vibe pozitiv, săritori și care 

mereu își doresc performanță. Experiențele trăite în acest liceu m-au pregătit pentru viitor, m-au învățat cât de 

important e a tinde cât mai sus. 

În concluzie, vreau să vă spun că nu veți regreta venirea în LVC, care pentru mine nu a însemnat doar 

Liceul „Vasile Conta”, ci a însemnat Logică, Viziune, Creativitate. 

Alex Croitoriu, clasa a XII-a C 

 

PORTRET DE ABSOLVENT: SILVIU BĂLAN 
 

Pentru mine, personal, acești patru ani de liceu au însemnat un drum al maturizării în care am reușit, 

treptat, să îmi formez o concepție despre lume, să îmi fixez anumite idealuri și atitudini față de diverse aspecte 

ale vieții în general. Acum, când mă aflu „pe ultima 

sută de metri”, pot spune că o etapă importantă a vieții 

mele a ajuns la final. Din păcate, liceul nu putea ține o 

veșnicie.  

Care au fost activitățile la care am participat? 

Încă de la începutul clasei a IX-a, prezența străjerilor în 

Liceul „Vasile Conta” a fost una remarcabilă. Pe 

parcursul celor patru ani de învățământ liceal, am 

participat la diferite activități atât în cadrul școlii, cât și 

în afara acesteia. Cea mai importantă activitate la care 

am participat în acest liceu este marșul organizat cu 

ocazia Centenarului, eveniment în cadrul căruia, însoțit 

de ceilalți străjeri, am condus cele trei batalioane 

formate din câte 50 de elevi fiecare. Consider că prezența noastră în cadrul acestui proiect educațional a fost 
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unul importantă, deoarece a fost o activitate istorică, iar rolul nostru, al străjerilor, este exact acela de a pune în 

scenă momentele care au contribuit la istoria zbuciumată a României, acelea care au dus la formarea României 

Mari.  

De asemenea, participarea clasei din care fac parte la concursul „Bussines Plan” a fost una importanta 

pentru Liceul „Vasile Conta”, deoarece am reușit să reprezentăm cu mândrie această minunată instituție la 

diferitele întreceri la care ne-am calificat și de la care ne-am întors cu premii minunate. 

În urma participării la evenimentele organizate de liceu, am câștigat și lucruri materiale, dar cel mai 

important este că am legat noi prietenii cu ceilalți participanți. Consider că derularea activităților în cadrul unui 

liceu are o importanță deosebită pentru elevi, deoarece reprezintă o modalitate de a li se oferi acestora un nou 

orizont de așteptare, acela al devenirii lor ca adulți, al responsabilizării, al înțelegerii modului în care fiecare 

dintre ei trebuie să participe activ la viața de zi cu zi a școlii și nu numai. 

Sfatul  meu pentru elevii care vor călca pragul acestui liceu este să își urmeze visurile și să își respecte 

principiile până la capăt.   

Silviu Bălan, clasa a XII-a D 

 

 

PORTRET DE ABSOLVENT: ȘTEFANACHE PETRUȚ 
 

Ce  au reprezentat cei 4 ani de liceu pentru mine? Cred că principalul mijloc de formare a personalității 

pe care o am astăzi. Am învățat foarte multe lucruri, atât teoretice, cât și practice, care îmi vor folosi pe viitor, 

indiferent de domeniul în care voi activa. Dar, mai mult de atât, în acești 4 ani, mi-am format un caracter ce mă 

definește și pot spune că am trecut prin toate etapele 

maturizării și am trăit o mulțime de stări, care m-au 

dus de la agonie la extaz, creându-mi o viziune 

aparte asupra realității în care conviețuiesc. 

În decursul acestor ani am participat la: 

Balul Bobocilor, atât ca participant, cât și ca 

coordonator; piese de teatru; am făcut parte din 

trupa de dans a școlii; am fost unul dintre oamenii 

de bază a echipelor de handbal și de fotbal, alături 

de Coşofreţ Gabriel, împreună reușind să obținem 

rezultate foarte bune, sub îndrumarea domnului 

profesor Afloarei George. În cadrul asociației 

culturale „Străjerii Cetății Neamțu”, am participat la 

diferite evenimente organizate în școală, cum ar fi: 

întâmpinarea unor personalități culturale importante sau gărzi la spectacole. Am reprezentat, împreună cu 

colegul meu de trupă și, totodată, cel mai bun prieten, Polcovnicul Bălan Silviu, capul celor 3 batalioane de 150 

de persoane, care a desfășurat un marș, sub conducerea doamnei director Karina Ingrid Cojocariu, de la Liceul 

„Vasile Conta”, până la Primăria Orașului Tg. Neamț, cu ocazia sărbătoririi Centenarului, în ziua de 1 

Decembrie. De asemenea, firma FE Medieval Am S.R.L., concepută pe rolul nostru de străjeri și care a depins 

în totalitate de activitatea noastră (a mea și a lui Bălan Silviu), a reușit performanța de a obține locul al doilea, la 

etapa regională a competiției „Bussines plan” și nenumărate diplome la alte concursuri la care am participat. 

Consider că este important ca elevii să se implice în activitățile organizate de școală, deoarece, prin 

performanțele obținute, vor constitui atât o mândrie pentru cei din conducerea școlii, cât și modele de urmat 

pentru colegii lor, fie ei mai mici sau mai mari. Trebuie să recunosc că, dacă nu mă implicam în toate aceste 

activități, poate că aveam mai mult timp pentru învățat sau pentru alte activități constructive, dar nu regret 

niciun moment că am ales să fac parte din toate aceste proiecte, de pe urma cărora am obținut o mulțime de 

diplome, care-mi vor fi de folos pe viitor, dar mai mult de atât, am câștigat foarte mulți prieteni, atât elevi, cât și 

profesori și, mai important de atât, am câștigat aprecierile acestora, fapt ce-mi creează mereu o stare de bine și-

mi aprinde mereu dorința de a evolua și de a obține rezultate din ce în ce mai bune. 

Ce sfat am pentru elevii care vor călca pragul Liceului „Vasile Conta”? Luptați pentru dorințele 

voastre! Nu vă lăsați niciun moment pe tânjală, pentru că mai târziu în viață veți regreta. Ascultați de cine vă 

vrea cu adevărat binele și învățați cu ardoare și pasiune, pentru că nu învățați pentru profesori, școală sau pentru 

părinți…, ci învățați pentru voi! Pe voi vă construiți în acești 4 ani, care sunt cei mai minunați ani ai 

adolescenței. De altfel, sfatul meu este să vă implicați în orice, pentru a avea ocazia de a descoperi cea mai bună 

variantă a voastră! 

 

Ştefanache Pavel-Petruţ, clasa a XII-a D 
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ATITUDINEA ELEVILOR FAȚĂ DE CONSUMUL DE 
ETNOBOTANICE ȘI DROGURI 

STUDIU DE CAZ LA LICEUL „VASILE CONTA” 
 
În perioada mai-iunie 2018, prof. Pintilie Radu-Mihail a realizat și aplicat un chestionar elevilor de la 

Liceul „Vasile Conta” referitor la atitudinea acestora față de consumul de etnobotanice și de droguri. La studiu 

au participat elevi din clasele a VII-a – a XII-a. S-au înregistrat 144 de răspunsuri. Chestionarul a fost distribuit 

cu ajutorul platformei online google.classroom, înregistrată la Universitatea de Vest Timișoara. Chestionarul 

are 6 întrebări. Toate întrebările sunt obligatorii. 

 

Chestionar  

1. După părerea ta, consumul de droguri este de 

actualitate? * 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu știu 

2. Care este motivul pentru care se consumă 

droguri ? (se pot alege mai multe variante) * 

a) Curiozitatea 

b) Anturajul 

c) Dorința de a trăi experiențe noi 

d) Altele: ........................................................... 

3. Unde ai aflat prima dată de existența drogurilor/etnobotanicelor? * (discoteci, petreceri, localuri) 

a) pe stradă 

b) Dorința de a trăi experiențe noi 

c) școală 

d) mass-media 

4. Ai fi tentat să consumi droguri/etnobotanice? * 

a) nu, categoric 

b) aș dori să încerc un drog /etnobotanic slab 

c) poate, nu m-am gândit 

5. Ţi s-au oferit vreodată droguri/etnobotanice? * 

a) nu 

b) poate, dar nu am știut că sunt droguri/etnobotanice 

c) poate, nu m-am gândit 

d) da, dar am refuzat 

e) da 

6. Ai cunoștință de efectele pe care le produce consumul de droguri/etnobotanice asupra 

organismului? * 

a) nu 

b) da 

c) nu am suficiente cunoștințe 

7. Ce soluții propui pentru lupta antidrog? * 

     Răspunsul dvs.......................................................... 

 

Concluzii: 

1. La chestionar au răspuns 144 de elevi. 68,1% dintre respondenți sunt de gen feminin și 31,9% sunt 

de gen masculin. 

2. 75,7% dintre respondenți provin din mediul rural și 24,3% provin din mediul urban. 

3. Vârsta respondenților a fost între 12-18 ani. S-au înregistrat 2 respondenți cu vârsta mai mare de 

20 de ani. 

4. La prima întrebare: „Consumul de droguri este de actualitate? ”, 50,7% dintre respondenți au 

răspuns „Da”, 29,2% au răspuns „Nu” și „Nu știu” au răspuns 20,1%;  

a) Din cei 50,7% respondenți care au răspuns „Da”, 38,19%  sunt de gen F, iar 61,81% sunt de gen B. 

b) 32,7% dintre respondente au vârsta cuprinsă între 14-16 ani, iar 50,91% dintre respondente au 

vârsta cuprinsă între 16-18 ani. 
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FIGURA 1 RĂSPUNSURI LA ÎNTREBAREA 1 

 

La întrebarea nr. 2, elevii respondenți au 

ierarhizat motivele pentru care se consumă 

etnobotanice și droguri astfel: 

a) „Anturajul” ocupă primul loc; 

b) „Curiozitatea” se află pe locul secund; 

c) „Dorința a trăi experiențe noi” se află pe 

locul al III-lea; 

d) 59,18% dintre respondenții care au ales 

„Anturajul” sunt de gen F;  

5. Elevii care au ales la întrebarea 2 

varianta „Anturaj”, se încadrează în grupele de vârstă 

astfel: 

a) 36,73% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (14-16] ani; 

b) 24,49% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (16-18] ani; 

c) 20,41 dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (12-14] ani. 

6. Elevii care au răspuns „Anturaj” la întrebarea 2 provin din mediul Rural în proporție de 73,47%, 

din care 61,11% sunt de gen F.  

a) Adică, există o vulnerabilitate a elevelor care provin din mediul rural (care fac naveta) în ceea 

ce privește consumul de etnobotanice/droguri și aceasta se datorează Anturajului. 

7. Având în vedere că elevii au putut opta pentru mai multe variante la întrebarea 2, se pot corela 

răspunsurile astfel: 

a) 20,93% dintre respondenți pot lua decizii să consume etnobotanice/droguri în cadrul 

anturajului, motivând „dorința de a trăi experiențe noi”. 

 

FIGURA 2 RĂSPUNSURI LA ÎNTREBAREA 2 

 

8. În ceea ce privesc soluțiile privind lupta 

antidrog, elevii au răspuns: 

a) „Poliția să fie mai atentă”. 

b) „Să nu se mai poată procura foarte 

ușor”. 

c) „Părinții ar trebui să vorbească cu 

copiii lor despre aspectele urate ale drogurilor”. 

d) „Aș vrea ca la școală să ni se 

prezinte detalii despre droguri, fumat și tot ce este 

dăunător vieții ! 

e) „Propun niște controale periodice 

ale poliției în toate barurile și cartierele”. 

f) „Fiecare să-și aleagă mai bine 

anturajul, deoarece eu sunt de părere că în grup se 

încurajează unul pe altul ca să facă această prostie 

și uneori grupul de prieteni poate avea o influență greșită”. 

g) „Crearea unui "curs" în spații publice din mai multe orașe. Să se explice ce conțin aceste 

substanțe, rezultatul negativ pe care acestea îl aduc”. 

h) „Cred că în școli ar trebui organizate mai multe campanii anti- drog”. 

                             

Recomandări: 

1. Introducerea în cadrul orelor de dirigenție a unor lecții pentru conștientizarea pericolului 

consumului de etnobotanice și de droguri începând cu clasa a VII a; 

2. Discuții cu părinții privind conștientizarea calității anturajului în care se află elevul; 

3. Participarea profesorilor la cursuri care prezintă modalitățile de identificare a consumatorului de 

etnobotanice/droguri, modalitățile de consiliere a elevilor consumatori. 

 

Profesor Radu-Mihail Pintilie 
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ANTREPRENORIAT 
 

Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă în identificarea și urmărirea unei oportunități de 

afaceri, în scopul valorificării acesteia. Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în 

timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea care obișnuia să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni 

artizanii bogăției”.  

De-a lungul timpului mai multe instituții 

naționale și internaționale având ca principală 

activitate studierea mediului și a comportamentului 

antreprenorial au definit antreprenorul astfel: „Un 

antreprenor este o persoană care, pe baza unor clauze 

și condiții contractuale, se obligă să presteze în 

favoarea altei persoane și organizații, diverse lucrări 

(industriale, de construcții, etc.), în schimbul unei 

recompense dinainte stabilite.  

De obicei, aceste lucrări sunt părți 

componente ale unui proiect.” sau „Antreprenorul care contactează cu subantreprenori părți din lucrarea pentru 

care s-a angajat față de beneficiar, se numește antreprenor principal. Răspunderea pentru întregul proiect ii 

aparține antreprenorului principal. Contractul prin care antreprenorul se obligă față de beneficiar să execute un 

anumit proiect se numește contract de antrepriză.” Cea de-a doua definiție este mai puțin cuprinzătoare, dar 

introduce concepte noi privind activitatea unui antreprenor. 

Antreprenorii au personalități foarte diferite și care nu se încadrează într-un tipic, dar antreprenorii de 

succes împărtășesc un set de caracteristici comune. 

Acestea include: 

 Un stil de management participativ – 

sunt dispuși să împartă puterea; 

 O nevoie mare de creație;  
 Experiență sau aptitudini de 

monitorizare și / sau vânzare; 

 Tenacitate – nu sunt ușor de descurajat; 

 Dorința de a trăi cu incertitudini, în 

special incertitudini financiare; 

 Lipsiți de prejudecăți – pentru a asculta 

criticile constructive; 

 Flexibilitate – au capacitatea de a se 

schimba atunci când datele arată că merg pe o cale 

greșită; 

Antreprenorii în mod obișnuit creează și 

inovează pentru a construi ceva de valoare recunoscută în  

cadrul oportunităților de piață. 

