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Cuvintele sunt seminţe pe care le plantặm, cu 
sau fără voia noastră in sufletul celor din jur. 
Cuvintele au rolul de a apropia sau îndepărta 
oamenii.  Fiind un instrument al comunicării, dacă ele 
ar lipsi, totul în jurul nostru ar fi înconjurat  de haos. 

De multe ori se întâmplă să avem ceva de spus 
şi să simţim că vorbele noastre trec neobservate de 
ceilalţi, după cum afirma într-un mod sublim Goethe,  
„aidoma blândelor luciri ale unui soare ascuns”. 

Din dorinţa de a aşterne pe hârtie gândurile 
elevilor, de a scoate in evidenţă pasiunile şi talentele 
lor, de a le da încredere în forţele proprii s-a născut 
ideea de a realiza o revistă a şcolii; o revistă despre 
şi pentru elevi; o revistă în care rolul nostru, al 
cadrelor didactice   care au contribuit la realizarea ei, 
este de a le deschide elevilor apetitul pentru lectură 
şi pentru acumularea a cât mai multor informaţii pe 
care să le adauge în bagajul lor de cunoştinţe. 
                                                            

 

                         (Prof. Boghian Marcel Liviu) 
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Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Jiu este situată în centrul civic al oraşului Bumbeşti-Jiu.  
             Localitatea Bumbeşti-Jiu este situată la nordul judeţului Gorj cu municipiul Târgu-Jiu la sud, 
municipiul Petroşani la nord, comuna Muşeteşti la est şi la vest cu comuna Schela.   
             Datorită aşezării geografice, teritoriul oraşului este bine adăpostit spre nord de culmile Parângului 
ce se înaltă la peste 2500 m. Oraşul Bumbeşti-Jiu este cuprins între paralela 45o10’ latitudine nordică şi 
meridianul 23o20’ longitudine estică.  
             Oraşul Bumbeşti-Jiu este străbătut de la nord la sud de râul Jiu care-şi sporeşte apele la ieşirea din 
defileu cu pârâul Sadu, practic la această confluenţă începe centrul civic al oraşului.  
             Din punct de vedere administrativ, configuraţia actuală datează din anul 1989, când Bumbeşti-Jiu a 
devenit oraş. Are în componenţă mai multe sate: Curtişoara, Pleşa, Bumbeşti-sat, Lăzăreşti, Tetila.  
            Şcoala din localitate a luat fiinţă în anul 1841, iar ulterior s-a dezvoltat sub îndrumarea renumitului 
învăţător Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, construind împreună cu locuitorii o şcoală care a funcţionat până 
în anul 1945. În acel an s-a construit o scoală cu 5 săli în Bumbeşti-sat. Cladirea principală a Şcolii Generale 
Nr.1 Bumbeşti-Jiu s-a construit în anul 1961 şi a funcţionat ca şcoală medie până în anul 1972, an în care a 
luat fiinţă Liceul Sadu.  
               De-a lungul timpului şcoala bumbeşteană a dat societăţii mulţi oameni de valoare: profesori, 
medici, ingineri, oameni de cultură.  
În prezent Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu funcţionează cu 4 clădiri, o sala de sport  şi o bază 
sportivă  
             La Şcoala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu îşi desfăşoară activitatea 13 educatoare,15  învăţători şi 24 
de profesori. Dintre aceştia 45 sunt cadre didactice titulare.  
         În prezent cadrele didactice din unitatea noastră sunt calificate în proporţie de 100%. În şcoală există 5 
posturi cu personal didactic auxiliar, 8 posturi de îngrijitoare şi 3 posturi de muncitor întreţinere  și 
fochiștic. Un număr de 676 elevi frecventează cursurile grădinițelor și  claselor I – VIII. 



MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918 

                                                                                

          Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei 
României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, 
unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit după evenimentele 
din decembrie 1989 Ziua Naţională a României.  
          Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an providenţial. La 27 martie 1918 
Basarabia – lacrima neamului românesc – revenea la Patria mamă; la 28 noiembrie 
1918 era rândul Bucovinei, pentru ca la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia să se 
realizeze unul din visele seculare ale naţiunii române, desăvârşirea statului naţional 
unitar român, prin unirea Transilvaniei, Banatului,Crişanei şi Maramureşului cu 
România. Alba Iulia, mândrul oraş transilvan , mai fusese martora unor evenimente 
de seamă ale istoriei şi culturii române. Aici, realizase Mihai Viteazul la 21 oct. 1599 
prima unire politică a celor trei ţări româneşti; tot aici a apărut la 20 ian.1648 Noul 
Testament de la Bălgrad al mitropolitului Simion Ştefan. La Alba Iulia au suferit 
martiriul la 28 febr.1785 Horia şi Cloşca, şi tot aici vor fi încoronaţi la 15 oct.1922 
Regele Ferdinand şi Regina Maria, ca primii suverani ai României.  
        „ România nu poate fi întreagă fără Ardeal, zice Nicolae Titulescu. România nu 
poate fi mare fără jertfă. Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoală care i-
a făurit neamul… e scânteia care aprinde energia,… e întristarea care îndepărtează 
vrăşmaşul, e viaţa care cheamă viaţa”. (Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, 
Bucureşti,1996)  
          Iată care era situaţia politică în acea vreme: în toamna anului 1918, Monarhia 
austro-ungară se destramă ca stat, datorită crizei celor patru ani de război, 
înrăutăţirii situaţiei economice şi mai ales, a ridicării naţiunii din dubla monarhie, între 
care şi românii din Transilvania. Între oct.- nov. 1918 au luat fiinţă în Transilvania şi 
Banat Consiliile Naţionale Româneşti, iar la 30 oct.1918 s-a constituit la Arad 
Consiliul Naţional Român, ca unic for care reprezenta voinţa poporului român. Sub 
conducerea lui, s-a intensificat lupta pentru unirea cu ţara. Slujitorii Bisericii 
Româneşti – episcopi, vicari, consilieri, profesori de teologie şi preoţi de parohie s-au 
aflat în primele rânduri ale luptătorilor pentru unitate. De exemplu : la Sibiu s-au 
remarcat profesorii teologi Nicolae Bălan (viitor mitropolit) şi Silviu Dragomir; la 
Caransebeş episcopul Miron Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, teologul Petre Barbu 
sau secretarul eparhial Cornel Corneanu; la Oradea vicarul Roman Ciorogariu şi 
secretarul Aurelian Magieru; la Lugoj protopopul Gh.Popovici. Pentru unitate 
naţională militau şi periodicele vremii: „Telegraful român” (Sibiu), „Biserica şi şcoala” 
(Arad), „Foaia diacezană”(Caransebeş). Ierarhii români din Transilvania (ortodocşi şi 
greco-catolici) - ortodocşii Ioan Papp al Aradului, Miron Cristea al Caransebeşului şi 
greco – catolicii Iuliu Hossu al Gherlei, Demetrie Radu al Oradiei şi Valeriu Frenţiu al 



Lugojului au semnat o „Declaraţie de adeziune” la Consiliul Naţional Român, prin 
care-l recunoşteau „ca singurul conducător politic al naţiunii române”. Acest act a 
avut un ecou pozitiv în rândul clerului şi credincioşilor celor două Biserici surori.  
            La 14 nov. 1918 profesorul Nicolae Bălan şi căpitanul Victor Precup erau 
trimişi la Iaşi pentru a discuta cu conducătorii de atunci ai ţării situaţia din 
Transilvania. La 15 nov. 1918 la propunerea profesorului Bălan, Consiliul Naţional 
Român hotăra convocarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia: „ Istoria ne 
cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizaţiunii a scos naţiunea română din 
întunericul robiei la cunoaşterea de sine. Ne-am trezit din somnul de moarte şi vrem 
să trăim liberi şi independenţi. În numele dreptăţii eterne şi al principiului liberei 
dispoziţiuni a naţiunilor, principiu consacrat acum prin evoluţiunea istoriei, naţiunea 
română din Ungaria şi Transilvania vrea să-şi hotărască însăşi soarta sa de acum 
înainte. Toate neamurile din preajma noastră şi-au determinat viitorul prin rezoluţiuni, 
în conformitate cu sufletul lor naţional. E rândul nostru acum. Naţiunea română din 
Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvântul său hotărâtor asupra sorţii sale şi 
acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă, el este aşteptat, pentru ca la gurile 
Dunării şi pe drumul larg unde comunică punctul vieţii economice între Apus şi 
Răsărit să se poată înfăptui ordinea şi neamurilor primejduitoare să li se procure 
tihna trebuitoare la munca binecuvântată spre desăvârşirea umană. În scopul acesta 
convocăm : ADUNAREA NAŢIONALĂ a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, 
la Alba Iulia, cetate istorică a neamului nostru, pe ziua de Duminică 18 nov./ 1 dec. 
a. c. la orele 10 a. m. ……. Fii tare neam românesc, în credinţa ta, căci iată se 
apropie ceasul mântuirii tale. Amin şi Doamne – ajută ! Arad, 7 / 20 nov. 1918 
Marele Sfat al Naţiunii române din Ungaria şi Transilvania Dr. Gh. Crişan – secretar 
Dr. Şt.C. Pop – prezident”  
            Duminică, 1 decembrie 1918 a avut loc la Alba Iulia Adunarea Naţională care 
a decis Unirea cu România. Erau prezenţi 1228 deputaţi şi delegaţi oficiali, alături de 
o sută de mii de români veniţi din toate părţile unde se vorbea româneşte, de la 
Maramureş la Dunărea Bănăţeană, din Ţara Bârsei până-n cea a Crişurilor. Între cei 
prezenţi se aflau – din partea Bisericii – cei cinci episcopi, patru vicari, zece delegaţi 
ai consistoriilor ortodoxe şi ai capitlurilor greco – catolice, 129 protopopi, câte un 
reprezentant al fiecărui Institut Teologic şi câte doi ai studenţilor teologi, alături de 
numeroşi preoţi şi învăţători ai şcolilor confesionale. S – a început prin slujbe urmate 
de Te Deum în Biserică, după care delegaţii s-au reunit în sala Cercului Militar sub 
preşedinţia lui Cicio Pop. În biroul adunării au fost aleşi trei preşedinţi : George Pop 
de Băseşti, episcopul ortodox Ioan Papp şi episcopul greco – catolic Demetrie Radu. 
Raportul principal a fost prezentat de Vasile Goldiş (ortodox) care a citit şi proiectul 
rezoluţiei, devenit Hotărâre de unire a Transilvaniei cu România : „ Adunarea 
Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi ţara Ungurească, adunaţi prin 
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 dec. 1918, decretează Unirea 
acestor români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu România”. Goldiş şi-a încheiat 
raportul cu cuvintele : „ legătura sfântă a celor 14 milioane de români ne 
îndreptăţeşte azi să zicem Trăiască România Mare !” Ultimul orator a fost Iuliu Maniu 
(greco - catolic), care a vorbit în numele Partidului Naţional Român : „… Unirea 
tuturor românilor într-un singur Regat şi într-un nedespărţit stat este nu numai un 
ideal sfânt, ci şi un drept inalienabil al nostru în baza fiinţei noastre naţionale şi 
unitare…. Noi, românii din Transilvania şi Ungaria suntem în drept şi avem datoria 
să pretindem această Unire pentru că aici a fost leagănul românismului”. Episcopul 
Miron Cristea al Caransebeşului a spus : „ Nu ne putem gândi astăzi la altceva decât 



la aceea ce au hotărât şi au făcut fraţii din Basarabia şi Bucovina, adică la unirea cu 
scumpa noastră România, alipindu-i întreg pământul strămoşesc.”  
             La 2 dec.1918 Marele Sfat Naţional a ales Consiliul dirigent, iar la 14 dec. o 
delegaţie alcătuită din Vasile Goldiş, Al. Vaida Voievod şi episcopii Cristea şi Hossu 
au prezentat la Bucureşti, Regelui Ferdinand actul Unirii Transilvaniei cu România. 
Atestarea hotărârii istorice de la 1 dec. 1918 a fost făcută prin decretul regal din 29 
ian. 1919. La începutul anului 1919 în Banat s-a constituit „ Liga Bănăţeană” 
condusă de diaconul ortodox Avram Imbroane, cu scopul de a informa opinia publică 
despre drepturile românilor din acest teritoriu.  
             Unirea Transilvaniei cu Ţara a adus schimbări radicale şi în viaţa Bisericii 
Ortodoxe. Temeiul constituţional pentru organizarea bisericească l-a constituit art. 22 
din Constituţia din 1923: „ B.O.R. este şi rămâne neatârnată de orice ierarhie străină, 
păstrându-şi însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor.” 
La Alba Iulia a fost construită catedrala ortodoxă (arhitect : V.G. Ştefănescu, pictor : 
Costin Petrescu). A fost sfinţită de către mitropolitul primat Miron Cristea cu ocazia 
încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. La 4 febr.1925 Sfântul Sinod al 
B.O.R: aproba ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, confirmată prin 
Tomos – ul Patriarhului Ecumenic din 30 iunie 1925.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                         (Director,  Prof. Boghian Marcel Liviu) 

 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 Martie 1918- unirea Basarabiei cu România 
                                            ( prof . Boghian Marcel Liviu) 

   Pe baza hotărârilor Congresului, la 21 noiembrie, Sfatul Ţării şi-a deschis lucrările, 
fiind alcătuit din reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, confesiunilor şi orientărilor 
politice. Numărul deputaţilor a fost majorat de la 120 la 150:105 români, 15 
ucraineni, 14 evrei, şapte ruşi, doi germani, doi bulgari, doi găgăuzi, un polonez, un 
armean şi un grec. Preşedinte a fost ales Ion Inculeţ, iar printre deputaţi se găseau 
personalităţi de frunte ale Basarabiei, precum Pantelimon Halippa, Ion Pelivan sau 
Ion Buzdugan. La 2 decembrie, Sfatul Ţării a adoptat o Declaraţie prin care se 
proclama Republica Democratică Moldovenească, ce urma să facă parte din 
Republica Federativă Democratică a Rusiei, care nici nu exista. La 7 decembrie, 
puterea executivă a fost încredinţată unui Directorat, sub preşedinţia lui Pantelimon 
Erhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 În cursul lunii decembrie 1917, Basarabia a fost teatrul unor acţiuni anarhice ale 
forţelor armate sau a altor organisme care se opuneau Sfatului Ţării:Frontotdelul 
(comitetul de front) Comitetului muncitorilor şi soldaţilor din Chişinău (de orientare 
bolşevică) şi RUMCEROD-ul cu sediul la Odesa, cea din urmă fiind prima 
organizaţie antiromânească creată de partidul bolşevic cu concursul lui Hristu 
(Cristian) Racovski şi Mihail Gheorghiu Bujor. Era condus de un comitet alcătuit din 
bolşevici basarabeni şi emigranţi din România, din care făcea parte, printre alţii, şi 
celebrul Max Goldstein, unul dintre autorii atentatului de la Senat din 1920. În aceste 
condiţii, exista riscul declanşării unui conflict civil în Basarabia, între mişcarea 
naţională moldovenească şi cea bolşevică. 



           După ample dezbateri, la care au participat numeroase personalităţi politice, 
Sfatul Ţării a proclamat, nu întâmplător, la 24 ianuarie 1918, independenţa, cu 
unanimitate de voturi. Consiliul Directorilor se dizolva, puterea executivă trecând 
asupra Consiliului de Miniştri, în timp ce preşedintele Republicii rămânea Ion Inculeţ. 
Declaraţia de Independenţă a fost primită cu entuziasm, fiind văzută ca un prim pas 
spre Unire. 

         Delegaţii basarabeni prezenţi la Iaşi (Ion Inculeţ şi Daniel Ciugureanu, 
preşedintele Consiliului de Miniştri) i-au propus generalului Averescu unirea, dar 
acesta s-a opus;se temea ca germanii să nu ceară în compensaţie Dobrogea, care îi 
interesa în mod deosebit pe bulgari. Dar sprijinul Germaniei se va dovedi esenţial 
pentru România:având ţeluri economice foarte precise, Berlinul s-a opus pretenţiilor 
ucrainene şi bulgare asupra Basarabiei şi Dobrogei. Unirea Basarabiei cu România 
ar fi fost imposibilă, în acel context, fără sprijinul Germaniei. 

În după-amiaza zilei de 27 martie a avut loc şedinţa Sfatului Ţării, în urma 
căreia a fost adoptată hotărârea de Unire. Ion Inculeţ declara:„Şedinţa de azi, 
domnilor deputaţi, va fi o şedinţă istorică pentru poporul nostru. Noi trebuie să 

depunem toate silinţele ca să reuşim cu cinste în acest moment istoric”.  

