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Cuvânt înainte 

 

Cuvinte ce oglindesc universul vârstei celor care le folosesc... 

         Cuvinte ce transformă frământările, întrebările, neliniștile noastre,                       

ale tuturor, în bucăți mici de Caleidoscop  artistic  îmbinate... 

 

La ceasul de apariție al revistei, sunteți încurajați, dragi elevi, să vă 

deschideți aripile indiferent dacă mânuiți bine cuvintele, penelul, științele exacte 

sau... virtualul. Și aceste aripi să vă poarte lin într-un univers fantastic, în care, 

prin labirinturi aproape de neevitat, progresul se acumulează şi lumea - mereu cea 

de astăzi - se schimbă, prin faptele şi gândurile voastre. 

 

Fie ca bucățelele voastre de caleidoscop să emane energie culturală, informaţie 

şi orizont larg, libertate în alegerea calităţii, plăcerea lecturii şi curajul opiniei, 

curiozitate pentru ceea ce se întâmplă în lume! 

 

Fie ca spiritul vostru creativ, prin intensitatea trăirilor consemnate în 

paginile revistei, să se reverse ca un graffíti al visurilor voastre ce va da 

culoare zidurilor școlii! 

 

 

Director, 

Prof. Boghian Marcel Liviu 
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Bumbeşti-Jiu este un oraş din judeţul Gorj, situat în Depresiunea subcarpatică 
olteană, în zona de contact a Subcarpaţilor Olteniei cu Munții Parâng şi Munţii Vâlcan, 
pe stânga râului Jiu, la ieşirea acestuia din defileu. 

Prima atestare documentară a localităţii datează din 14 septembrie 1696, dar ea 
este mult mai veche. Pe teritoriul său au fost descoperite urme de aşezare din diferite 
epoci istorice, inclusiv un castru roman. Declarat oraş la 18 aprilie 1989, este unul 
dintre oraşele cele mai noi din ţara noastră. Urbanizarea a avut loc cu precădere în 
perioada comunistă, dar structura oraşului este încă una răsfirată, tipică fostei comune. 
În componenţa sa intră şi astăzi 4 sate şi 12 cătune.  

Plecând din Tg-Jiu spre nord, pe drumul național 66 (Tg-Jiu – Petroșani), 
șoseaua lasă în dreapta localitatea Curtișoara, atestată documentar din secolul al XV-
lea, în timpul domnitorului Vlad Vodă Călugărul. 

Numele de Curtișoara poate să vină de la prezența vreunei curți cnezești sau din 
pricina castrului roman din apropriere. Aici se află Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, 
amenajat între anii 1968 -1975, ce oferă vizitatorilor piese de mobilier țărănesc, obiecte 
etnografice și costume gorjenești. 

În anul 2002, în incinta muzeului a fost strămutat întreg complexul familiei 
Tătărescu de la Poiana Rovinari. Tot aici se află cea mai frumoasă culă din județul Gorj, 
construită între secolele XVII - XVIII. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Gorj
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/14_septembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1696
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/18_aprilie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1989
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În apropierea orașului Bumbești-Jiu se află castrul roman, construit se pare în 
timpul împăraților Septimus Sever și Antonun Caracala, de către Cohorta I a Britaniilor, 
Aurelia Antoniniana Militaria. 

La intrarea în defileul Jiului se vad ruinele Mănăstirii Vișina, ctitorie a 
domnitorului Mircea cel Bătrân (1386- 1418), care are ca hram Sfânta Treime.  

La aproximativ 35 de km de Tg-Jiu, pe malul stâng al Jiului, se află Mănăstirea 
Lainici, care are ca hram Intrarea în biserică a Maicii Domnului. 

Mănăstirea Lainici a fost construită între anii 1812 și 1847 de către boierii din 
regiune, pe un deal care domina defileul Jiului. Ea adăpostește frumoase fresce 
interioare datând din 1860 și un iconostas compus din icoane în stil bizantin. 

Pandurul Tudor Vladimirescu, care a vrut să ridice țara împotriva turcilor, s-a 
ascuns o vreme la mănăstirea Lainici. În 1817 turcii au devastat așezământul, și 
negăsindu-l pe Tudor, l-au decapitat pe călugărul Maxim, risipind obștea. 

Urmările Primului Război Mondial s-au făcut și ele simțite. Defileul Jiului a fost 
locul unor bătălii crunte între armata română și cea germană, care încerca să intre în 
Țara Românească. Armata germană nu se lupta însă numai cu soldații inamici, aceștia 
cauzând greutăți și monahilor și locuitorilor. Nemții care au campat pentru un timp la 
mănăstire au distrus și pângărit biserica, intrând cu caii în sfântul locaș, arzând lemne 
înăuntru, scrijelind pereții și incendiind arhiva. 

Ion Dragalina (n. 16 decembrie 1860, orașul Caransebeș - d. 9 noiembrie 1916) 
a fost un general român care a murit pe front în luptele de pe Jiu din primul război 
mondial, la doar câțiva km de mănăstire. 

Cele trei reminiscenţe ale Imperiului Roman în Dacia stau, precum perlele 
ascunse în stridii, la câţiva zeci de centimetri sub nivelul solului. Ba chiar străpung 
timpul, dintr-un trecut îndepărtat în prezent şi ies, pe ici, pe colo, ca nişte arătări, iar 
mulţi trec pe lângă ele, sau chiar le parcurg cu pasul şi habar n-au că ating obiecte 
puse acolo de romani, cu aproape 2000 de ani în urmă. Cât despre comoara aflată 
dedesubt, e inestimabilă, doar o mică parte din suprafaţa celor trei castre fiind, până 
acum, cercetată de arheologi. Printre cele mai valoroase piese descoperite acolo, care 
se află la Secţia de Istorie a Muzeului Judeţean Gorj, în Târgu Jiu, sunt: partea de sus a 
unui coif purtat de un soldat roman, un cuptor de ardere a ceramicii, fragmente de 
amfore – care au fost restaurate, arme, mozaic, tuburi de apeducte de la termele 
romane şi, poate cele mai importante, două tezaure formate, în total, din peste 150 de 
monede de argint. 

 

                                           Prof. Boghian Marcel Liviu 
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2019 – ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA 
 
Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale în 2019, „Anul Cărții” – așa cum a fost 

declarat de Parlamentul României, prin Legea nr. 357/2018 (publicată în Monitorul 
Oficial, partea I, nr. 3, din 3 ianuarie 2019), a inaugurat o serie de proiecte educaționale 
desfășurate de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bumbești-Jiu, în 
cadrul Programului Național „România citește!”, având drept scop promovarea lecturii în 
școli.  

La fel ca mulți alții, considerăm că, în etapa actuală, cartea nu se bucură de 
respectul cuvenit, întrucât destul de mulți părinți nu mai reprezintă pentru copii un 
model de cititor, investesc tot mai puține resurse materiale în achiziționarea de cărți, iar 
elevii nu frecventează regulat bibliotecile și acordă cea mai mare parte a timpului liber 
jocurilor la computer, rețelelor de socializare sau emisiunilor TV, transformând lectura 
într-o ocupație pasivă. Absența lecturii din viața elevilor se remarcă atât la orele de 
curs, cât și la evaluările naționale: destul de mulți au un vocabular sărac, se exprimă cu 
dificultate, nu respectă normele de ortografie și de punctuație, nu aplică în mod corect 
regulile de redactare a unei lucrări, nu țin seama de drepturile de autor, ajungând să 
plagieze diverse texte apărute pe internet.  

De aceea, în concordanță cu ținta nr. 2 din Planul de dezvoltare instituțională al 
unității noastre școlare, care vizează creșterea calității procesului instructiv-educativ, 
prevenirea eșecului școlar și îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili de performanță 
ridicată, ne-am propus să-i apropiem pe elevi de cărţi, de bibliotecă, să le dezvoltăm 
interesul pentru lectură, creativitatea, sentimentul de respect față de slujitorii cărții și 
față de valorile culturale naționale și universale, sub semnul cărora s-au format 
adevărații oameni de cultură. Astfel, am început prin a-l omagia, cu prilejul celei de-a 
169-a aniversări a naşterii sale, pe Mihai Eminescu, o personalitate culturală complexă, 
autorul unei vaste opere intrate în universalitate, care a dobândit în conştiinţa poporului 
nostru caracterul unui mit, în cadrul proiectului educațional „Dor de Eminescu”. 

Au urmat numeroase alte activități extracurriculare și extrașcolare dedicate 
lecturii, care ne-au permis să contribuim la stabilirea unor relații cu instituții culturale de 
interes local – Centrul de Documentare și Informare, Primăria Orașului Bumbești-Jiu, 
Casa de Cultură „Gheorghe Tătărescu” și Biblioteca Orășenească, respectiv de interes 
județean – Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Centrul de Informare Europe Direct 
Gorj și Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Tg-Jiu. În cadrul activităților inițiate și 
organizate de către catedra de limba și literatura română, elevii au citit împreună, au 
recitat poezii, au organizat expoziții de portofolii, postere, coperte și semne de carte 
inspirate de cărțile citite, au prezentat recenzii ale unor volume din literatura română și 
universală pentru copii, au dramatizat texte literare sau au vizionat spectacole de 
teatru, au participat la întâlniri cu specialiști, au colectat și au donat cărți ș.a.  

Activitățile desfășurate în cadrul proiectelor educaționale „Cartea – suflet și 
lumină”, „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, „Copil în Europa”, „Tu și EU 
împreună!”, „Carnavalul poveștilor”, „Magia spectacolului de teatru” ș.a. s-au constituit, 
de asemenea, într-o alternativă la senzațiile tari oferite de violențe și alte imoralități la 
care sunt expuși elevii în societatea contemporană. Prin intermediul acestora, elevii au 
avut prilejul să învețe ce înseamnă să fii parte a unei echipe și să participi, alături de 
persoane cu vârste și profesii diferite, la realizarea unor obiective comune, sub semnul 
dragostei față de carte, păstrătoare a limbii și culturii naționale.  

Inspirați de cărțile citite, unii dintre elevii unității noastre s-au remarcat la diferite 
olimpiade și concursuri de creație literară. O parte dintre lucrările lor le veți regăsi în 
paginile acestei reviste. 

      Prof. Săvescu Adriana 



8 

 

 

 

 

       

  

 

Cărțile, prietenele mele 

  

E seară. Stau în camera mea și citesc. Curând aud vocea mamei care mă 

anunță că ar fi timpul să trec la somn. Știe că mi-e greu să las cartea din mână, fiindcă 

lectura este cea mai mare pasiune a mea. Dacă mi-ar permite timpul, pe lângă celelalte 

lucruri pe care trebuie să le fac, la fel ca orice copil, aș citi de dimineața până seara, 

chiar și câteva sute de pagini pe zi, pentru că lectura este și  principala sursă din care 

mă încarc cu imaginație, pentru a da viață propriilor mele creații. Pentru mine, cele mai 

multe cărți sunt palpitante și din ele îmi aleg modele de personaje cu care aș vrea să 

semăn și fapte pe care aș vrea să le repet. Acum, însă, pentru că sunt un copil 

ascultător, las cartea pe noptieră și sting lumina. În penumbra camerei, ochii mei 

mângâie cu privirea contururile cărților așezate cuminți pe rafturile bibliotecii, iar 

gândurile mi se îndreaptă spre ultimele pagini citite. 