 În mod obișnuit - nu se pot stăpâni să 

nu acționeze antreprenorial; 

 Creează – încep de la zero și dau la viață la ceva ce nu a existat înainte; 

 Inovează – sunt capabili să 

depășească obstacolele care ar opri pe cei mai muți 

oameni, transformă problemele și riscurile în 

oportunități, și văd ideile până la aplicarea lor finală; 

 Construiește – rezultatul procesului 

de inovare; 

 De valoare recunoscută – include 

valoarea lor economică, comercială, socială sau 

estetică; 

 Oportunități de piață – șanse pentru a 

exploata o nevoie de piață recunoscută. 

 
Apostol Steliana-Georgiana, clasa a IX-a B 

Profesor coordonator, Timofte Lorena 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarh
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic_al_XIV-lea
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COMUNICAREA DIDACTICĂ 
 

 

Termenul „comunicare” provine din limba latină (communicare) şi înseamnă „a face în comun”, „a 

pune în comun”, „a participa la întreţinerea a ceea ce este comun” (Encyclopaedia Britannica, 1972, p. 203). 

Comunicarea a fost înţeleasă, încă din trecut, ca orice mesaj pe care fiecare individ îl utilizează în anumite 

împrejurări (Asher, 1994).  

Escarprin (1980, p. 128) afirmă despre comunicare că nu înseamnă numai a emite şi a primi, ci 

înseamnă a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi care se încrucişează unele pe altele. Prin 

urmare, comunicarea reprezintă procesul prin care un individ primeşte, receptează, dar şi transmite spre celălalt 

anumite mesaje, în vederea schimbării comportamentului individual sau de grup (Dumitriu, 1998; Sălăvăstru, 

2004; Şoitu, 2002). 

 

 
                                                                           

Calitatea comunicării este esenţială pentru reuşita actului pedagogic, de aceea comunicarea didactică 

influenţează foarte mult reuşita sau eşecul şcolarului (Cerghit, 1996). Astfel, prin comunicarea didactică se 

transmit informaţii, opinii, sentimente, idei, atitudini, sugestii atât de la un individ la altul, cât şi de la un individ 

la un grup sau de la un grup la alt grup (Haines, 1998).  

Ţinând cont că alături de sintagma comunicare didactică se utilizează şi sintagma comunicare 

educaţională, autoarea Dorina Sălăvăstru (2004, pp. 190-191) precizează o serie de condiţii pe care trebuie să le 

îndeplinească simultan o comunicare pentru a fi considerată didactică: 

●comunicarea trebuie să fie un act intenţionat, iar intenţia să vizeze schimbări în cunoaşterea, 

afectivitatea, comportamentul sau acţiunea celui ce receptează comunicarea; 

●comunicarea trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat şi să se deruleze după anumite principii 

care ţin de  formarea celuilalt; 

●în cele mai multe cazuri, această comunicare se realizează în instituţii specializate (grădiniţă, şcoală, 

universitate); 

●eficienţa comunicării trebuie să fie supusă evaluării în raport cu un ideal stabilit de modul de organizare 

a actului.  

Trebuie să ştim că există şi acte de comunicare care se desfăşoară în afara instituţiilor specializate, ceea 

ce înseamnă că se realizează fenomene educaţionale. Educaţia implică o multitudine de acţiuni, realizate cu sau 

fără voia individului, explicite sau implicite, sistematice sau nesistematice, acţiuni care ajută la formarea 

personalităţii acestuia. Astfel, educaţia se realizează, nu numai în cadrul instituţionalizat, ci şi în familie, în 

grupurile de copii. Modul de influenţare a celorlalţi indivizi, chiar dacă se realizează în spaţiul instituţiei sau în 

afara ei, intră în sfera comunicării educaţionale.  

Se poate susţine faptul că o comunicare didactică este o comunicare educaţională, chiar dacă cea din 

urmă cuprinde o sferă mai largă. Profesorul, la clasă, realizează atât o comunicare didactică, cât şi una 
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educaţională, deoarece acesta produce anumite schimbări în personalitatea elevilor în momentul în care pune în 

aplicare un anumit tip de influenţă (Sălăvăstru, 2004). 

După cum am observat, procesul comunicării implică anumite componente care interacţionează: 

emiterea şi receptarea mesajului, mesajul, canalul şi contextul comunicării, feedback-ul.  

Literatura de specialitate prezintă mai multe forme ale comunicării, fiecare clasificată în funcţie de 

anumite criterii. Luminiţa Iacob (2008) enumeră şase criterii ale comunicării. În funcţie de criteriul partenerilor, 

comunicarea poate fi intrapersonală (cu sine), interpersonală, adică între două persoane, în grup mic şi publică 

(auditoriul este un public larg). După statul interlocutorului, deosebim comunicarea verticală de cea orizontală, 

iar după codul folosit, putem cataloga comunicarea ca fiind verbală, paraverbală, nonverbală şi mixtă.  

Finalitatea actului comunicativ cuprinde comunicarea accidentală, subiectivă şi instrumentală, iar 

criteriul capacităţii autoreglării cuprinde comunicarea lateralizată sau unidirecţională şi nelateralizată. În ceea ce 

priveşte natura conţinutului există comunicare referenţială, operaţională sau metodologică şi atitudinală. 

Indiferent de natura ei, comunicarea este un element foarte important, fără de care viaţa noastră nu şi-ar 

putea urma cursul firesc. 

 

Profesor Mihaela Pavăl 

 

 

ETICA ÎN AFACERI 
MOTTO: „ETICA INFLUENȚEAZĂ RELAȚIA DINTRE MANAGER ȘI ANGAJAȚI.” 

 

Etica în afaceri este una din ramurile specializate ale eticii aplicate, care se preocupă cu principiile 

morale şi cu problemele morale sau etice care apar în cadrul mediului de afaceri. Ea reflectă filosofia aferentă 

mediului de afaceri, o ramură a filosofiei care se preocupă cu 

aspectele filosofice, politice şi etice ale economiei şi mediului de 

afaceri.  

Este important de ştiut că în multe state, ca de exemplu 

în Statele Unite ale Americii, companiile, în special cele mari, au 

statut legal de persoană, cu toate drepturile şi datoriile pe care le 

implică acest status.  

Normele etice diferă de la o unitate economică la alta, de 

la o ţară la alta, la fel, există diferenţe în diferite ramuri ale 

economiei naţionale. Complexitatea normelor ce reglementează 

comportamentul etic, precum şi rolul diferit pe care îl joacă, 

impune necesitatea clasificării lor. 

Toate normele etice pot fi ierarhizate în trei nivele: 

Nivelul mondial se bazează pe valori umane şi sunt 

fixate în „Principiile businessului internaţional” – cod de etică 

internaţional, primit în anul 1994 în Elveţia de către reprezentanţii 

companiilor de vază şi consultanţi în business din S.U.A., Japonia şi Europa de Vest. Nivelul macro reprezentat 

de principii etice, realizate în codurile de etică ramurale şi naţionale. Nivelul micro fiind format din factorii care 

genereaza un comportament etic. 

Problemele etice care intră în sfera eticii în 

afaceri includ, printre altele, drepturile şi datoriile 

prezente în relaţiile dintre o companie şi angajaţii, 

furnizorii, clienţii şi vecinii săi, precum şi 

responsabilitatea pe care o are o companie faţă de 

acţionarii săi.  

Principalele modalităţi de implementare a 

eticii în afaceri sunt politicile interne ale companiilor 

şi ofiţerii de etică. În ceea ce priveşte politicile 

interne ale companiilor, acestea fac de obicei parte 

din programe mai largi de etică şi conformitate şi au 

ca obiect principal conduita etică a angajaţilor. Ele 

pot lua forma unei declaraţii generale de intenţie a 

companiei, dacă sunt scrise într-un mod foarte 

general, sau a unui cod de conduită, dacă detaliază 

modul în care trebuie să se comporte angajaţii în 

diverse situaţii. În ceea ce priveşte ofiţerii de etică, aceştia au responsabilitatea de a evalua implicaţiile etice ale 
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activităţii companiei la care lucrează, de a face recomandări în legătură cu politicile etice ale acesteia, precum şi 

de a disemina informaţii legate de etică între ceilalţi angajaţi ai companiei în cauză. O altă importantă îndatorire 

a ofiţerilor de etică este de a descoperi sau chiar a preveni acţiunile lipsite de etică sau, în unele cazuri, ilegale.  

Pentru că în mediul de afaceri să se vadă o schimbare în bine în ceea ce priveşte etica, trebuie să existe 

în cadrul tuturor companiilor o cultură organizaţională care să încurajeze mereu respectarea unui set unitar de 

valori morale şi un comportament etic, lucru care poate fi realizat doar prin efortul comun al tuturor actorilor din 

mediul de afaceri.  

 

Achiriloaiei Robert, Andrieș Mihaela, clasa a XI-a D 

                                                            Profesor coordonator, Atudosiei Iuliana 

 
 

CE, UNDE ȘI CUM VOM FI TAXAȚI ÎN MILENIUL III? 
 

World Bank Group și PricewaterhouseCoopers au publicat recent un raport numit “Paying 

Taxes 2018“, cu subtitlul  “O analiză a ultimelor evoluții și a tendințelor istorice” care vorbește despre 

ultimii 13 ani de date și analize privind sistemele de taxare din 190 de economii ale lumii. 

Autorii raportului explică chiar din introducere că acum o generație nici nu se puteau imagina 

facilitățile pe care revoluția produsă de dezvoltarea tehnologiei informației le oferă astăzi cetățenilor. 

Printre nenumăratele înlesniri ale activitățillor zilnice datorate IT-ului, se numără și ușurința cu care 

lumea afacerilor înregistrează, colectează, și transmite datele cele mai diferite și modalitatea în care 

cetățenii și companiile își plătesc taxele. A fost remodelată total și eficientizată și comunicarea dintre 

administrații și plătitorii de taxe, felul în care sunt selectate companiile pentru audit și modul în care 

sunt realizate respectivele audituri. 

Eficientizarea sistemului taxării și impozitării este fundamentală pentru orice guvern din 

lume, având un impact semnificativ direct asupra societății – din taxe și impozite se obțin fondurile 

pentru sănătate, cultură și infrastructură. Iar tehnologia informației ajută cetățenii să își  folosească 

mai bine timpul dedicat plățlor și reduce posibilitățile de eroare. Guvernele au costuri mai mici pentru 

colectare – este nevoie de mai puțini funcționari publici atunci când computerele preiau din sarcina 

oamenilor.  

O mare putere de stocare a datelor și o putere de calcul crescută ajută autoritățile să detecteze 

mai ușor evaziunea financiară și să urmărească și să înregistreze un volum mare de tranzacții 

financiare. Posibilitatea apariției corupției, la contactul între funcționari și plătitorii de impozite și taxe 

se reduce odată cu apariția sistemelor computerizate. 

Studiul “Paying Taxes 2018” descrie situația actuală dar vorbește și despre business-ul 

mileniului III. Marile întrebări care se pun la ora actuală sunt: Ce să taxăm? Unde să taxăm? Cum să 

taxăm? Tehnologia informației, globalizarea, schimbările climatice sunt marile provocări ale 

economiei viitorului și implicit și ale sistemului de taxe și impozite. 

O altă mare provocare este îmbătrânirea populației din țările cu cele mai însemnate economii 

– din lumea occidentală și din China (în 2030 China va fi țara cu cea mai puternică economie, 

depășind SUA). 

Lumea afacerilor devine din ce în ce mai “virtuală”, și mai globalizată, desfășurându-se pe 

interfețele digitale. Acest lucru face mai greu de identificat și de localizat geografic sursa profitului, 

așadar pune probleme foarte dificile în calea taxării pe o piață digitală. În acest context, colectarea de 

taxe se va axa mai mult pe proprietate, pe taxarea vânzărilor și pe taxarea muncii, toate acestea fiind 

mai ușor de “localizat geografic” și de taxat. Datorită faptului că în lumea occidentală populația 

“îmbătrânește”, taxarea ar putea să se axeze, în viziunea autorităților publice la nivel global, mai mult 

pe proprietatea și pe averea cetățeanului, care pot fi impozitate și taxate, chiar în afara activității 

economice ca angajat sau antreprenor. 

Cooperarea internațională în ceea ce privește taxarea și stoparea evaziunii financiare va 

deveni foarte importantă pentru oricare dintre țările lumii care dorește să se dezvolte în prima parte a 

acestui secol de început de mileniu. 
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Taxarea companiilor pentru efectele pe care le produc mediului înconjurător poate deveni în 

viitor o sursă importantă de venituri în contextul schimbărilor climatice. 

România se situează pe locul 42 din 190 – ceea ce nu e rău – între sistemele de taxare 

analizate în întreaga lume. Poate acest loc se datorează și inerțiilor uriașe ale statelor cu economii 

puternice sau, la polul opus, ale statelor slab dezvoltate. De inserat posibilitatea ca statele cu economii 

puternice să fie inerțiale pentru că marile companii / oamenii cu averi mari vor să păstreze un status 

quo (1% din populația lumii deține 50% din averea globală) și în ceea ce privește taxarea. Iar statele 

slab dezvoltate au întârzieri din cauza birocrației / corupției care nu are niciun interes să eficientizeze 

sistemul de taxare. 

În România ambele fenomene sunt prezente – birocrația luptă pentru păstrarea privilegiilor, 

iar marile averi sunt taxate la fel ca și conturile unor proprietari de garsoniere. Nu avem totuși entități 

antireformatoare atât de bogate încât să dețină controlul unor mase semnificative de bani, iar corupția 

se diminuează. 

Raportul scoate în evidență, desigur, exemplul deosebit al Estoniei care face o notă distinctă 

între toate țările lumii pentru eficiența interacțiunii între administrație și cetățean și companii. Tot 

sistemul de plăți, orice tip de comunicare este realizat digital, informatic, ca dovadă că există și 

posibilitatea unui viitor fără niciun fel de funcționar la niciun fel de ghișeu al administrațiilor 

financiare. Guvernul estonian oferă 600 (șase sute!) de servicii electronice cetățenilor, inclusiv 

completare de formulare și plata taxelor online, votarea online în campaniile electorale sau 

consultarea online a fișelor medicale pentru fiecare cetățean. Estonia a trecut inclusiv la cărțile de 

identitate electronice pentru fiecare cetățean. 