Ulterior a luat cuvântul Alexandru Marghiloman, care a subliniat dorinţa 
guvernului român de a respecta drepturile şi libertăţile câştigate, urmând ca Sfatul 
Ţării să se ocupe de „rezolvarea chestiunii agrare potrivit cu vrerile poporului”.           
După ce Marghiloman şi ceilalţi reprezentanţi ai statului român s-au retras, 
Constantin Stere a ţinut un discurs care a produs o vie emoţie, arătând că „astăzi 
trebuie să hotărâm ceea ce va avea o importanţă hotărâtoare, extraordinară, asupra 
soartei viitoare a poporului nostru. Mersul de fier al istoriei pune asupra umerilor 

noştri o răspundere pe care noi n-o putem ignora cu nici un fel de sofisme”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Reprezentaţii minorităţilor au declarat, în mare parte, că se vor abţine de la 
vot (excepţie făcând delegatul polonez), neavând împuternicirea necesară de a vota 
Unirea, în lipsa unei hotărâri a viitoarei adunări constituante, invocându-se şi un 
eventual referendum care să decidă soarta Basarabiei. După discuţii aprinse privind 
caracterul deschis al votului (decis de majoritate), s-a trecut la votarea rezoluţiei de 
unire propusă de Blocul Moldovenesc, rezultatul fiind de 86 de voturi pentru, trei 
contra şi 36 de abţineri. „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: 
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, 
Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum mai bine de 
o sută de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi al dreptului de 
neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi 
înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa, România”. Declaraţia de unire se 
încheia cu cuvintele:„Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururea şi 
totdeauna!”. A urmat o scurtă alocuţiune a lui Alexandru Marghiloman, care a 
declarat că ia act de Declaraţia de Unire în numele poporului român şi al Regelui, la 
final spunând:„Trăiască România, una şi nedespărţită”. 

    Declaraţia de Unire stabilea că Basarabia îşi păstra autonomia, având un 
sfat ales pe baza votului universal. Se precizau drepturile democratice recunoscute 
şi garantate – drepturile minorităţilor, libertatea personală şi multe altele – şi se 
stabilea ca provincia să fie reprezentată în forul legislativ al ţării de un număr de 
parlamentari raportat la numărul de locuitori, doi reprezentanţi ai Basarabiei urmând 
să facă parte din Consiliul de miniştri al României. Declaraţia de unire a fost primită 
cu mult entuziasm de românii de pretutindeni, prima bucurie după ani grei de război, 
iar la sfârşitul lui martie şi la început de aprilie au avut loc manifestaţii la Iaşi, unde 
delegaţia venită de la Chişinău a fost întâmpinată cu mult entuziasm. În cadrul 
dejunului oficial de la Palat, dat în cinstea delegaţiei basarabene, Regele a luat 
cuvântul, declarând, printre altele:„Salutăm în voi o parte frumoasă a unui vis care 
niciodată nu se va şterge... Trăiască copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic, al 
României Mame!” 
          Din păcate, unirea Basarabiei cu România a fost departe de a fi „pururea şi 
totdeauna”. Rupt prin ultimatumul din iunie 1940, vremelnic readus alături de ţară în 
1941-1944, soarta teritoriului dintre Prut şi Nistru rămâne şi astăzi o ecuaţie cu multe 
necunoscute. Avem o singură certitudine:de secole, dorinţa de unire e exprimată şi 
dincoace, şi dincolo de Prut, cu tragedii şi sacrificii înşirate în timp, pe care 
generaţiile  de azi şi mâine au datoria să le cunoască.  
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



                              

                           11 noiembrie 1918 - Ziua Armistițiului 
 

 

           La 11 noiembrie 1918, Germania semna capitularea la Compiegne, după ce 

rămăsese fără aliaţii săi, recunoscându-şi înfrângerea în Primul Război Mondial, fără 

însă a fi afectat niciun metru pătrat din teritoriul său naţional. Cu o zi înainte, 

România declarase nulă pacea separată din 7 mai 1918, reintrând în război. 

 Deşi România semnase pace separată cu Puterile Centrale la 7 mai 1918, la 

10 noiembrie 1918, Germania a primit un ultimatum, acela de evacua teritoriul 

românesc, dupa ce Bulgaria fusese scoasa din razboi, in urma contraofensivei de la 

Salonic.. O zi mai târziu se încheia armistiţiul care punea acăpt conflictului, ceea ce 

in extremis ne plasa în tabăra învingătoare. La 1 decembrie 1918, când 

transilvănenii îşi declarau acordul de a se uni cu România, trupele române intrau în 

Bucureştii din care germanii se retrăseseră. 

       Pe 11 noiembrie, în schimb, la Compiègne, în Franţa, la ora 05.00, într-un vagon 

de tren a fost semnat armistiţiul. La ora 11, în aceeaşi zi, a încetat focul şi armatele 

au început să se retragă.  

Din cauza ordinelor confuze şi a încercărilor criminale ale unor ofiţeri de a se 

evidenţia în ultimul moment, peste cadavrele bieţilor soldaţi, în aceste şase ore 

teribile, după ce totul fusese încheiat şi semnat la masa tratativelor, au murit inutil 

aproape 3 000 de soldaţi şi au fost răniţi alte peste 6 000.  

George Lawrence Price este considerat ca fiind ultimul soldat ucis, cu un 

glonte german în frunte, la ora 10.59.  

De atunci, în fiecare zi de 11 noiembrie, în ţări din Europa şi în statele 

membre Commonwealth se celebrează Ziua Macilor (Jour du Souvenir, în franceză, 

Veterans Day, Remembrance Day sau Poppy Day, în engleză). Este ziua când se 

aminteşte de momentul retragerii armatelor care au lăsat în urma lor câmpurile 

însângerate. 

         Din 1918, în multe țări, an de an, pe 11 noiembrie la ora 11 se păstrează două 

minute de reculegere în amintirea celor care, nevoiţi să plece la război, nu s-au mai 

întors niciodată. 

                                                               ( prof. Boghian Marcel Liviu ) 

 

 



 

 

 

 

 ZIUA   ROMÂNIEI 
 

Românie, țara mea -  
La mulți ani de ziua ta! 
Ani 100 ai împlinit 
De când te-ai unit. 
 
 
Românie, țară mare – 
Ziua ta e sărbătoare. 
Românie, Românie, 
Mulți ani îți dorim  noi ție! 
 
  (  Mărculescu Georgiana – cls. a II-a B) 
     Prof.înv.primar Nistorescu Norica Cristina                                                                            
 
 
 
 
        
 
 
 1 DECEMBRIE 
 
Este o sărbătoare mare, 
Se adună multă lume. 
România-i țara noastră 
Și cu rele și cu bune. 
 
 
Noi, români, războinici suntem 
Și la bine și la greu 
Dovedim curaj, voință 
Pentru țara ce-o iubim mereu. 
 
 
Din toate casele se-aude 
Imnul României. 
Și toți copiii se îmbracă, 
În culorile veseliei. 
 
                     (Mocai Sara – cls. a II-a B) 
                           Prof.înv.primar Nistorescu Norica Cristina 
 
 
 



 
1 DECEMBRIE 

           
Astăzi e-o zi minunată,                             
Este ziua României, 
Iar noi ne alăturăm cu drag, 
Să cinstim Marea Unire. 
 
Prin războaie am trecut, 
Nimeni nu s-a dat bătut! 
România s-a unit, 
Și-așa ne-am reîntregit. 
România e bogată, 
Cu lume cinstită și dreaptă. 
Este țara mea de aur, 
Și cu care eu mă laud! 

BOJINCĂ RAUL- cls. a IV-a A 
 

 
 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIE! 
 

Scumpă țară, Românie,             
Astăzi este ziua ta! 
Venim cu flori și bucurie,  
Să cântăm în cinstea ta. 
 
Din Carpați până la Mare 
Să te dezvolți ca o floare, 
Să trăiești, să înflorești, 
Țară mândră ca-n povești!  

 
 

CĂPRIȚĂ ILONA - cls. a IV-a A 
 
 

DRAGI ROMÂNI, 
Sărbătorim Marea Unire, 
Mare, mare fericire! 
Cu toții venim la horă, 
De la soacră pân' la noră. 
 
Joacă, joacă măi Mărine! 
Că norocu e cu tine, 
Ia-ți haine de sărbătoare 
Și vino în hora mare! 
 
           POPESCU JOSEPHINE - cls. a IV-a A 

 
 



 
 

 
 
 

ROMÂNIA 
 
 

Românie, țara mea,                
Strălucești ca și o stea, 
Tu ne-ai ajutat mereu 
Chiar atunci când ne-a fost greu. 
 
1 Decembrie a sosit, 
Noi scenetă am pregătit, 
Spunem poezii frumoase, 
Cântăm cântece duioase. 
 
Noi dansăm, cântăm, jucăm, 
Dar  noi mai și învățăm, 
Roluri pentru fiecare, 
Apoi jucăm hora mare! 

 
GHEGHE PETRA- cls. a IV-a A 

 
 
 

1 DECEMBRIE 
 
 
 

1 Decembrie, 
O zi frumoasă, 
O zi specială, 
Pentru țara noastră. 
 
Hai să ne unim, 
Să sărbătorim! 
Și să ne mândrim 
Că suntem români! 
 
Să ne dăm mână cu mână, 
Hora s-o întindem! 
Să ne bucurăm, 
 Și să nu ne întristăm! 
 

 
 

CRIȘU ANDRADA- cls. a IV-a A 
 



 
 

Centenarul Marii Uniri 
 
 
 

 Țară frumoasă, împlinești 100 de ani de când te-ai întregit!  

 E o mare mândrie să fii român și să trăiești pe pământul muncit cu sânge de 

către strămoșii noștri. De-a lungul timpului, domnitori și regi au încercat să făurească 

un stat unitar, să unească Principatele Române. A fost nevoie de luptă și de jertfă, 

dar, în cele din urmă, au reușit. Regele Ferdinand a îndeplinit dorința tuturor, a 

conducătorilor și a poporului, de a trăi într-un singur stat național. De atunci, am 

început să fim mai uniți și mai mândri de ceea ce suntem. 

 Avem o țară minunată, cum și alții și-ar dori să aibă: păduri verzi, locuite de 

urși, de capre negre și de multe alte animale, pajiști însorite, dealuri acoperite de vii 

și livezi, câmpii întinse și roditoare, ape limpezi și răcoroase, fluviul Dunărea, ca un 

șarpe mlădios, Delta Dunării cu specii rare de viețuitoare, litoral cu ieșire la o mare 

de smarald, peisaje care mai de care mai frumoase... Natura ne-a dăruit o țară 

frumoasă, pe care suntem chemați să o ocrotim. 

 Sunt mândră că trăiesc într-o astfel de țară, alături de oameni cu suflet curat, 

harnici și primitori. 

    

                                                              Sârbu Elena Mara - clasa a V-a B 

                                                                                Prof. coord. Săvescu Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dragoste de țară 
 
 
 

 

 Dragostea de țară este cel mai nobil sentiment pe care-l poate încerca ființa 

omenească. E dragostea de pragul casei în care te-ai născut, de vatra focului și de 

cuptorul la care te-ai încălzit în iernile aspre, cu zăpada spulberată de vânturi. E 

dragostea de curtea casei, de grădina și de umbra pomului sub care te-ai jucat, de 

nisipul uscat sub razele calde ale verii. E dragostea de chipul, de glasul și de grija 

părinților care te-au crescut, de poveștile bunicilor, de prietenii și de colegii tăi, de 

dascălul care ți-a dat cheile înțelepciunii, ca să poți descifra, mai târziu, tainele vieții. 

 Dragostea de țară e dragostea de limba mamei care te-a născut, de munca și 

de bucuria oamenilor din jurul tău, de caracterul și de corectitudinea părinților tăi. E 

dragostea de obiceiurile, de tradițiile și de sărbătorile familiei tale, ale satului sau ale 

orașului în care locuiești, ale poporului tău. E dragostea de întinderea cu iarbă și 

flori, cu adieri de miresme și clipociri de ape argintii ce șerpuiesc, fărâmițând mii de 

pietre, până departe, unde se întâlnesc în linie cu cerul. E dragostea de caisul și de 

căpșunele din grădina părinților tăi, de cireșele pârguite și de aroma pepenilor 

galbeni, de strugurii rubinii din toamnă. E dragostea de frumusețea crestelor 

montane, de văile și luncile râului în care te-ai scăldat în luna lui cuptor, de câmpia 

mănoasă, de drumurile și potecile pe care ai umblat, urcând la o cabană, dragostea 

de melodia doinelor și de glasul pământului care-ți dă pâinea, ca să trăiești. 

E dragostea față de poporul tău, ale cărui suferințe în lupta neamului pentru 

libertate, descrise în legende, te cutremură. E dragostea de crucile din cimitire, de 

troițele ce împânzesc fața bisericilor și a mănăstirilor ori răscrucile drumurilor, ca să 

ne amintească de eroismul poporului nostru în luptă cu dușmanii, dar și de ocrotirea 

lui Dumnezeu. 

 Dragostea de țară înseamnă viața ta, zâmbetul tău, bucuria ta, faptele tale, 

trăite în adevăr și dreptate, dăruirea pe care ai deprins-o din dragostea nemuritoare 

a Mântuitorului Iisus Hristos. E sufletul tău, e fericirea pe care o simți, învăluit în 

credința creștină, e bunătatea din inima ta, când poți dărui un strop de speranță celor 

suferinzi.  

 Să nu uiți niciodată că patria e cel mai sfânt lucru, locul în care te poți întoarce 

oricând din orice parte a lumii! Ea te încălzește și te apără sub aripa ei. Și te iubește 

mai mult decât oricine.   

   

                                                                     Eftenoiu Patricia Monalisa- clasa a VI-a B 

                                                                               Prof. coord. Săvescu Adriana 

 

 
 
 



 
 

Iubire de țară 
 
 
 

 De curând am vorbit la telefon cu verișoara mea din Spania. Deși vorbim 
destul de des, niciodată nu am simțit-o atât de tristă ca acum. M-am gândit că are 
necazuri, dar ea m-a liniștit, spunând că acolo totul e minunat, dar îi este dor de 
acasă, fiindcă nimic nu e mai frumos decât limba maternă și țara natală. 
 Fiindcă eram încă în vacanță, am vrut să îi fac o surpriză. M-au ajutat și 
părinții mei, care plănuiseră cu ceva timp în urmă o călătorie în Spania, așa încât am 
luat primul avion spre acea țară care îi devenise verișoarei mele a doua casă. 
Surpriza a impresionat-o profund, mai ales pentru că nimic nu o pregătise pentru 
vizita noastră.  
 La rândul nostru, am fost impresionați plăcut văzând cum își aranjase 
locuința. La loc de cinste, pe pereții sufrageriei agățase drapelul tricolor, alături de 
costume populare românești și de tablouri ale celor mai de seamă pictori români, iar 
în vase de ceramică din zona noastră așezase flori care îi aminteau de grădina 
bunicii. La masă, mă așteptam să ne servească cu creveți sau cu alte mâncăruri 
specifice acelor locuri, dar verișoara mea ne-a pregătit o mămăliguță cu brânză și 
cârnați bună-bună, cum numai la mama acasă poți mânca.  
 Ne-a povestit apoi cum își petrece timpul și cât de singură se simte, departe 
de tot ceea ce îi este drag, deși are și acolo o casă, un serviciu. Aflând toate 
acestea, părinții mei au sfătuit-o să se întoarcă în România, însă ea a spus că, oricât 
ar vrea, nu se poate întoarce, fiindcă nu e pregătită să renunțe la viața pe care 
singură și-a ales-o. Am simțit atunci că trebuie să îi spun să aleagă din nou, cu 
inima, ceea ce o face fericită.  

La propunerea mea și la îndemnul părinților mei s-a tot gândit, pe parcursul 
vizitei noastre acolo, așa încât, pe când ne pregăteam bagajele să ne întoarcem în 
țară, ne-a anunțat că a decis să vină cu noi. Atunci am văzut-o transformându-se pe 
loc: fetei aceleia triste i-a apărut o sclipire în ochi și un zâmbet larg pe față pe care 
nu le mai văzusem de ani buni. Cu toate că este mult mai în vârstă decât mine, 
chipul ei emana fericirea unui copil.  
 Întoarsă acasă, se bucură de întâlnirea cu părinții și cu alte rude, de regăsirea 
căsuței în care a copilărit, a leagănului din spatele casei care i-a trezit dorința de a 
zbura cât mai sus, de susurul râului în care obișnuia să se scalde în fiecare vară... 
Mă gândesc că am și eu un merit în povestea asta și mă bucur alături de ea. Dar 
mai presus de toate, mă bucur că am înțeles, la rândul meu, cât de important e să 
trăiești alături de cei dragi. Sunt convinsă că, oriunde și orice ai ajunge, oricâți bani 
ai avea, dacă nu ești fericit, dorul de familie și iubirea de țară te vor face să renunți la 
tot și să te întorci acasă.   
 

 
 

                                                                                    Puiu Anda Maria - clasa a V-a B 
                                                                                       Prof. coord. Săvescu Adriana 
 

 

 



 

 

Și eu vorbesc Limba Română! 

 

 

 Limba Română este frumoasă și minunată. Această limbă este vorbită în 

România și în Republica Moldova. De când m-am născut, dincolo de Prut, în urechi 

îmi răsună limba vorbită de părinții mei și de toți cei care mi-au fost mereu alături: 

rude, colegi, profesori, vecini sau multe alte persoane.  