 De la părinții și de la profesorii mei, am învățat o mulțime de lucruri despre cărți. 

Știu că ele sunt asemănătoare oamenilor: îți dau povețe, te îndrumă, te sfătuiesc în 

legătură cu ce ar fi cel mai bine să faci, dar, pe lângă acestea, îți împărtășesc și 

sentimentele autorului, cel care îți dezvăluie ce are pe suflet. Amintirile sale sunt 

păstrate cu grijă între coperțile grijulii, așteptând cu răbdare să fie eliberate și să 



9 

 

aștearnă povestea sub ochii cititorului. De aceea, eu consider cărțile ca fiind porțile 

către sufletul autorului. Dacă sunt citite, se deschid și spre inima cititorului, îi trezesc 

simțurile și încearcă să-i fie prietene.  

Cărțile reprezintă un univers în care te adâncești mereu și în care ai vrea să 

rămâi, visând, emoționându-te, sărind în sus de bucurie ori, dimpotrivă, întristându-te. 

Nu îți mai vine să părăsești personajele. Dacă sunt pozitive, te împrietenești cu ele, dar 

dacă sunt negative, îți dorești ca prietenii tăi, personajele pozitive, să le scoată cât mai 

repede din carte. Îți vine să le dai o mână de ajutor sau să le încurajezi când le este 

greu, trăiești împreună cu ele aceleași emoții, intri în pielea lor, adică empatizezi, cum 

am aflat că i se spune acestei stări. E grozav ca, după o zi grea, să te poți relaxa citind, 

fiindcă ele îți alungă oboseala, iar din cărți poți învăța și cum să depășești o problemă 

sau ce să faci în situații neprevăzute, poți compara felul în care vrei să acționezi cu cel 

în care acționează personajele, pentru a-ți da seama dacă ai șanse să reușești.  

Tot cărțile îți deschid calea către o nouă lume, fie reală, fie fantastică, în care 

descoperi lucruri noi și ai parte de întâmplări neobișnuite alături de personajele lor. 

Acțiunea se poate petrece chiar în localitatea ta natală, în capitale străvechi ale Europei 

sau pe tărâmuri ciudate cu forțe supranaturale ale binelui și ale răului, cu păduri cu 

copaci care vor să te împresoare, ori cu poieni de maci otrăvitori care te adorm. Și 

timpul cărții este foarte important. Te învață că un scriitor trebuie să țină cont de 

realitate, deoarece nu poate să introducă, spre exemplu într-o carte de istorie autentică, 

telefoanele mobile în Evul Mediu sau pana de scris în Epoca Preistorică. 

 Îmi plac toate tipurile de cărți: istorice, de știință, de aventură, clasice...  o 

mulțime! Însă cel mai mult mă atrag cele fantastice, deoarece îmi place să întâlnesc în 

cărți tot felul de lucruri neobișnuite, de care să nu mai fi auzit, care să mă surprindă: 

creaturi miraculoase, cum sunt inorogii, centaurii ori spiridușii, dar și magie, obiecte 

neobișnuite, spre exemplu un lanț cu care poți călători în timp, bomboane care te fac să 

nu te mai oprești din râs ori o hartă a unui loc ce-și schimbă mereu configurația, 

deoarece marchează mișcarea fiecărei persoane căreia îi corespunde un punct pe 

harta respectivă și acesta se deplasează pe hârtie precum o persoană reală pe pământ 

sau câte și mai câte alte trăsnăi.  

 Un lucru e sigur: din cărțile mele preferate nu lipsește niciodată magia. 

Întotdeauna reușește să se strecoare cumva, pentru a salva situația sau pentru a 

introduce mai mult suspans, chiar atunci când personajele se așteaptă mai puțin. Am 

mai multe cărți preferate și nu aș putea niciodată să aleg care îmi place mai mult. V-aș 
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putea povesti despre volumul „Șirul pierdut al timpului”, scris de Paige Britt, sau despre 

cele două serii de cărți, fiecare având șapte volume, atât de îndrăgite de copii: 

„Cronicile din Narnia” de C. S. Lewis și „Harry Potter” de J. K. Rowling. 

Poate chiar ar fi bine să vă vorbesc despre ele. Așa aș putea trezi și curiozitatea 

altor copii. Așadar, în prima carte, personajul principal este Penelope, o fată căreia îi 

place să zăbovească, dar căreia părinții nu-i permit acest lucru. Ea ajunge într-o zi pe 

Tărâmul Posibilității, locuit numai de Ceasornicari, oameni conduși de tiranul Cronos, 

care nu pierd niciodată timpul. Mărar, noul ei prieten, nu se lasă hipnotizat de ei, însă 

cei doi sunt prinși de către poliția tărâmului când zăboveau și sunt duși în turnul cu 

ceas. Ce s-a întâmplat în continuare, rămâne de văzut, fiindcă ar putea fi mulți cei care 

vor să o citească și n-aș vrea să le alung curiozitatea. 

În „Cronicile din Narnia” de C. S. Lewis, sunt povestite o serie de întâmplări care 

se petrec în ținutul magic Narnia, creat din cântecul leului Aslan. Aici sunt chemați, pe 

parcursul celor șapte volume, opt copii din lumea obișnuită, pentru a salva lumea de 

forțele malefice care vor să nimicească Narnia. Nu-i așa că v-ați dori să aflați mai multe 

despre aventurile lor? Vă invit la lectură! Putem citi împreună, fiindcă mie îmi face 

plăcere să recitesc pagini care m-au emoționat.  

Tot astfel, în seria „Harry Potter” de J. K. Rowling, un vrăjitor devine celebru de 

când este încă foarte mic, datorită cicatricii lăsate pe fruntea sa de cel mai mare vrăjitor 

al timpului, care, în urma atacului, a rămas fără puteri. La un moment dat, Harry Potter 

este nevoit să se mute la unchii și la verișorul său, o familie non-magică. Aceștia nu-i 

spuseseră nimic despre originile sale, nici măcar atunci când începuseră să i se 

întâmple lucruri ciudate, dacă era supărat sau speriat, însă când Păstrătorul Cheilor de 

la Hogwarts – Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii – îi spune că e vrăjitor, pe Harry îl 

așteaptă multe peripeții la noua sa școală. Despre acestea ați putea citi și voi, 

împreună cu prietenii voștri. Ar fi așa de amuzant să discutăm apoi cu toții despre 

impresiile noastre de lectură!... 

Cum vă spuneam, pe mine cărțile m-au ajutat să-mi dezvolt limbajul, imaginația, 

capacitatea de gândire și nu regret faptul că am început să citesc romane chiar din 

clasa pregătitoare… N-o să mă credeți, dar citeam pe furiș cărțile surorii mai mari. Am 

fost prinsă tocmai pentru că, neînțelegând tot ce citeam, îi zăpăceam pe toți ai casei cu 

întrebări despre lucruri de care nu-mi vorbise nimeni niciodată. Așa am descoperit că 

lectura este o activitate prin care poți să înveți multe. Mi-aș dori ca, în loc să își 

petreacă timpul jucându-se la telefon, stând ore în șir la televizor sau făcând alte astfel 
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de lucruri, și colegii mei să citească, pentru a avea cu cine să-mi compar experiențele 

de lectură. Mi-ar plăcea ca prietenele mele, cărțile, să devină prietenele tuturor. 

SÂRBU ELENA MARA 

Clasa a VI-a B 

                         

 

 

 

 

 

 

Printre cuvinte… 

  

 Niciun om nu este lipsit de gânduri, de idei, de trăiri. Toate acestea ne definesc, 

fac parte din noi, oamenii, singurele ființe care putem comunica prin intermediul 

cuvintelor. Chiar atunci când tăcem, cuvintele nerostite sunt acolo, adânc înrădăcinate 

în sufletul nostru, fiindcă gândurile noastre sunt tot cuvinte. Doar felul în care le rostim e 

diferit, fiindcă și felul în care simțim e așa. 

 La fel ca omul obișnuit, artistul are un mod propriu de exprimare. Unele cuvinte 

nerostite sunt cioplite în piatră și caută infinitul precum ochii curați ai copiilor străbat 

zarea spre cerul albastru din ochii mamei. Altele prind grai în cântul păsării măiestre și 

se aștern cuminți sub portativ, ori se preschimbă în linie și culoare cu care se agață 

delicat de pânza sufletului, ori schițează piruete și zboruri line, străbătând văzduhul 

odată cu petalele florilor de cais purtate pe aripi de vânt… Dar parcă nimic nu e mai 

profund decât cuvântul nerostit strecurat de scriitor printre rânduri, acel cuvânt, menit 

să scoată la iveală cele mai ascunse gânduri și dorințe. 

 Cuvintele scriitorului se por asocia în cele mai neașteptate moduri, spre uimirea 

și încântarea cititorilor care, deși lecturează același text, pot descifra mesaje diferite. 

Străbatem cu toții același drum, dar nu citim aceleași cuvinte cu aceeași inimă. Dacă 

unii artiști ai cuvântului scriu așa cum respiră, cum afirmă Ana Blandiana despre sine, 

sunt și cititori care nu pot lăsa cartea din mână până nu o termină, citesc cu sufletul la 

gură și revin la text ori de câte ori au impresia că parcă a mai rămas ceva de descoperit 

în și printre rândurile acesteia ori regretă că volumul se termină prea curând, înainte de 
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a fi avut răgazul necesar pentru a lega toate firele înțelegerii între ele. Cu siguranță că 

acei cititori vor zăbovi de nenumărate ori asupra cuvintelor cu care sufletul lor 

rezonează mai bine. 

 E minunat că acele cuvinte ale scriitorilor preferați lasă umbre în sufletul 

cititorilor! Învățăm de mici să rostim cuvinte, învățăm să comunicăm cu ajutorul lor, dar 

câți dintre noi ar putea spune că au fost întotdeauna atenți la cele rostite, pentru a nu 

răni sufletul celuilalt? Cărțile autorilor de literatură sunt cele care ne învață nu doar 

lucruri despre lumi necolindate încă, ci și să ne cunoaștem, să ne înțelegem trăirile, să 

ne facem prieteni de drum lung, pe care să-i putem păstra o viață.  