Ar fi interesant ca și funcționarii publici români să facă rapid excursia în Estonia, să se 

informeze asupra sistemului care îi va face să regândească total modul în care își vor desfășura în 

viitor activitatea în folosul public. Și să se reinventeze. 

 

Profesor Bălan Simona-Elena 

 

 
FAMILIA CREȘTINĂ 

 

Întrucât recent s-a desfășurat Referendumul pentru clarificarea textului articolului 48 din 

Constituţia României privind definirea căsătoriei am considerat să evidențiez câteva aspecte importante 

cu referire la subiectul ,,familia creștină”. 

 

Ce este familia? 
După învăţătura Sfintei noastre Biserici, familia este un aşezământ dumnezeiesc şi temelia vieţii de 

obşte. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în 

faţa sfântului altar. Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de 

Dumnezeu în om. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se 

va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup" (Efes. 5, 31). Cea dintâi 

familie s-a întemeiat în rai, având ca preot şi martor pe însuşi Dumnezeu. „ 

Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul Lui Dumnezeu 

l-a făcut; a făcut barbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: 

creşteti şi va înmulţiţi şi umpleţi pământul" (Fac.1, 27-28). 

 

Care sunt însuşirile familiei creştine? 
Însuşirile familiei creştine se desprind din învăţătura sfintei 

Biserici despre căsătorie şi sunt:   

1) Unitatea şi egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin 

legătura dintre un singur bărbat şi o singură femeie. „Fiecare (bărbat) să-şi 

aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său" (I Cor. 7, 2). 

Sfânta noastră Biserică nu îngăduie legătura dintre bărbat şi mai multe femei, căci aceasta înjoseşte femeia. în 

familia creştină femeia este soţie, adică tovarăşa de viaţă şi împreună - lucrătoare cu bărbatul, în toate.  

Creştinismul a ridicat femeia din starea de injosire faţă de bărbat, în care se găsea mai înainte, şi a 

aşezat-o în toată vrednicia ei de fiinţă creată „după chipul lui Dumnezeu", precum spune Sfântul Apostol Pavel: 

„Nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus" (Gal. 3, 28). 

http://www.mitropolia-ro.de/index.php/catehizare/754-familia-crestina
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Astfel, creştinismul a arătat pentru prima dată că femeii i se cuvine aceeaşi preţuire ca şi bărbatului. Numai mult 

mai târziu, orânduielile omeneşti i-au recunoscut şi ele femeii drepturi şi îndreptăţiri alături de bărbat. 

 2) Dragostea şi buna învoire dintre soţi. Când sila, sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la 

întemeierea unei familii, atunci rareori traiul între soţi este fericit.    

3) Curăţia. Soţii să nu fie în apropiata înrudire trupească şi sufletească. Prin canoanele sale, sfânta 

noastră Biserică a stabilit gradele de rudenie, care fac cu neputinţă încheierea căsătoriei.    

4) Sfinţenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin Taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel 

numeşte căsătoria, prin care se înfiinţează familia, Taina mare, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată, în 

Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 32). Pentru însemnătatea pe care familia o are în viaţa de obşte, binecuvântarea 

dumnezeiască este de neapărată trebuinţă.  

5) Trăinicia. Căsătoria să fie pentru toată viaţa, căci: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă" 

(Matei 19, 6). Iar Sfântul Apostol Pavel spune: „Celor ce sunt căsătoriţi le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia 

să nu se despartă de bărbat. Iar dacă s-a despărţit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său; tot aşa, 

bărbatul să nu-şi lase femeia" (I Cor. 7,10-11). în afară de moartea trupească, sfânta Biserică îngăduie 

desfacerea legăturii dintre soţi (divorţul) numai din pricini morale asemănătoare morţii trupeşti, cum sunt: 

necredincioşia (adulterul), sau alte legături trupeşti neîngăduite (Matei 19, 9). Sfânta noastră Biserică îngăduie 

recăsătorirea soţilor văduvi. 

Care este scopul familiei? 
După învăţătura sfintei noastre Biserici, scopul familiei este: 

1)  Naşterea de copii, spre înmultirea neamului omenesc şi a credincioşilor sfintei Biserici; 

2)  Ajutorarea soţilor întreolaltă, pentru uşurarea vieţii; 

3)  Ocrotirea moralităţii soţilor. 

Care este însemnătatea familiei pentru viaţă? 
S-a mai spus că omul este creat pentru viaţa în societate (de obşte), adică pentru a trăi împreună cu 

semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el" 

(Fac. 2,18). Cea dintâi formă a vieţii de obşte este tocmai familia. Pe familie se întemeiază apoi toate celelalte 

forme de viaţă.  

Dar familia nu este numai sâmburele din care crește obştea (societatea) omenească, ci ea este şi cel 

dintâi aşezământ de creâtere morală a omului, neapărat necesar pentru bunăstarea societăţii.  

Familia este rasadniţa de virtuţi şi izvor de întărire morală. în sânul ei îşi primeşte copilul primele 

îndrumări de viaţă, care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci, dacă temelia bunei creşteri a 

copilului este dragostea şi întelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi şi cel mai bine în familie. Numai 

părinţii au dragoste faţă de copiii lor în măsura cea mai mare şi numai ei au 

prilej potrivit şi îndelungat să înţeleagă deplin firea fiecărui copil al lor.  

Pentru a-şi putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei, de a creşte 

oameni cinstiţi în orice privinţă, familia creştină trebuie să se călăuzească 

după îndrumările morale sănătoase care se găsesc în învăţătura sfintei 

noastre Biserici Ortodoxe, păstrătoarea adevărurilor veşnice. 

Care sunt datoriile soţilor unul către altul? 
1)  Iubirea şi stima reciprocă. Soţii sunt datori să se iubească şi să 

se cinstească unul pe altul. Aceasta datorie răsare chiar din unirea lor prin 

căsătorie, căci ei „nu mai sunt doi, ci un trup" (Matei 19, 6). Sfântul 

Apostol Pavel spune: „Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată; asemenea 

şi femeia bărbatuLui" (I Cor. 7, 3). 2)   Credincioşia. Să-şi păstreze unul 

altuia credincioşia făgăduită în faţa altarului.  

3)  Ajutorarea. Să se ajute unul pe altul în chip desăvârşit şi să 

lucreze împreună pentru cele trebuitoare vieţii, împartăşind împreună atât 

bucuriile cât şi greutăţile ei.    

4)   Curăţia şi cumpătarea. Să trăiască împreună în dreptate, curăţie şi cumpătare.  

5)  Munca împreună fi desăvâirşirea morală. în orice împrejurare, soţii sunt datori să se lege cât mai 

strâns unul de altul, să-şi împlinească lipsurile, să-şi desăvârşească însuşirile şi darurile şi să lucreze împreună 

pentru propăşirea morală a fiecăruia şi pentru buna educaţie a copiilor lor, având drept călăuza poruncile 

creştine. În felul acesta, viaţa creştină de familie va fi curată şi sănătoasă, va fi şcoală de virtuţi, roditoare de 

bine pământesc şi ceresc. 

Din cine este alcătuită familia? 
Familia este alcătuită din părinţi şi copii. Părinţii au datorii faţă de copii, iar copiii faţă de părinţi. 

Mai cuprinde familia şi alte persoane? 
Da. Pe lângă părinţi şi copii, familia mai cuprinde şi pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, 

toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte şi să se ajute, iar felul acesta de viaţa să pătrundă în toată 
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societatea omenească, adică în marea familie a neamului omenesc. în această mare familie a omenirii, care, după 

învăţătura creştină, are ca Tată pe Dumnezeu, toţi oamenii sunt fraţi între ei, prin Hristos. 

Aşadar, familia creştină trebuie să fie vatră în care focul dragostei să nu se stingă niciodată şi de la care 

să se încălzească omul şi obştea omenească. 

 

Profesor Sandu Marius-Emanuel 

 

VIAȚA 
 

Un lung tren ne pare viața 

Ne trezim în el mergând 

Fără să ne mai dăm seama  

Unde ne-am suit și când. 

             Fericirile sunt halte 

             Unde stăm câte-un minut, 

             Până să ne mai dăm seama 

             Sună, pleacă, a trecut. 

Iar durerile sunt stații 

Lungi de nu se mai sfârșesc, 

Și în ciuda noastră parcă 

Tot mai multe se ivesc... 

             Arzători de nerăbdare  

             Înainte tot privim, 

             Vrem s-ajungem tot mai iute 

             La vreo gară ce-o dorim... 

Ne trec zilele, trec anii 

Clipe sfinte și dureri, 

Așteptând hrăniți de visuri 

Noi momente de plăceri. 

Mulți copii voioși se urcă 

Câți în drum n-am întâlnit 

Iar câte-un bătrân coboară 

Trist, de forțe istovit. 

Vine-odată însă vremea 

Să ne coborâm și noi, 

Ce n-am da atunci o clipă 

Să ne-ntoarcem înapoi! 

         Căci pe când privim în urmă 

         Plângem timpul ce-a trecut, 

          Sună gara veșniciei 

          Am trăit, dar n- am știut... 

 

Apopi Irina-Mihaela, clasa a IX-a B 

Profesor coordonator, Timofte Elena-Lorena 

 

 

 

MATEMATICA, ASUL DIN MÂNECĂ AL FIECĂRUI OM. 
JOCUL DIDACTIC, ASUL DIN MÂNĂ AL FIECĂRUI 

PEDAGOG 
 

Matematica este disciplina care, prin însăși existența ei, are menirea de a forma o gândire 

investigatoare. Este știința cea mai operativă, care are cele mai multe și mai complexe legături cu viața. 

Rolul educației matematice este acela de a fi suport pentru formarea culturii științifice și de a forma 

abilități, de a raționa corect și de a aplica matematica în situații concrete. Misiunea educației matematice este 

pregătirea pentru piața muncii, cultura matematică 

fiind considerată o cale de acces către cariere de 

succes. 

Există o logică a lucrurilor, o logică a 

Universului pe care cel ce pătrunde tainele matematicii 

n-o contestă și nu încearcă s-o schimbe. Cel mult 

încearcă să o înfrumusețeze. Nichita Stănescu spunea 

că “n-ai cum să vezi logic, dacă nu ești zănatic”. 

Parafrazându-l, am putea afirma că “n-ai cum să vezi 

logic, dacă nu vezi matematica în tot ceea ce ne 

înconjoară”. Căci ce altceva este matematica dacă nu 

un exercițiu al minții, pregătitor pentru marile 

probleme ale vieții, ale profesiei, ale carierei? Ce 

altceva poate fi matematica dacă nu saltul peste timp, de la stadiul de gândire teoretică, lipsită de profunzime, la 

cel de gândire empirică, făuritoare de creații noi? Ce altceva poate fi matematica dacă nu asul din mânecă al 

fiecărui om, factorul esențial în adaptarea lui la cerințele mereu crescânde ale societății? 

Indiferent în ce domeniu va lucra omul zilelor noastre, și cu atât mai mult omul viitorului, trebuie să 

posede o bună pregătire matematică. Mai mult, matematica nu este doar o știință, este un act de cultură, este 

unul din modurile fundamentale ale gândirii umane. 
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Copilăria se caracterizează prin joc. Ceea ce pentru adult este munca, pentru copil este jocul. Jucându-

se, copilul descoperă și cunoaște lumea înconjurătoare. Dacă la vârsta preșcolară jocul reprezintă activitatea 

principală a copilului, la vârsta școlară mică, jocul didactic este o formă accesibilă și plăcută de învățare activ-

participativă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea 

elevilor. 

Asul din mânecă al fiecărui pedagog - jocul didactic 

face ca activitatea de învățare să fie una atractivă, pe care 

elevii nu o percep ca obligație, ci dimpotrivă, o doresc. El 

facilitează demersul didactic și ușurează activitatea 

profesorului, întrucât poate fi folosit atât ca metodă de predare-

învățare, cât, mai ales, ca mijloc util de consolidare și  de 

aplicare a cunoștințelor însușite. În ierarhia metodelor active 

folosite atât în învățământul preșcolar, cât și în cel primar, 

jocul didactic își găsește locul cu maximă eficiență, el fiind o 

punte de legătură între joc, ca tip de activitate dominantă în 

grădiniță, dar și activitate specifică școlii - învățătura. 

Urmărind cu precădere dezvoltarea gândirii, a 

inteligenței, a spiritului de observație, exersând operațiile de 

analiză, sinteză, comparație, generalizare jocul didactic 

matematic constituie o bază reală pentru înțelegerea 

conceptelor matematice. Jocul didactic matematic oferă preșcolarilor numeroase și variate ocazii de depășire a 

stadiului de concret și face mai ușoară și plăcută trecerea către general și abstract. Prin joc se formează 

deprinderile de muncă independentă, perseverența și ambiția, pentru învingerea dificultăților, atitudinea 

disciplinată, de respect față de coleg și coechipier. Cooperarea în realizarea sarcinilor jocului conduce la 

formarea spiritului colectiv, iar competitivitatea angajează la efort toate capacitățile elevului, fără a produce 

oboseală.  

Noi amintim jocul didactic a fi un “as” pentru că reprezintă cea mai valoroasă metodă utilizată la clasă, 

întrucât transformă procesul de învățare într-unul plăcut și preferat de elevi; pe lângă aceasta, se află în 

„mâneca” oricărui profesor. 