 Limba Română este o parte din mine, este cel mai dulce grai, este viața mea. 

Este limba în care am spus primul cuvânt, limba în care am învățat tot ce știu până 

acum, limba cu care am crescut, alături de tradițiile și de obiceiurile din țara mea. 

Totul în viața mea se învârte în jurul acestei limbi, pe care nu doar că o înțeleg și o 

vorbesc, dar care a devenit o parte din mine, fără de care nu mă pot imagina.  

Limba Română devine moștenirea poporului, transmisă, prin viu grai sau prin 

scris, tuturor urmașilor.  

 

Chiorescu Oleg 

Clasa a VI-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sunt mândră că sunt româncă! 
 

 
 Trăiesc într-o țară frumoasă, în care găsesc și liniștea munților și vuietul mării, în 

care mă pot bucura de păduri și de câmpii, de zone în care timpul parcă a uitat să curgă, 

vrăjit de frumusețea plaiurilor românești. Pentru că sunt româncă, știu că „veșnicia s-a 

născut la sat”, după cum afirma Lucian Blaga. 

 Prin însăși firea poporului meu, știu că atunci, când îmi e mai greu, trebuie să râd, să 

cred și să sper, fiindcă istoria ne-a dovedit de nenumărate ori că aceia care au răbdare vor 

fi, până la urmă, biruitori. Știu că necazurile se întorc din drum descumpănite, când sunt 

întâmpinate de zâmbete calde și pline de nădejde. 

 Mă bucur că sunt româncă, pentru că nu trebuie să citesc traduceri din Eminescu, 

Blaga, Rebreanu și mulți alții. Am învățat că Cioran și Brâncuși au fost români, ca mine, și că 

au purtat mereu în suflet aceleași doruri și dragostea pentru același pământ. Am învățat că 

dorul este sentimentul nostru caracteristic, în care îl regăsim atât pe „a avea”, cât și pe „a 

vrea”, și că el te apropie de cer și de pământ, de cel pe care îl iubești și care e departe, dar 

care, tocmai prin dor, devine nespus de aproape. 

 Am descoperit frumusețea mănăstirilor Bucovinei și am flat că albastrul de Voroneț s-

a născut din dorul poporului meu. Știu cine au fost Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul ori 

Constantin Brâncoveanu, însă, gândindu-mă la ultimul dintre aceștia, simt că vorbele 

„mândru că sunt român” se transformă, pe nesimțite, în „sunt cutremurat că sunt român”. 

Sunt nespus de fericită să fiu parte a unui popor care a înțeles nevoia sacrificiului pentru 

idealuri și pentru credință. Cunosc chemarea clopotelor și știu că ele aduc în sufletele 

românilor puterea și curajul de a merge mai departe, pentru că sunetele lor sunt promisiunea 

că mâine poate fi mai bine.  

Am aflat că strămoșii mei nu au primit nimic gratis, ci au luptat pentru fiecare 

bucățică de pământ, pentru fiecare ideal, pentru credință, iar trupurile strămoșilor mei le-au 

croit drum valurilor cenușii ale Dunării albastre. Chiar dacă sunt încă departe de măsura 

faptelor strămoșilor mei, trăiesc cu speranța că mă voi alătura, la rândul meu, celor ce au 

moștenit, în sânge, aceeași tărie. 

Am aflat că sacrificiul strămoșilor mei nu a fost în zadar și că, la 1 Decembrie 1918, 

visurile lor s-au împlinit, iar de atunci trăim în bună înțelegere, într-un stat unitar, dar am 

aflat, de asemenea, că Prutul nu desparte, ci unește frați de aceeași mamă, de aceeași 

limbă, de același crez, fiindcă și „dincoace” și „dincolo” bate aceeași inimă, a românului care 

„de la Nistru pân’ la Tisa” plânsu-i-sa lui Eminescu. Cândva, poate, va răsuna din nou 

chemarea lui Radu Gyr: „Ridică-te, Gheorghe! Ridică-te, Ioane!”... 

Sunt mândră și extrem de fericită că nu a trebuit să-mi cunosc țara cu rucsacul în 

spate și cu aparatul de fotografiat în fața ochilor. Am cunoscut-o altfel, trăind aici, alături de 

ai mei, vorbind aceeași limbă și înțelegând din tot ce mă înconjoară, rând pe rând, lecțiile 

istoriei care răsar la tot pasul. Sunt convinsă că România e mai mult decât tot ce se vede și 

poate fi surprins cu camera de luat vederi, pentru că ea este în sufletul nostru, al fiecărui 

român, și o vom purta cu noi mereu, oriunde ne vor purta pașii. 

                                                             

 

                                                       Plăstoi Anemona Valentina - clasa a VII-a B 

                                                                    Prof. coord. Săvescu Adriana 



 

 

Sunt mândră că vorbesc românește! 

 

Limba română este limba mea maternă. Ea este limba viselor noastre, e 

leagănul copilăriei, e o mireasmă plăcută de flori de măr, veșnic aducătoare de 

mângâiere și de pace. 

Mi-e dragă, o vorbesc și o iubesc. Pentru că e limba mamei, e a mea și e 

sfântă. Mă leagă de originile mele, de cine sunt eu cu adevărat, de locurile unde am 

copilărit și am crescut. 

Mă simt mândră că vorbesc limba română; o vorbesc cu drag, o simt în mine. 

Sentimentele mele și tot ceea ce exprim nu ar avea aceeași semnificație, dacă le-aș 

exprima într-o altă limbă decât a mea. 

Eu gândesc, zâmbesc, râd și plâng tot în aceeași limbă a străbunilor. E limba 

în care mama îmi cânta să adorm, în care bunica îmi spunea povești, în care recitam 

poezii și în care interpretam cântecele despre broscuțe, pisicuțe și soare, un soare 

cald care ne încălzea și pe mine, și limba mea frumoasă. 

Nu există limbă pe lume mai clară și mai frumoasă ca limba mea, ca limba 

noastră, limba română.               

                                                

 

                                                    Crețu Daria Ștefania - clasa a VI-a B 

                                                           Prof. coord. Săvescu Adriana 

 

 



 

 

 

                                            Suflet de român 

 

 

 

Ne apropiem cu pași repezi de împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii 

Uniri, unul dintre cele mai importante evenimente din istoria românilor.  

Secole de-a rândul, cu trup de dac și sânge de roman, românii au luptat 

mereu pentru a trăi într-un singur stat. Nu și-au plecat capul în fața barbarilor care au 

încercat sa ne jefuiască țara, nu s-au lăsat robiți de marile puteri ale vremurilor. 

Obrajii străbunilor noștri biciuiți de crivăț, palmele bătătorite din pricina scutului și 

sabiei sau greutatea covârșitoare a armurii nu i-au determinat să renunțe. Mai 

presus de orice suferință trupească se afla un țel măreț. În fiecare român ardea un 

dor aprig de a se uni cu toți frații săi, dor pe care îl trimitea dincolo de granițe, peste 

văi și dealuri, peste munți și câmpii, prin ploi, vânturi și ninsoare, dorul de a lupta 

pentru împlinirea idealului de unitate națională.  

Din generație în generație, s-a transmis această dorință arzătoare, care s-a 

împlinit la 1 Decembrie 1918, când românii ce realizaseră unirea Principatelor 

Române sub numele de România și românii din celelalte  provincii istorice – 

Basarabia, Bucovina și Transilvania – au hotărât să își construiască viitorul într-o 

Românie Mare, sub sceptrul Majestății Sale Regele Ferdinand și sub ocrotirea 

Reginei Maria. Bucurie mai mare ca atunci nu a cunoscut sufletul românesc, iar 

această fericire a ființei este trăită an de an, până în prezent. E un sentiment de 

înălțare care leagă printr-un fir invizibil sufletele românilor din întreaga lume și îi face 

să se simtă mai puternici.  

Din păcate, România de atunci nu a rezistat vitregiilor istoriei decât 21 de ani. 

Astăzi, noi toți, românii ocrotiți de patria-mamă sau răsfirați în afara aripii sale 

protectoare, suntem cuprinși de o mare emoție. Cu cât ne apropiem mai mult de 

sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, cu atât este mai înfloritor, în sufletul meu, 

sentimentul de mândrie că m-am născut în această țară. Ocrotită de crestele 

Carpaților, udată de apele Dunării și scăldată în valurile Mării Negre, România este 

patria mea. Îmi iubesc țara, sunt mândra de vitejiile strămoșilor mei și voi lupta ca 

aceasta să urce pe culmile gloriei, așa cum au vrut dintotdeauna străbunii. Știu că 

mulți români gândesc ca mine și sper să ajung cândva, curând, să trăiesc împreună 

cu frații de dincolo de Prut sau cu cei din nordul Bucovinei, în aceeași țară, pe care o 

numim „acasă”. 

  

 

 

Coiculescu Elena 

Roxana 

Clasa a VIII-a A 



 

 

 

REZULTATE CONCURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 
 

CONCURS COMPER (ETAPA NAȚIONALĂ) – COMUNICARE 
 
Anghel Maria-Francesca –   Premiul I  (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Buneci Miryam-Petriselia – Premiul I  (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Dicu Alexandra-Ionela –     Premiul I  (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Botiz Sara –                       Premiul I  (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Tițu Damiana –                  Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Ghigulescu Lucian –           Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Huianu Fabiana –               Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Iosif Andreea-Sanziana –    Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 

 
CONCURS COMPER (ETAPA NAȚIONALĂ) – MATEMATICĂ 

 
Botiz Sara-Andreea -   Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Titu Maria-Damiana -  Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Iosif Sânziana -           Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Buneci Petriseria -       Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Anghel Francesca -      Premiul I  (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 

 
CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ ,,TÂRG DE 
MĂRȚIȘOARE” – GALAȚI 

 
Pătruți Denisa – Locul I (Cls. a II-a A – Înv. Cazan Catinca) 
Anghel Francesca – Locul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasilica) 

 
CONCURSUL REGIONAL ,,ARTA DE A TRĂI SĂNĂTOS” – GALAȚI 
 

Mărculescu Georgiana – Premiul I (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Negrea Ariana - Premiul I (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Botiz Sara/ Anghel Francesca – Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu 
Vasillica) 
Huianu Fabiana – Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 

 
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR ,,ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ NE 
PROTEJĂM VIAȚA” – GALAȚI 
 
Vîlceanu Nicolas-Mădălin – Mențiune (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-
Norica) 
Huianu Fabiana – Premiul I (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 

 
CONCURSUL JUDEȚEAN ,,DUPĂ DATINI COLINDĂM” - ȘC. GIMN. 
POMPILIU MARCEA TG-JIU 
 



Negrea Ariana – Locul I (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Mărculescu Georgiana – Locul I (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
 

 
CONCURSUL NAȚIONAL ,,EUROPA ÎN ȘCOALĂ” – REGHIN 
 

Timar Ștefania – Premiul al III-lea (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Mărculescu Georgiana – Mențiune (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Bondoc Ryana – Premiul special (Cls. I B – Prof. Nistorescu Cristina-Norica) 
Bălănescu Patric – Premiul al III-lea (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 
Ghigulescu Lucian – Mențiune (Cls. a II-a B – Prof. Toropu Vasillica) 

• Premiul I sectiunea  Sa nu uitam de tradiții.....Pitaraii .Concurs internațional 
tradiții si obiceiuri de iarna pe ultita mea  Republica Moldova   (Covrig Maria 
Rodica) 

- Concursul  Județean ,,După datini colindăm” ( Negrea Ariana-Maria – 
locul I, Mărculescu Georgiana Anisia – locul II) 
- Concursul interjudeţean de artă ,,Împreună învățăm să ne protejăm 
viața” (Huianu Fabiana – Premiul I, Botiz Sara și Bălănescu Patrick – diplomă 

de participare) 
- Concursul  naţional de creație artistico-plastică ,,Târg de mărțișoare”- 
Galați (Anghel Francesca – locul I) 

• mentiune Manta Amalia Concursul Național Romania, țara mea  sectiunea 
Peisaje din Romania-  fotografie (Covrig Maria Rodica) 

- Concurs Comper (etapa nationala) – (Anghel Maria-Francesca, Buneci 

Miryam-Petriselia, Dicu Alexandra-Ionela, Botiz Sara, Tițu Damiana, Ghigulescu 
Lucian, Huianu Fabiana si Iosif Andreea-Sanziana – locul I Comunicare si la 
Matematica Botiz Sara-Andreea, Titu Maria-Damiana, Iosif Sânziana, Buneci 
Petriseria, Anghel Francesca – locul I). 
- elevii clasei a II-a A la  Concursul  naţional de creație artistico-plastică 

,,Târg de mărțișoare”- Galați (Pătruți Denisa-Elena – locul I) 
La olimpiadele şi concursurile şcolare, în anul școlar 2017-2018, elevii  
noștri au onținut numeroase premii și mențiuni, după cum urmează: 

 La Olimpiada de limba și literatura română (înscrisă în Calendarul olimpiadelor 
naționale școlare, anul școlar 2017-2018, secțiunea A: Olimpiade pe 
domenii/discipline de studiu, poziția 01), etapa județeană, 17 martie 2018: 
- mențiune: Măroiu Crina Alina (VIII B, prof. Ionescu Ionela Milvia). 

 La Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” (înscrisă în 
Calendarul olimpiadelor naționale școlare, anul școlar 2017-2018, secțiunea B: 
Olimpiade interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 56), etapa județeană, 27 
ianuarie 2018: 

- mențiune: Țaiga Bocșe Delia Roxana (VI C, prof. Pătrășcoiu Ileana). 
 La Olimpiada de lectură „Lectura ca abilitate de viață” (înscrisă în Calendarul 

olimpiadelor naționale școlare, anul școlar 2017-2018, secțiunea B: Olimpiade 
interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 55), etapa județeană, 24 martie 
2014: 
- premiul al III-lea: Măroiu Crina Alina (VIII B, prof. Ionescu Ionela Milvia); 
- mențiune: Ciobotea Alicea Maria (VI C, prof. Pătrășcoiu Ileana); 
- mențiune: Romanescu Lavinia Mihaela (VI A, prof. Ionescu Ionela Milvia); 
- mențiune: Paliță Alexia (VIII C, prof. Săvescu Adriana). 



  La Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească” (limba 
și literatura română și religie, clasele V-VIII), (înscris în Calendarul 

concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2017-
2018, secțiunea 2: Concursuri școlare interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 
40), etapa județeană, 24 februarie 2014:  
- mențiune: Oprișor Tanya Melissa (VII B, prof. Ionescu Ionela Milvia și 

Dinulescu Bianca Violeta); 
- mențiune: Paliță Alexia (VIII C, prof. Săvescu Adriana și prof. Dinulescu 

Bianca Violeta). 
 La Concursul național de creație literară „Tinere Condeie” (înscris în 

Calendarul activităților educative naționale finanțate de către M.E.N. 2018, poziția 
07), etapa județeană, mai, 2018:  

- mențiune la secțiunea „Poezie”: Prejbeanu Ion Irinel  (VIII C, prof. Săvescu 
Adriana). 

 La Festivalul internațional de creație și interpretare „Ana Blandiana”, Brăila 
(înscris în Calendarul activităților educative naționale nefinanțate de către M.E.N. 
2018, secțiunea V: Domeniul cultural-artistic: Literatură, poziția 82), mai, 2018: 
- premiul al II-lea, secțiunea Critică – gimnaziu: Țaiga Bocșe Delia Roxana 

(VI C, prof. Pătrășcoiu Ileana); 
- mențiune, secțiunea Critică – gimnaziu: Oprișor Tanya Melissa (VII B, prof. 

Ionescu Ionela Milvia); 
- mențiune, secțiunea Proză – gimnaziu: Bunica Fabiana Andreea (VIII C, 

prof. Săvescu Adriana); 
- premiul special „Romulus Rusan”, secțiunea Proză – gimnaziu: Dobromir 

Dumitru Andrei (VII A, prof. Pătrășcoiu Ileana). 
 La Concursul național de creație literară „George Tutoveanu” Bârlad, 

județul Vaslui  (înscris în Calendarul activităților educative regionale și 
interjudețene 2018, fără finanțare M.E.N., Domeniul: Cultural-artistic, literatură, 
poziția 884), mai, 2018: 
- premiul I, secțiunea Proză: Oprișor Tanya Melissa (VII B, prof. Ionescu 

Ionela Milvia); 
- premiul al III-lea, secțiunea Proză: Romanescu Lavinia Mihaela (VI A, prof. 