 Unele cuvinte sădesc în sufletul celorlalți speranța, încrederea în triumful binelui, 

al adevărului, în vreme ce altele nasc conflicte, dureri. Consider că este foarte 

important să învățăm rostul lor, fiindcă ele au puteri nebănuite. Folosind cuvinte 

potrivite, poți înălța un om, îi poți șterge lacrimile de durere sau de neputință, dar 

alegându-le la întâmplare poți distruge tot ce ai clădit. Să nu uităm că marile războaie 

din istoria omenirii au fost provocate de vorbele celor care nu au luat în seamă decât 

propriile dorințe, propriile idealuri, nesocotind forța regeneratoare a cuvântului care 

poate alunga norii discordiei. 

 Cuvinte, cuvinte, cuvinte… 

Atâtea vorbe rostim și auzim în fiecare zi, dar nu vom ști niciodată câte dintre ele 

vor rodi cu adevărat în sufletul celorlalți. Nu ne rămâne decât să păstrăm ca pe un dar 

de preț amintirea cuvintelor care au lăsat în cugetul și în sufletul nostru urme ce nu pot 

fi șterse de valurile niciunei mări învolburate ori de picăturile niciunei ploi. Și, ori de câte 

ori ne e greu, să ne căutăm puterea de a merge mai departe printre cuvintele lăsate 

nouă moștenire, cu dragoste, de scriitorul preferat.  

        CÎRLEA ANDREEA DENISA 

Absolventă a clasei a VIII-a A – 2019 
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Umbra cuvintelor 

 

 De când eram mic, m-au fascinat cuvintele. Nu-mi amintesc exact când am putut 

rosti corect cel dintâi cuvânt, însă știu sigur că mereu am fost atent la ele. Pentru mine, 

cele dintâi cuvinte îmi amintesc de glasul mamei. Revăd chipul ei zâmbitor aplecat 

deasupra mea și mișcând buzele ușor, aud vocea ei caldă, chemându-mă pe nume, 

așa cum am aflat mai târziu că mă numesc. Am în fața ochilor și privirea cercetătoare a 

ochilor ei, când încerca să afle ce îmi doresc sau dacă mă simt bine, acei ochi care 

păreau că privesc ca într-o oglindă deschisă cu mirare asupra lumii…  

 Nu știu când am rostit pentru prima oară cuvintele „mama” și „tata”, dar îmi 

răsună în urechi râsetele celor din jur când mă auzeau pronunțându-le. Probabil că 

aveam o voce subțirică și deveneam simpatic în efortul meu de a cuvânta, lucru care le 

umplea sufletul de bucurie și îi făcea să fie mândri de mine și de reușitele mele. Sunt 

sigur că fiecare părinte este încântat de progresele fiului său și așa trebuie să se fi 

întâmplat și în familia noastră.  

De atunci și până astăzi, cuvintele au fost cele care m-au însoțit pretutindeni. 

Când doream să cunosc lumea, ele mi-au răspuns la atât de des întâlnitele întrebări: 

„Ce este acesta?” sau „De ce?”. Când plecam la joacă, ele mă sfătuiau cum să mă port 

cu ceilalți copii ori cum să respect regulile jocului. Cuvintele și hohotele de râs mă 

însoțeau de fiecare dată când plecam cu prietenii să culegem flori și fluturi sau când 

alergam după pisicile vecinilor. Și nu pot să vă spun ce cuvinte ne însoțeau când 

proprietarul celei mai frumoase livezi din sat ne alunga din cireșul plin de fructe negre și 

zemoase… Îmi amintesc doar că, odată, mai mulți prieteni ne-am petrecut noaptea sub 

cerul înstelat, cățărați pe ramurile cireșului, unde ne exilaseră cuvintele stăpânului și 

lătratul harnic al câinelui său, de care ne temeam foarte tare, dar niciodată destul, încât 

să nu mai călcăm pe acolo. Cu timpul, am îndrăgit atât de tare acel cireș, că veneam 

mereu să ne cuibărim pe ramurile sale, sub frunzișul bogat care ne proteja și de arșița 

soarelui, și de ochii indiscreți ai cuiva, unde puteam citi în voie sau visa cu ochii 

deschiși ceasuri întregi, fără să ne știe cineva sau fără să ne tulbure clipele de fericire 

deplină.  

Mai țin minte și că, atunci când eram bolnăvior, tot ele, cuvintele, veneau să-mi 

aline suferința sau să mă încurajeze să iau un anumit medicament, iar de când „m-am 

făcut băiat mare” și am mers la școală, m-au învățat că nu-i ușor să trăiești în lumea lor, 
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dar importantă e călătoria, aventura în universul cuvintelor, care devine mereu mai 

palpitantă, fiindcă învățătura nu se sfârșește niciodată. Dacă ați ști cu ce ochi mă 

priveau colegii și profesorii când reușeam să îmi fac cuvintele să se alinieze cuminți, 

alcătuind povești cu Feți-Frumoși care se luptau ce zmeii sau cu balaurii cu șapte 

capete, ca mai apoi să ajungă să se însoare cu vreo Ileană Cosânzeană mai mândră 

decât cele din basmele bunicilor… sau cât de bucuros și îmbujorat deveneam de 

fiecare dată când, ascultat fiind, eram anunțat de profesori că, pentru felul în care îmi 

disciplinasem cuvintele, primisem nota maximă… 

Azi nu cred că aș fi cine sunt dacă n-ar fi existat ele, dragile mele cuvinte, care 

să lase urme adânci în sufletul copilului care am fost. Ele m-au ajutat să cresc și să mă 

maturizez. Din păcate, umbra lor în conștiința mea e la fel de fragilă ca umbra firului de 

iarbă. Tresar emoționat ori de câte ori cineva îmi adresează un cuvânt de alint, dar și 

când vorbele altora îmi fac sufletul să sângereze. Deseori, seara, mă retrag în camera 

mea, urmăresc cu privirea jocul umbrelor pe care le lasă ramurile cireșului din livada 

vecinului pe pereți, sub razele argintate ale lunii, și rememorez lucrurile care mi s-au 

întâmplat în acele zile. Dacă sufletul meu e plin de soare, îmi prind umbrele cuvintelor 

care m-au făcut fericit în rame imaginare și le agăț de norii plutitori ca pe niște tablouri, 

lăsându-le să se înalțe cât mai sus, dar dacă vorbele celorlalți m-au rănit, umbrele 

acelor cuvinte mă fac să mă întunec și să mă închid în lumea mea, zăvorându-le și pe 

ele…  

Acum îmi dau târcol întrebări fără răspuns: „Unde se duc cuvintele când se 

duc?” sau „Oare ce simte firul de iarbă rămas fără umbră?...”. Nu știu și nu cred că ar 

putea afla vreodată cineva, însă mi-ar plăcea ca umbrele cuvintelor mele să poată 

ajunge cândva la sufletul cititorilor. 

UDRIȘTE FLAVIUS VICTOR 

Clasa a VIII-a B 
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Copacul și … povestea literelor 

 

 Este luna aprilie. Pomii se răsfață, purtând haine noi, cu flori și frunze, păsările 

zboară vesele spre razele aurii, dar curând seara își coboară mantia întunecată peste 

întreaga fire. Atunci totul se cufundă într-o liniște deplină, până când cerul se luminează 

din nou, vestind o nouă zi. Dimineața, ca toate viețuitoarele, și eu îmi reiau treburile 

obișnuite. 

 Îmi place nespus să mă plimb prin livadă și chiar mai departe, să mă afund în 

lumea magică a pădurii. E atât de frumoasă primăvara! De câte ori merg la bunica, o 

iau pe poteca ce șerpuiește domol printre arborii bătrâni. Sunt atentă la orice zgomot, 

fiindcă mi s-a spus că în acea lume te pot pândi primejdii. Nu trece mult și mă las 

copleșită de concertul păsărelelor și de susurul melodios al izvorului. Uneori mă opresc 

să fac fotografii, alteori să desenez sau să citesc, așezată comod pe iarbă, la umbra 

unui  copac bătrân. Aș putea petrece ore în șir privind tot ce mă înconjoară, cu gândul 

la cele învățate la școală despre arbori ori despre gâze și păsări, așa că nu e de mirare 

că descopăr în jurul meu o nouă lume.  

 Mă aflu în locul meu preferat și răsfoiesc o carte de versuri. Citesc cu emoție: „O 

umbră a ierbii / Ce poate fi mai firav / Decât o umbră a ierbii…”. Privesc firele de iarbă 

din jurul meu. Sunt atât de mici, dar le surprind foșnetul și înțeleg că în umbra lor 

trăiește lumea gâzelor, pentru care iarba înseamnă „acasă”, deci nu sunt deloc un lucru 

lipsit de importanță. Mi se pare că regăsesc foșnetul ierbii sau al frunzișului în foșnetul 

filelor albe ale cărții și mă gândesc că așa trebuie să fie, pentru că ele sunt făcute din 

trunchiul unui copac, care a fost cândva la fel de mic și de plăpând ca iarba. Oare câte 

povești aș putea citi pe trunchiul copacului ce mă adăpostește dacă aș ști alfabetul 

naturii?... Deocamdată cunosc doar literele învățate la școală…  

Copacul prinde viață și mă întreabă dacă aș vrea să aflu povestea literelor, iar 

eu aprob și mă cufund în lumea lor. În fața ochilor îmi apare brusc o ceată veselă de 

figurine care seamănă cu literele alfabetului pe care-l știu de câțiva ani. Mirată, 

descopăr că literele vorbesc și că sunt grozav de certărețe, fiecare încercând să iasă în 

față, ca să-mi atragă atenția asupra ei. La un moment dat, copacul intervine: 

- Of! Nu v-ați mai săturat să vă tot certați una cu alta? Niciuna nu sunteți mai 

presus decât alta și doar împreună deveniți cineva. Vă place să vă irosiți timpul cu 
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nimicuri, pe când atâtea povești rămân nescrise… Copiii vă așteaptă! Hai, luați-vă de 

mâini și porniți jocul! 

Ca prin farmec, literele se așază cuminți în rânduri drepte, formând pagini întregi 

de cuvinte, iar eu încep să citesc povestea lor. Aflu că literele au fost cândva fire de 

iarbă, flori sau fluturi, aripi de păsări sau de vânt, norișori sau ploaie și câte și mai câte 

astfel de lucruri și că le plăcea să se joace cât era ziua de lungă, dar, pentru că se 

certau mereu și își tot schimbau locul, un înțelept le vrăjise să nu-și afle niciodată 

odihna și să se ascundă mereu într-o călimară plină de visuri, de unde să iasă la lumina 

zilei pe rând, ca oricine să le poată cunoaște în voie. 