 

Nicoleta Tărăntuș, clasa a XII-a A  

 
 

JURNAL 
                                                                                                           Joi, 8 noiembrie 2018, Tg.Neamţ 

Dragă jurnalule, 

 

 Astăzi, mai mult ca sigur, a fost o zi de o frumuseţe aparte şi sper să rămâi surprins, la rândul tău, de 

cele pe care ţi le voi relata. Timpul a rupt orice barieră, astfel trecând în zbor. Încă de când m-am trezit, lumina 

aurie de prin ferestre lăsa unduiri fermecătoare pe podea, asigurând o zi plină de surprize. M-am ridicat din pat 

şi cu o amară forţă, parcă de sfârşit de toamnă, mi-am făcut patul, am deschis fereastra lăsând vântul purtător de 

bucurie să împrospăteze camera. În cele din urmă, am trecut cu 

paşi mici spre birou, unde, scufundată în matematică, limbi 

străine, geografie, viaţa prindea alte contururi în timp ce ochii 

mei şireţi furau priviri bibliotecii.  
Am plecat spre şcoală, lăsând în grabă gândurile, cu 

toate că ştiam că mă vor urmări, mă vor lua şi mă vor face să mă 

gândesc doar la frumuseţea oferită de universul vegetal al lui 

brumar ce va face loc curând iernii, cu solemnitate. Ajunsă în 

şcoală, în loc de discuţiile despre teme, glasurile colorate ale 

colegilor ofereau urări, semn că onomastica mai multora prinse 

contur. La ora de limba şi literatura română, am întâmpinat-o pe 

doamna profesoară cu sclipiri în suflet simţind pozitivitatea radiind în jurul nostru. Restul orelor, de parcă ar fi 

fost cuvinte aşternute pe file de cerneală, scrise pe fugă, au trecut rapid. Drumul spre casă, de o tăcere sobră fost 

completat de parfumul fructelor târzii şi de foşnetul frunzelor în culori contrastante. Ajunsă în bucătărie, mi-am 

preparat un ceai unde îmi puteam vedea ochii, nu azurii, ci galbeni: eram un personaj fabulos, un copil cu 

minţile furate de jocurile variate.  
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Mi-am făcut temele, iar apoi, urmându-mi arhaicul obicei: am luat din biblioteca colorată o nouă 

faşcinantă lume de hârtie ce aştepta să fie descoperită. M-am dus spre pat şi numaidecât am simţit că sunt 

învăluită de graţia nopţii, armonia fiind perfectă: doar respiraţia mea se auzea şoptit, pierzându-şi din intensitate 

constant. 

 Pe mâine,  

                               A ta, Georgiana 

 

Filioreanu Diana-Georgiana, clasa a VI-a B 

Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 

 

 
TOAMNĂ, BUCURIE ŞI AMICALITATE 

 

O mireasă de o frumuseţe încântătoare şi un vânt purtător de bucurie. O coroană de frunze şi o boltă de 

miresme. Toamna şi-a pus primele amprente, iar soarele din ce în ce mai timid, caută un nor plumburiu după 

care să se ascundă. Totuţi, undeva, pe un plai fermecător, sub a Neamţului cetate, mulţi elevi cu amicalitate 

cinstesc toamna, ba chiar şcoala. Două clase inimoase de la Liceul „Vasile Conta”, nu prea mari, de clasa a VI-

a, unindu-şi forţelele au făcut tot ce se putea mai bine.  

Fructele, de un parfum puternic, pentru că mult s-au osândit 

sub soare, au fost făcute gem, compot, dulceaţă. Dar legumele, fiind 

mai venerabile, s-au făcut zacuscă. Şi totuşi, oare, a avut cine să le 

admire? Da, au avut, printr-o expoziţie! Unele, mai îngâmfate au 

ieşit în faţă, iar aşa, fiecare, s-a bucurat de admirare. 

Universul vegetal e supărat, dar noi l-am arătat: o planetă, 

un nor, apa, plantele, omul, animalele, dar evident, şi o 

prezentatoare! Am format o echipă şi am discutat deschis… Despre 

ce? Despre poluare! Dar unde? Într-o scenetă fermecătoare! Dar 

pentru că ne place să arătăm în jocuri ale imaginaţiei propriile 

talente, unii elevi au urcat pe scenă, alţii au exponat desene, alţii au scris texte despre Centenar, fiind premiaţi.  

În Săptămâna Școala Altfel, împreună cu ai noştri diriginţi, Cojocaru Emilia şi Miclescu Corneliu, am 

demonstrat că colegialitatea şi munca în echipă e foarte importantă, că ea te formnează. Dar noi, sperăm ca în 

viitor, acest text va rămâne o piedică în calea uitării: vom arăta tuturor că suntem, am fost şi vom fii uniţi, mai 

ales acum, în anul Centenar! 

 

Filioreanu Diana-Georgiana, clasa a VI-a B 

Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 

 
MAMA, EROINA MEA 

 

Într-adevăr, mama este eroina mea ,exemplul meu demn de urmat în viață. Deși acest cuvânt este doar 

un substantiv comun simplu, numărul singular, gen feminin, chiar articulat cu articolul hotărât, pentru mine are 

o însemnătate aparte. Nu pot descrie doar prin niște cuvinte iubirea mea nemărginită și respectul meu nespus 

față de ea. Mi-ar trebui romane pentru a-mi exprima tot ceea ce simt eu şi sunt ferm convinsă că merită mai mult 

decât tot ce aș putea eu să-i ofer... 

Ea este cea care îmi dă încredere în mine și mă ajută să îmi împlinesc  visul ,spunându-mi că prin 

muncă, tot ceea ce îți dorești se va împlini. Când rostesc cuvântul „mama”, mă gândesc la toate lucrurile 

imposibile pentru noi, dar posibile pentru ea. Deseori ne lăsăm bătuți, fără niciun strop de speranță și ambiție, pe 

când mama luptă din greu pentru a ne oferi tot ceea ce avem nevoie .Este o 

eroină care mereu reușește să-și apere puișorii. Ochii ei senini mă privesc mereu 

cu multă iubire, iar duioșia din glasul ei melodios mă îndrumă  spre calea cea 

bună și mă ajută să diferențiez binele de rău. Afecțiunea maternă pe care mi-o 

dăruiește zilnic, din ce în ce mai mult, este cel mai frumos lucru într-o relație cu 

copilul  tău. Deseori îmi vine să plâng  și mă gândesc mult cum a putut mama 

mea să țină doi copii în pântecul ei, timp de nouă luni de zile. Toate aceste 

sacrificii imense pe care le-a făcut și încă le face o diferențiază de o simplă 

femeie. Fără ea, fără sprijinul ei nu aș mai fi existat. Chiar dacă după ce vine de 

la serviciu este obosită și nu mai are nicio putere, ea mereu își găsește timp 
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pentru noi. Cel mai dificil serviciu este, cu siguranță, este să fii mamă. Această ființă minunată mereu are  putere 

și nu știu de unde...Dar crescând, cu timpul am aflat acest mister nedeslușit de mine: Dumnezeu îi trimite putere 

deoarece toate mamele sunt niște îngeri trimiși de la Cel de Sus pentru a avea grijă de toți copiii și pentru a le 

transmite toată căldura sufletească ce există. 

Am nevoie de ea și de mângâierea ei la fel cum are nevoie Pământul de Soare. O iubesc mai mult decât 

ieri și mai puțin decât mâine și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a oferit o asemenea comoară! 

 

Georgiana Apostol, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 

 
    

MAMA MEA, EROUL FAMILIEI MELE 
 

 Mama mea este eroul familiei mele. Ea face toate eforturile că să ne fie nouă bine. Ea da întotdeauna 

dovadă de curaj iubire și dăruire. Ea este cea care muncește de dimineață până seară. Când mă trezesc dimineața 

ea este trează, micul dejun este pe masă, hainele sunt călcate și casa este curată. Mama este singura persoană 

care te întâmpina cu un zâmbet cald și același chip 

luminos care se uită la tine cu răbdare. Nu există rază 

de soare sau stea care să strălucească ca ea. Ea este 

singură persoană care te așteaptă acasă îngrijorată, 

rugându-se să fii bine. Acest erou are niște calități 

supranaturale pe care numai „mama” le poate avea. Stă 

de fiecare dată să te asculte când ai o problema și îți 

este alături orice ar fi, se supără uneori…dar ne iartă de 

fiecare dată. Niciodată nu am văzut o persoană mai 

bucuroasă că mama când te vede zâmbind sau trist 

când te vede plângând, nu te lasă să suferi singură orice 

ar fi. Ea este acolo lângă tine. Nu am cuvinte să îi 

mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le face pentru 

mine .O iubesc extrem de  mult. Ea ar face orice pentru 

noi. Când am căzut ea m-a ridicat, când am zâmbit am 

zâmbit împreună și când am plâns ea m-a făcut fericită. Ce ne-am face noi fără mama? Fără zâmbetul acela 

senin care să ne facă ziua mai frumoasă.  

Îi mulțumesc mamei mele pentru toate încurajările și zâmbetele primite de la ea. Te iubesc, mama! 

 

Alexandra Năstase, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 

 
MAMA - EROUL VIEȚII MELE 

 

Pentru mine, mama este una dintre razele Soarelui ce mă ocrotește, iar eu sunt o mică stea, ce mereu 

este vegheată de lumina blândă a acesteia. Aceasta, orice ar fi, are grijă ca toate să fie la locul lor.  

De câte ori mă lovesc, aceasta mă sărută și îmi spune că 

mă voi vindeca repede. În zilele ploioase în care cerul este 

supărat, cu fulgere scânteietoare și tunete înfricoșătoare, mama 

mă lua în brațe și îmi spunea că după fiecare supărare cerul îşi 

revine odată cu venirea unui grandios curcubeu. Când sunt rănită 

și doborâtă la pământ, mama îmi întinde mâna pentru a mă 

ridica. Unul dintre îngerii pe care Dumnezeu i-a trimis pe 

pământ este Ea, ființa cea mai de preț din viața mea pe care mă 

pot baza mereu și care îmi este alături în fiecare moment dificil. 

Când trec prin-un  moment greu, neștiind ce să aleg, tot Ea este 

cea care îmi arată calea cea bună. Mama este persoana de la care 

voi putea cere un sfat, știind că este cea care îmi vrea 

întotdeauna binele, iar sfaturile ei mă ajută mereu. Activitățile 

desfășurate împreună cu mama, jocurile, plimbările îmi vor 

rămâne in minte și îmi vor umple inima de bucurii. 
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Îmi iubesc mama foarte mult pentru că este luna ce răsare noaptea pe cerul presărat cu stele argintii și 

îmi umblă prin vise, făcând ca acestea să se îndeplinească. 

 

      Lorena Ilinca, clasa a V-a B 

Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 

 

MÂNDRĂ SĂ FIU ROMÂNCĂ 
 

„România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. 

E patria celor dispăruți şi a celor ce va să vie.” Barbu Ştefănescu Delavrancea 

România, ţara mea pitorească şi culturală, cu munţi înalţi plini de comori (Munţii Carpaţi), dealuri 

semeţe şi câmpii înverzite, cu Dunărea şi Delta sa uimitoare, cu Marea cea Neagră şi nemărginită. Aici, te poţi 

juca prin zăpada strălucitoare, poţi înota privind stelele, poţi sufla în păpădii, crezându-te urmaşul lui Gheorghe 

Zamfir. Ne mândrim cu Burebista, Mihai Viteazu, 

Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi 

şi mulţi alţii.  

Aceasta este superbă, nu doar prin formele ei 

de relief, atât de diversificate, cât şi prin tradiţii, 

obiceiuri, dar şi prin portul popular, pe care oamenii îl 

îmbracă cu respect. Bunicii noştri ne-au învăţat să 

ţinem fruntea sus, să vorbim româneşte (,,Limba 

noastră-i o comoară.”- Alexei Mateievici) şi să spunem 

cu mândrie ,,Sunt român!”. Poporul român şi-a apărat 

cu perseverenţă ţara, drepturile şi libertăţile. Trebuie să 

conştientizăm lupta strămoşilor noştri, să le oferim 

respectul şi mulţumirea celor care au trăit vremuri grele 

şi şi-au găsit scopul: lupta în război pentru apărarea pământului românesc, România devenind astfel un cadru în 

care orice român putea trăi demn, după bunul lui plac. 

La 1 Decembrie 1918 Marea Adunare a hotărât unirea Basarabiei, Banatului şi Transilvaniei la 

,,România mică”, formată din Moldova şi Ţara Românească. Tot în această dată, mii de persoane adunate la 

marele eveniment au resetat ceasul românilor,aceştia devenind o familie mare, unită. România este o stăpână 

absolută, cunoscută sub numele de ,,Patria Mamă”. Acum trăim într-o ţară în care găsim liniştea munţilor, 

vuietul mării, în care timpul parcă a uitat să mai treacă. Decembrie, o lună friguroasă, devine un simbol specific 

ţării noastre.  

Pentru fiecare român, 1 Decembrie 2018 este un nou răsărit de soare, un nou moment de reflexive 

asupra idealurilor noastre ca naţiune.  

 

          Ana-Maria Acsinte, clasa a VIII-a C 

          Profesor coordonator, Filip Oana-Mihaela 
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PISOIUL NEASTÂMPĂRAT 
 

     Prima oară când am luat  

     Un pisoi adevărat, 

     Eram foarte bucuroasă 

     Că am un pisoi acasă. 

     Dar pisoiul a crescut, 

     Doar probleme mi-a făcut .  

  

     Într-o zi de luni, frumoasă , 

     M-a chemat mama în casă 

     Și mi-a zis , cu supărare, 

     Că e pisoiașu-n baie . 

     L-am certat, l-am pedepsit, 

     Dar el nu s-a cumințit . 

 

     Așa că-ntr-o zi mai urâțică, 

     L-am dus la a mea bunică 

     Și i-am zis, cu întristare, 

     Să-l închidă-n fuga mare , 

     În cușcă la Greieruș, 

     Un cățel mic, jucăuș. 

 

     Pisoiașul s-a speriat tare 

     Și-a plecat în goana mare . 

     De atunci e cumințel; 

     Nu mai am treabă cu el . 

     Îl ador și îl iubesc . 

     -Greieruș, îți multumesc ! 

                              

DENISA  BUCUR, clasa a V-a A 

MAMA 
 

Atunci când m-am născut, 

Pe scumpul tău chip am văzut 

Un zâmbet frumos, 

Chiar miraculos, 

Care mă încălzea, 

Ca o rază de soare mă  atingea. 

 

Nu voi uita niciodată 

Acea clipă sacră, 

Când de la școală ai lipsit 

Că pe lume eu am venit. 

 

Ai fost lângă  mine 

Și la greu,dar și la bine, 

O zână ce m-a iubit 

Și  m-a îngrijit. 

 

Primii pași când i-am făcut 

Tu m-ai ajutat și m-ai îndrumat. 

 

Pe lume mi-ai dat două surioare 

Pe care le îndrăgesc și le iubesc, 

Și pentru asta, dragă mamă, 

          Îți mulțumesc ! 

                     

LUCA ELENA-DANIELA, clasa a V-a A 

 

 

 
RECHINUL 

 

      Rechinul mare și fioros 

      Stă întotdeauna , în mare, acolo jos. 

      Doar că urcă la suprafață , 

      Să găsească măcar vreo rață. 