Ionescu Ionela Milvia); 
- mențiune, secțiunea Proză: Dănăiață Maria Elena (VI A, prof. Ionescu 

Ionela Milvia); 
- mențiune, secțiunea Proză: Popescu Petra Daria (VII B, prof. Ionescu Ionela 

Milvia); 
- mențiune, secțiunea Proză: Bejera Andreea (VII B, prof. Ionescu Ionela 

Milvia). 
 La Concursul Județean de Creație Literară „Raleta Feroiu” (înscris în 

Calendarul activităților  extracurriculare al I.S.J. Gorj), Drăguțești, mai, 2018: 
- premiul I: Țaiga Bocșe Delia Roxana (VI C – prof. Pătrășcoiu Ileana); 
- premiul I: Dobromir Dumitru Andrei (VII A – prof. Pătrășcoiu Ileana); 
- premiul al II-lea: Udroiu Daria Sorina (V A – prof. Săvescu Adriana); 
- premiul al III-lea: Popescu Petra Daria (VII B, prof. Ionescu Ionela Milvia); 
- premiul al III-lea: Bunica Fabiana Andreea (VIII C – prof. Săvescu Adriana); 
- mențiune: Căciularu Elena Laura (V A – prof. Săvescu Adriana); 
- mențiune: Țârvelea Maria (V A – prof. Săvescu Adriana); 
- mențiune: Ciobotea Alicea Maria (VI C, prof. Pătrășcoiu Ileana); 
- mențiune: Pînișoară Valentina Bianca (VI B – prof. Săvescu Adriana); 



- mențiune: Udriște Flavius Victor (VI B – prof. Săvescu Adriana); 
- mențiune: Oprișor Tanya Melissa (VII B, prof. Ionescu Ionela Milvia). 

 La Concursul județean „Lada de zestre a satului oltenesc”, Rm. Vâlcea 
(înscris în Buletinul informativ al Casei Corpului Didactic Vâlcea, 2017-2018, 
secțiunea Concursuri județene, poziția 42), mai, 2018: 
- premiul I, secțiunea Creații artistico-plastice: Enache Cristiana (VI C, prof. 

Pătrășcoiu Ileana); 
- premiul al II-lea, secțiunea Creații artistico-plastice: Blidea Ștefania 

Roberta (VI C, prof. Pătrășcoiu Ileana). 
 La Concursul de creație literară din cadrul  celei de-a XI-a Conferințe 
Internaționale UNIFERO –Alba Iulia, 2018: 

 premiul al II-lea: Popescu Petra Daria (VII B – prof. Ionescu Ionela Milvia); 
 premiul al II-lea: Bejera Andreea (VII B – prof. Ionescu Ionela Milvia); 
 premiul al III-lea: Oprișor Tanya Melissa (VI B – prof. Ionescu Ionela 

Milvia); 
 mențiune: Crețu Daria Ștefania (V B – prof. Ionescu Ionela Milvia). 

Acestora li se adaugă numeroși alți elevi premiați la concursurile de creație 
literară „Scrisoare mamei”, organizate la nivelul unității, în cadrul proiectelor 
educaționale „Cartea – suflet și lumină” și „Suntem creativi!”, respectiv la concursul 
„1 iunie – Ziua Internațională a Copilului”, în cadrul comisiei metodice a diriginților.  

La sfârșitul anului școlar, elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare 
de profil au fost evidențiați și recompensați cu premii în cărți și diplome realizate la 
nivelul unității școlare.  
Olimpiada de matematică :  

-Mentiune –elevul Neacşu Mihnea Valentin, cls. a VII a B  
Olimpiada de biologie:   

- Premiul III - elevul Neacşu Mihnea Valentin,cls. a  VII a B 
- Mențiune – eleva Palaghiia Iuliana Alexandra cls. a VII a B 

Concursuri școlare: 
      - Loc I  - f. naţ. a Concursului Internaţional de matematică “Cangurul’’- elevul 
Neacşu Mihnea Valentin cls. a VII aB 
      -  2 Mențiuni – f. jud. a Concursului Naţional de biologie ,,George Emil  Palade” - 
elevii : Ţaiga Bocşe Delia Roxana VI-a  C și Udriștre Flavius clasa a VI-a B.          
La EDUCATIE FIZICA: 
 - Olimpiada sportului scolar – faza judeteana – volei fete locul III; 
            - Olimpiada sportului scolar – faza judeteana – volei baieti locul II; 

- Olimpiada sportului scolar – faza judeteana – sah locul I;           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

              PRIN  LABIRINTUL  DE  

CURIOZITĂŢI  ALE   LIMBII  ROMÂNE 
                             
 Stiaţi că... 
 
  1…. cel mai lung cuvânt al limbii române e          
"pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza"?  Acesta conţine 44 de caractere? 
 
  2. …"acioaiei" (pop. obiect realizat din aliaj, tinchea, cuţit) este cel mai lung cuvânt   
                         (8 litere) românesc care conţine o singură consoană? 
 
  3 …în cursul  vieţii, până în jurul varstei  de 70 de ani, un om rosteşte peste un  
                         miliard de cuvinte? 

 4….”autoînsămânţările" este cel mai lung cuvânt (17 litere) care conţine toate cele 8                                        

                         vocale ale limbii române: a, ă, â, e, i, î, o, u? 
 

5…. cuvântul "ininteligibilităţii" este cel mai lung cuvânt (19 litere) în care se repetă   

                           de cele mai multe ori (8 ori) o literă (litera i) a alfabetului român? 
 

 6. …cuvântul “răscrăcăra” este un cuvânt piramidă: S apare o dată, C de 2 ori, R de  

                        3 ori şi A de 4 ori? 

 7  …cuvântul “arbitrarietate” este un cuvânt tetraedru: 1 literă se repetă o singură 

dată   (B), 2 litere se repetă de 2 ori (E şi I), 3 litere se repetă de 3 ori (A, R şi T)? 

  8. … singurul cuvânt cu 4 consoane la sfârşit este “kitsch”?  
                   
  9. … cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o are   
                         substantivul :”om”– “oameni” (4 litere)? 
 
  10. … cuvântul “soios” prezintă simetrie rotaţională( intors cu 180 de grade rămâne   
                      neschimbat)? 

 

 



„FII DE ROMÂNIA!” 
 

        CÎRLEA ANDREEA – Clasa a VIII-a 
CREȚU ROBERTA – Clasa a VIII-a 

PĂTRĂȘCOIU VLAD – Clasa a VII-a 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEȘTI- JIU 

PROF. COORDONATOR: MIRCESCU CRISTINA 
MARIA 

 
           Ne-am născut într-un spațiu ocrotit de munți, de dealuri, de câmpii, de valurile 
Dunării, Mării, Jiului, Oltului. Rădăcinile noastre sunt sub Carpați. Dacă plecăm, 
plecăm cu stâncile și cu toți munții în suflet. România este mai mult decât un loc 
unde ne-am născut. Este o stare de fapt, este religia în care ne-am născut.  

Poate că țara asta nu este perfectă, dar are ancore. Constantele noastre sunt 
bătrânii și oala de lut în care ne modelează, portul popular și doina și munții și 
pădurile. Pietrele. Izvoarele. Ardealul. Babele. Sfinxul. Marea Neagră. Delta. Zimbrii. 
Bănia. Maramureşul dacilor. Râurile. Brâncuşi. Voievozii înţelepţi. Iorga. Eminescu. 
Stănescu. Porumbescu. Vlaicu. Comăneci. Hagi. Vrancea. Mărășești. Oituz. Plevna. 

Pentru noi nu ar trebui să existe „imposibil”. Pentru că avem dovada: când o 
mână de frumoși români, din dragoste pentru țara și familiile lor au spus: „Pe aici nu 
se trece!”, pe acolo nu s-a trecut! O armată mică a spart bariere, a trecut granițe și a 
câștigat un război mondial; avem oameni de excelenţă în toate domeniile, în toate 
colţurile lumii, oameni fără de care medicina, astronomia, sportul, matematica, 
informatica, muzica, cultura, cinematografia, fotografia, literatura, arta nu ar fi fost la 
fel de valoroase. 

A vorbi despre ţară înseamnă a vorbi limba română. Limba scrierilor lui Mihai 
Eminescu, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Tudor Arghezi. 
Limba sculptată în piatră de pe Columna lui Traian, dar și limba lui Constantin 
Brâncuși. Graiul culorilor din picturile lui Ştefan Luchian, Nicolae Grigorescu, Nicolae 
Tonitza. Limba română este sunetul elicelor lui Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri 
Coandă, rămâne „iubirea toată pe un singur fir de păr” al viorilor lui Ciprian 
Porumbescu şi George Enescu. Limba română a strigat dorul sufletelor de români 
pentru Marea Unire – un dor scăldat în nespuse dureri şi cumplite jertfe. 

Centenarul înseamnă credințe, principii și valori - elemente fundamentale ale 
construcției României. Trebuie să fie un motiv de sărbătoare, dar și un prilej de 
profundă reflecție pentru fiecare român de astăzi. Pentru că Centenarul este despre 
noi, despre felul în care știm să ne cinstim făuritorii, despre felul în care știm să 
privim spre viitor și să-l proiectăm generațiilor viitoare, despre ce fel de țară vrem să 
lăsăm moștenire, despre valorile pe care le fundamentăm, despre atitudini și 
convingeri durabile și, nu în ultimul rând, despre credință. Despre credința în 
România! 

România nu este perfectă, dar sărbătoarea Centenarului nu este despre 
perfecțiune, ci despre curaj, despre puterea de a te autodepăși, este despre luptă, 
despre capacitatea de a nu te da bătut. Mulți români se plâng azi de țara lor, deși 
țara nu se plânge de ei. Dimpotrivă! Le-a favorizat nașterea aici, le-a oferit mândria 
și unicitatea de a fi român, i-a educat, i-a crescut, i-a îngrijit, le-a dăruit familie, 
prieteni, amintiri, întâmplări de viață. Bune, rele... aici au fost! România este veselă, 
spontană, frumoasă, oricâte furtuni ar trece peste ea. Centenarul este despre noi. 
Despre a învăța să prețuim ceea ce suntem și din ceea ce ne tragem. Centenarul 



este despre creatori, despre veacuri de existență bazate pe valori de limbă și 
credință, despre trăiri, despre „unire în cuget și-n simțiri”. 

România frumoasă este azi, la 100 de ani de la formare, pentru că a fost o 
luptătoare. Niciodată nu s-a dat bătută. A știut că are în piept oameni frumoși care 
vor lupta din dragoste pentru ea. Și au luptat! Veacuri la rând, până au văzut-o 
înfloritoare. 

România de azi este despre oameni mari, generații întregi de intelectuali, dar 
și despre oameni simpli, cu suflet mare care au știut să susțină intelectualii patrioți. 
România Mare este rezultatul eforturilor conjugate, este despre ei toți! Despre astfel 
de oameni vrem să vorbim. 

Lucrarea noastă este un act de rememorare a faptelor înaintașilor, dar și o 
modalitate de a aduce recunoștința noastră tuturor acelora care, de-a lungul 
timpului, au luptat pentru a împlini visul românesc: unirea întregului popor în 
granițele unui stat național, suveran. Ne-am dorit să prezentăm o reflectare a 
primului război mondial în viețile locuitorilor din Gorj și, în mod special, din Bumbești-
Jiu, dar și în lucrările plastice ale unor mari artiști romăni. Fiecare dintre ei a 
contribuit, în felul propriu, la formarea României unitare. 

 
I. Contribuția locuitorilor din Gorj – Bumbești-Jiu la marele război 
 

Sunt evenimente în istorie considerate pietre de hotar ce trasează drumul 
devenirii unui popor. Un astfel de eveniment, cu o deosebită semnificație îl 
reprezintă și participarea României la primul război mondial, război ce a solicitat din 
partea poporului român un uriaș efort militar, economic și diplomatic, pus în slujba 
idealului de unitate și libertate. 

România a purtat un război drept, pentru o cauză legitimă, caracterul 
războiului fiind bine evidențiat de Barbu Ștefănescu Delavrancea, în discursul: 
„Războiul și datoria noastră”, rostit la  2 septembrie 1916, în ședința Academiei 
Române:  „(...) Noi n-am intrat în haosul acestui măcel pentru cuceriri, ci pentru 
desrobiri... Noi nu vrem ce nu este al nostru, ci vrem unirea cu fraţii noștri din Ardeal 
(...) Vrem Carpaţii, cu tot podişul lor unde ne-a aşezat împăratul Traian, ca să fim 
veghe şi strajă civilizaţiunei romane împotriva hoardelor de barbari năvălitori... Noi 
nu ne croim cu sabia o patrie nouă, ci ne-o întregim... Duhul adevărului, al dreptăţii şi 
al fraternităţii mână vitezele noastre oştiri... Carpaţii au fost trecuţi într-o clipă, şi clipa 
aceasta o vom preface într-o veşnicie... Şi vom avea de suferit, şi vom suferi muţi de 
admiraţie în faţa jertfelor... Şi vom avea de plâns, şi ne vom înghiţi lacrămile... Şi nu 
ne va covârşi durerea, hotărâţi să biruim în numele sfintei cauze a neamului nostru.” 

Situat în partea de sud-vest a României, în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu 
al Jiului care-l străbate de la nord spre sud, Gorjul este vatră veche de istorie. Județ 
cu urme de locuire paleolitică atestate prin descoperirile de la Peștera Muierii, 
Peștera Pârcălabului din comuna Baia de Fier, Peștera Cioarei din comuna 
Peștișani1, Gorjul abundă în scântei de „istorie”, în toate timpurile, fie că vorbim 
despre voievodul Mihai Viteazul care îl trimite pe un anume dregător Stoichița din 
Strâmba Gorj la curtea imperială, cerând împăratului Rudolf al II-lea recunoașterea 
unirii Țării Românești cu Transilvania2, de strigătul de revoltă al mulțimii de la Padeș, 
mulțime care-l va însoți pe Domnul Tudor după prezentarea Proclamației din 23 
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ianuarie 18213, sau de demonstrațiile locuitorilor gorjeni împotriva Regulamentelor 
Organice, pentru ca, puțin mai târziu, să răspundă în număr mare căpitanului 
Gheorghe Magheru, organizatorul taberei de la Râureni, Gorj4.  

În timpul Războiului de Independență, Gorjul a contribuit atât prin donații de 
alimente și vite, cât și prin participare directă la confruntări. Mulți ostași ai 
Regimentului 2 Dorobanți, au murit în timpul confruntării de la Plevna (30 august/11 
septembrie – 28 noiembrie/10 decembrie 1877), contribuind la obținerea uneia dintre 
cele mai importante victorii din războiul pentru obținerea independenței5. 

Cu o astfel de istorie în spate, nu se putea ca locuitorii Gorjului să nu înscrie o 
pagină importantă și în cartea războiului pentru întregire națională. Dominați de 
entuziasm, gorjenii așteptau semnalul pentru a traversa Carpații, contribuind la 
eliberarea fraților de care atâta timp fuseseră despărțiți. În noaptea de 14/15 august 
– 27/28 august 1916, clopotul bisericii din Vădeni anunța prelung mobilizarea: „Trag 
clopotele, s-aude goarna, bat tobele, s-a declarat mobilizarea. Dau pinteni calului, s-
ajung mai devreme la companie. Văile răsună de dangătul clopotelor. Se despart 
părinții de copii, frații de frați și surori, copiii de părinții lor, cărora sigur le mai erau de 
ajuto, și, dându-și ultimul sărut poate, pleacă la împlinirea datoriei, pentru care s-a 
dat semnalul.”6  

În dimineața de 15/28 august 1916, subprefectul de Gorj a citit ordinul de zi în 
fața cercetașilor gorjeni printre care se afla și Ecaterina Teodoroiu: „(...) Astăzi, toți 
românii, cu mic cu mare, n-au decât un singur gând, acela de a-și face datoria. 
Plecând părinții și frații voștri mai mari, să lupte spre a duce mai departe peste 
hotare renumele neamului nostru, voi, cei tineri, sunteți chemați să vă împliniți și voi 
datoria către țară, înlocuind pe cei plecați și ajutând pe cei rămași. A sosit ziua cea 
sfântă în care să dovediți frumusețea numelui de cercetaș.”7 

Așa au îmbrăcat locuitorii din Bălești, Schela, Bumbești-Jiu și Sâmbotin 
hainele Regimentului 18 Gorj, și-au părăsit căminele, dorind să arate celor care încă 
nu știau că dușmanul nu are ce căuta acolo: „(…) Pregătiți pentru hramul Sfintei 
Mării de a doua zi, oamenii au luat ce au putut în ranițe sau în săcuie, ce au avut mai 
bun într-ale gătirii, și au plecat pe defileul Jiului, chemați de țară. Au lăsat în urma lor 
plânsete și jale.”8 Ofensiva de eliberare a Transilvaniei s-a desfășurat între 14/27 
august – 13/26 septembrie 1916, pe un front larg de peste 950 km, în teren muntos, 
accidentat, împădurit, cu participarea a trei armate.  

Prima bătălie de pe Valea Jiului s-a desfășurat între 23 – 29 
octombrie 1916 și a avut ca rezultat zădărnicirea încercării Armatei 9 germane de 
forțare a Munților Carpați prin trecătorile Surduc și Vâlcan, în ea fiind angajate 
forțele Armatei 1 române și forțele Armatei 9 germane. În întregul sector de la Jiu, 
inamicul urmărit pas cu pas, hărțuit și lovit, a fost silit să se retragă spre nord. 
Pierderile trupelor române s-au cifrat la 3667 de morți și dispăruți9. Armatele inamice 
s-au retras pe aliniamentul vârful Moldovișul, vârful Muncelu, Dealul Mare, unde au 
apreciat că au condiții favorabile pentru a declanșa o nouă ofensivă. După cedări 
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vremelnice de teren, prima bătălie de la Jiu a fost un succes al armatelor românești 
care au  revenit cu forță și au reușit să oprească prima ofensivă inamică. 