Dintr-odată literele dispar din fața mea. Văd doar copacii și firele de iarbă și mă 

gândesc la povestea literelor pe care tocmai o aflasem. Înțeleg că și cuvintele au 

umbră, la fel ca tot ce ne înconjoară și că aceasta este emoția pe care o păstrăm în 

suflet după ce am descifrat „povestea” ascunsă în jocul literelor. Bucuroasă de noua 

mea descoperire, mă ridic din iarbă și îmi continui drumul spre bunica, nerăbdătoare 

să-i povestesc despre lumea vrăjită pe care am cunoscut-o cu ajutorul lecturii. 

  

PLĂSTOI ANEMONA VALENTINA 

Clasa a VII-a B 

 

Firul de iarbă, o minune… 

  

 S-a făcut din nou primăvară… Mă aflu la bunici, într-un colțișor din curtea casei. 

Printre ramurile pomilor abia înfloriți se strecoară o rază gingașă de soare, mângâind 

floricelele albe și roze, atât de parfumate ce mă farmecă din prima clipă. Aș sta toată 

ziua pe iarba umedă, privind bolta fără nori și, poate, aș adormi visând la stele, pe când 

vântul ar adia fericit printre crengile copacilor, încercând să-mi șoptească un secret…  

Privesc încântată în jur. Natura! O lume miraculoasă, o îmbinare de bogății și de 

frumuseți cuprinse într-un imens muzeu în aer liber, un loc magic. Natura este 

frumusețe adevărată, prima și cea mai minunată de pe pământ; și îmi oferă atâta 

energie pozitivă și voie bună!… Mă gândesc la faptul că totul pornește de la un simplu 

fir de iarbă, cel mai mic și mai neînsemnat reprezentant al naturii. Din păcate, în lumea 

noastră, ceea ce este mărunt este considerat deseori fără valoare și este trecut cu 

vederea, fiindcă uităm că tocmai aceste lucruri mărunte ascund în ele adevărata 

fericire.  
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Pentru mine, sufletul omului este asemenea firului de iarbă: ușor de strivit sub 

tălpi greoaie de nepăsare, dar pe care, când crezi că totul este pierdut, îl vezi cum se 

ridică, în ciuda tuturor rănilor, pentru că omul nu a fost făcut să se târască și nici să 

zacă pe pământ, ci să tindă mereu spre cer precum acel fir de iarbă ieşit mândru afară 

prin scoarța dură, uneori trecând chiar prin asfalt. E atât de gingaş şi totuşi puternic, 

fiindcă, oricât timp i-ar lua, răzbate cumva de sub pământ şi de sub asfalt și, în ciuda 

acestui efort,  rămâne la fel de delicat. Dacă s-ar lupta şi acest fir de iarbă ca noi şi ar 

dori din răsputeri să-și scoată căpșorul cât mai repede din pământ, s-ar frânge cu totul, 

la cât de plăpând e, dar, spre deosebire de noi, el a învățat să aibă răbdare. Asta ar 

trebui să învățăm și noi, oamenii.  

 Mângâi cu gesturi abia schițate un fir de iarbă crudă… Observ că are umbră, ca 

orice ființă sau obiect existent. Dar oare ce se ascunde sub subțirea și firava sa umbră? 

Îmi vine în minte că l-aș putea compara foarte ușor cu un cuvânt, fiindcă unor oameni li 

se pare că și cuvântul e banal și neînsemnat, iar cuvintele, la rândul lor, au o umbră 

care poate ascunde multe lucruri. Umbra cuvintelor reprezintă o parte foarte importantă 

în transmiterea ideilor, deoarece în ea se cuibăresc sentimentele care, de fapt, sunt tot 

ce contează. 

Gândurile mele au luat-o razna, dar nu fac nici un efort să le opresc. E atât de 

plăcut să compar cuvântul, care stă la baza comunicării între oameni, cu firul de iarbă, 

care este elementul de bază al naturii… Dacă puterea ierbii stă în faptul că firele nu 

cresc izolat, ci împreună, tot astfel niciun cuvânt nu are forță singur, ci alături de alte 

cuvinte. Prin felul în care le gândim, le asociem sau le rostim, reușim să transmitem o 

anumită idee, să ne facem înțeleși de către ceilalți. Oare cum se petrec lucrurile în 

lumea firelor de iarbă: își aleg alături de ce alte ierburi să trăiască sau acceptă să aibă 

o relație de bună vecinătate cu oricare dintre acestea? Dacă am putea descifra 

miracolul lor, probabil că am putea comunica și noi mai ușor.  

De multe ori ne este greu să ne alegem cuvintele potrivite pentru a discuta un 

subiect cu cineva, mai ales dacă îl considerăm foarte important. Ne temem mereu să 

nu fim greșit înțeleși, fiindcă ne-am pierdut naturalețea, simplitatea, și ne-am deprins să 

ne ascundem în umbra cuvintelor adevăratele intenții. Umbra asta a cuvintelor în 

conștiința noastră e la fel de fragilă precum cea a firului de iarbă care se pleacă la 

pământ, la cea mai mică adiere. Se pleacă, dar nu se rupe, fiindcă are o rădăcină 

puternică. Așa sunt și cuvintele noastre: plutesc de la unul la altul, dar se prind trainic 

de mintea și de sufletul celuilalt și, cu cât ne impresionează mai mult, cu atât lasă o 
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umbră mai rezistentă, mai bine conturată. De multe ori, cuvintele frumoase sunt cele 

mai dulci gesturi pe care le poate face un om care ajunge să locuiască în sufletul 

celorlalți. 

Nu-i ușor să găsești cuvintele potrivite, acelea care să-ți transforme gândurile în 

sentimente frumoase și a căror umbră să le aducă și altora soare în suflet și în priviri. O 

știu cel mai bine scriitorii, fiindcă umbra cuvintelor nu este altceva decât sensul lor 

figurat, o mantie care ascunde esența cuvintelor pe care le rostim, acel lucru mărunt 

precum firul de iarbă, dar care înseamnă mult mai mult decât putem descifra la cea 

dintâi lectură.  

Cu gândul la noua mea descoperire, mă întorc la cartea care mă așteaptă 

răbdătoare în iarbă, să căutăm împreună umbra cuvintelor ascunse în paginile sale, 

printre petalele florilor de cais…  

CREȚU DARIA ȘTEFANIA 

Clasa a VII-a B 

Primăvara 

Primăvara a sosit, 

Iarăși pomii au înflorit. 

Copiii aleargă prin livadă, 

Fluturaşii ca să-i vadă. 

 

Iarba crește neîncetat, 

Plantele au reînviat 

Mirosuri îmbietoare 

De la fiecare floare. 

 

Fără copaci, fără plante, 

Oamenii nu ar exista 

Pe planetă, în nicio parte, 

Poate nici familia ta. 

 

P.S. Îngrijește natura și primește bucuria!  

Dănăiață Sandra Melisa  

clasa a V-a  A  
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În căutarea Iepuraşului de Paşte 

 

Amalia şi Robert aşteptau de mult timp Sărbătorile Pascale. Şi tocmai când au 

sosit… ce să vezi?... nimic! Nu era niciun cadou! Cei doi copii stăteau uimiţi şi întristaţi. 

Au privit îndelung măsuța pe care altădată îi așteptau ouă roșii, iepurași de ciocolată și 

multe alte surprize, până când puffff!... s-a auzit un zgomot. Tocmai sosise o scrisoare 

frumos împachetată, prinsă cu un sigiliu special. Iată ce conținea:   

„Dragii mei, 

Am nevoie de o favoare de la voi. Doresc „să mă salvaţi” din ghearele fioroase 

ale… mamei mele. Nu mă lasă să duc ouăle şi cadourile la destinaţie, până când nu-mi 

termin temele şi am foarte multe şi nu reuşesc să le termin la timp. Ajutaţi-mă, vă 

rooog! 

Iepurașul de Paște” 

Cei doi copii au pornit imediat. 

- Dar unde stă iepuraşul? a zis Amalia.  

- Habar nu am, i-a răspuns dând din umeri Robert. 

    Pe spatele scrisorii era o hartă care se vedea doar la lumină. Cei doi au luat 

harta şi au pornit la drum. Ajungând acolo unde fuseseră îndrumați de harta fermecată, 

copiii bat la uşă. 

- Cine este? întreabă cineva din vizuină, cu un glas blajin.  

- Păăi….cine să fie?...  Amalia și Robert!...spune băiatul. 

- Eu nu cunosc niciun Amalia și Robert! spune vocea. 

- Dar eu cunosc! se aude din interior o altă voce mai firavă. 

      Uşa se deschide. Un iepuraş mic apare în prag. Acesta le spune celor doi copii: 

- Salutare! Eu sunt Morcovel, iepuraşul de Paşti! Vă rog, intraţi! 
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Pe dinafară era o casa mică și viu colorată, dar în interior era atât de mare, încât 

te puteai pierde în ea. Avea pereţii pictaţi în diferite culori, cu tablouri în care erau 

Morcovel şi mama lui. 

- Doriţi un ceai? îi întreabă iepuraşul pe copii. 

- Sigur că da! răspund Robert şi Amalia. 

- Ce aromă preferaţi? 

- De tei cu sunătoare! spun amândoi. 

Când ceaiul s-a făcut, aceştia se aşază la masă și discută pe tema operaţiunii 

„UN PAŞTE FERICIT TUTUROR COPIILOR!” 

- Cum aţi văzut şi în scrisoare, am nevoie de ajutor! Încă nu am terminat de scris! 

Mă pot baza pe voi că veţi îndeplini misiunea? 

- Sigur că da! zice Amalia. Dar astăzi sunt Paştele! Nu mai avem cum să dăm 

timpul înapoi! 

- Ba da! Cu o clepsidră care ne duce înapoi în timp! spune Morcovel. 

Copiii împreună cu Morcovel s-au întors în timp. Iepuraşul le-a arătat unde sunt 

cadourile pentru fiecare copil. Micuţii poznaşi au luat cadourile şi le-au dus la fiecare 

copil, strecurându-se în casele lor cu mare atenţie. 

- Aţi reuşit??? întreabă îngrijorat iepuraşul Morcovel. 

- Din păcate, nu! A mai rămas un cadou care nu a ajuns la destinaţie! 

Copiii scot de la spate un cadou pe care scria „PENTRU MORCOVEL”.  

- Pentru mine? Oooo, ce drăgut din partea voastră! 

- Acum sunt toate livrate! spune Robert. 

- Acum … deschide-l, deschide-l! zice încântată Amalia. 

- Ohhhh! am primit un iepuraş din ciocolată şi... un aparat foto?! Pentru ce este, 

deoarece nu sunt ,,fan fotografie”? 

- Este pentru a face în acest moment o poză cu noi, să o ai ca amintire! spune 

Robert. 

Cei doi copii împreună cu Morcovel au făcut o poză, pentru a-şi aminti mereu de 

acest moment magic! 

- Paşte fericit, Morcovel! spun micuţii poznaşi. 