      Sau, dacă se poate , 

      O zi și-o noapte să stea la pândă , 

      Căci o rață n-o s-ajungă; 

      Ar fi în stare să mănânce un tren cu tot cu 

locomotive 

      Și dacă-l întrebi : „De ce?”, n-are motive.    

     

     El înspăimântă toată lumea      

     Și te face să te simți aiurea. 

     Într-adevăr e dur, e mare , 

     Dacă te prinde nu mai ai scăpare . 

     Dar, totuși , eu cred 

     Că-n inima lui de piatră  

     Este și-un pic de iubire , 

     Dragoste și fericire . 

     Însă , orice-ar fi , 

     Eu știu  că de mâncat nu se va liniști ; 

     Că așa e dat să fie: 

     Dumnezeu știe ce știe ! 

 

                             DENISA  BUCUR, clasa a 

V-a A 

 
URSUL BRUN 

 

Ursul cel morocănos,  

Mare, dar și frumos, 

Câteodată hibernează, 

Alteori mai și vânează. 

 

El nu trăiește în oraș,  

Căci doar nu e iepuraș. 

El trăiește în pădure 

Să mănânce fragi și mure. 

 

Ursul trăiește în peșteri 

Și face cât zece meșteri 

Căci peștera bine și-o aranjează 

S-aibă loc când hibernează. 

 

Când pui el are,  

Le aduce de mâncare, 

Le aduce pești, fragi, mure, 

Tot ce e bun în pădure. 

E și foarte familist 

Dar nu așa economist.    

 

                        DENISA  BUCUR, clasa a V-a A 

 

Profesor coordonator, Cristea Daniela                           
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          ION CREANGĂ 

                                        

Într-o zi, precum se știe ,  

Am compus o poezie. 

E despre un om, se pare , 

Ce e un scriitor mare. 

 

El Ion Creangă se numește  

Și-a fost iute ca un pește . 

Când mătușa Mărioara l-a alergat, 

Pentru că multe cireșe, din pom, a furat, 

El  normal că a scăpat.  

 

Dar mătușa, enervată,  

A venit acasă la al lui tată 

Și i-a spus tare supărată  

Că au o odraslă îngâmfată . 

 

L-au certat, l-au pedepsit .... 

Ce credeți, s-a cumințit ? 

 

Ba bine că nu, 

Căci tot el a furat și pupăza din tei ,  

Care-l trezea pe la ora trei  

Și-l enerva foarte tare . 

Chiar l-a dus la disperare ! 

 

Și-a ascuns-o chiar în pod . 

Dar mătușa și-a dat seama  

Și-a venit acasă la mama. 

Dar Nică-al nostru , cum i se mai spunea, 

A ascuns-o altundeva. 

 

Numai că n-a lăsat-o mult 

Și-a dus-o în obor,  

S-o vândă cu-n schimb ușor. 

Dar un bătrân a luat-o  

Și intenționat a scăpat-o . 

 

Și așa s-a terminat cu pupăza, 

Care iar cânta și-l deranja. 

 

Dar aventurile nu s-au terminat aici , 

Să nu v-apuce alte frici, 

Căci, acolo-n Humulești , 

Cu Nică-s multe povești . 

 

                                DENISA  BUCUR         

                                  clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

 

Profesor coordonator, Cristea Daniela 

 

 

 

 

 

                    

ION CREANGĂ 
 

Creangă  sau  Nică  cel  din  poveste, 

Care  astăzi  nu  mai  este, 

Sufletul  mi  l-a  umplut   cu  bucurii, 

Citind numai o carte cu peripeții. 

 

La scăldat el când a fost, 

Fără  haine s-a întors. 

La cireșe a plecat , 

Cânepa a înnodat. 

Pupăza el a furat, 

Moșneagul  l-a încurcat. 

 

Obraznic fiind mereu, 

El a încurcat-o la greu. 

Și poezia s-a sfârșit, 

Iar eu v-am înveselit. 
 

 LUCA ELENA-DANIELA, clasa a V-a A 
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ACT 1 
SCENE 1 

NARRATOR: Last summer three friends Annie, Sam and Harry had their life adventure!  
                      They went on a hiking trip... to the enchanted Mountain of Diction!  
Why was it called that? No one was able to get there, because there lived some clever elves, beautiful 

fairies and powerful wizards!  
Our friends discovered the mystery of this enchanted mountain! Harry was excited about their trip, Sam 

was interested in learning about something new and Annie was ready for the trip challenges.  
HARRY: Hip! Hip! Hooray! This trip will be the most exciting of all!  
SAM: Yes, it will be! I can’t wait to see the enchanted mountain! It is said that people learn a lot of 

amazing things there!  
ANNIE: Stop talking! Let's have fun! Let's go to the Magic Purple Forest! (She is very serious.) 
HARRY: (He is wondering): Whom could we meet in this magical forest?  
SAM: We could meet talking animals, fairies, witches, wizards, elves, trolls, giants or dragons!  
HARRY: Listen! We’re hearing strains of relaxing fairy music! (Some fairies are dancing.)  
SAM: Perhaps it’s the soft sound of the fairies’ wings!  
ANNIE: Oh, look at those fairies! They are dancing so gracefully! I love dancing! 
HARRY: The magic of the fairies’ realm is beckoning to us...   
SAM: Everywhere we can feel the fairytale in this forest!  
ANNIE: Oohhhh… The trees are purple lollipops, the grass is yellow ice cream and the flowers are orange 

mushrooms!  
SAM: There are lots of brightly coloured birds. They are awesome! It’s great to live here!  
HARRY: The sky is green and the rainbow is pink. We can see it even if it isn’t raining. 
ANNIE: I’m amazed by the beautiful nature and incredible music... Is this place real or imaginary? 
HARRY: I don’t know... I think it’s real...  
SAM: Look at those fluffy silver clouds! They are gathering above this forest and are rolling up!  
ANNIE: They are smiling and winking at us!  
SAM: That cloud looks like a leprechaun! Wow! The leprechaun is approaching us... 
HARRY: He is short and fat. He has some pointed green ears and a red beard.  
SAM: He is wearing a green coat, a green hat and some shining black shoes.  
ANNIE: Gee! Hi! Who are you? 
LUCKY PATRICK: I’m the Leprechaun of the Magic Purple Forest!  

      (He is reciting.) ‟I’ve got a heart of gold!  
                                 I am hot, not cold.  
                                 I’m happy and nice, 
                                 I’m in paradise! 
                     I live in this magical forest, 
                     I run fast and I’m honest.  
                     I’m old, but nobody told 
                     under the trees I hide gold! 
                     I'm Lucky Patrick!  
                     It's time for a trick!”  
                     Let’s play a challenging game! 
                     If you want to continue your trip, you will have to say some tongue twisters!  
                     It’s good training for your pronunciation, concentration and attention! My nickname is Mr. 

Tongue Twister! 
SAM: Oh, no! What kind of game is this? Tongue twisters are difficult! 
LUCKY PATRICK: You have to say three tongue twisters QUICKLY AND CORRECTLY THREE TIMES! NO 

MISTAKES!!!  
                                Ha! Ha! Ha! START BABBLING!  
ANNIE: Let’s try! Harry, you are very good at them!  
HARRY: Okay, I like practising my English pronunciation!  
LUCKY PATRICK: Listen to this tongue twister and say it correctly: ‟Red leather, yellow leather.” 
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HARRY: ‟Red leather, yellow leather.” 
SAM: Well done, Harry! Now it’s my turn! 
LUCKY PATRICK: Sam, listen to this tongue twister and say it correctly:  ‟Greek grapes, Greek grapes.” 
SAM: ‟Greek grapes, Greek grapes.”   
LUCKY PATRICK: Annie, listen to this tongue twister and say it correctly: ‟She sells seashells by the 

seashore.”  
ANNIE: ‟She sells seashells by the seashore.” Tongue twisters are fun! 
LUCKY PATRICK: Hmm! Oh, no! I CAN’T BELIEVE MY... GREEN EARS! (Patrick is crying.) 
ANNIE: What happened to you? 
LUCKY PATRICK: Waaah! I’m... crying when someone says these tongue twisters so correctly!  
                               I’m just kidding! WONDERFUL!!! YOUR PRONUNCIATION IS VERY GOOD!  
                               You have just passed the first test!!! You can get a coin of gold and a shamrock of 

emerald!  
                               And... you are my guests! My house is that green cave! You can explore it!  
CHILDREN: Thank you very much, Lucky Patrick! 
LUCKY PATRICK: Do you like milk and honey? 
CHILDREN: Yes, we do! 
LUCKY PATRICK: Pay attention... it is raining milk and honey tonight!  

                                “I’ve got a heart of gold…” (He is singing and dancing.) 
NARRATOR: Patrick sang and danced. Then... suddenly he smiled, winked at us and disappeared!  
                        Did it rain milk and honey that night? Did they drink milk and honey?  

SCENE 2 
NARRATOR: The next morning the three friends went on their adventure!  
                       On their way they arrived in a village, where they met a lot of friendly and happy people. 
HARRY: Hi, there! How are you? 
HAPPY JUSTIN: Hello! I’m fine, thank you! What about you? Where are you going, dear children?   
SAM: We’re fine, too, thanks! We’re going to the Mountain of Diction!  
HAPPY JUSTIN: How nice! How interesting! How smart children!!!  
                             I’m so sorry for you... but you have to pass the second pronunciation test if you want to 

go on your journey!!!   
                             By the way, I’m Happy Justin, the Wizard of Diction Land!                                                                                                                            
SAM: Oh, no! Not again! 
ANNIE: Another game!?! 
HAPPY JUSTIN: You’ll have to say three tongue twisters! How fast and clearly can you say them?  
HARRY: Let’s try to pronounce them fast and correctly! 
HAPPY JUSTIN: ONLY ONE ATTEMPT!!! GOOD LUCK! LET’S HAVE FUN!  Harry, listen to the tongue 

twister and say it:  
                            ‟I can think of six thin things, but I can think of six thick things too.” 
HARRY: ‟I can think of six thin things, but I can think of six thick things too.” 
HAPPY JUSTIN: Sam, listen to the tongue twister and say it:  
                             ‟If two witches were watching two watches, which witch would watch which watch?”  
SAM: ‟If two witches were watching two watches, which witch would watch which watch?” 
HAPPY JUSTIN: Annie, listen to the tongue twister and say it: ‟If you want to buy, buy, if you don't want 

to buy, bye bye!” 
ANNIE: ‟If you want to buy, buy, if you don't want to buy, bye bye!” 
HAPPY JUSTIN: AMAZING!!! You have passed this test!!!  
CHILDREN: Yippee! Hooray! Hoorayyy! We did it!!! 
HAPPY JUSTIN: HATS OFF TO YOU!  
                          ‟Smart, ambitious and excited 
                           My friends say you live for fun! 
                           My wife says you’re open-minded, 
                           English makes you professional speakers in the sun!” 
                           I’d like to offer you a diploma and the magic book of the tongue twisters and jokes!  
                           You’ll need this book for the next stage! Keep practising tongue twisters and jokes and 

have fun! 
ANNIE: Thank you so much, Happy Justin! And now... 
SAM: ... the NEXT stage...  
HARRY: ... to MOUNT of DICTION! 
HAPPY JUSTIN: Yes! It’s challenging for the best actors! Hurry up, dear children! It’s late! Here is my 

secret house! Come in, please! 
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ACT 2 
SCENE 1 

NARRATOR: The Wizard’s house was unbelievable. They came in it and they saw a long hall with many 
doors all the way round.  

                       Happy Justin knocked on the first door... 
HAPPY JUSTIN: I have to say a password: ‟Knock, knock!” 
HAPPY MARY: ‟Who’s there? ” 
HAPPY JUSTIN: ‟Justin. ” 

BEAUTIFUL BETTY: ‟Justin who? ” 
HAPPY JUSTIN: ‟Justin time for dinner!” 

A beautiful lady is opening the door of the dining room. 
BEAUTIFUL BETTY: SURPRISE!!! Welcome to our fairytale party, Annie, Sam and Harry! 
HAPPY JUSTIN: I’d like to introduce you my sister, Beautiful Betty! 
  CHILDREN: Nice to meet you, Beautiful Betty! 
BEAUTIFUL BETTY: Nice to meet you, dear children!  
‟Betty Botter bought some butter  

  But she said ‟this butter's bitter 
  If I put it in my batter 
  It will make my batter bitter, 
  But a bit of better butter 
  Will surely make my batter better.” 
  So she bought a bit of butter 
  Better than her bitter butter 
  And she put it in her batter 
  And her batter was not bitter. 
  So t'was better Betty Botter 
  Bought a bit of better butter.”  

CHILDREN: WOW! EXCELLENT, BEAUTIFUL BETTY!  
ANNIE: I’m impressed! The room is decorated with roses, multicoloured balloons, shining golden crown 

lollipops and fluffy marshmallow pillows...  
HARRY: Everything is very well-organized! 
SAM: Thank you so much for your surprise, Beautiful Betty!  
NARRATOR: The menu was delicious! They ate some quail soup, roast venison and baked sweet potatoes 

and rainbow cake.  
                        They drank fig juice in goblets! Yummy!   
           Afterwards, they told jokes, sang songs and danced. They all were very happy! It was a perfect 

fairytale party for everybody!  
           (They are singing and dancing.)     We’re having a lovely fairytale party,  
                                                                      Everyone’s coming along! 
                                                                      We’re having a lovely fairytale party  
                                                                      Let’s all sing the ‟Knock, knock!” song! 
HAPPY JUSTIN: Annie, Sam, Harry, are you ready for some ‟Knock, knock!” jokes? 
CHILDREN: Yes, we are! 
ANNIE: ‟Knock, knock!” 

HAPPY JUSTIN: ‟Who’s there?” 
ANNIE: ‟Annie!” 
HAPPY JUSTIN: ‟Annie who?” 
ANNIE: ‟Annie body home?” (They are laughing.) 

SAM: ‟Knock, knock!”  
BEAUTIFUL BETTY: ‟Who's there?”  
SAM: ‟Sam!”  
BEAUTIFUL BETTY: ‟Sam who?”  
SAM: ‟Sam day you'll recognize me!” (They are laughing.) 
HARRY: ‟Knock, Knock!” 

LUCKY PATRICK: ‟Who’s there?” 
HARRY: ‟Harry!” 
LUCKY PATRICK: ‟Harry who?” 
HARRY: ‟Harry up and let’s go to the Mount of Diction!” (They are laughing.) 