Ceea ce nu s-a reușit în cursul primei jumătăți a lunii octombrie 1916, se 
produce la începutul lunii noiembrie când, dispunând de forțe și tehnică mult 
superioare, armatele germane au încercat o nouă stăpungere a văii Jiului. Cea de-a 
doua ofensivă a fost pregătită de gen. Erich von Falkenheyn. A fost deplasată la Jiu 
divizia coordonată de gen. Kuhne, formată din aprox. 80.000 de soldați și vreo 
30.000 de cai. Raportul de forțe era de 4/1 în favoarea inamicului. Ofensiva a 
început în 28 octombrie 1916, la Bumbești-Jiu și a continuat spre dealul Pleșa, 
Gornăcel, Poiana lui Mihai și Porceni. Soldații Grupului Jiu au reușit să mențină 
pozițiile până în dimineața de 29 octombrie, când copleșite de superioritatea 
germanilor, s-au retras spre aliniamentul Arsuri-nord – Porceni. O ultimă încercare a 
Grupului Jiu de a opri intrarea trupelor în Tg-Jiu, a fost făcută pe linia Turcinești – 
Curtișoara. Inutilă însă. În 2 noiembrie 1916, Tg-Jiul era ocupat.  

Ce simțeau gorjenii în acele clipe, când pământul natal le era ocupat, este 
greu de spus în câteva cuvinte. Iată cum povestește acele clipe sublocotenentul Ion 
D. Isac, în cartea sa:  

„2 noiembrie 1916, prin zloată, vânt și noroi organizăm bine linia de luptă. Lt. 
Col. Nicolau îmi ordonă să fac o recunoaștere în Bălănești. Plec cu 20 de soldați 
flămânzi, obosiți, descurajați... dealurile și văile sunt pline de lume refugiată din 
satele ocupate de inamic. Soldații lucrează tranșee prin noroi, apoi toată noaptea 
stau în noroiul și apa tranșeelor, înlemniți de frig... Pădurea pare vie de soldați ce se 
retrag în dezordine în ea.  

Plini de noroi, plouați și fulguiți de zăpadă – natura însăși vrea să ne 
amărască sufletul –, de-abia mai ținându-și arma pe care au mânuit-o cu măiestrie 
până acum, merg tăcuți, întrebându-se: de ce să ne retragem fără luptă? 

În satul Brătuia, un spectacol îngrozitor: femeile desculțe, prin zloată, aleargă 
după vaci, porci, oi, păsări...; bătrânii mână grăbiți boii pe lângă carele încărcate cu 
lăzi, căldări și alte obiecte casnice. Copiii mici abia se mai țin agățați. Urgie! Grozavă 
urgie s-a abătut asupra poporului românesc! Noi ne retragem, lăsând tot ce am avut 
mai scump și sfânt în mâinile dușmanului.”10 

Din noiembrie 1916, locuitorii Gorjului vor fi supuși privațiunilor regimului de 
ocupație, dar asta nu i-a împiedicat să desfășoare diverse forme de rezistență: 
nesupunerea la ordinele ocupanților, opunerea la rechizițiile de bunuri, lupta de 
partizani, diverse sabotaje executate în special asupra comunicațiilor telefonice ale 
ocupantului. 

Pentru a determina populația din teritoriul ocupat să se supună, s-a uzat de 
serviciul poliției militare care dispunea de experți, precum gen. Walter Rotham, care 
cunoștea situația din țara noastră11. După declarațiile făcute ulterior de soldați, 
trupele de ocupație aveau ordin să jefuiască 24 de ore, dar liniștea s-a restabilit abia 
după patru zile, jafurile fiind oribile12. Pagubele provocate în perioada de ocupație au 
fost imense: rechiziționarea cărbunelui, scăderea suprafeței arabile cultivate, deși 
autoritățile germane obligau populația cu vârste de 14-16 ani să muncească câmpul. 
Numărul de bovine și ovine scade considerabil, imobilele suferă distrugeri, mărfurile, 
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materialele, alimentele sunt rechiziționate13. Totalul pagubelor orașului Tg-Jiu este 
estimat la cifra de 1.224.741 lei14. 

Populația localităților gorjene a cunoscut duritatea măsurilor de rechiziții 
forțate. Pe fondul rechizițiilor, cartelării alimentelor, trupele de ocupație au mai 
instaurat și un regim de teroare, încercând să oprească orice opoziție a locuitorilor. 
Practica luării de ostatici din răndul intelectualilor este des întâlnită în județ, aceștia 
cunoscând calvarul vieții de lagăr în Ungaria, Austria, Germania, unii dintre ei chiar 
sfârșindu-și viața acolo. Spre exemplificare, preotul Iordache Pătrășcoiu din Schela 
și-a pierdut viața în lagărul de la Budapesta15. De asemenea, alți locuitori din 
Bumbești-Jiu, un grup format din Dumitru Cârstea, Simion Cârstea, Petre 
Nistorescu, Ion Alexoiu, Gh. Popescu, Ion Dănăiață, Constantin Roșu, Smaranda și 
Ruxandra Mitelea, călugărul Iulian Drăghici, au fost arestați și duși în lagăre din 
Ungaria. Dintre ei, singura supraviețuitoare a fost Ruxandra Mitelea16. 

Au început să fie identificați simpatizanții Antantei, cei care prin diverse 
metode încercau să ajute frontul. Este cazul ing. Virgil Angelescu, șeful Serviciului 
Tehnic al jud. Gorj, acuzat de faptul că, în 1915, în timpul unei conferințe își 
exprimase punctul de vedere: „în nici un caz nu trebuie să intrăm cu germanii”.17 
Aceeași soartă a avut-o și preotul Dumitru Filipescu din Schela, arestat în 1916, 
pentru că a susținut intrarea României în război împotriva Puterilor Centrale18. 
Înainte de a fi arestat, preotul Filipescu a fost batjocorit, dus în piața centrală, 
fotografiat și expus cetățenilor ca exemplu negativ19. Profesorul Ștefan Bobancu, 
directorul Gimnaziului „Tudor Vladimirescu”, a fost arestat și apoi, aflându-se 
originea lui transilvăneană, predat autorităților austro-ungare20. Medicul Dumitru D. 
Culcer, care a salvat un număr mare de cetățeni din epidemiile de tifos, scabie, 
variolă, epidemii care împânziseră județul, pentru că și-a exprimat convingerea că 
nemții vor pierde războiul, a fost condamnat și închis în lagărul de la Mănăstirea 
Tismana21. Acestea reprezintă doar o mică parte a atrocităților comise de ocupanți. 

Rechizițiile, măsurile de teroare, brutalitatea trupelor de ocupație, nu au făcut 
decât să consolideze mișcarea de rezistență a locuitorilor Gorjului, care a îmbrăcat 
forme diverse: refuzul de a preda bunurile sau de a executa corvezile impuse de 
autoritățile germane, refuzul de a lucra în folosul Puterilor Centrale, refuzul 
locuitorilor de a declara și preda armele pe care le aveau, refuzul locuitorilor de a 
oferi informații cu privire la deplasarea armatelor sau a autorităților românești22. 
Acțiunile de felul acestora sunt spontane, dar numărul foarte mare de arestări 
demonstrează amploarea lor. 

Locuitorii Gorjului și-au făcut datoria în marele război pentru întregirea 
națională. Fie în mod direct, ca soldați pe front, încadrați în număr mare în 
Regimentul 18 Gorj, fie în diverse activități de solidaritate și voluntariat. Un exemplu 
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în acest sens este al vânătorului Gheorghe Lărgeanu Braia din comuna Crasna, care 
a îndrumat, în ziua de 25 octombrie 1916, Regimentul 18 Gorj și un batalion al 
Regimentului 58, care primiseră ordin să îndepărteze inamicul de pe creasta 
Moldovișul23. Vânătorul Gheorghe Lărgeanu Braia va însoți cele două regimente 
pronind din Bumbești-Jiu. A luptat cu arma lui de vânătoare alături de soldații 
Regimentului 18 Gorj, pierzându-și viața. Locuitorii din Crasna, Gorj, i-au ridicat un 
monument pe care s-a inscripționat: „Gheorghe Lărgeanu Braia –  voluntar în marele 
război de întregire, ucis în fruntea ostașilor în luptele de la Moldoviș”. 

Poate cel mai cunoscut moment care demonstrează că populația Gorjului și-a 
adus contribuția la formarea României Mari, este momentul din 14 octombrie 1916, 
de la Podul Jiului. Pentru că o bucată din frontul românesc (între Polata-Bârsești-
Romanești-Dealul Târgului) rămănsese fără acoperire, o coloană de bavarezi a 
încercat să pătrundă peste podul de fier de la Tg-Jiu, asigurându-și astfel controlul 
asupra localității. La acel moment, orașul era apărat doar de un batalion de polițiști 
(aprox. 150 soldați), dar populația a dat o „mână de ajutor”, un adevărat exemplu de 
solidaritate și neânfricare24. Pe străzile orașului au fost ridicate baricade, unele străzi 
fiind chiar minate. Trecerea peste pod era apărată de două tunuri, iar în clădirile din 
vecinătatea podului fuseseră amplasate arme automate. 

Începutul luptei, exemplu de curaj și eroism, a fost bine prezentat chiar de una 
dintre participantele la luptă, eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu: „Mergând în 
direcția ce ducea la prietena mea, numai că văd 4 soldați germani cum că intraseră 
pe podul Jiului ca să observe unde este trupa noastră română. Văzându-i, și cum 
hainele lor erau altfel decât ale ostașilor noștri, am înțeles că aceștia sunt inamici și 
că au intrat în Tg-Jiu și atunci am strigat: oameni, alergați și puneți mâna pe armă și 
să luptăm, căci inamicul a venit. Germanii s-au răspândit și au intrat în grădina 
publică și, auzind că dau alarma, au început să tragă zeci de gloanțe după mine.”25   

„La pod, la pod! Să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș!” – se auzea din toate 
părțile. Și toți au fost la pod, unde au scris o impresionantă pagină de curaj și 
patriotism!  

Unul dintre cei care s-au evidențiat în luptele de la Jiu a fost Ioan C. Popilian, 
căpitan în rezervă, subcomisarul poliției din Tg Jiu. În dimineața de 14 octombrie 
1916, în biroul său, a primit vizita tinichigiului Solomon care il anunța că divizii 
străine intrau în oraș dinspre Dealul Târgului. Popilian a dispus să se dea alarma în 
oraș și va solicita și ajutorul plutonului de grăniceri. Se va îndrepta apoi spre pod 
împreună cu oamenii săi. Ajunși la pod, găsesc acolo cercetașii Ecaterinei 
Teodoroiu, care alungaseră deja de pe pod prima patrulă de bavarezi care intrase în 
oraș, pentru a se informa privind situația lui militară. Apărarea orașului a fost 
condusă de Ioan Popilian. Personal, a luat parte la atacul organizat pentru a captura 
mitraliera inamică, amplasată la capătul opus al podului. A fost rănit, dar a cerut să 
fie bandajat și a revenit în luptă, participând activ până seara când inamicul a fost 
îndepărtat. Pentru faptele de vitejie a fost decorat cu „Virtutea Militară”.26 

Armatele austro-ungare nu au reușit să treacă Jiul nici pe pod, nici prin vad, în 
aval de pod. „Sublocotenentul, cu cei câțiva oameni ai săi, scria N. Iorga, a luat două 
baterii de obuziere de 105 mm la Jiu, și a început a împroșca din ele pe dușmani. A 
făcut minunea, fiindcă era pe pământul lui.” Așa ar putea începe povestea 
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sublocotenentului Nicolae Pătrășcoiu. Prin cuvintele marelui Nicolae Iorga.27 Originar 
din Arsuri, Shela, județul Gorj, a fost unul dintre comandanții de subunități ai 
Regimentului 18 infanterie, promovat pe front în funcția de comandant al Companiei 
7. Și-a educat soldații în spirit patriotic și a impus o disciplină de fier în rândul lor. 
Sublocotenentul și unitatea comandată de el s-au evidențiat în lupta de pe Dealul 
Pleșa din ziua de 22 octombrie 1916. 

Acțiunea de la Arsuri a fost relatată chiar de sublocotenent: „În așteptarea 
trecerii la ofensivă am observat de pe acoperișul unei case, direcția tragerilor 
artileriei inamicului. O forță interioară greu de stăpânit mă împingea spre locurile 
copilăriei, cotropite de dușman. Acolo se aflau bateriile dușmane. Compania 
cunoștea bine zona aceea. De aici, din Arsuri, plecase ea pe front în ziua mobilizării, 
după o cantonare de un an de zile. Am dat ordin companiei să atace în direcția 
Sâmbotin – Dealul Mare și să ajungă în Arsuri. Apoi, am trecut prin vad, la vest de 
Jiu și ne-am infiltrat adânc, prin locurile atât de bine cunoscute, în spatele 
Regimentului 22 bavarez, nimicind sau punând pe fugă grupurile mici întâlnite, 
rupând cu baionetele liniile telefonice și provocând derută în întreg dispozitivul 
inamic.”28  

În contact cu batalionul bavarez, care ocupa satul Sâmbotin, a rămas plutonul 
comandat de sublocotenent Ion Vâlcu. Restul plutoanelor au continuat înaintarea 
spre Arsuri, coordonate de comandantul Companiei. Dispozitivul de luptă german, 
indus în eroare de forța românilor, având și legăturile telefonice tăiate, a început să 
fugă. Maiorul german Geyner, din Regimentul 21 Artilerie, a fost ucis chiar în fața 
casei părintești a sublocotenentului Pătrășcoiu. Momentul confiscării bateriilor și a 
chensoanelor, a căruțelor cu materialele de transmisiuni, a fost povestit chiar de 
sublocotenent. Bunurile militare confiscate au fost predate colonelului Scarlat 
Patroianu, comandantul Regimentului 21 Artilerie. Pentru faptele sale, 
sublocotenentul Nicolae Pătrășcoiu a fost decorat prin înaltul decret nr. 3106 din 20 
noiembrie 1916, cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a și „Virtutea Militară”, clasa I. 
A primit drept recompensă suma de 5000 lei, folosită în întregime pentru construirea 
școlii primare din Arsuri, ridicată după război chiar pe locul unde au fost capturate 
tunurile29.  

II. Contribuţia scriitorilor și  artiștilor plastici la înfăptuirea Marii Uniri 

             Pe parcursul secolelor, ideea unității naționale a fost mereu prezentă în 
conștiința poporului român. Un rol important în dezvoltarea și promovarea ideii 
unității l-au avut literatura și arta. Idealul naţional de înfăptuire a unirii tuturor 
provinciilor româneşti cu Regatul României, nu a găsit poporul nepregătit moral. Un 
rol important în menţinerea şi ridicarea moralului în rândul populaţiei civile şi a celor 
mobilizaţi în primul Război Mondial, l-au avut scriitorii şi în mod deosebit poeţii și 
memorialiștii, ale căror creații ajungeau odată cu ordinul de zi până în tranşee, pe 
liniile frontului. Ei toți au făcut ca faptele mărețe să pătrundă în conștiința poporului, 
cuvintele lor fiind ecouri peste timp. De asemenea, pentru cei rămași acasă, ziarele 
publicau diverse poezii sau materiale venite de pe front. Mulți dintre autorii acestor 
„mesaje de front”, au murit pe câmpul de luptă, fără nume și fără cruce, la un loc cu 
toți soldații necunoscuți. Supraviețuitorii războiului nu și-au abandonat scrisul, 
servind în continuare țara. 

                                                
27 Mihalcea, Ion, Grozea, L., Urmașii eroinei de la Jiu, București, Editura militară, 1978, p.59. 
28 Isac, D. Ion, op. cit.,  p. 96. 
29 ibidem, pp.64-65. 



Unul dintre supraviețuitorii frontului, tribun al Gorjului, a fost și căpitanul în 
rezervă Ion D. Isac care  publica la București, în 1933, prima carte despre primul 
război mondial. Între miile de locuitori înrolați în Regimentul 18 Gorj, s-a aflat și el, 
învățătorul Ion D. Isac, comandant al Plutonului 2 din Compania a 9-a. A fost în 
fruntea subunității sale încă din 14 august 1916, când s-a decretat mobilizarea 
generală în România. A trecut Munții Vâlcanului și Parângului în fruntea soldaților 
săi, ajungând până în preajma localității Pui. În vreme ce trupele Armatei I înaintau, 
Germania declara război și pornea atacurile împotriva României. Presiunile au fost 
foarte mari, iar armata noastră a fost obligată să cedeze terenul câștigat. 
Sublocotenentul I. D. Isac și-a însemnat în caietul său de campanie momente ale 
acțiunilor militare, surprinzând în detaliu atât luptele, cât și atmosfera de front. 