- Paşte fericit, Amalia și Robert! 

 

Pisc Teodora – Alexia 

Clasa a V-a A 
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O zi de primăvară 

  

 Trecuse iarna cu gerurile ei năprasnice și troienele cât casa; până și copiii 

altădată plini de bucuria bătăii cu bulgări de nea sau a săniușului se săturaseră de atâta 

frig. Acum sufletele tuturor se deschideau timid spre bucuria reînnoirii naturii întregi. 

Firește că și eu mă bucuram de zâmbetul soarelui de primăvară și abia așteptam să 

zburd pe dealuri cu prietenii mei, în căutarea lumii pline de magie pe care doar ochii 

unui copil o pot recunoaște. 

 Înarmat cu multă voie bună și cu dor de ducă, i-am invitat pe doi dintre vecinii și 

prietenii mei într-o drumeție pe dealul din vecinătatea caselor noastre. Fiecare dintre 

noi și-a pregătit de seara un rucsac mic cu lucrurile de care credea că va avea nevoie, 

iar sâmbătă, dimineața, am pornit pe poteca din spatele casei mele.  

 La început, drumul nostru șerpuia domol prin livadă, dar când am ajuns pe dealul 

viilor urcușul a devenit mai anevoios. Cu toate acestea, noi trei înaintam voinicește, 

fiindcă eram obișnuiți cu locurile, iar dorința de a face ceea ce ne place ne dădea aripi. 

Poteca pe care urcam era bătătorită de pașii tuturor călătorilor ce se avântaseră cândva 

prin aceste locuri și noi pășeam fără griji. Alături de poteca noastră, iarba crudă se ivise 

smocuri, smocuri și se înălța curajoasă spre soare. Din loc în loc răsăriseră și 

înfloriseră ghioceii, așa că aparatele noastre de fotografiat începuseră să adune deja 

amintiri.  

 Când am ajuns sub poala pădurii, ne-am oprit să ne odihnim. Pentru că 

făcuserăm destul efort, ne-am gândit să punem și masa, așa că  am pregătit veseli cel 

dintâi picnic din anul acesta. Am așezat pe iarbă mai întâi păturica pe care o adusesem 

eu și, după ce ne-am așezat confortabil, am scos fiecare mâncarea pregătită de acasă 

și am început să mâncăm. Nu știu dacă ați observat, dar de fiecare dată când mănânci 
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împreună cu prietenii, mâncarea e mult mai gustoasă. Poate și pentru faptul că 

renunțăm la chipsurile pe care le preferăm la școală, în pauze, și ne întoarcem la cea 

tradițională: brânză, chifteluțe, ouă fierte, ceapă verde și ridichi, însoțite de pâine făcută 

de mama în casă. O bunătate, ce mai! De data asta am fost răsfățați, fiindcă mama 

prietenilor mei adăugase și niște plăcintă cu mere. Cred că mamele noastre se 

vorbiseră ce să pună fiecare la pachet, fiindcă fiecare dintre noi adusese altceva de 

mâncare, iar împreună mergeau de minune. 

 În apropierea locului unde ne opriserăm era o fântâniță de unde luam apă de 

câte ori mergeam să legăm sau să săpăm via. Știind de existența acesteia, m-am oferit 

să merg eu după apă proaspătă, fără să bănuiesc ce mă așteaptă. Deși izvorul nu era 

departe de locul unde mâncaserăm, mi se părea că e prea multă liniște în pădure și m-

am înfiorat. M-am aplecat să iau apă în sticlă, dar nefiind suficient de atent, am 

alunecat și am intrat cu un picior în pârâiașul ce pornea din acest izvor. Am simțit că 

apa e rece ca gheața, însă nu am dat prea mare importanță evenimentului, fiindcă am 

auzit un foșnet suspect în imediata apropiere și am hotărât să nu mai pierd timpul și să 

mă întorc mai repede la prietenii mei.  

Tocmai când mă pregăteam să ies din pădure, am auzit un zgomot mai clar și 

am întors capul curios să văd ce se întâmplă lângă izvor. Atunci am avut parte de un 

adevărat spectacol. O căprioară și puiul ei veniseră să se adape. Niciodată nu văzusem 

o vietate a pădurii așa de aproape, așa că, nevrând să le sperii și să le alung, m-am 

oprit și le-am privit. Regretam doar că îmi lăsasem aparatul de fotografiat în rucsac și 

nu aveam cum să îi anunț pe băieți să mi-l aducă fără să sperii căprioarele. Le-am privit 

cu atenție și am rămas foarte uimit cu câtă grijă își învăța căprioara puiul ce să facă. 

Adulmeca mai întâi în jur, întorcând cu teamă capul spre pădure și  ferindu-și capul, să 

se apere de vântul ce adia ușor. Apoi și-a apropiat botul catifelat de apa izvorului, 

sorbind cu înghițituri mici, după care și-a împins puiul ușor, îndemnându-l din priviri să 

facă același lucru. Ascultător, puiul a băut câteva guri de apă, după care s-a adăpostit 

lângă mamă, iar aceasta l-a mângâiat cu drag. Eu nu îndrăzneam să fac nici un gest, 

ca să nu le tulbur, dar căprioara m-a descoperit, a privit temătoare în direcția mea și, 

din câțiva pași, s-a făcut nevăzută cu pui cu tot. 

Atunci m-am înapoiat și eu la prietenii mei cu apa și le-am povestit ce trăisem în 

pădure. Dacă n-aș fi avut șoseta udă și o expresie mirată pe chip, cu siguranță că nu 

m-ar fi crezut, fiindcă nu aveam nicio dovadă că văzusem căprioarele. Am strâns masa, 

atenți să lăsăm totul curat în urma noastră și hotărâți să ne continuăm drumeția. Am 
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pornit, de data aceasta, pe poteca ce traversa un colț al pădurii. Nu ne era teamă, 

fiindcă mai trecuserăm de multe ori pe acolo și știam că, dacă fuseseră prin preajmă 

căprioarele, probabil că animalele sălbatice periculoase erau departe.  

Mergând, glumeam veseli și admiram arborii înalți cu trunchiurile groase pe care 

nu i-am fi putut cuprinde în brațe decât dacă ne-am fi prins toți trei de mâini. Învățasem 

la orele de biologie multe despre viața arborilor, dar ne gândeam și la cele discutate la 

orele de istorie și de literatură română despre haiduci și despre modul lor de viață în 

codru. În timp ce încercam să murmurăm un crâmpei dintr-o doină, încercam chiar să 

ne imaginăm ce fel de adăpost ne-am fi putut găsi în codru, dacă am fi fost în locul lor. 

Când am ieșit de cealaltă partea pădurii, am întâlnit un grup mare de oameni. 

Erau copii de la o școală vecină veniți cu profesorii lor și cu pădurarii spre a planta noi 

arbori pe celălalt versant, unde se făcuseră multe tăieri în ultimii ani. Am salutat și am 

făcut cunoștință cu ei, după care i-am rugat să ne permită să plantăm și noi măcar un 

copăcel, lucru pe care ei l-au aprobat bucuroși. Ni s-au dat uneltele necesare să putem 

săpa o groapă potrivită pentru puiul de stejar pe care ni l-au repartizat, apoi am muncit 

cu spor după indicațiile unuia dintre pădurari și în final ne-am admirat opera. Stejărelul, 

pe care tocmai îl plantasem și îl udasem cu apa pe care o luaserăm de la izvor, a 

devenit noul nostru prieten, așa că ne-am făcut o poză împreună, ca să îl ținem minte 

toată viața. Abia așteptam să-l vedem crescând și să putem spune că și noi l-am ajutat 

să prindă rădăcini acolo. 

Luându-ne rămas bun de la cei care ne primiseră ca pe unii de-ai lor, am pornit 

pe potecă înapoi spre casă. De astă dată drumul ne-a părut mult mai ușor, fiindcă urma 

să coborâm. După ce am ieșit către dealul viilor, am avut ocazia să le arăt prietenilor 

mei că spusesem adevărul despre cele întâmplate la izvor, căci ne-am întâlnit cu 

căprioarele ce pășteau liniștite sub poala pădurii, până să ne simtă pe noi și să dispară 

ca nălucile din fața noastră.  

Când soarele se apropia de asfințit, am ajuns în livada din spatele casei. Eram 

obosiți, dar mulțumiți că petrecuserăm atât de frumos acea zi de primăvară și dornici să 

le arătăm alor noștri impresionanta colecție de fotografii ca mărturie a unor clipe de 

neuitat.    

UDRIȘTE FLAVIUS VICTOR 

Clasa a VIII-a B 
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Glasul livezii – muzica sufletului meu 

 

În spatele casei albe, cu pridvor țărănesc de lemn, începe livada bunicilor, raiul 

meu. Îmi place să pășesc desculță în livadă, prin iarba moale care mângâie gleznele 

mele și pe cele ale pomilor tineri și zvelți, să respir mirosul proaspăt al merilor înfloriți și 

să ascult măiestrele glasuri ale păsărelelor 

ascunse printre ramuri. Poate că oamenii mari 

nu prea mai iau în serios aceste lucruri. Le-or 

fi uitat sau nu mai au timp pentru ele, nu știu, 

însă eu nu concep altfel.  

Pentru mine este foarte important să 

văd și să simt tot ce se întâmplă în jurul meu, 

să înțeleg lumea în care am avut norocul să 

mă nasc. De mică am fost foarte curioasă. Nu împlinisem nici patru ani când am fost 

inițiată în a descoperi glasurile tainice ale livezii. Pe atunci mă țineam mereu de pașii 

bunicului. Eram întotdeauna acolo primăvara, când el curăța pomii de ramurile uscate 

sau de omizi, sau când ningea cu flori albe și roze, iar eu alergam veselă după petalele 

florilor ca după niște fluturi adevărați. Îl însoțeam vara, să culegem cireșe și vișine 

rubinii ori prune brumării atât de parfumate, pe care bunica le prefăcea prin nu știu ce 

vrajă în dulceață sau compot,  ori toamna, când merele, perele sau gutuile ne îmbiau să 

le mutăm în cămară înainte ca frigul să le facă să se zgribulească. Și să nu credeți că 

iarna nu aveam ce face în livadă. Atunci bunicul mă ducea la săniuș printre pomii de 

zahăr candel ce-și scuturau floarea asupra mea. 

Așa cum vă spuneam, livada copilăriei mele era plină de mireasmă și culoare tot 

timpul anului, dar ceea ce o făcea cu adevărat de neuitat era farmecul șoaptelor. Ați 

ascultat vreodată foșnetul ramurilor în așteptarea ploii? E ceva divin. Mi se pare o rugă 

a pomilor adresată ploii, pentru a alunga arșița, dar și una adresată vântului, să-i cruțe, 

să nu-i dezrădăcineze, ca să poată oferi adăpost sutelor de gâze sau de păsări pentru 

care livada înseamnă „acasă”. Fermecător e și glasul ploii lovind ritmic frunzișul sau 

bătându-mi nerăbdătoare la geam, să deschid fereastra și s-o ascult înainte să își 

încheie concertul. 