NARRATOR: No sooner had Harry said this, Lucky Patrick, Happy Justin and Beautiful Betty turned into 
three shining golden crowns!  
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                      They all flew up into the air and disappeared...  And then... another magic thing happened!  
                      The children found themselves at the end of the long tunnel...  

SCENE 2 
NARRATOR: Suddenly they reached the top of the Mountain of Diction. 
HARRY: Phew! It was a portal! We are in another world!  
SAM: GREAT!!! We travelled through time and space by using Happy Justin’s house...  sorry, his portal! 
ANNIE: Wow! Come on! Don’t waste your time! 
ROSE FAIRY: Hello! Welcome to the Mount of Diction, Annie, Sam and Harry!  
                               I believe I can fly, 
                               I believe I can touch the sky! 
                               I smell a big flower, 
                               It gives me superpower! 
                               I’m Rose, the fairy of the flowers and of this famous enchanted mountain! 
ANNIE: Hello! Nice to meet you, Rose! DO YOU KNOW US?  
ROSE FAIRY: Oh, yes! Nice to meet you all! I’m waiting for you! You’re so good at saying tongue twisters!       
                         Here everyone talks using tongue twisters exactly how the stages were!  
                         And now... your last stage! Annie, listen to this tongue twister and say it correctly:                            
                        “How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? 
                            He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood 
                          As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.” 
ANNIE repeated the tongue twister correctly.                  
ROSE FAIRY: Well done, Annie! Sam, listen to this tongue twister and say it correctly:  
                       “Whether the weather is cold,  
                         Whether the weather is hot,  
                         We’ll weather the weather, 
                         whatever the weather, 
                         Whether we like it or not!” 
SAM repeated the tongue twister correctly.                  
ROSE FAIRY: Well done, Sam! Harry, listen to this tongue twister and say it correctly:   
                       (singing) “Peter Piper picked a peck of pickled peppers; 

                                          A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 
                                          If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 
                                          Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?” 

HARRY: “Peter Piper picked a peck of pickled peppers; 
                 A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 
                 If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 
                 Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?” 

                 But... “How many pickled peppers did Peter Piper pick?” 
                 I have to guess! 10 pickled peppers!  
                 Ahhh! Hot! Hot! Too spicy! Water!!! A bottle glass of water, please! 
ROSE FAIRY: (She is throwing a bottle of water.) Better? 
(He is catching the bottle of water and is drinking water.) HARRY:  Better! 
ROSE FAIRY: EXCELLENT!!! You all improved your diction and fluency! YOU ARE DICTION EXPERTS 

NOW!  
                        Saying tongue twisters is “a piece of cake” for you now!  
SAM: “Easy peasy lemon squeezy!”  
          “One smart fellow, he felt smart 

           Two smart fellows, they both felt smart 
           Three smart fellows, they all felt smart!” 

HARRY: “We won, we won, we won!”                 This is our world, 
                                                                                  Don’t say a word! 
                                                                Tongue twisters twist our tongues, 
                                               It’s the song of our brains, hearts and healthy lungs! 
ANNIE: “Mr. Tongue Twister tried to train our tongues to twist and turn, and teach ten tricky tongue 

twisters in Tongue Twister Territory! 
ROSE FAIRY: I’ll give you a magic multicoloured flower! It can help you to memorise William 

Shakespeare’s plays! Here you are. 
HARRY: “I thought, I thought of thinking of thanking you.”  I will choose... Hamlet’s role in the play 

“Hamlet”.  
Prince of Denmark is one of Shakespeare’s most enigmatic characters. His wise words are his weapons. 
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ANNIE: I’ll choose Juliet’s part in the play “Romeo and Juliet”.  
    The beautiful girl, Juliet Capulet, falls in love with Romeo and marries him in secret! It’s the most 

romantic play I have ever read! 
SAM: And the saddest love story! I’ll choose Prospero’s part in the play “The Tempest”.  
          Prospero, the rightful duke of Milan, brings his idea of goodness and justice to the world.  
ROSE FAIRY: You made good choices! I’m so proud of you! Learn something new every day! Best of 

luck!  
             You can learn your lines here! Your parents won’t miss you when you are on the top of this 

enchanted Mountain of Diction!  
SAM: “To be, or not to be, that is the question!” To be... AT HOME! “There’s NO place like HOME!”  
            I don’t want to spend much time far away from my parents! 
ANNIE: My parents... I miss them. “HOME, SWEET HOME!” I’d like to go HOME! 
HARRY: Can you send us back home, please? 
ROSE FAIRY: Sure, I can! I'm a fairy! Enjoy your summer holiday! 
NARRATOR: Rose took her magic wand, did a spell and... as quick as a flash, the children returned home! 
                       Perhaps one day Annie, Sam and Harry will come back to Diction Land! If they do, I will tell 

you! Goodbye. 
                                           (They are singing.)                    If this day is not forever 

We’re HAPPY and TOGETHER 
We know we’re not alone 

Anywhere, whenever 
We’re HAPPY and TOGETHER 

We know we’re not alone 
We know TONGUE TWISTERS! 

written by Bianca Mihalcea and Alexandru Nechifor Form: 8C 
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PREDESTINAT 
 

 

VII 

         Pustietatea din jur îi copleșea pe cei doi călători. 

-  Leo, mai avem mult până la portal? Aquarius era agitat și se mișca incontrolabil în fața fratelui său. 

 -  Ți-am spus să nu mai întrebi asta de zece mii de ori! O să ajungem când o să ajungem, spuse iritat Leo. 

 - Știu asta, țipă Aquarius din toți rărunchii, dar deșertul ăsta și fapul că ne-ai ucis toți frații cu sânge rece mă 

face să fiu și eu puțin irascibil. 

 - Atunci ține-ți irascibilitatea pentru tine și lasă-mă să mă concentrez la drum și îți jur, îți jur că dacă mă mai 

întrebi o dată dacă am ajuns, te arunc chiar eu în groapa cu cerberi, tună fratele său nervos. 

- Dar ... încercă să spună Aquarius. 

- Gata! Te-am avertizat!... și se repezi asupra fratelui său, dar acesta se trase într-o parte, iar Leo căzu cu fața în 

nisip. Ah, o să plătești pentru asta..., dar se opri imediat ce văzu minunea din spatele fratelui său. 

 - Da, asta încercam și eu să îți spun, spuse plin de sine Aquarius. 

- Să uităm întâmplarea precedentă. Am ajuns în sfărșit la Porțile Iadului! 

Camera pentru situații de urgență de sub temeliile palatului era ceva surpinzător. Peste tot erau ecrane 

uriașe suspendate în aer, pe toate erau afișate imagini din Tărâm, de pe Pământ, chiar și din alte dimensiuni... 

după ceea ce presupunea Derron. În centrul camerei se afla o masă ovală și foarte mare, din lemn masiv de 

culoare neagră. 

   -  Domnilor, spuse regele Caprico, ne confruntăm cu o situație nemaiîntâlnită de sute de ani. Fratele nostru 

exilat, Leo Leul, ne-a demonstrat încă o dată cât de meschin poate fi şi a masacrat restul familiei, mai puțin 

Oracolul, care s-a aliat cu el împotriva noastră. 

  - Și ce propunere aveți, Înălțimea Voastră? întrebă Virgo nerăbdător. 

  - Sincer, nu știu, dragul meu frate. Aștept propuneri din partea voastră. Orice doar să nu mai fie vărsat sânge 

nevinovat. 

  - Domnule, daca îmi permiteți să raportez, cred că singura noastră opțiune este Cartea, se ridică și spuse un 

băiat cu păr roz pe nume Aires, ce semăna neobișnuit de mult cu Virgo. 

   - Sunt întru totul de acord cu tine, Aires, dar mă tem că asta nu ține de noi, ci doar de tânărul Derron. Cartea 

Zodiacului poate fi deschisă doar de un creator de lumi, ba, mai mult, poate fi găsită doar dacă vrea să fie găsită 

și dacă simte că noul stăpân este pregătit pentru puterea ei. 

   - Nu putem să începem să îl pregătim acum, regele meu! Nu avem destul timp. Nu știm ce planuri are Leo și 

nu știm nici unde se află. Se mișcă foarte repede, iar noi nu avem nimic pus la punct, spuse repede Scorpio. 

   - Pot să îmi dau și eu cu părerea? întrebă Derron. Adică, până la urma eu ar trebui să fiu cel care decide dacă 

este pregătit sau nu. Dacă pot ajuta cu ceva sunt dispus să o fac.  

   - Așa este, Maiestatea Voastră! Cred că e mai bine dacă l-aș pregăti eu pentru puterea Cărții, spuse sigur pe 

sine Taurus, apoi se aplecă și îi spuse lui Derron în șoaptă: 

-Fie vorba între noi, puterea ei ți se cam urcă la cap și e posibil să înnebunești în primele secunde dacă nu eşti 

bine instruit, iar eu am ceva cunoștințe în ceea ce privește magia ei de la ultimul stăpân.  

  - Dacă îți vei asuma întreaga responsabilitate, Taurus, chiar te rog să îl pregătești, însă doar lucrurile de bază, 

nu avem timp pentru lecții avansate. Oricum ar fi, trebuie să o găsim mai întâi. Deodată, ușile din fier forjat se 

izbiră de perete și Cancer intră repede în cameră. 

  - Maiestate, Leo a ajuns la Porțile Iadului şi vrea să își adune o armată formată din demoni și creaturi oribile, 

spuse ferm Cancer. Spuneți-mi că avem un plan! 

   - Se pare că va trebui să improvizăm pe parcurs, frățioare, dar în principiu Derron trebuie să găsească Cartea 

Zodiacului, iar noi trebuie să ne antrenăm mai mult, unii chiar au lenevit în ultimele cinci sute de ani.  

   - Deci așa să fie, oameni buni, spuse Taurus. Eu şi Derron vom merge să căutăm Cartea, iar voi veți face ce a 

spus regele. Să nu mai pierdem timpul, soldați, avem un război de câștigat. 

- Cine l-a făcut mai nou șef, râse în șoaptă Sagittarius? 

- Te-am auzit, bătrâne, râse și Taurus când ieși din cameră împreună cu Derron. 

  

VIII 

        -  Domnule, spuse Aires, suntem pregătiți, trebuie doar să ne dați comanda. 

        - Da, da... imediat! Mă tem că avem niște probleme. Ecranele de supraveghere sunt bruiate, la fel și 

comunicațiile. Am surprins însă o imagine din deșertul de vest. Pe un ecran mare era înghețată o imagine cu o 

sumedenie de creaturi grotești, ciclopi, himere, șerpi gigantici, iar în fruntea lor era chiar Leo, regele monștrilor 

mitologici, poreclit așa de către cei din camera de control. În dreapta lui era Aquarius, Oracolul, cel care nu ar fi 

trebuit să se implice deloc în acest război. În ciuda acestui fapt, pe fața lui nu puteai citi niciun fel de expresie, 

de regret sau de rușine. 

       - Oh! exclamă Aires, să înțeleg că asta e de rău. 
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       - Va fi, spuse regele, dacă Derron nu găsește Cartea aceea cât mai repede. Știm că armata lui Leo se 

îndreaptă din vest spre noi. Regele gesticulă spre o hartă mare a Tărâmului de pe un perete din spate, arătând 

spre o porțiune din partea stângă. Aici este Deșertul de Vest, aici este palatul nostru. Nu avem niciun fel de 

protecție naturală care să ne apere și nu avem timp să construim ceva eficient. 

      - Nu cred că suntem în totalitate lipsiți de apărare, domnule, spuse Scorpio. Uitați-vă aici, este o porțiune 

mlăștinoasă la nord de castel. Dacă am putea să îi ademenim până acolo, am avea un avantaj. Noi ne antrenăm 

des acolo și cunoaștem terenul foarte bine. Nu e mult, dar e mai bine decât nimic.  

      - Ar fi o idee bună, frate, spuse Caprico, dar nu știu cum o să facem asta. Nu mă pot gândi la nimic ce i-ar 

determina să ocolească o bună parte din Tărâm. 

      - Ba chiar cred că ar fi, dacă îmi permiți, Caprico, spue Sagittarius. Nu știu dacă voi știți, dar eu pot crea 

iluzii. Astfel, aș putea să fac ceva în legătură cu traseul lor inițial. 

     - Ce vrei să spui, frățioare? vru să știe Virgo. 

     - Cred că aș putea să simulez un soi de râu cu lavă destul de mare încât să nu poată sări peste el, ba mai mult 

pot simula și căldura insuportabilă din jurul acestuia. Asta o să facă imposibilă traversarea lui în zbor, deoarece 

curenții extrem de fierbinți și fumul i-ar dezorienta complet. 

     - Cred că ar merge, spuse regele, dar trebuie să menții iluzia până ajung în nordul deșertului pentru a ajunge 

în mlaștină. 

      - Pot face asta, spuse încrezător Sagittarius. Plec imediat! 

      - Nu poți merge singur, spuse Virgo. Trebui să mai iei pe cineva cu tine. 

      - Mă descurc singur! Nu te teme, frate! În plus trebuie să vă ocupați pozițiile în mlaștină, voi veni şi eu 

imediat după ce termin. 

    - Noroc, spuseră toți în cor, iar Sagittarius plecă de-ndată. Nu îi plăcea să își mintă frații, știa că nu va mai 

putea ajunge prea curând înapoi la ei. Să simulezi un întreg fluviu de lavă, lat de câteva sute de metri și lung de 

peste câteva mile, cu tot cu căldura și fumul specifice, nu era deloc ușor, iar el va avea nevoie de toată puterea 

pentru a face asta. Ba mai mult, nu știa cât va putea menține iluzia credibilă, aşadar va fi foarte slăbit după ce îl 

va fi terminat de proiectat, deci probabil va fi inconștient câteva ore. Cu toate acestea, nu îi păsa. Tot ce voia era 

ca frații lui să reușească cu planul lor și să scape de fratele lor trădător. 

     - Mare și atotputernic centaur, cum se presupune că vom găsi Cartea aceea spectaculoasă despre care tot 

vorbești?  

      - Să lămurim un lucru, micuțule. Nu sunt un centaur, nici taur, nici nimic de genul acesta. În plus, nimeni nu 

a zis că va fi ușor să o găsim. Totuşi, mulţumesc, e diferit să aud de la altcineva că sunt puternic! 