În lunile de refacere a Regimentului 18 Gorj, I. D. Isac a fost la Galați, bolnav 
de tifos. La sfârșitul lunii iunie 1917, Divizia I, și Regimentul 18 Gorj totodată, este 
scoasă de pe poziția ce apăra valea Șușița și trecută în spatele Diviziei a II-a care 
apăra Mărășeștiul. Regimentul 18 Gorj, Compania a 6-a comandată de locotenentul 
Isac, a avut o contribuție importantă în sectorul Muncelului, la Mărășești. În situația 
dificilă, când presiunea inamicului asupra batalionului 2 crescuse considerabil și 
când aproape tot efectivul companiei sale pierise în tranșeele din  linia I (în spațiul 
dintre Dealul Marcului și cota 461), I. D. Isac alerga de la un flanc la altul, trăgând 
focuri de armă, încercând să creeze inamicului impresia că se află într-un sector 
foarte bine apărat. El a participat la 98 de atacuri primind numeroase ordine și 
medalii pentru fapte de vitejie. După război, se reântoarce la catedră. A fost 
parlamentar (din 1929, timp de 10 ani) editor și coordonator al publicațiilor: Gazeta 
plângerilor, Căminul, Pandurul, Revista învățătorimii gorjene, Tara lui Litovoi30.  

Artiștii au avut și ei propria contribuție. În vara anului 1917, generalul 
Constantin Prezan, prin Ordinul Circular Nr. 9400 din 23 iunie al şefului Marelui Stat 
Major al Armatei Române, a dispus ca un număr de 35 de artisti plastici care 
fuseseră mobilizați în linia I să fie scoși din linia frontului și să fie trimiși la Iași, în 
Marele Cartier General. Urmau să primească spații de lucru în localul Școlii Belle 
Arte, fiind folosiți pentru a exprima trăiri legate de război31. Cu certitudine, generalul 
Constantin Prezan l-a avut ca model pe generalul dr. Carol Davila, care, în Războiul 
de Independenţă din 1877-1878, îi rugase pe Nicolae Grigorescu, Carol Popp de 
Szathmari, Sava Henţia şi G. D. Mirea să însoţească trupele, ca ataşaţi pe lângă 
ambulanţa Marelui Cartier General, pentru a executa desene-reportaje la faţa locului, 
în vederea realizării mai apoi, în atelier, a unor lucrări definitive în care să 
nemurească eroismul ostaşilor români sau să oglindească dramele populaţiei civile 
şi ororile războiului.  

Așadar, în vara anului 1917, un număr de 35 de artişti plastici au fost 
mobilizaţi în Marele Cartier General de la Iaşi. Generalul Constantin Prezan 
intenţiona să creeze Muzeul Naţional Militar, instituţie „în care să se păstreze pentru 
viitor toate lucrările ce vor reprezenta paginile cele mai alese ale războiului, clipele 
de restrişte, ca şi sforţările prin care nădăjduim a se înfăptui idealul nostru 
naţional”32. Artiştilor plastici mobilizaţi li s-au creat condiţii speciale de deplasare în 
teatrele de operaţii ale războiului, pentru a executa desene-reportaje de pe câmpul 
de luptă. Pe lista pictorilor şi sculptorilor mobilizaţi figurau: Nicolae Tonitza, Camil 
Ressu, Ion Jalea, Corneliu Medrea, Oscar Han, Dimitrie Măţăuanu, Alexandru 
Călinescu, Alexandru Talpoșin (Severin), Gheorghe Stănescu, Ion Theodorescu-

                                                
30 Date biografice culese din lucrarea Din Zilele unui învățător de la țară de Ion D. Isac. 
31 Arhiva M.Ap.N., fond Marele Cartier General,dosar nr.141, f. 761. 
32 Brezianu, Barbu, Studii de istoria artei, Seria arta plastică, tomul 11, nr.1, 1964, p,149-150. 



Sion, Ştefan Dimitrescu, Nicolae Dărăscu, Grigore Negoşanu, Dimitrie Hârlescu, 
Constantin Petrescu-Dragoe, Alexis Macedonski. 

Decizia generalului Constantin Prezan a lăsat posterității o serie de creații 
artistice care impresionaza prin empatia, solidaritatea, durerea exprimată. Haina 
militară, frontul, propriile temeri, sunt elemente care i-au determinat pe pictori să 
reușească să exprime pe pânză sufletul și psihologia mulțimii, a frontului, a 
soldatului. Sunt scene de luptă, soldați în tranșee, în rugăciune, căzuți pe front, sunt 
cei din spatele frontului și pierderile lor, mame cu ochi afundați și stinși de lacrimi. 
Este războiul cu toată trena lui de orori. Toate aceste creații sunt mărturie a Marelui 
război, contribuind atât la scrierea, cât și la conservarea lui. 

Unul dintre cei mai cunoscuți pictori români, pictor de front în primul război 
mondial, a fost Nicolae Tonitza. Artist sensibil, reușește poate cel mai bine să 
prezinte crimele războiului. Poate și situația lui de pe front a contribuit în acest sens. 
Participând la bătălia de la Turtucaia (1-6 septembrie 1916), este luat prizonier, dar 
pictează pe toată perioada captivității, încercănd să îndulcească propria captivitate, 
dar și pe cea a colegilor. Pentru că nu are materialele necesare, folosește bețe și o 
cerneală din bronz pe care și-o prepară singur. Pictează tot ce poate vedea în jur: 
peisaje, colegii de lagăr, diverse scene din lagăr. Desenele îi completează jurnalul 
pe care îl ține cu regularitate33. 

Dar artistul care a reușit să cucerească universalitatea artistică a fost 
sculptorul Constantin Brâncuși, creatorul Ansamblului sculptural de la Tg Jiu, dedicat 
soldaților români căzuți în primul război mondial. Lucrările sale, Masa Tăcerii, Poarta 
Sărutului, Coloana Infinitului, sunt o dovadă în plus atât despre eroismul și sacrificiul 
gorjenilor în lupta pentru împlinirea visului de unitate națională al atâtor generații de 
români, cât și a geniului său creator,  capabil să surprindă, în lacrima pietrei, 
sentimentul sfânt al dragostei de țară și recunoștința noastră, a tuturor.  
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Dragă cititorule, 

 

Trăiesc într-o țară minunată. Aici munții îşi trăiesc măreția, iar marea scaldă 

cu valuri negre nisipurile de aur şi de argint. Mă bucur de blândele arome ale 

toamnei, de verdeața blajinelor Primăveri. 

Asta-i România – Ţara în care trăiesc! E un loc sfânt, pentru care s-au 

revărsat în valuri de sângedorurile, lacrimile, cântecele, viața si moartea unor 

oameni. Moși, strămoși, părinți şi copii au trăit în acest spațiu mic şi sfânt. Le-au 

plăcut, ca şi mie, cenușiul dumbrăvilor în toamnele cu plumb, argintul-viu al Jiului, 

tămâia brazilor. Au păstrat moșia! N-au vândut pe arginţi unor străini, chiar dacă în 

brazdele humuite nu creștea decât porumb şi ciulini. Au urcat stâncile şi printre 

creste şi-au ridicat stânile. Au împărțit munții cu urşii şi lupii. Au împrăștiat adevărul 

cu sânge, dar n-au plecat.  

Ţara a rămas aceeași: prinsă în bătrâne rădăcini de stânci, de cremenea 

Carpaților. Românul nu îmbătrânește niciodată! De ce? Plecat în ţările vecine, 

muncind alte pământuri arse de același soare - îl macină dorul de acasă. Nu-şi poate 

rupe rădăcinile cu niciun metal scump. Ce l-ar durea să-şi vândă bucăţica de pământ 

unde se afă copilul lăsat acasă cu bunicii, dacă primește arginții? Am trăit printre 

străinii care au știut ce poate face un român. Au reușit să vadă un viitor construit pe 

umerii strămoșilor daci. Nu i-au mai zugrăvit pe columne, dar le-au păstrat sudoarea 

în temeliile blocurilor şi în fermele lor.  

Îmi amintesc cu drag de locul din Italia. Am plâns când am ajuns acasă, aici în 

Bumbești. Acum mi-am amintit diminețile cu rouă şi florile încărunțite de poveștile 

nopților. Am retrăit magia iernilor cu un Moș Crăciun adevărat, pătruns în casă cu un 

sac. Un sac nou, nemaivăzut, un sac adevărat cu mai puține jucării, dar cu mai multe 

poveşti. Speranțele rămân mereu la fundul sacului, dar se înalţă firave.  

Asta vreau să-ţi spun, cititorule! Am căutat răspunsuri în serile cu poveşti. Am 

fost nedumerită de întoarcerea acasă. Acum n-aș mai pleca! Nu mai vreau soarele 

altei ţări. Îmi place soarele care îmi pictează ferestrele, munții, frunzele. Așa le-a 

plăcut tuturor românilor. Nu putem rezista printre străini. Şi nici cu ei pe brazda 

noastră. Ne învățăm cu apa rece de izvor. Nu miroase a clor şi nici a peşte! Miroase 

a pământ ud şi a frunze crude. Ne cresc muguri din priviri şi din suflet.  

Cititorule, aruncă-ți privirea peste plai! E plaiul Bumbeştiului! Plimbă-te pe firul 

Jiului! S-au plimbat romanii! S-au luptat românii: Mircea, Mihai, Dragalina, Ecaterina. 

Urcă muntele!Găsești urmele lui Decebal şi ale Sarmisegetuzei! Coboară ușor, spre 

Dunăre pe Drum de Rege,într-o ţară ca un buchet de flori într-o vază cu apă sărată. 

 

Dănăşel Alexandra Gabriela 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu 

Clasa a VII-a C 

 

 

 



 

 

 

Dragă Românie, 

 

 

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!  

E an de sărbătoare şi vreau să-ţi amintesc mândria mea de a trăi istoria, de a 

participa la făurirea unei clipe de istorie. Sunt recunoscătoare tuturor celor care s-au 

jertfit pentru a ne lăsa această sărbătoare. Românii au fost întotdeauna visători şi au 

luptat pentru îndeplinirea dorinţelor, năzuinţelor. Te-au ridicat între stânci de piatră şi 

ţi-au stins focurile puse de duşmani cu apa Jiului şi a Oltului. Au pus pază la hotare 

nişte stejari falnici şi s-au aplecat asupra pământului. Au plantat seminţe şi au 

ţesutcămăşi, iţari şi ii din florile câmpiei. Opincile au bătătorit potecile munţilor şi au 

urcat oile, asinii şi câinii printre brazi. Ai surâs, ai plâns, ai suspinat la sunetul 

fluierului, buciumului, cornului. Erau sentimentele tale puse în gura, inima şi mintea 

oamenilor tăi. 

Oameni buni ţi-au zidit cetăţile şi au pus capcane hoţilor de ţară. Au tăcut, au 

răbdat nedreptăţi, dar s-au ridicat „ca viteazul din poveste” şi au îndepărtat norii şi au 

adus „zările albastre”. Acestor oameni le mulţumim astăzi. Celor răniţi, flămânzi, 

bătuţi şi umiliţi, pentru că au îndrăznit să te iubească, le facem adânci plecăciuni: 

„Cinste, eroii noştri!”.  

Cinste părinţilor care au reuşit să te păstreze liberă! Suferi şi plângi când pleacă în 

depărtări, pentru a ne asigura traiul. Ştii că tot aici se întorc, pentru că nu pot pleca 

fără rădăcini.  

Ştii că un copac nu-şi poate ridica picioarele din pământ şi să plece în lumea largă. 

N-ar putea respira, nu ar avea destul loc. 

Aşa sunt şi românii tăi! N-au loc decât în ţara lor, nu pot respira decât în 

pragul casei lor. Noi, românii, ne-am format obiceiul de a sărbători, de a ne 

comemora străbunicii şi de a povesti tuturor cum este la noi acasă. 

De aceea, ca româncă mândră, invit o lume întreagă să-ţi fie alături la cei o 

sută de ani de Românie Unită şi liberă! 

La mulţi ani, România mea! 

 

Cu deosebită admiraţie, 

Alicea Ciobotea 

 Clasa a VII-a C 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Povestea ţării 

 

 

Ţara mea-i izvorul cântecului. 

Ţara mea e zâmbetul norului. 

Ţara mea e şoaptă de lumină. 

Adânc pătrunsă în inima mea, 

Rămâne să mă lumineze ca o stea. 

 

Din cer fără hotare, din stele călătoare 

O zână te-a desenat şi culori ţi-a dat: 

Aurul sufletelor, argintul apelor,  

Bronzul pădurilor, curcubeul copiilor, 

Dorul mamelor, dârzenia taţilor. 

 

În cărţi a scris cu pensule din frunze şi iarbă 

Poveşti, legende, cântece, doruri. 

A dat grai păsărilor şi furnicilor 

Şi le-a trimis lumii să-ţi cânte nemurirea. 

O carte a deschis şi-n inima mea. 

 

În paginile mele ţi se va oglindi fericirea, 

Mândria de a mă vedea visătoare. 

Mi-ai deschis larg porţileSperanţei 

Şi mi-ai zis să râd, să plâng, să sper. 

Cartea mea e povestea ta, ţara mea! 

 

 

Plăstoi Anemona Valentina  

Clasa a VI-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centenar 

 

 

Pentru mine Centenarul Marii Uniri nu reprezintă doar cei o sută de ani de la 

săvârşirea Unirii. Pentru mine Centenarul vorbeşte de sutele de ani de la făurirea 

ţării. Poveşteşte de întemeietorii de ţară: Negru Vodă, Dragoş, Basarab, Litovoi, 

Gelu şi de voievozii înţelepţi. Pietrele de temelie s-au pus pe acest pământ al 

României de astăzi prin lupte grele, prin vărsări de sânge şi sfârşiri de vieţi. Chiar 

legendele păstrează sâmburele luminii în cetăţuia cuvântului. Pentru mine această 

sărbătoare e a întregului trecut, e sărbătorirea efortului tuturor celor, care respiră şi 

vorbesc româneşte, de a avea o ţară unită, liberă, stăpână pe limba şi moşia ei. O 

ţară - Doamnă a tuturor oamenilor cu vise, a tuturor celor care au reuşitdesăvârșirea 

statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu 

România.Ştefan cel Mare „cuprins de-un sacru dor” visa „unirea Daciei/cu o turmă şi-

un păstor” şi urcând, treaptă cu treaptă, Istoria, românii au obţinut la început unirea 

Basarabiei cu România, apoi unirea Bucovinei cu România, urmând unirea 

Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului cu Ţara Mamă, România. Doar de 

la 1 decembrie 1918 au trecut o sută de ani. O sută de ani de recunoştinţă celor care 

au îndrăznit să viseze, să spere şi să lupte. Îmi imaginez lacrimile, durerea şi 

suferinţa sutelor de familii de români aflaţi într-o permanentă luptă pentru întregirea 

neamului. Apele s-au tulburat de sângele eroilor din Marile Războaie, dar au ridicat 

ţărmuri de netrecut şi au păstrat independenţaţării. Primul Război Mondial a 

spulberat din nou agoniseala oamenilor şi a luat bunici, părinţi, copii. Sufletele şi 

visele lor stau de pază împotriva altor rele. Alt război a luat din nou ţara de umeri şi a 

trântit-o în lacrimi şi sânge. Din nou s-au ridicat oamenii şi au luat ţara înapoi. Au 

ridicat-o din tranşee, dintre tunuri şi mitraliere şi au înfrumuseţat-o. Au vindecat 

rănile şi au închis ochii pentru o clipă la alte răutăţi ale fraţilor. Timpul, meşter 

priceput, a modelat chipul şi trupul ţării. A strecurat şi în suflet câteva picături de 

uitare a răului. 

Astfel, românii s-au gândit să mai şi sărbătorească. Să cânte, să râdă, să se 

bucure. Să uite dureri, să nu uite însă că ţara încă nu e întregită. Mai sunt multe de 

făcut, dar suntem urmaşii unor întemeietori şi întregitori de ţară! 

Suntem români, suntem patrioţi! Suntem oamenii României care ne-a învăţat 

să visăm, să sperăm, să luptăm. Suntem oamenii pe care România şi i-a dorit: 

dornici de a împlini idealuri! 

 

Ţaiga-Bocşe Delia Roxana 

clasa a VII-a C 

 

 

 

 

 



O ţară numită: România 

 

 

 Ce este ţara? Ţara este locul casei părinteşti, este locul naşterii mele, este 

leagănul copilăriei şi al poveştilor. Ţara mea a ştiut să-mi ofere încredere, să mă 

facă fericită, să cunosc şi binele, să gust şi amarul unor eşecuri. Ţara mea e în 

oamenii de lângă mine, e în graiul lor. 

 Sunt mândră că sunt româncă! Mă mândresc cu toate comorile ţării mele: 

castre, castele, monumente, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii şi Coloana Infinitului. 