Țin minte că bunicul m-a învățat să ascult atent trilurile păsărilor, ca să le pot 

cunoaște după glas. El le cunoștea și după mărime sau după culoarea penelor, dar 

spunea că pentru o pasăre cântătoare nimic nu e mai de preț ca glasul. Uneori chiar el 
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fluiera într-un anume fel, chemând mierlele, alteori îmi făcea semn să nu scot nicio 

vorbă și să ascult în liniște cântecul cucului, ca să pot număra de câte ori cântă. Îmi 

povestise și o legendă despre cucul care ar cunoaște câți ani îi sunt sortiți unui om, dar 

niciodată nu reușeam să număr de câte ori cântă, fiindcă pe atunci nu știam să număr 

până departe… 

Când m-am făcut mai mare și voiam să petrec un timp singură, îmi luam o carte 

și mă refugiam în balansoarul pe care mi-l legase bunicul de ramurile cireșului bătrân. 

Acolo, în tăcerea adâncă puteam citi liniștită fără să mă întrerupă altcineva decât 

bâzâitul discret al albinelor ce culegeau harnic mierea din florile de pe ramuri sau din 

cele ce răzbăteau din iarbă, îmbiindu-mă să-mi împletesc coroniță și să mă arăt în fața 

bunicii ca o adevărată Cosânzeană. Spre seară, îmi dădeau târcoale țârâitul vesel al 

greierilor, vuietul molcom al vântului și zvonul dulce și depărtat al tălăngilor de la gâtul 

animalelor ce se întorceau în sat de la pășune. Ascultam vrăjită toate aceste glasuri, 

aproape fără să îndrăznesc să respir.  

Atât de frumos îmi picură în auz șoaptele fermecate ale livezii bunicilor, încât le 

ascult, de multe ori, seara, când stau lungită în patul meu, așteptând să adorm. În 

liniștea camerei mele, aceste glasuri răsună la fel de dulce și de clar ca și când m-aș 

afla la un concert al naturii, însă eu știu că îmi răsună în suflet, fiindcă le-am închis într-

un sertar fermecat al inimii mele atunci când le-am auzit prima dată. E un mare dar să 

poți ține minte fiecare tril, să nu poți uita nicio melodie dintre cele ce te-au răscolit 

cândva, nicio șoaptă care ți-a făcut sufletul să cânte odată cu natura, iar eu mă simt o 

norocoasă. 

Iubesc nespus muzica. Sunt sigură că am învățat să o iubesc ascultând șoaptele 

livezii, iar acum sunt în stare să o port cu mine pretutindeni. Nu pot trăi fără muzică. De 

fiecare dată când sunt tristă, ciripitul vesel al păsărelelor îmi alungă norii din suflet și 

umbrele din priviri. Când sunt tulburată și am nevoie de liniște, îmi place să ascult 

foșnetul frunzelor uscate de toamnă, însă, când sunt fericită, cânt acompaniată de zeci 

de glasuri de păsărele, care mai de care mai melodios. Dacă sunt prea agitată și n-am 

răbdare să fac lucrurile așa cum trebuie, mă calmez ascultând șuierul vântului sau 

șopotul izvorului, la fel de neobosite ca mine, dar atât de pregătite să spună povești cui 

are timp și știe să le asculte. Iar pentru toate acestea trebuie să-i mulțumesc ei, livezii 

bunicilor, care mi-a dăruit glasul naturii și care m-a învățat cum să înțeleg muzica divină 

a sufletului.                                                             PÎNIȘOARĂ VALENTINA BIANCA 

Clasa a VIII-a B 
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Umbra lui Ierbișor 

 În codru era o liniște plăcută, întreruptă doar de ciripitul vesel al păsărelelor, care 

țopăiau de pe o crenguță pe alta, ascunzându-se poznașe printre frunzele verzi ale 

arborilor, și de chiotele copilașilor, ale căror siluete se zăreau jucându-se printre 

trunchiurile falnice. În văzduh plutea mireasma îmbătătoare a trandafirilor adusă de 

vântul hoinar din grădinițele caselor albe și curate din vecinătatea codrului, trandafiri 

care se obișnuiseră atât de mult cu șoaptele pădurii, încât deseori, ascultând glasul 

blând al vântului printre crengile copacilor, se legănau grațios în ritmul melodiei ce 

răzbătea până la ei. Din loc în loc, abia se mai zărea vreun petic de cer verde-auriu, de 

culoarea razelor jucăușe ale soarelui care se plimbau de-a lungul frunzelor de smarald. 

 Într-un loc atât de fermecător, la umbra unui fag bătrân, plângea un firișor de 

iarbă... Numai ce venise de la fotbal împreună cu cei treizeci de frați ai săi. Plecaseră 

fără permisiune, deoarece mama lor se dusese la unchiul Trifoi să adune ciupercuțe și, 

de îndată, cel mai mare și mai neastâmpărat dintre firișoare, Năzdrăvan, a și rostit 

hotărât: 

- Haideți să jucăm fotbal până se întoarce mama! 

Văzând privirile dezaprobatoare ale fraților săi, a adăugat: 

- Nu vă temeți! Nu va afla nimic! Vecinul Iarbus e plecat de acasă astăzi... 

Ceilalți ezitau, fiindcă nu uitaseră că, odată, văzându-i plecând fără permisiunea 

mamei, vecinul Iarbus îi spusese acesteia ce făceau micuții în lipsa ei și, de atunci, nu 

mai voiau să li se interzică din nou, timp de o săptămână, și ora de fotbal acordată în 

fiecare zi, pe drept, de mama lor, și desertul... În cele din urmă, convinși de fratele mai 

mare, cele treizeci și unu de firișoare de iarbă plecaseră să joace fotbal, însă fără mare 

tragere de inimă.  

De la prima pasă, mingea s-a dus departe-departe, fix peste gardul care 

despărțea terenul lor de partea sălbatică a codrului. Niciunul dintre frați nu s-a 

încumetat să meargă după ea, dar fără să știe cum, fusese trimis tocmai mezinul, 

Ierbișor, care acum plângea la umbra fagului bătrân. Răscolind pământul cu piciorușele 

sale delicate, acesta a încercat să ajungă cât mai repede la minge, însă fiind micuț și 

nesigur, a sărit cu greu gardul și a aterizat drept într-o tufă de urzici, spre amuzamentul 

fraților săi. Cu trupul rănit, s-a îndepărtat apoi grăbit, în vreme ce umbra lui a rămas 

prinsă în tufiș. Fără să observe nimic, firișorul de iarbă s-a întors pe teren. 

După alte câteva minute de joc, unul dintre frații săi a observat că, sub 

strălucirea soarelui, fiecare lăsa o umbră pe teren, mai puțin Ierbișor. Atunci l-a întrebat 

uluit unde îi era umbra. Privind mai atent, Ierbișor a observat că nu o mai are și s-a 

întristat foarte tare, începând să plângă. Cum ar mai fi putut trăi fără umbră? Așa ceva 
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părea imposibil, doar de atâtea ori le spusese mama că fiecare lucru are rostul lui pe 

lume... Regreta că uitase vorbele mamei... 

S-au apucat toți să îi caute umbra, însă fără niciun rezultat. Între timp umbra lui 

Ierbișor se eliberase și, supărată că stăpânul său nu avusese grijă de ea, s-a adâncit 

mai mult în partea sălbatică a codrului. După ce parcursese o porțiune mică de drum, 

ostenise și i se făcuse sete, dar, găsind un ochi de apă, s-a răcorit puțin. Acolo s-a 

împrietenit cu umbra rătăcită a unei broscuțe. Când și-a reluat drumul, în fața sa a 

apărut o groapă care i s-a părut enormă. Atunci,  o floricică s-a oferit să o ajute să 

traverseze groapa și, lungindu-și puțin tulpinița, s-a făcut punte, pentru ca umbra lui 

Ierbișor să treacă dincolo. Mulțumindu-i florii, umbra a pornit mai departe. 

Nu după mult timp, a întâlnit un grup de copii care jucau șotron. Fără să-și dea 

seama, umbra s-a pomenit în mijlocul unui pătrat, aproape strivită de o bucată de cretă 

care scria tocmai atunci cifra doi. După aceea a fost lovită de o pietricică și s-a făcut 

mai mică și mai firavă sub adidasul unuia dintre copii, care sărise asupra ei fără s-o 

bage în seamă. Salvată, ca prin minune, de mama acelor copii, care ieșise să îi cheme 

la masă, umbra a rămas aproape leșinată și zgribulită, în acel pătrat primejdios, privind 

neputincioasă spre cer. 

După ceva timp, trezită ca din vis de glasurile copiilor veniți să-și continue jocul, 

umbra lui Ierbișor a observat că nu se mai putea ridica din locul în care fusese presată. 

Unul dintre copii a văzut-o la timp și a propus imediat un alt joc, lăsându-i astfel mai 

mult timp pentru a se ridica de acolo. Atunci, umbra a hotărât să se întoarcă la Ierbișor. 

Pe când se străduia să se ridice, i-a venit în ajutor copilul care o zărise mai devreme. El 

a însoțit-o apoi până la capătul gardului, lângă tufa de urzici unde se pierduse.  

După atâtea peripeții, ajunsă la picioarele fagului bătrân, mare i-a fost mirarea 

când l-a văzut pe stăpânul său plângând. Apropiindu-se blând de el, umbra l-a atins 

puțin cu căpșorul, iar acesta, observând-o, a luat-o în brațe. Ce s-a mai bucurat Ierbișor 

de recuperarea umbrei! Acum se simțea întreg, un fir de iarbă adevărat, fiindcă 

înțelesese că niciun lucru, oricât ar fi de mic, nu face umbră degeaba pământului și că 

vorbele mamei lasă umbre adânci în sufletul unui copil. 

SÂRBU ELENA MARA 

Clasa a VI-a B 
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Suflet de copil 

 

 După o iarnă lungă, cu zăpezi cât casa și vânt puternic, în pădure s-a făcut din 

nou vreme bună. Mai întâi a strălucit puternic soarele, topind și cele mai rezistente 

urme de nea, apoi au înflorit ghioceii și, de curând, pe ramurile dezgolite s-au ivit timizi 

primii muguri. Căldura a trezit la viață și viețuitoarele pădurii, încât este o plăcere să 

urmărești cu câtă grijă își refac cuiburile păsărelele întoarse de curând la noi sau să 

asculți concertul lor, stând comod pe covorul verde al firelor de iarbă. 