      - Eram doar sarcastic, nu lua de bun tot ce spun. Tocmai am aflat că sunt implicat într-un războicu niște 

necunoscuți, iar simțul raționamentului galopează prin camera cu sfera aia ciudată. 

       - Stai, stai, asta e! Sfera aceea!!! Cartea trebuie să fie în sferă! E singurul loc în care ar putea fi protejată și 

în același timp al naibii de bine ascunsă. 

       - Dacă ai dreptate, de ce mai stăm la taclale aici? După Carte! exclamă Derron entuziast. 

     Sagittarius ajunse în sfârșit la marginea deșertului. Era o porțiune destul de ciudată. În partea dinspre deșert 

era un cer portocaliu și o căldură apăsătoare, iar în partea dinspre câmpia pe unde venise era un cer întunecat și 

răcoare. Între cele două zone era o barieră imaginară unde domnea un amurg veșnic și o temperatură excelentă. 

Sagittarius se concentră foarte tare şi imediat apăru un fluviu imens de lavă care emană căldură și un fum dens. 

Acesta se întindea pe o distanţă de câteva mile, după cum observase Sagittarius. Când se gândea la toate acestea, 

armata lui Leo sosi.  

    - Ce este asta? întrebă Aquarius. 

    - Cred că e un râu natural. Am auzit că se formează des în jurul vulcanilor, spuse Leo. 

    - Atunci ar trebui să traversăm în zbor peste el. Încep eu, se oferi Aquarius. 

    - Nu fi cretin, nu poți travera un râu de lavă în zbor. Căldura excesivă o să te doboare în primele cinci 

secunde, spuse mânios Leo. Vom ocoli prin nord și vom trece prin mlaștini, sunt mult mai aproape decât savana 

din sud. Atunci, cu un urlet ce îngheță sângele în vene, o luă de-a lungul fluviului spre nord, urmat de armata sa. 

Sagittarius, de pe partea cealaltă a fluviului, ar fi țopăit de fericire, dar era mult prea slăbit, chiar și pentru a-și 

mișca picioarele. Încercă să pornească și el spre nord, dar imediat căzu la pământ inconștient. 

 

IX 

       - Să vedem unde e Cartea aceea, îi spuse Derron lui Taurus. 

       - Habar nu am! Eu ți-am dat doar un reper, poate să fie aici sau nu. În plus, tu ești creatorul de lumi, tu ar 

trebui să găsești cartea. 

      - Corect, dar tu ar trebui să mă ajuți mai mult. Nu e ca și cum aș putea să strig Cartea să vină la mine, asta ar 

fi o prostie. 

       - De fapt, ai putea. Nimeni nu cunoaște cu adevărat puterea ei, deci ar putea să funcționeze. 
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       - Bine, presupun că nu avem nimic de pierdut dacă încercăm. O, puternică și măreață Carte a Zodiacului, 

crezi că ai putea să vii cuminte și ascultătoare la mine? Taurus râse de ciudatul simț al umorului al lui Derron, 

iar acesta se uită urât la el. 

        - Scuze, doar că mi se pare ciudat să ... lăsă fraza neterminată, când sfera aceea ciudată din camera și mai 

ciudată începu să vibreze și să lumineze puternic. Ei își acoperiră ochii cu mâinile, dar lumina era insuportabilă. 

După ce se obişnuiseră puţin, se holbau amândoi la lumina aceea purpurie și, ca prin minune, din lumină ieși un 

om solid cu păr lung, negru, prins la spate într-o coadă lungă. Purta ceva ce semăna cu o toga romană și niște 

încălțări din curele din piele. Veni spre cei doi fără să spună nimic, îi arătă lui Derron mâinile cu palmele în sus, 

iar acesta, fără să ştie cum, făcu același lucru. Apoi îi înmână un cub de mărimea unei radiere, cu mult inscripții 

minuscule. În timp ce copilul se uita la cub, omul misterios ajunse înapoi în lumină, se înclină respectuos în fața 

celor doi și făcu un pas în spate, după care dispăru. Lumina se estompă, iar martorii acestei dispariţii 

miraculoase rămaseră cu gurile căscate. 

       - Știi cine a fost ăla? întrebă Taurus. 

       - Nu, răspunse sec Derron, încă holbându-se la cub.  
       - A fost Hector, ultimul creator de lumi. Nu am văzut așa ceva în viața mea... și am peste două mii de ani. 

       - Mă rog, ce ar trebui să facem noi cu un cub? Nici nu termină întrebarea şi cubul începu să tremure în mâna 

lui Derron, iar el îl scăpă. Înainte de a ajunge pe podea, se transformă într-o carte enormă, placată cu aur și 

nestemate, multe desene ciudate, pentagrame și simboluri, acoperită cu o piele roșie învechită de vreme. Aceasta 

căzu cu zgomot pe podea, iar cei doi observară că pe coperta ei se afla un scris înflorat și aproape imposibil de 

descifrat. Cu toate acestea, au putut citi: Cartea Zodiacului. 

     În nord, regele și frații săi erau ascunși 

bine de vegetația densă a mlaștinii. Priveau 

cu atenție dealul pe care trebuia să coboare 

Leo cu armata sa de creaturi necruțătoare. 

Chiar în momentul acela, aceștia se 

revărsară peste coama dealului. Regele 

Caprico nu mai putu aștepta, în el ardea 

dorința de răzbunare, așa că se năpusti 

asupra armatei lui Leo, sări peste doi 

copaci și începu să alerge prin mlaștină 

până la poalele dealului. Ceilalți se luară 

imediat după el și acum alergau toți în 

aceeaşi direcție.  

    -  Abia așteptam să te revăd frate, țipă 

Leo la mai puțin de o sută de metri de el. 

Cele două armate se orpiră și își aruncară 

priviri provocatoare. 

    - Sentimentul nu e reciproc, frate! Cu 

asta Caprico puse capăt oricărei frânturi de 

dialog. Nu avea să mai vorbească cu 

fratele său decât pe lumea cealaltă. Deodată, totul se opri în loc, nimeni nu mai mișca și nimeni nu vorbea. 

Derron și Taurus aterizară ca un meteorit între cele două tabere și făcură un crater în pământ de câțiva metri. 

Doar că era ceva diferit. Derron făcuse acel crater, ochii lui erau luminați de o lumină roșiatică ţi păreau lipsiţi 

de iris. Era înconjurat de o aură la fel de roșie, iar de la colțurile gurii îi ieșeau aburi. Totul se întâmplă foarte 

repede. Ceilalți puteau auzi și vedea tot, dar mișcările lor erau paralizate. Armata lui Leo se dezintegră într-o 

clipă, transformându-se în nisip.  

     - Ai facut destul rău pe lumea aceasta, Leo, spirit al Zodiacului European! spuse demonul Derron cu o voce 

de ar fi putut trezi morții. Când se apropie încet de el, Leo vru să se miște, dar nu reuși decăt să scoată un strigăt 

înfundat. 

     - Măi, măi, va să zică acesta este Leo, Leul, cel mai de temut spirit al Zodiacului! Mă gândesc că acestă lume 

nu îți priește și că ar fi mai bine să te muți într-o altă dimensiune, alături de frații tăi din Est. Sunt sigur că o să te 

trateze ca pe orice oaspete de onoare. Acestea fiind spuse, Derron se apropie și mai mult de Leo, iar la picioarele 

acestuia apăru un cerc stacojiu, încadrat de numeroase simboluri. Cercul începu să strălucească slab și Leo se 

scufundă în centrul său, mai întâi cu picioarele, corpul și la final capul, iar apoi cercul se vaporiză. Derron 

începu să aibă niște convulsii urâte, ochii îi redeveniră normali, iar aura dispăruse. Acum zăcea inconștient la 

pământ, cu Cartea Zodiacului lângă el, iar regele și supușii săi încercau să îl ajute. 

 

X 

     -  Cum te simți, puștiule? întrebă Taurus, care stătea deasupra lui. Derron era întins pe un pat moale, cu 

cearșafuri fine și perne pufoase. Îl durea foarte tare tot corpul, dar mai ales capul şi îi era greu să vorbească. 
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    - Cred că mă simt puțin amețit, spuse el cu un glas gâtuit. 

    - Bine, pentru că imediat trebuie să ne prezentăm în fața regelui. Două ore mai târziu, toată lumea se strânse 

în camera tronului. Era până și Sagittarius, care se întoarse după spectacolul lui uluitor de iluzionism. 

    - Derron, spuse regele, îți suntem îndatorați pentru eternitate. Acum că ai puterea unui creator de lumi, vom fi 

mai mult decât bucuroși să te acceptăm ca nou stăpân al Tărâmului. 

     - Cu tot respectul, domnule, dar nu cred că sunt pregătit pentru asta... încă. Aș prefera să las puterea în 

mâinile dumneavoastră capabile. Am constatat că puterea aceasta nu este chiar neînsemnată, iar eu prefer să fiu 

mai întâi instruit, până îmi voi da seama cum se folosește. 

     - Îmi place cum gândești, Derron. Ești un băiat bun! Să vedem unde îți vom putea găsi o cameră în palat. 

     - O, nu cred că voi putea rămâne! Vă sunt recunoscător, dar mama cred că e foarte îngrijorată pentru că am 

dispărut două zile de acasă. Aș vrea să mă întorc în lumea mea. 

     - Îți vom respecta dorința, dacă asta este cel mai bine pentru tine. Cred că cineva va trebui să te pregătească 

totuși, așa că unul dintre noi va merge pe Pământ cu tine. Cum Aquarius a dispărut în mijlocul confruntării, mă 

tem că te-ar putea urmări în lumea ta. Taurus, ce zici? Cred că ai fi cel mai potrivit pentru a-l însoți pe tânărul 

nostru stăpân. 

     - Puteți fi sigur că îl voi însoți, Înălțimea Voastră, spuse Taurus cu elan. În câteva clipe cei doi se aflau în 

același hol prin care Derron venise în Tărâm pentru prima dată. 

      - Sper să ne revedem în curând, supușii mei loiali, spuse Derron pe un ton formal, dar se prăpădi de râs dupa 

aceea. 

      - Şi noi, spuseră toți în cor, pentru a intra în jocul lui, apoi îi zâmbiră. Fără să îşi dea seama, eram din nou în 

tunelul acela întunecat de la început, apoi simțiră mirosul de cărți vechi și trecură de peretele acela imaginar.  

    - Wow, asta e lumea reală? întrebă uimit Taurus. 

    - Nu fi așa naiv, e doar o bibliotecă, se uită Derron la el și fu surprins. Pe de altă parte, tu ești o senzație. Nu 

mai ai acele coarne de o parte și de alta a urechilor și nu mai eşti nici uriaș, cum păreai în Tărâm. Acum eşti 

doar un adolescent ceva mai mare decăt mine, dar foarte atletic. 

   - Mda, făcuse el, asta nu mi s-a mai întâmplat înainte! Se pare că lumea asta ciudată devine și mai ciudată. 

   - O să te obișnuiești, nu e atât de rău pe cum pare. În plus, acum pot zice că am un prieten mai mare care poate 

să îi bată pe golanii de la școală. 

   - Abia aștept, nu am mai luptat de ceva vreme. Derron se gândi că probabil ar fi trebuit să îi spună că bătăile 

pe pămînt erau diferite, dar și așa părea prea mult pentru el.  

   - Haide, trebuie să te prezint mamei. Dacă vom fi prieteni, va trebui să se asigure că nu ai cazier sau așa ceva. 

O, Doamne, ce o să îi spun? Că am lipsit două zile pentru că am fost într-o altă dimensiune pentru a opri un 

război între spirite și mai nou pot face armate întregi să se dezintegreze? 

    -  Ăăă, da, nu cred că îți va face ceva pentru asta. Până la urmă, nu apuci să omori în fiecare zi un spirit nebun 

obsedat de putere. 

    - Crede-mă, nu o cunoști pe mama mea, nici nu se compară cu pisoiașul de Leo! 

    - În fine, nu vom afla niciodată dacă tot te frămânți atât. 

    - Mamă! Derrron fu chiar surprins să vadă că mama lui era tot în arhivă. Îmi pare rău că am lipsit atâta timp, 

dar chiar pot să îți explic… 

     - Ce tot spui acolo? Nu e mare lucru că ai lipsit cincisprezece minute. Am fost să iau masa de prânz și mă 

găndeam ca ai făcut și tu același lucru. Derron părea șocat. Se uită la Taurus, dar și el avea aceeași expresie pe 

chip. Două zile comprimate în cincisprezece minute, deci ciudățeniile nu mai încetau. Mama, însă, nu părea 

deloc încurcată, aşa că spuse: 

     - Că veni vorba, nu mi-l prezenți si mie pe chipeșul tău amic? 

     - A, da, el e ăă… Tomy O’Halloran. E din Irlanda, tocmai s-a mutat aici astăzi. L-am întălnit la ăă … masa 

de prânz de la Stop & Seal. 

     - Hm, irlandez ziceai? Eu știam că irlandezii au părul roșcat. 

     - Mă bucur să vă cunosc, doamnă Dawson, cred că tatăl meu e puțin diferit. Ştiți, nu e irlandez, poate de aici 

culoarea părului. 

      - Așa o fi! Acum plecați de aici, termin eu de aranjat astea. Băieţii ieșiră pe ușă repede, înainte ca mama lui 

Derron să se răzgândească. 

      - Vai, aveai dreptate, mama ta e de temut! 

      - Păi, te-am avertizat, dar o să te obişnuiești și cu asta. Spunând acestea, începură amândoi să râdă și o 

porniră în sus pe Dock Road. 

 

Sfârșit 

 

Ciprian – Constantin Agavriloae, clasa a XII-a B 

Profesor coordonator, Mihaela Pavăl 
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CE NE ADUCE ANUL 2019? 
 

 

 

Am pășit în cel de-al nouăsprezecelea an al mileniului III. În România am celebrat Centenarul 

Marii Uniri din care din păcate nu am învațat mare lucru și nici realizări mărețe nu avem. La noi 

politic vorbind, tindem spre un regim autoritaral partidului de la guvernământ, statul democratic fiind 

pus în pericol iar cele două tururi de scrutin din mai și noiembrie vor fi decisive pentru democrația 

românească. 