Artisţii, poeţii, scriitorii au cântat şi au dat glas şi formă sufletelor de români. Toate 

acestea au devenit valori şi au prins rădăcini în sufletele tuturor. Nu putem decât să 

le păstrăm, să le scuturăm din când în când de rugina uitării şi să le  îndreptăm cu 

faţa spre lumină, spre albastrul cerului şi al veşniciei. 

Iubesc să vorbesc româneşte! Limba mea e melodioasă, e limbă sfântă, 

cântată, mai întâi, în limba vechilor cazanii, apoi devenită limbă de foc. Un foc ce 

arde în fiecare suflet de român. E focul cântecelor de dor, de jale, de bucurie. Limba 

mea spune povestea străbunilor, a munţilor şi a râurilor. Când îi priveştimunţii, vezi 

orizontul hipnotizat de crestele lor. Ţi se pierde privirea în albastrul cerului şi în 

zborul vulturilor. Cobori pe săgeţile soarelui şi rămâi printre zidurile unor vechi 

castele. Păşeşti pe străzile oraşelor medievale: Sibiu, Sighişoara, Braşov, Alba Iulia. 

Toate vorbesc limba străbunilor. Vorbesc de râurile de sânge, de şiragurile de lacrimi 

devenite în timp pietre preţioase. Te copleşesc istoriile scrise în zidurile cetăţilor, 

împletite în piatra caselor şi a străzilor. Pe aici au trecut cândva voievozii. Pe aici 

treci şi tu, trec şi eu. E ţara ta, e ţara noastră. Avem atâtea bogăţii, încât uităm 

deseori pe unde ni le-au mai lăsat strămoşii. Trecem prin oraşe, străbatem drumuri 

de munte, deal sau câmpie şi rămânem în suflet cu dorul de a le mai vedea o dată şi 

încă o dată. Uităm că toate aceste construcţii ale naturii au o istorie nemuritoare. 

Aceste lucruri reprezintă, de fapt, bogăţiaţării mele şi de-abia acum îmi dau 

seama cât de bogată şi de mândră sunt. Cât de bogaţi şi frumoşi suntem noi, 

românii! Cât de norocoşi suntem că ne-am născut într-o ţară numită România. 

 

Creţu Daria Ştefania 

Clasa a VI-a B 

 

 



 

  Pot trăi în țara mea, alături de Basarabia...  

                    
 
   Centenar , Mare Unire 
   Muncă,cinste și dreptate, 
   Căci viața făr”de acestea, 
   Ne duce tot către o moarte.   
    
   Săracul popor român, 
   În țara lui încă stăpân, 
   Petrece azi prin înălțarea 
   Drapelului, în culori naționale! 
 
   Ne stângem toți ca să luptăm, 
   Din pământ să nu mai dăm 
   Căci avem un secol, frați, 
   Uniți în jurul Munților Carpați. 
 
   Munții noști scut ne-au fost , 
   Și pentru soldați în post 
   De-a fost zi sau de-a fost noapte, 
   Nu simțeau nici, vânt nici moarte! 
  
   Și privind spre viitor, 
   Vrem ca să ne promovăm! 
   Șă ducem destinul departe, 
   De noi , dragi români, depinde! 
   
   E anul sfânt de Centenar,  
   Și la Domnul ne rugăm, 
   Basarabia să ne-o luăm 
   Prin voință si putere! 
 
 
                                             Beloiu Maria-Bianca 
                                                 cls. a VII-a A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vis de român 
 
A fost un vis, 
A fost un țel, 
A fost o năzuință, 
Uniți cu toții ca să fim 
Români de pretutindeni! 
 
La 1 Decembrie, ziua cea mare 
Participăm cu suflet mare, de la cel mic 
Până la cel mai mare! 
Fără să avem temeri de nimic! 
 
Exemplu avem un munte-ntreg, 
Cum stă unit pe acest meleag 
Nu spune „Nu.”, nu spune „Nu înțeleg!”, 
Unirea este totul, este un întreg! 
 
 
 
 
Dănăiață Maria-Elena 
Clasa a VII-a A 
 
DORUL 
              de  Andreea Bejera 
            cls. a VIII-a B 
 
România, dulce mamă, 
Dorul cine ți-l mai cheamă ? 
Cu toți au uitat de tine  
Au uitat unde e bine! 
 
Te-au uitat departe-n lume , 
Au uitat și al tău nume. 
Au uitat d-unde-au pornit  
Căci nu le lipsea nimic! 
 
Te-au uitat în case vechi  
Te-au uitat în sate, 
Unde i-au crescut bunicii  
Târându-se pe coate! 
 
Ca o mamă bună, 
Când se-ntorc, tu îi primești  
Dar nu stau mult , 
Așa că pleacă… 
Și tu iar singură  ne ești! 

 
 



Inimă de româncă 
AICI și ACUM. Două cuvinte cu însemnătate puternică, dar din care doar AICI 

contează, aici în inima României, pentru că ceea ce se întâmplă ACUM nu 
reprezintă viitorul acestei țări, nu reprezintă timpul închis pe vecie în această capsulă 
a României de acum. Acest ACUM se poate schimba în viitorul apropiat în ,,ACUM e 
mai bine”. De-a lungul timpului, cât mai mulți oameni disprețuiesc faptul că iubesc 
țara asta, dar cu atât o iubesc și mai mult. Nu pentru murdăria din Biserică, ci pentru 
sfințenia din ea. Nu pentru cei care o conduc acum, ci pentru cei care pot să o 
conducă altfel, și o vor face. Nu pentru centre ale lumii, ci pentru bogăția de cultură 
populară și elevată, creată de oameni de aici. Nu pentru că trebuie, ci pentru că simt. 

Simt că oamenii din țara asta pot mai mult decât să fure orice urmă de 
umanitate. În loc să furăm bani, ce-ar fi să furăm niște zâmbete, și mai ales, ce-ar 
fi să furăm din încrederea pe care o au mulți oameni în țara lor? Să o simțim întru 
totul: cu tot cu munți, cu dealuri, cu podișurile străjuite de-a lungul și de-a latul. Să o 
simțim exact cum este ea. Cu bune, cu rele...să o simțim a noastră! România mea 
este o grădina imensă de 237.500 km, îngrijită și păstrată frumoasă, prin munca 
harnică a milioanelor de oameni, de care mă simt legată prin neam strămoșesc și 
prin sânge latin. 

  România este acasă. Și ce este mai puternic decât sentimentul palpitant de 
a te întoarce acasă? Ce mâncăruri sofisticate de-le străinilor se pot compara cu 
bucățica de șuncă, ouă, cartaboș și ceapa roșie pe care ți-o pregătește bunica atunci 
când cutezi să-i faci o vizită? Mi-e dragă România pentru liniştea şi frumuseţea 
naturii de care te poţi bucura în locuri parcă rupte de restul lumii. Le găseşti peste tot 
acolo unde peisajul începe să se sălbăticească şi să se strângă către ape, fie ele 
lacuri încremenite care oglindesc culmi domoale şi împădurite, fie ape înspumate 
care curg năvalnic peste bolovani înverziţi, dând naştere unor adevărate cascade 
atunci când se prăbuşesc de pe stânci şi versanţi care par opera lui Sfarmă-Piatră. 
Dar nu numai natura sălbatică e fascinantă. Poţi descoperi o pace incredibilă şi în 
apropierea gospodăriilor rătăcite pe lângă drumuri şerpuite, livezi înflorite şi căpiţe 
de fân răsfirate pe pajişti înverzite. 

Oricând simţi nevoia să faci un popas sau să zăboveşti la o poveste, ca din 
senin apare un loc pitoresc pe malul unui râu, un grajd vechi lăsat în paragină, o 
troiţă de lemn minunat sculptată sau o băncuţă de lemn aşezată strategic la umbră. 
După ce îți mai tragi sufletul, te ridici, inspiri adânc aer curat şi porneşti mai departe, 
recunoscător pentru toate frumuseţile lăsate pe acest petic de pământ.  

Mi-e dragă România pentru frumusețea naturii. Mi-e dragă România în sine, 
pentru tot ceea ce face din mine. I-am atins meleagurile și în schimb mi-a atins 
sufletul. Mi-a arătat drumuri, mi-a stârnit vise. 

Sunt româncă, și iubesc asta. Iubesc și țara, dar și oamenii. Iubesc oamenii 
pentru că, în ciuda faptului că mulți o denigrează, au o putere inimaginabilă. Voința 
asta întrece multe limite în a face inegalități! Vă dați seama ce roade ar da dacă ar fi 
folosită corect? Românii sunt niște caractere foarte puternice, și ador asta. Iar atât 
timp cât această putere există, cred cu putință că poate fi folosită responsabil. 
Schimbarea este posibilă. Dar nu pentru țară, țara e magnifică! Oamenii sunt cei 
care o înjosesc, oamenii sunt cei care aleg să judece și să-și părăsească locul natal 
și, odată cu acesta, amintirile care au prins viață aici. Alegem să terminăm niște 
studii în România ca apoi ,, să constatăm” că nu ne putem găsi locuri de muncă. De 
ce afară este posibil și aici nu? De ce alegeți să deveniți străini în propria țară? 

de Tanya Melissa Oprișor 
cls. a VIII-a B 



O întâmplare numită…ROMÂNIA 
       

 
Când te simți singur, sau pierdut, întoarce-te acasă. E singurul loc care te 

poate face bine. La fel cum te primește familia ta, așa te va primi și România, pentru 
că, până la urmă, și ea este mama ta, a tuturor; fie ei cei care o iubesc sau cei care 
o uită și o distrug. Ea ne iubește pe toți, pentru că mereu va nutri speranța, că într-o 
zi ea va fi pe primul loc în inima fiecărui român.  

Și eu încă păstrez într-un colț de suflet acest gând, dar ea nu se poate face 
bine singură, noi o facem și noi o înfrumusețăm, prin iubirea pe care i-o purtăm ; prin 
iubirea față de bogățiile pe care ni le oferă, prin iubirea liniștii și păcii pe care o 
regăsim în natura ei, în pădurile, munții și câmpiile românești și mai ales prin iubirea 
pe care ne-o purtăm noi între noi. Pentru că noi toți suntem frați. Suntem copii unei 
singure mame: „România”. Care ne va vrea mereu binele și care crește fiecare 
generație cu aceeași dragoste și educație, care ne învață să nu ne uităm nicicând 
rădăcinile. Locurile cele mai frumoase sufletului nostru, doar ea ni le poate păstra: 
satul bunicilor, unde, cel puțin mie mi-a fost perfectă  copilăria întreagă; momentele 
pe care nicicând nu am să le pot uita și pe care nici nu vreau să le pot uita vreodată. 

Îmi amintesc cu drag și acum, și oriunde mă vor duce pașii în viitor, toate 
dățile când bunica îmi făcea pe plac, și-mi trecea cu vederea orice năzbâtie, astfel 
încât să nu ne descopere părinții; fiecare secret pe care doar ea știa să mi-l țină atât 
de bine ascuns; fiecare gând, pe care doar ei i-l împărtășeam, pentru  că doar ea mă 
putea înțelege și sfătui cel mai bine . 

Bunicul este cel care mi-a povestit toate tainele pădurii și ale naturii; care m-a 
învățat să deosebesc fiecare plantă, copac, insectă sau animal; primul care m-a 
învățat să bat un cui, care m-a învățat să meșteresc și să repar lucruri așa cum 
puteam eu, primul care m-a învățat sa fiu pe cont propriu și să nu depind de nimeni. 
Așa că, atunci când rostesc România  rostesc de fapt copilărie, bucurie, familie, 
rădăcini, viața, infinit, tot ce sunt și tot ce gândesc și simt azi.. 

România? Este locul în care am simțit calda mângâiere a mamei, care lua cu 
ea toate supărările și durerile mele. Locul unde tata mi-a demonstrat că sunt cea mai 
puternică și că pot să fac ce vreau, fiindcă mi-a mai zis că vede în mine ambiția cu 
care pot să înving în lupta cu viața . 

Locul unde mi-am făcut cei mai bun prieteni . 
Locul unde m-am bucurat de cele mai frumoase apusuri. 
Locul unde am descoperit iubirea. 
Locul unde am văzut afecțiunea pe care ți-o pot dărui niște animăluțe . 
Aici, în România, s-au întâmplat toate, aici s-a întâmplat, din fericire, să fiu și 

eu și aici mi s-a întâmplat viața, speranța, bucuria și aici mi se întâmplă tot. 
Aici mi se întâmplă România! 
 

                                                               de Moșilă Denisa 
cls. a VIII-a B 

 
 
 
 
 
 
 



O sută de ani de România 

 

 

 Se apropie momentul sărbătoririi a o sută de ani de la cel mai important act al 

românilor: Unirea. Întreaga națiune română a contribuit la visul desăvârșirii unității 

naționale. 

 Pentru mine, Centenarul Marii Uniri este momentul suprem al românilor, 

momentul în care patriotismul mă copleșește. Îl simt cum nu l-am mai simțit 

niciodată. Mă face să mă gândesc cu mândrie la toți românii care nu s-au dat bătuți 

până când nu și-au îndeplinit visul. Centenarul mă face să mă mândresc cu Țara 

Mea, să văd esența românilor, de unde au plecat și unde au ajuns, căci asta 

definește un popor puternic. Noi, românii, suntem uniți, curajoși și, dacă vrem, putem 

face orice. 

 Însă, nu pot să nu mă gândesc că, din păcate, România de azi nu mai e cum 

a fost în 1918, căci frații noștri din Basarabia nu mai sunt alături de noi în statul 

național.  Însă, asta nu mă împiedică să-i cinstesc pe cei care au clădit România 

Mare. Centenarul este momentul care încununează voința românilor. 

 Sunt mândră că sunt româncă și că vorbesc românește. În jurul acestei 

sărbători, dragostea și admirația de țară se dezlănțuie în mine. 

 Au trecut o sută de ani în care România a evoluat, s-a modernizat și a devenit 

țara pe care eu o port în suflet tot timpul. Oriunde aș fi nu pot să nu mă gândesc la 

bogățiile ei, la frumusețea ei și la oamenii ce o prețuiesc. 

 Vreau să aduc mândrie țării mele și locurilor mele natale. Acesta este visul 

meu! Vreau să urmez exemplul de voință, perseverență și curaj al românilor ce au 

ajutat România să fie cum e ea astăzi. 

 
 

 
                    de Crețu Roberta 

cls. a VIII-a B 

 
 
 
 
 
 
 



CENTENAR 
 

                                   Roibu Lucian 
                             de   cls. a V-a A 
 
E sărbătoare-n cuget și-n simțire 
E Anul Sfânt, când suntem mai bogați. 
Căci am făcut un secol de Unire, 
În jurul Munților Carpați! 
 
Purtăm în suflet pace și lumină 
Și ne-am sfințit cu sânge de eroi 
Suntem a Maicii Domnului grădină 
Bătută atât de viscol, cât și de ploi. 
 
 
 
 
 
 
SĂRBĂTOAREA 
 

                     de Dimulescu Cristiana 
                          Cls. a V-a A 
 
Azi e zi de sărbătoare 
Ș-am venit cu mic cu mare 
Străbunii să ni-i cinstim 
UNIREA să sărbătorim! 
 
Un secol de Mara Unire 
Bucurie, fericire! 
Să nu uităm să ne-amintim 
Români fiind…țara să ne iubim! 
 
Copii, părinți, bunici 
Cu toții vom cânta aici: 
România, te iubim! 
România, te cinstim!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAREA UNIRE 
 
             de  Darius Sanda 
                  cls. a V-a A  
 
Neamul românesc s-a întregit 
Când cele trei provincii s-au unit! 
Cuza este cel a dorit 
Ți-acest vis s-a împlinit! 
 
Alba Iulia ne este locul 
Unde-a mers cam tot norodul 
Să strige în lumea largă: 
România o vrem întreagă! 
 
Noi trebuie să fim uniți, 
Să nu ne lăsăm despărțiți 
Căci ardealul și munteanul 
Sunt frați buni cu moldoveanul!  
 
 
ACROSTIH 
 
           de Cezara Ștefania Ionescu 
            cls. a V-a A 
 
Centenarul noi acum- 
Eveniment măreț sărbătorim 
Națiunea preamărim și  
Tărâmul  ne cinstim! 
Neam străvechi, românii sunt și 
Am rămas pe-acest pământ 
Români până în veci să fim! 
             
                
DRAGA NOASTRĂ MAMĂ! 

              de Cezara Ștefania Ionescu 
                          cls. a V-a A 
Dragă Românie, draga noastră mamă, 
Iubim tricolorul, iubim a noastră țară! 
 
La 1 DECEMBRIE ne amintim 
De bravii noști eroi români! 
Și simțim iubirea toată 
În inimi, bulgări adunată! 
 
Noi azi imnul îl cântăm 
Și nicicând noi nu uităm 
 Că „iubirea de moșie” 
E pe veci ca o unire! 



ÎNTREGIREA 
 

          de Luca Borcan 
          cls. a V-a A 
 
România s-a-ntregit 
Toți românii s-au unit! 
Visul ni s-a-ndeplinit 
Avem tot ce ne-am dorit! 
 