 Într-un astfel de loc, într-o zi minunată de primăvară, ajunseseră Maria și Matei, 

doi frățiori care semănau fizic precum două picături de apă, dar care erau foarte 

deosebiți unul de celălalt din punct de vedere sufletesc. Maria era o fetiță veselă, de opt 

ani, căreia îi plăcea tare mult să citească, încât de fiecare dată, când mergea în pădure, 

își punea neapărat și o carte în rucsac. Frățiorul ei, Matei, avea nouă ani. Fusese și el 

un copil vesel ca toți copiii, însă in ultimul timp era mereu trist, deprimat. Maria 

încercase să afle ce îl supără, dar băiatul refuza să vorbească, se încrunta și pleca de 

lângă ea. Văzând că nu-l poate înveseli cu nici un chip, fata i-a propus să o însoțească 

la pădure. Pentru că ea se simțea minunat hoinărind pe poteci printre arborii bătrâni 

sau citind la umbra lor, spera să-l poată ajuta și pe fratele ei să uite de supărare. Matei 

a acceptat după îndelungi rugăminți. 

 Ajunși în pădure, cei doi frați s-au plimbat liniștiți pe poteci, atenți la fiecare 

foșnet sau ciripit. După un timp, s-au așezat pe trunchiul unui stejar bătrân care fusese 

tăiat de curând, să se odihnească. Liniștea pădurii îi îndemna să-și scoată cărțile din 

rucsac și să citească, așa cum a propus Maria, însă Matei a refuzat. Nu se simțea 

deloc bine. Se simțea mai mic și mai neajutorat decât firul de iarbă pe care îl strivea 

ușor între degete. Observând cât este de neliniștit, Maria a întrerupt lectura și i-a 

propus să creeze împreună o poveste cu două personaje: copilul și mămica. Matei a 

acceptat, ca să-i facă pe plac surioarei, însă fără prea mare tragere de inimă. Privind 

firul de iarbă pe care băiatul îl strivise între degete, Maria a început să povestească: 

- „A fost odată un fir de iarbă pe care-l chema Ierbicel. Ca toate firele de iarbă de 

pe lume, avea o mămică și o mulțime de frățiori și de surioare. De când se iviseră pe 

lume, nu mai aveau altă grijă decât să se bucure de razele soarelui și să se răsfețe în 

bătaia vântului călduț de primăvară. Ca toți copiii, și firișoarele de iarbă erau vesele și 

neastâmpărate. Și-ar fi dorit așa de mult să poată călători, să cunoască lumea, dar 

știau că acest lucru nu era posibil, fiindcă odată rupte din locul lor, și-ar fi pierdut și 
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umbra și n-ar mai fi putut să trăiască.” Acum e rândul tău, Matei, a adăugat fata, iar 

băiatul a intrat în joc: 

- „Într-o zi, Ierbicel a întrebat-o pe mama lui de ce firele de iarbă sunt mici și 

plăpânde, iar copacii cresc mari, până la nori. Mama i-a spus că fiecare lucru așa a fost 

rânduit, dar și iarba și copacii au rădăcina în pământ, așa că trebuie să trăiască în bună 

înțelegere, ca niște vecini adevărați. Atunci, Ierbicel i-a spus că nu toți vecinii se înțeleg 

unii cu alții și s-a întristat.”, a continuat Matei. 

Pentru că băiatul s-a oprit încruntat, Maria a reluat povestea: 

- „Văzându-l trist, mama l-a întrebat cum se înțelege cu frățiorii și cu prietenii de 

joacă, iar Ierbicel a spus că sunt de treabă și că le place să-și petreacă timpul 

împreună.” 

- Nu-i adevărat! a strigat Matei. Unii sunt atât de răutăcioși cu ceilalți că nu știi 

unde să te mai ascunzi, să nu-i mai vezi: te împing sau îți pun piedică fără motiv, îți 

vorbesc urât, îți pun porecle, îți aruncă sau îți distrug lucrurile, râd de tine… Și tot ei te 

pârăsc profesorului… 

Mirată, Maria a înțeles că Matei nu mai continuase povestea lui Ierbicel, ci 

vorbea despre sine și despre necazurile sale. Se străduise atât de mult să le afle, încât 

acum, când fratele ei își deschisese sufletul, neștiind cum să-l ajute să scape de 

durere, s-a întors în lumea poveștii. 

- „Auzind acestea, mama lui Ierbicel i-a spus că astfel de lucruri se întâmplă 

uneori în lumea oamenilor, dar în natură lucrurile sunt diferite. Copacii înalți apără firele 

de iarbă de ploi și furtuni, iar în iarbă înfloresc mii de floricele în fiecare primăvară, ca 

să-i bucure. De la arborii bătrâni, iarba a învățat că orice lucru, cât de mic, merită să fie 

iubit și respectat, fiindcă e loc sub soare pentru toți. Dacă și oamenii s-ar purta așa, 

atunci nimeni nu ar mai fi trist din cauză că nu se înțelege cu ai săi.” 

Maria a întrerupt povestea, cu gândul s-o reia la viitoarea drumeție în pădure. Și-

a amintit că există multe cărți pentru copii care ar putea să îl ajute pe Matei să uite 

cuvintele urâte ce i-au lăsat în suflet umbre atât de dureroase și abia aștepta să i le 

arate, așa că i-a propus să plece spre casă. Înțelegând tâlcul poveștii, Matei se simțea 

pregătit să discute cu părinții despre necazul său.  

PUIU ANDA MARIA 

Clasa a VI-a B 
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Umbra firului de iarbă  

  

Fiecare fir de iarbă este flacăra vie a unei ființe. Când roua dimineții îi 

împodobește trupul, când vântul îi mângâie căpșorul cu atingeri delicate, făcând stropii 

de apă să tremure, când trilurile păsărilor îi gâdilă clopoțeii din urechea nevăzută, ființa 

verde și plăpândă tresare de bucurie, zâmbind fericită. Sufletul îi vibrează de emoția 

întâlnirii unei noi dimineți și se bucură de dansul apei și al sunetelor pe care cei mai 

mulți nici nu le observă. Dar uneori se apropie, parcă pe neașteptate, nori grei de 

furtună care mușcă din albastrul cerului, se înfruptă cu lăcomie din limpezimea 

văzduhului și acoperă soarele, alungă păsările și curg în picuri reci de cristal, lovind 

nemilos tot ce întâlnesc în cale. Atunci firul de iarbă pare neajutorat. Sub greutatea 

furtunii, flacăra verde se apleacă spre pământul crăpat, încercând să-și mențină sufletul 

viu. Până și umbra lui se face una cu pământul până când rămâne doar o schiță 

tremurândă a unui artist îmbătrânit, neînțeles de lume… 

… Stai în camera ta, în fața oglinzii. Te pregătești pentru o întâlnire cu prietenii. 

Ai îmbrăcat o rochie nouă, de un verde translucid ca firul de iarbă acoperit de rouă. Te 

privești intens, până când toate formele și culorile se estompează. Te privești în apele 

oglinzii, însă nu te vezi… Nu știi ce sau pe cine vezi… Abia poți distinge ceva prin ceața 

densă care te apasă. Simți doar că ți-e tot mai greu să respiri și închizi ochii, încercând 

să liniștești mental pulsul acesta pornit într-o goană nebună. Picioarele ți se fac de 

gelatină, nu te mai țin, iar tu te retragi într-un colț întunecat al camerei.  

Frânturi de gânduri devin din ce în ce mai disperate să prindă contur în mintea 

ta. Te gândești că poate ar fi mai bine să nu te duci la întâlnire. Ceilalți vor crede, 

poate, că ai fost lașă atunci când ai încercat să te retragi din grupul în care simțeai că 

nu mai ești dorită, că toți fug de tine, deși te invidiază… Atunci ai fi dat orice să te poți 

transforma într-un banal fir de iarbă, să nu te mai bage nimeni în seamă, ca să poți uita 

și tu de toți și de toate. Să poți fugi de realitate și să te-nchizi în turnul tău de fildeș, ca 
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să-ți poți obloji rănile sufletești fără să simți asupra ta privirile dezaprobatoare ale 

celorlalți. Înțelegi, totuși, că încercarea de a te retrage nu e lașitate, ci curaj. Curajul de 

a te căuta printre vorbele celorlalți, pentru a-ți da seama dacă și când ai făcut ceva 

greșit, curajul de a dori să pășești hotărât înainte, cu zâmbetul pe buze, în ciuda 

faptului că îți simți sufletul cuprins de îndoieli…  

Poate că nu-i încă târziu. Poate mai poți îndrepta ceva… Deschizi ochii. Ești tot 

în colțul întunecat al camerei tale, dar ai pierdut noțiunea timpului. Oare cât a trecut de 

când te-ai retras în lumea gândurilor tale?... Respiri adânc, oftezi și încerci să-ți atingi 

chipul cu mâna pentru a alunga lacrima stingheră din colțul ochiului stâng. Mâna ta 

tremură odată cu sufletul tău, de dorul acelor timpuri pe care doar tu le cunoști, doar tu 

știi cât a însemnat pentru tine clipa în care ai ajuns să-ți faci prieteni, să fii acceptat de 

grup, să nu te mai simți singur. Ai crezut că ți-ai găsit prieteni adevărați, dar acum 

înțelegi că, de fapt, ei te-au găsit pe tine. Aveau nevoie de cineva căruia să-i dea 

impresia că este de-al lor, dar pe care să-l alunge la cea dintâi încercare de a le 

semăna. Ei nu suportă concurența. Nu suportă ca vreunul să iubească viața așa cum e, 

fără să le ceară lor să i-o zugrăvească în culori. 

 Oare mai exiști sau ai rămas o umbră a celui de altădată? Nu înțelegi încă. Știi 

doar că doare. Te întinzi pe pat și privești tavanul, căutând răspunsuri la întrebările care 

devin tot mai clare. Oare în ce colț e mai dens întunericul? Observi că totul în jur e 

întunecat, auzi aceleași țipete și simți același gol în suflet. Până și ursulețul pe care-l 

îmbrățișai altădată s-a întristat și te privește mut cu ochii de cafea, vrând parcă să 

înțeleagă de ce-l alungi. Ți-ai fi dorit să fii puternică, ți-ai fi dorit să zbori, dar ceața din 

jur te copleșește. Ai rătăcit drumul și nu înțelegi de ce asta ți se întâmplă doar ție. Te-ai 

lăsat pictată în mod haotic, nimeni nu s-a străduit să-ți prindă seninul din suflet în 

tabloul prieteniei, fiindcă te-ai mulțumit să-i imiți pe ceilalți, să încerci să le fii mereu pe 

plac, uitând de tine.  