La nivel european, 2019 va fi unul crucial, prin alegerile europarlamentare din 26 mai. Pentru 

prima dată, alegerile europene devin cruciale pentru viitorul continentului. Partidele tradiționale, 

obișnuite cu o campanie ternă, se văd confruntate cu realitatea dură  a unei ofensive naționaliste fără 

scrupule în care, de pildă, președintele Comsiei Europene, Jean-Claude Junker, apare pe afișe 

portretizat ca un dușman al Europei, alături de inamicul de serviciu, Soros, în Ungaria lui Viktor 

Orban. Europa are nevoie de leadership într-un moment crucial. Cine va reuși să ofere răspunsul la 

această provocare va decide soarta continentului.  

2019 ne-ar putea aduce de exemplu, o anulare a unei părți importante a datoriilor suverane din 

Uniunea Europeană. Aceasta ar fi o soluție pentru a preveni colapsul Uniunii. Țările care au acumulat 

datorii mai mari de 50% din PIB sunt deja foarte îndatorate și nu e exclus ca, în cazul lor, să vedem 

ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat în cazul Greciei, spune revista franceză. 

Apple ar putea cumpăra Tesla. Această achiziție i-ar permite companiei Tesla să rămână cu 

un pas înaintea concurenței și să devină un viitor lider în industria automobilelor. 

Un alt eveniment posibil este intrarea Germaniei în recesiune. Potrivit unui report al Saxo 

Bank, anul 2019 ar putea să marcheze vârful sentimentului anti-globalizării. Aceasta va pune, de fapt, 

un  accent și mai mare pe piețele interne. Sunt tendințe total opuse față de cele de care a beneficiat 

Germania, încă din anii 1980. 

Ce-ați zice, apoi, de o puternică furtună solară? Anticipată de specialiști pentru 2019 

furtuna va afecta cei mai mulți sateliți și va provoca un haos imens în infrastructura de energie 

electrică și de transport. Costul dezastrului? 2.000 de miliarde de dolari, avertizează revista. 

În sfârșit, ne-am putea aștepta la o taxă globală pe transport, în condițiile preocupărilor tot 

mai mari față de sectoarele internaționale de aviație și de transport maritim, care se bucură încă de 

privilegii fiscale. Ca răspuns, o nouă taxă globală le poate viza, costurile urmând a fi resimțite, 

evident, de consumatori. 

Poltica americană va fi în prime time  iar  în ce privește Partidul Republican, scandalurile din 

jurul lui Trump îl vor face pe acesta un candidat mai puțin atrăgător în 2020. Cu toate acestea, este 

puțin probabil ca un alt republican să devină nominalizat al partidului. În orice caz, starea economiei 

americane ar putea avea un impact enorm asupra politicii în anii 2019 și 2020. Economia relativ 

puternică a salvat Partidul Republican. Dacă economia rămâne puternică și în cursul anului 2019, este 

puțin probabil ca Partidul Republican să renunțe la Trump. În timp ce o recesiune economică severă ar 

putea fi dezastruoasă nu doar pentru americani, ci pentru președinte. 

Iar dacă dovezile privind greșelile lui Trump în legătură cu Rusia vor deveni de neignorat, 

atunci membrii republicani ai Congresului, inclusiv unii din Senat, își pot da seama că președintele 

este o povară pentru partid și nu mai există motive să-l protejeze. Dar actualul ocupant al Biroului 

Oval, subliniază alți autori, este o creatură foarte diferită. Lipsit de experiență guvernamentală și  de 

cunoașterea modului în care guvernul federal funcționează, e mai mai puțin probabil să respecte 

cutumele. 

Revenid pa plaiurile mioritice, anul 2019 a fost declarat de către BOR, ANUL SATULUI 

ROMÂNESC,  prin omagierea satului românesc și a contribuției sale majore la devenirea istorică a 

poporului român este o necesitate și o demnitate. Satele românești, cu biserici și case țărănești, cu 

cimitire și morminte străjuite de cruci, cu ulițe și porți primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj tainic 

și vizibil al tradiției, al continuității fizice și spirituale ale acestui neam. 

  

Profesor Bălan Emanuel 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI  
„VASILE CONTA” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

Viitorii liceeni care nu și-au stabilit încă opțiunile pentru admitere au fost prezenți, miercuri, 

17 aprilie 2019, la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” (CNSM), unde a avut loc Târgul Ofertei 

Educaționale 2019- 2020.  

Manifestarea a fost deschiă la ora 

11.00, în sala de festivități a CNSM în 

prezența inspectorului școlar general adjunct, 

profesor Ioan Milea, și a directorilor de licee 

și școli din Târgu-Neamț și zona. În 

deschidere, domnul Milea a declarat că: „În 

cadrul acestui eveniment vor fi oferite 

informații despre numărul locurilor 

disponibile în licee, mediile de admitere din 

anii anteriori, cererea și oferta pentru 

anumite meserii și istoricul instituțiilor de 

învățământ. 

Elevii și părinții pot consulta, în 

cadrul târgului educațional, ofertele colegiilor și liceelor din județul Neamț, modalitățile de admitere, 

sistemul de notare și obiectivele propuse de fiecare instituție”. 

După deschiderea oficială, cei prezenți, elevi și profesori au vizitat standurile liceelor, care au 

prezentat publicului vizitator informații despre serviciile educaționale furnizate, disciplinele de 

învățământ studiate, activitățile extracurriculare și extrașcolare, proiectele și programele naționale și 

europene derulate. Din partea liceului nostru oferta a fost prezentată de către  doamna director Karina-

Ingrid Cojocariu și domnul director Emanuel Bălan și profesorii Cristina Grosu ce a vorbit despre 

filiera vocațională, Anișoara 

Ioniche, profilul servicii și 

Radu-Mihail Pintilie, 

profilul tehnic. Prezentarea 

ofertei noastre educaționale 

a fost una interactivă, fiind 

prezenți și elevi de la 

pedagogic și economic care 

au înteracționat cu elevii de 

la clasa a VIII-a , oferindu-le 

informații și argumentând cu 

ajutorul exponatelor, de ce 

au ales aceste specializări și 

de  trebuie saă fii mândru că 

ești elev la Vasile Conta.   

Am arătat că, prin 

tot ceea ce facem, educația 

fiecărui elev CONTeAză!. 

Pentru anul școlar 2019-2020, oferta noastră educațională cuprinde patru clase de liceu, astfel: 

● 1 clasă profil pedagogic, calificarea „educator-învățător”-FILIERĂ VOCAȚIONALĂ 

● 1 clasă profil tehnic, calificarea „tehnician în tehnică de calcul”-FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

● 2 clasă profil servicii, calificarea „tehnician în activități economice”- FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

                                       calificarea „tehnician în achiziții și contractări”- FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

An de an, ISJ Neamț, cu sprijinul unităților de învățământ din județ, organizează în luna 

aprilie acest eveniment.  
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE, LIMBA 
FRANCEZĂ, BISTRIȚA, 2019 

 

Performanţa este sărbătorirea faptului că avem în noi posibilităţi infinite. Sydney Smith 

 

În perioda 18-23 aprilie 2019 am avut ocazia să 

particip la “Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba 

Franceză” care s-a desfășurat în acest an în Bistrița, în calitate 

de profesor însoțitor al lotului olimpic al județului Neamț dar și 

în calitate de profesor îndrumător al elevei Ciolac Delia de la 

Liceul „Vasile Conta”, Târgu-Neamț. Gazda olimpiadei a fost 

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” unde peste 400 de elevi 

din toată țara, elevi pasionați de limba franceză, de cultura și 

civilizația francofonă au făcut dovada cunoștințelor lor de 

limba franceză pe parcursul a trei probe: proba scrisă, 

înțelegerea unui document oral și proba orală. 

Deschiderea festivă a olimpiadei a avut loc joi, 

18.04.2019, la ora 15.00, la Palatul Culturii Bistrița, în 

prezența primarului orașului Bistrița, Teodor Ovidiu Crețu și a 

Comisiei de organizare și de evaluare a olimpiadei formată din 

Inspector școlar general, Camelia Tabără, Inspectorul general 

pentru limbi romanice Manuela-Delia Anghel, Inspectorul de 

limbi moderne al ISJ Bistrița, profesor Buboly Monica, președintele comisiei Prof. Univ. Dr. Elena-

Brânduşa Steiciuc de la Universitatea „Ștefan cel Mare”,Suceava,  reprezentantul Centrului Național 

de Excelență, Constantin Rus, Mihaela Popa de la Institutului Francez din Cluj-Napoca. 

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Consiliul 

Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița, Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, 

Bistrița, Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc”, 

Bistrița-Năsăud, Muzeul Județean Bistrița-Năsăud. 

După două zile de concurs cu trei probe care au solicitat concurenții la cele mai înalte cote, 

organizatorii olimpiadei le-au propus elevilor și momente de relaxare binemeritată. Elevii de liceu au 

avut astfel oportunitatea de a petrece momente agreabile la Muzeul din Bistrița. Atfel, ei au beneficiat 

de ghidaje tematice, în cele patru secții ale muzeului, realizate de doamna muzeograf Angelica 

Moldovan și d-na Rodica Moldovan, au vizitat expoziția de primăvară Brickenburg, (expoziția de 

Lego aflată la cea de a șaptea ediție, organizată de Asociația Brickenburg și Complexul Muzeal 

Bistrița Năsăud) și au putut participa la eveimentul „Plantează o floare de ziua Mondială a 

Pământului”, organizat de muzeu în colaborare cu echipa Yves- Rocher Bistrița Punctul de atracție l-a 

constituit însă turul interactiv de explorare a muzeului Bistrița în Aplicația Questo App, realizat de 

către majoritatea elevilor. 

Duminică, 20 aprilie, 150 de elevi de gimnaziu  au vizitat Complexul Arcalia, unde au fost 

informați cu privire la istoria castelului Bethlen și a parcului dendrologic. Organizatorii au avut în 

vedere și înclinația copiilor spre joc, astfel că animatoarea Cristina Hangea de la Asociația Tineri 

pentru Comunitate a propus olimpicilor câteva jocuri de team-building, cu ajutorul cărora a reușit să-i 

deconecteze și să-i atragă, în același timp. 

Tot duminică, 21.04.2019, elevii participanți la “Olimpiada Națională de Limbi Romanice, 

Limba Franceză” au participat la o petrecere festivă organizată la Restaurant „Grădina Edenului”, 

Bistrița. Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 18.30 când autocarele destinate olimpicilor i-au 

preluat din fața internatelor și i-au dus la restaurant. Alături de elevi și-au făcut simțită prezența 

însoțitorii, profesorii coordonatori dar și cadre didactice participante la Olimpiada de Limba Franceză 

din aproape toate județele țării. Elevii au fost întâmpinați cu voie bună, un bufet suedez bogat, 

prăjituri și gustări, dar cel mai important, muzică de bună calitate oferită de Dj-ul bistrițean Laurențiu 

Țimbolmaș. Una dintre surprizele serii a constat în activitățile propuse de cercetașii bistrițeni care au 
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organizat diverse jocuri ritmice, cu muzică, mișcare, dar mai ales pline de haz. O altă surpriză 

pregătită elevilor a constat în prestația elevei Diana Porca de la  Liceul de Arte „Corneliu Baba”, 

Bistrița.  

După afișarea rezultatelor din data de 22 aprilie 2019, elevii au avut parte de alte câteva 

momente de destindere în curtea interioară a Bibliotecii Județene ,,George Coșbuc”, începând cu ora 

14:30, unde olimpicii au fost întâmpinați cu o scenetă despre Bistrița medievală, realizată de Florin 

Săsărman, Gheorghe Anic și formația ,,Nosa”. Activitatea a avut drept scop informarea în legătură cu 

evenimentele petrecute în Bistrița de-a lungul anilor, printre care și tristul moment al incendiului care 

a dus la arderea acoperișului turnului Bisericii Evanghelice.  

Activitățile de la Biblioteca Județeană s-au continuat la Centrul Cultural „Dacia”, unde elevii 

francofoni au vizionat două filme în limba franceză, o animație de tip scurt-metraj și o comedie, 

„Comme des garçons”, în regia lui Julien Hallard.  

Marți, 23.04.2019 a avut loc premierea elevilor olimpici în cadrul unei festivități organizate la 

“Palatul Culturii” din Bistrița. 

  Eleva Ciolac Delia din clasa a VIII-a de la Liceul “Vasile Conta” a participat pentru al doilea 

an consecutiv la Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba Franceză. În urma susținerii celor 

trei probe (proba scrisă, înțelegerea unui document oral, proba orală), Delia a obținut 91.88 puncte și 

Mențiune specială, un rezultat care vine să încununeze efortul depus pentru  studiul aprofundat al 

limbii franceze pe parcursul celor patru ani, perseverența precum și ambiția de a avea ocazia să 

concureze cu cei mai buni elevi : 

 

Am primit cu mare emoție vestea că voi 

participa din nou la “Olimpiada 

Națională de Limba Franceză”. Am 

trăit o experiență formidabilă, am avut 

ocazia să concurez cu cei mai talentați 

elevi din țară și am învățat să fiu 

responsabilă. Am încercat să obțin un 

rezultat frumos pentru școala mea, 

pentru familie și pentru prietenii mei, 

cu dorința de a-i face mândri de mine. 

În plus, această expreriență mi-a adus 

numeroase beneficii: mi-am 

perfecționat nivelul de limbă franceză, 

m-am împrietenit cu alți elevi care au 

aceeași pasiune, am învățat să mă descurs în colectivitate, departe de casă. Am conștientizat de 

asemenea cât de mare este concurența la o astfel de competiție, ceea ce mă va ambiționa să depun un 

efort și mai mare anii viitori.  Îmi voi aminti mereu momentele petrecute împreună cu ceilalți elevi 

care au făcut parte din lotul olimpic al județului Neamț, activitățile pregătite de organizatori, emoțiile 

și atmosfera prietenească. În cele din urmă sunt mândră și recunoscătoare pentru că am avut șansa 

să trăiesc o asemenea experiență la care poate alți elevi nici nu îndrăznesc să viseze. 

                                                                                                  Ciolac Delia-Elena, clasa a VIII-a C 

 

Participarea la etapa națională a olimpiadei presupune multă muncă, timp alocat studiului dar 

mai ales pasiune pentru limba franceză iar Delia a dovedit din plin că deține calitățile necesare unei 

învingătoare. Obținerea acestui frumos rezultat a fost posibilă și datorită părinților care au susținut-o 

și au încurajat-o să parcurgă drumul dificil al performanței dar și cadrelor didactice care au dat dovadă 

de îngăduință și au facilitat pregătirea elevei!  

                                                                                                               

 

 

Profesor Stafie Elena-Raluca 
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