Azi la zi de sărbătoare, 
Vrem să facem o urare: 
Să-i cinstim și să-i slăvim  
Pe eroii ce-i iubim! 
 
Noi și toți ce vor urma  
Cât lumea va exista, 
O dorință să avem: 
Ca uniți să ne păstrăm! 
 
 
PROMISIUNEA 
 
                 de Mezdrea Gabriel 
                 cls. a V-a A 
 
Țara noastră astăzi are 
Cea mai mare sărbătoare 
Și din inimă strigăm: 
Asta-i România Mare! 
 
CENTENAR sărbătorim 
Și cu toții ne unim 
Să jucăm hora frățească 
Pe câmpia strămoșească! 
 
Bătrânii ne-au făcut UNIREA 
Și ne-au lăsat moștenirea 
Să o ducem mai departe 
Cu onoare, demnitate! 
 
Sunt român și mă mândresc 
Că aicea eu trăiesc! 
Și promit… când  o să cresc 
Țara n-o să-mi părăsesc! 
 
 

 
 
 



România MEA! 

                     

 

 

Astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, simt că trebuie să le mulțumesc 

oamenilor cu ajutorul cărora mi-a fost oferită o copilărie minunată pe pământ 

românesc, oameni care s-au asigurat că viitorul pe care mi-l doresc va fi posibil. 

Momentul de glorie al țării mele mă face atât de mândră, încât nu pot să simt altceva 

în afară de iubire și de recunoștință. Mândră, pentru că țara mea a suferit, și totuși a 

rămas o luptătoare. Mândră, pentru că perfecțiunea există și eu am descoperit-o: 

România. 

S-a scurs în istorie o lungă perioadă, și totuși, am rămas ca acum 100 de ani: 

uniți. Da, frumoasa Basarabie ne-a fost luată, dar nu-mi fac griji. Țara mea m-a 

învățat să fiu o luptătoare, și pentru ea voi lupta. Îmi doresc să lupt. Vreau să-mi văd 

România așa cum trebuie să fie: glorioasă, precum o pasăre Pheonix. Vreau să o 

văd renăscând din propria-i cenușă. Fără ea, nu aș ști cum să mai fiu eu. Aș pierde 

tot ce am învățat. Aici, aproape de malul Jiului, am simțit pentru prima oară iubirea 

adevărată, și tot aici am fost rănită pentru prima oară. Aici am învățat că nu iubirea 

doare, ci lipsa ei, care distruge tot. De asta noi, românii, suntem atât de uniți. Pentru 

că în sufletele noastre nu e ură, noi n-am fost învățați să simțim asta. Noi am crescut 

cu iubire, și asta ne definește ca popor. 

Țara asta merită infinitul Coloanei lui Brâncuși. A crescut atâția oameni la 

poalele Carpaților ei, oameni în care și-a pus toată speranța. Țara asta crede în noi. 

Știe că-i putem readuce strălucirea de altădată. Normal, ne-ar fi ușor să ne părăsim 

meleagurile. Dar odată cu ele, ne părăsim și amintirile: prima prietenie, prima iubire, 

prima oară când am simțit fericirea, dar și prima oară când am simțit durerea 

nevindecabilă. Aici mi-a citit mama prima oară din Creangă, și aici am învățat să fac 

diferența dintre bine și rău. Toată ființa mea e legată de România. Omul în care mă 

transform pe zi ce trece, i se datorează acestui loc magic, care pentru mine 

reprezintă, într-un cuvânt, ”acasă”. 

Îți mulțumesc, țară frumoasă, că îmi oferi atâtea oportunități, că m-ai crescut 

și că m-ai învățat să iubesc și să te iubesc, și îți promit, iubita mea Românie, că, la 

fel cum tu ai pus cărămidă cu cărămidă pentru a-mi dărui un viitor, la fel voi face și 

eu pentru tine. Tu doar continuă să lupți, și noi te vom face mândră. Trăiască 

România mea! 

 

 

de Popescu Daria Petra 

                   cls. a VIII-a B 

 

 

 

 

 



  
            Supremul act de voinţă 
 
 

                    
 
 
    Unirea, supremul act de voinţă 
 Realizat de-acest popor, 
 Ca o mare fortăreaţă,  

                                           Construită uşor-uşor 
                                           Începând cu-n foişor. 

  
      Zi de mare sărbătoare, Centernarul celebrăm, 
 Prima zi a lui decembrie, noi astazi o lăudăm. 
 Mulţi români, purtând veşmântul,  
 La Alba s-au adunat, pentru a făuri Unirea 
 La care ei au visat. 
 
    Lupta lor cea vitejească 
    Nu o vom uita curând,  

                                              Căci al lor curaj destoinic 
                                              Va rămâne fremătând, 

Infiltrându-se temeinic în al nost’ delicat gând! 
 
                                          Martor a multe victorii,  

      Tricolorul ne e demn, 
 A văzut cum teritorii  
 Se-unesc într-unul solemn, 
 Bucurându-se enorm! 

 

 
 
 
                         de Romanescu Lavinia Mihaela 
                              cls. a VII-a A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Veșnicie 
 
 
Țara mea, mama mea, sora mea. România. Un cuvânt cu o mare încărcătură 

istorică, pentru mine mai mult decât totul și totuși, e cuvântul pe care îl poți lega cel 
mai bine de "mamă", e cuvântul străinătății, bucuriei, a tot ce e mai scump pe lume 
pentru mine și pentru frații mei din acest neam. 
     Privesc cerul albastru și îmi aduc aminte ce mi-a spus bunicul: " Sub acest cer a 
luptat tatăl meu pentru ca această țară să dăinuiască. Sub același cer, a simțit gustul 
foametei și al frigului. Sub același cer au luptat, au murit și au câștigat părinții, bunicii 
și strămoșii noștri. Iar noi avem datoria să păstrăm și să îngrijim cu sfințenie ceea ce 
cu "sânge cald" a fost apărat." Așa aș vrea să zic și acum. Așa aș vrea să fac de 
fapt. Noaptea, când mă scufund cu ochii minții printre miile și milioanele de stele, îmi 
dau seama ca ele s-au aprins pentru ei-luptătorii și sunt convinsă că tot ele ne 
luminează calea spre zorile României Mari. 
     Vorbesc, gândesc, ascult și simt românește. Trăiesc românește. Inima-mi bate 
românește. Îmi curge prin vene sentimentul iubirii. O iubesc și iubesc să învăț să o 
iubesc! Țara mea e un loc special în care ani de-a rândul s-au dus războaie grele; 
este locul în care eu mă dezvolt și în care îmi scriu povestea. 
      Ce ar putea fi mai frumos decât să trăiești admirând primăvara cu grâul verde și 
pomii ninşi cu flori, vara și toamna ce ne aduc din belșug legume și fructe pe care le 
adăpostim în pivnițele construite de bunicii noștri ca noi să avem cele necesare vieții 
când zăpezile iernii vor acoperi totul! Ce ar putea fi mai frumos decât să vezi din țara 
ta cum răsare soarele sau luna? Ce ar fi mai frumos decât să îți prețuiești țara cu 
bunele și cu relele sale? Asta e frumos! România mea e frumoasă și bogată. Poate 
că unii dintre noi nu mai știm sau am uitat să o prețuim și să-i dăruim ceea ce merită: 
iubire și încredere că împreună vom fi mai puternici. Of! Munți și dealuri, câmpii și 
văi! Voi ne-ați apărat împotriva dușmanilor! Voi ați fost martorii fără grai ai bucuriilor, 
dar și ai necazurilor. Voi ați ținut piept războaielor și ați rămas la fel! Voi! Vouă....vă 
mulțumesc! O țara frumoasă cu oameni frumoși! O țară în care s-ar putea trăi foarte 
bine și din care nu ai vrea niciodată să pleci. 

      Indiferent ce se va întâmpla, țara mea îmi va rămâne, va rămâne în 
sufletul meu cu toate calitățile și defectele sale,  toate evenimentele, reușitele și 
ezitările ei; cu tot ce o definește. Și mai mult decât toate, îmi va rămâne în inimă 
dragostea fierbinte ce ne-o purtăm reciproc! 

 
 
                                   de Alexandra Palaghia 
                                           cls. a VIII-a B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
A ŞCOLII GIMNAZIALE Nr. 1 BUMBEȘTI-JIU  

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
     Motto: 

   “Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, 

    nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

      Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu face parte din unităţile de învăţământ din  

Bumbești-Jiu şi are rolul de a educa elevii din acest oraș, de a-i îndruma şi pregăti pentru 

viaţă. 

Şcoala e situată pe strada Grigore Alexandru Ghica Nr. 2.  

 

Şcoala are în componenţă elevi astfel: 

 Ciclul primar  cu clasele pregătitoare,  I-IV; 

 Ciclul gimnazial cu clasele V-VIII. 

Şcoala dispune în acest moment de 2 corpuri şi o sală de sport. În cadrul şcolii funcţionează şi 

un cabinet de informatică dotat cu 24 calculatoare, unde cursurile sunt susţinute de un 

profesor calificat, iar elevii pot afla tainele informaticii. 

Şcoala dispune de cabinete de fizică, chimie, biologie, logopedie, consiliere psiho-

pedagogică, CDI   şi de două terenuri sportive și o sală de sport). 

 

 



ARGUMENT 

 Activitatile extrascolare prezinta unele trasaturi ce se refera la continutul si tematica 

activitatilor, la durata lor,  la strategiile didactice utilizate, precum si la formele de organizare 

a muncii. 

Continutul placut, interesant si atractiv al diverselor tipuri si forme de activitati desfasurate in 

scoala, precum si ambianta oferita, determina participarea tot mai numeroasa a copiilor 

dornici sa-si manifeste aptitudiniile si imaginatia creatoare in diferite domenii de activitate si 

sa-si puna in practica propriile lor initiative si proiecte sub indrumarea profesorilor. 

In consecinta, activitatea extracurriculara reprezinta spatiul aplicativ care permite transferul si 

aplicarea cunostiintelor, abilitatilor, competentelor dobandite in sistemul de invatamant. Prin 

formele sale specifice, activitatea extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza 

implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al 

asumarii responsabilitatilor sociale, relizandu-se astfel o simbioza lucrativa intre componenta 

cognitiva si cea comportamentala. 

VIZIUNE 

            Dorind o viziune dinamica, stiintifica, pragmatica, viziunea scolii s-a centrat, 

raportandu-ne la urmatoarele domenii: 

 Curriculum: 

-obtinerea unor rezultate competitive asigurand calitatea procesului instructiv-educativ; 

-stimularea performantelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalitatii elevilor, 

formarea capacitatii intelectuale, stimularea motivatiei invatarii, asimilarea tehnicilor de 

munca intelectala; educatia in sprijinul valorilor societatii noastre. 

 Resurse material-financiare: 

-avem centrala proprie si baza sportiva cu gazon sintetic ceea ce permite crearea unei imagini 

favorabile scolii. Astfel se vor putea pune in valoare atat baza materiala a scolii, resursele 

umane, ceea ce va duce la cresterea prestigiului scolii in comunitatea locala; 

-continuarea informatizarii prin extinderea retelei de calculatoare si conectarea la Internet 

prin hot spot în perimetrul unității.. 

Continuarea programului tip After school: Zefir, pentru copiii din comunitatea rromă sau din 

familii aflate în dificulate.( program finanțat prin Fundația Pestalozii de către Banca Elveției.  



 

 Resurse umane: 

-elevul trebuie sa gaseasca in scoala un al doilea camin, care sa-i ofere nu numai cunostiintele 

necesare trecerii intr-o treapta superioara a invatamantului, ci si un cadru propice dezvoltarii 

personalitatii lor ca viitori cetateni, capabil sa faca fata cerintelor contemporane; 

-stimularea cadrelor didactice nu numai in vederea perfectionarii, ci si prin implicarea lor in 

actul decizional, responsabilizarea acestora. 

 Relatii comunitare: 

-cresterea prestigiului scolii prin colaborarea cu parteneri direct interesati, participarea  si 

obtinerea unor rezultate la activitatile propuse se catre parteneri. 

MISIUNE 

Educatia este cel mai puternic motor al schimbarilor sociale. Dar si pentru activarea acestui 

motor sunt necesare schimbari fundamentale, care sa faca posibila dezvoltarea unei societati 

echitabile bazata pe cunoastere. In acest scop, scoala noastra isi propune sa dezvolte o cultura 

orgazitionala de tip retea care sa promoveze valori si credinte împartasite de educatori, elevi 

si parinti, punând accentul pe invatare si creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea 

trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, incorporând discipline si tehnologii complexe care 

sa-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. 



Învăţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul 

trebuie să se anexeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea 

internetului, educaţie ecologică etc). 

Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil 

educaţiei,  bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, 

ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fie educat ca un bun cetăţean 

european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană. 

Avem deja parteneriate în derulare cu : Teatrul “Elvira Godeanu”, Biblioteca Judeţeană, 

Poliţia Locală, Agenţia Anti-Drog. 

Deviza noastră este ”NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ , ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ!”. 

În viitorul apropiat, Clubul Elevilor va deveni un centru important al activităţilor nonformale, 

de timp liber, recreere şi divertisment, nu numai pentru elevii din localitate, dar  şi pentru cei 

din zonele rurale limitrofe. 

 ŢINTE STRATEGICE 

 -atingerea standardelor educaţionale de către elevi; 

-formarea continuă a calităţii resurselor umane; 

-păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale; 

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare; 

-dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare. 

 RESURSE MATERIALE 

          În şcoala noastră se găsesc 23 de săli de clasă, 1 cabinet de informatică dotat cu 25 

calculatoare, 1 sală de sport, 19  grupuri sanitare în interiorul instituţiei, 1 cabinet de fizică-

chime, un cabinet de biologie, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 cabinet logopedic, 1 

CDI,  materiale didactice diverse. 

În prezent şcoala este dotată cu centrală termică proprie şi a fost utilată modern, pentru ca 

mediul educaţional în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi cadrele didactice din această 

şcoală să fie cât mai propice pentru un învăţământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru 

elevi şi părinţi, cât şi pentru cadrele didactice. 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această şcoală sunt calificate şi majoritatea 

titulare, pasionaţi pentru munca pe care o prestează, dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. 

Profesionalismul acestor cadre didactice fac şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai 

luminoasă. 

Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la dicizia şcolii, ore 

prestate de cadre didactice pregătite din punct de vedere profesional şi nu numai. Astfel, în 

programele de opţional, există: 



 INFORMATICĂ-TIC – clasele III – VIII. 

 Lectura și abilitățile de viață – clasele V-VIII 

 Educația pentru sănătate- clasele V-VIII 

 Introducere în arta dramatică- clasa a VII-a 

 Volei – clase vocațional  clasa a VIII-a 

 

 OPŢIUNILE STRATEGICE ALE ŞCOLII: 

 Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.N. 

 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului 

şcolar 2018/2019  în cele mai bune condiţii. 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. 

 Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului 

la decizia şcolii. 

 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă. 

 Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 

 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. 

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în 

sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. 

 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, 

recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa 

unui progres real de calitate de la o perioadă la alta. 

                          PRINCIPII  

 Asigurarea de sanse egale si calitate in educatie; 

 Adaptarea actului educational la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a 

elevilor in vederea unei insertii sociale si profesionale corespunzatoare; 

 Promovarea invatarii permanente prin asigurarea complementaritatii educatiei 

formale, nonformale si informale; 

 Asigurarea unui sistem educational bazat pe onestitate, deschidere, integritate si 

respect din partea tuturor participantilor: profesori, elevi, parinti si autoritati. 

 



                                    
 
 
                                            OFERTA SCOLII PRIVIND                                                                
                                   DISCIPLINELE OPTIONALE                                          
                                 PENTRU ANUL SCOLAR 2019/2020 
 

  
Limba si comunicare:   
Literatura pentru copii   
Limbi moderne  

                                             Lectura și abilitățile de viață 
Comunicare in situatii concrete   
Folclorul copiilor,etc 

 
Matematica si stiinte ale naturii:   
Matematica distractiva   
Curiozitati din lumea naturii   
Micul inventator   
Natura,prietena mea   
Stiinta intre real si imaginar   
Calatori si calatorii, etc   

 
Om si societate:   
Democratia petru copii   
Educatia pentru drepturile omului   
Istorie si geografie locala   
Traditii si obiceiuri locale,etc  

  
Arte:   
Muzica vocala   
Grafica si pictura   
Dans   
Teatru, artă dramatică, etc 

   
Sport:   
Jocuri sportive   
Gimnastica si aerobica,etc   

 
Tehnologii:   
Tehnologia informației și comunicatiei  
Micul gospodar   
Utilizarea aparaturii electrice si electonice,etc  

  
   Consiliere si orientare:   

                                       Rezolvarea conflictelor 
                                      Educația pentru sănătate   

                                             Educația rutieră  
Cum circulam ?   
Igiena personala   
Tehnici de lectura   

Educatie pentru securitatea personala,etc 
 

                                         Relații pe www.scoalabumbestijiu.ro 

 

 

http://www.scoalabumbestijiu.ro/