Ai putea s-o iei de la început. Ai putea începe prin a le dezvălui cum ești tu cu 

adevărat, ce-ți place, ce te nemulțumește, ce așteptări ai de la ei. Și tu i-ai cunoscut 

așa cum te-au lăsat să-i vezi. Poate că și printre ei sunt unii care gândesc ca tine… Pe 

fereastra camerei tale pătrund culorile curcubeului. Simți că după ploaia de cenușă din 

sufletul tău se risipește ceața. Sari în picioare și te oprești din nou în fața oglinzii. De 

data asta îți place ce vezi. Ai ochii strălucitori ca stropii de ploaie pe firul de iarbă când 

apare soarele și abia aștepți să le spui celorlalți că viața e frumoasă. Ce bine că, în 

ciuda aparentei fragilități, firul de iarbă are o rădăcină atât de puternică!    
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COICULESCU ELENA ROXANA 

Absolventă a clasei a VIII-a A – 2019 

 

 

 

                                        

Forme ale gândurilor 

 

Fiecare om e definit de gândurile sale, are o gândire proprie capabilă să creeze 

universul existenţei sale. Nu tot ceea ce 

gândim poate însemna bine pentru noi. 

Impulsuri, gânduri ieşite din abisul sufletului 

nostru ne derutează uneori sau ne 

trasează alte căi de percepere a realităţii. 

Ni s-a dat această alegere, această 

libertate de a ne croi singuri cărări prin 

labirintul vieţii. Poate de aceea caut în 

toate părţile, citesc diferite cărţi, pentru a găsi un răspuns, pentru a-mi afla călăuza pe 

aceste întortocheate cărări.  

Înţeleg zbuciumul, frământările marilor artişti, ce își pun întrebări, încercând să 

descifreze tăcerile Marelui Absolut. Mulți spun că, de când ne-am desprins de 

adevărurile sacre, de când ne-am depărtat de noi înşine, parcă ne-am depărtat de 

lumină, ne-am cufundat în invidie, în avariţie, în răutate. Și eu cred acest lucru, fiindcă 

am observat că ne chinuim să ne aflăm forme comode de existenţă, gândind doar la 

clipa prezentă şi îndepărtând posibilele şoapte venite în visele de noapte. Am uitat să 

ascultăm tăcerea, să dăm crezare unor murmure de ape sau foşnete de frunze. De 

când nu mai colind pădurile, de când nu mai străbat cu pasul luncile, și eu am uitat cum 

miroase verdele crud, cum pâlpâie ochiul macului sub sărutarea vântului. Uit tot mai 

des să privesc cerul. Uit, deşi e singurul care rămâne deasupra şi mereu lângă mine, 

printre măreţele clădiri diforme ale oraşului. Cred că am uitat, pentru că încerc să nu 

mă lovesc de colţul unui chioşc ieşit ostentativ în calea mea. Nu vreau să calc pe mâini 

copiii zdrenţuiţi de pe trotuare şi n-aş vrea să frâng, din neatenţie, lăbuţa unui căţeluş 

înfometat. Trec pe lângă toate acestea şi, ca să nu mă doară, am început să nu mai 

văd.  
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Deseori îmi rămân în minte frânturi de imagini. Se trezesc din somn noaptea şi 

încep să scormonească. Atât de tare pătrund în carne, încât durerea trezeşte lacrimile. 

Ce-aş putea face cu ele? Cui le-aş putea oferi pentru a le da o formă? Cui i-ar folosi 

acum? Poate că voi încerca să-mi sculptez lacrima, voi încerca să o pictez, dar nu cred 

că voi reuşi să o determin să grăiască, să-şi dezvăluie originea sau vârsta. Știu că 

sculptorii se nasc la generaţii distanţă. Îşi frâng mâinile în marmură, în piatră sau în 

lemn, dar ei sunt fericiți, fiindcă reuşesc să dea grai şi formă simplităţii, bunului simţ şi 

dragostei de oameni şi de natură. Îşi strâng apoi aripile şi colindă alte universuri, 

lăsându-ne stăpânii unei arte, pe care, poate, nici nu o înţelegem. Dacă o înţelegem, nu 

o preţuim. Nu ne aparţine, nu avem niciun folos imediat şi atunci o lăsăm în paragină. 

Uneori, ne mai vine năstruşnicul gând să-i dăm o altă formă, să o aducem în 

actualitate. Ce iluzie!... 

Gândurile diferă de la om la om, de la situație la situație. Fiecare dintre noi ne 

formăm apoi alte imagini despre noi înşine şi despre cei de lângă noi. Din păcate, 

suntem îndepărtaţi, ridiculizaţi, când ne exprimăm dorinţele, preocupările. Cred că nu 

suntem înţeleşi, pentru că nu folosim cum trebuie sunetele și literele. Nu le găsim locul 

sau nu ştim de unde să le luăm. Comunicarea verbală presupune prezenţa a doi 

interlocutori. Cum să mă înţeleagă colega mea, dacă nici nu aude când îi vorbesc? E 

preocupată de ultima ştire mondenă. Şi de ce să fie interesată de îndoielile sau de 

frământările mele? Ea consideră că prea multă lectură, prea multe cărţi deschise nu fac 

decât să-ţi închidă alte porţi, dar eu bat în tăcere la porţile închise, iar zgomotul făcut de 

degetele mele deschide alte ferestre. Niciodată nu pot să-mi închid gândurile.  

Admir scriitorii, artiştii care construiesc lumi de necuprins doar din cuvinte. 

Consider că a prinde într-un pumn de litere toate imaginile văzute şi nevăzute ale 

tuturor universurilor este miracolul creaţiei. Au fost hărăziţi să comunice cu Marele 

Creator şi li s-a permis să ne arate şi nouă, celor neiniţiaţi, anumite feţe ale tainelor. Şi 

atunci, de ce să nu deschid prăfuitele cărţi din biblioteci? De ce să nu caut anumite 

manuscrise în bibliotecile virtuale? Prin ele comunic cu strămoşii, iar ei îmi spun istoria 

pe îndelete. Adaugă tot ce nu este trecut în cartea de istorie a prezentului. Îmi şoptesc 

să mă feresc de gândurile de răzbunare, de umilire şi de război. Mă învaţă să fug de 

gândurile de moarte la adresa semenilor mei şi mă învaţă să rabd şi să accept calea 

anevoioasă spre libertatea zicerii adevărului din toate timpurile, nu cel de moment. Mă 

învaţă să stau drept şi să nu-mi plec întotdeauna, supus, capul. Îmi plac lecţiile acestea 
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de istorie, pentru că mereu sunt verzi ca bradul şi-s cusute cu tot atât de multe ace ale 

veşnicului adevăr al existenţei.  

Uneori mă trezesc scormonind cu gândul prin ruinele Castrului Roman sau mă 

plimb cu privirea peste drumurile lui Mircea cel Bătrân, ale lui Mihai Viteazul, ale 

Regelui şi ale atâtor soldaţi puşi de strajă la graniţă, pe Defileu. În orașul meu, 

pretutindeni sunt plaiuri cu dor, sunt munţi cu poveşti cât ei. Toate vorbesc, toate 

povestesc. Jiul le poartă prin lume tainele. Natura întreagă dă chip şi nume gândurilor, 

sufletelor. Doar unii înţeleg şi transpun pe pânză culorile soarelui răsărit pe sprânceana 

dealului sau pe punctul de a se prăbuşi în hăul de după munte. Tabloul poate surprinde 

trăirea de-o clipă, dar o trece dincolo de prezent. O lasă în lume, să formeze lume. 

Ştiu să privesc dincolo de mine sau cred că am învăţat acest lucru şi înţeleg că 

niciun om nu gândește precum celălalt. Ne formăm idei, păreri, sentimente în funcţie de 

o întreagă altă lume de culori, de sunete, de gesturi, de impulsuri. Nu trebuie decât să 

ne modelăm propria formă de om. Să avem unica noastră oglindire de înţelepciune şi 

de adevăr. Aşa cum există mai multe metode de exprimare și de împărtășire a 

gândurilor alese de om în funcție de experiența de viață și de pasiunea acestuia, aşa 

există mai multe forme de comunicare cu Universul. Sunt convinsă că nu trebuie decât 

să fiu mereu atentă la şoaptele venite în noapte, la visele derulate fără tâlc.   

 

CÎRLEA ANDREEA DENISA 

Absolventă a clasei a VIII-a A - 2019 

 

                                      

Ziua care mi-a schimbat viața 

 

 Eu nu-mi doream să mi se întâmple ceva neobișnuit. Eram o fetiță foarte realistă 

care își desfășura liniștită activitățile de zi cu zi și nu visam cu ochii deschiși, dar am 

început să cred în puterea minunilor de când mi s-a întâmplat un lucru pe care mi-l 

amintesc ca prin vis… 

 Într-o pauză, la școală, pe când îmi reciteam liniștită lecția, o colegă s-a apropiat 

de mine și mi-a spus: 

- De ce înveți? Nu dăm lucrare. 

- Știu, dar e rândul meu la ascultare, i-am răspuns calmă. 
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Pe când vorbeam așa, s-a auzit dinspre ferestre un zgomot de sticlă spartă, iar 

prin crăpătura din geam au pătruns în clasă ramurile unui copac. Toți colegii mei au 

început să țipe și s-au îngrămădit spre ușă, fiecare vrând să iasă primul. Eu am tresărit, 

dar am rămas în banca mea de lângă perete, paralizată de frică. Ramurile continuau să 

se întindă spre mine, însă eu am rămas țintuită locului, privind apropierea lor ca 

hipnotizată. În cele din urmă, creanga s-a oprit atât de aproape de mine, încât o puteam 

atinge. 

- I-a o rămurică! am auzit un glas venind dinspre creangă. 

- Și… nu te doare?... am întrebat, gândindu-mă dacă nu cumva îmi pierdusem 

mințile. 

- Nu mă doare. Ia-o cu încredere pe cea pe care o vrei! 

Am întins temătoare mâna și am rupt cea mai subțire și mai scurtă rămurică, cu 

gândul că, dacă rămurica este mai amărâtă și mai subțire, o va durea mult mai puțin pe 

crenguță. 

- Mă gândisem eu că pe aceea ai s-o alegi! mi-a spus crenguța, arătându-și 

ochișorii albaștri, năsucul mititel și gurița vorbăreață. 

- Te-a durut? am întrebat eu. 

- Deloc! Dacă ai fi luat-o pe cea mare, m-ar fi durut. Uită-te puțin la rămurica ta! 

 Când am privit rămurica, am observat că se transformase într-o baghetă albă 

care lucea. Am așezat-o ușor pe bancă și, spre surprinderea mea, și-a reluat 

înfățișarea de rămurică. Atunci am luat-o din nou în mână, iar ea a redevenit baghetă. 

Una cu puteri magice, doar când se afla în mâinile mele. 

- O baghetă magică!, Mulțumesc, crenguță! am exclamat bucuroasă. 

- Îmi poți spune Uța! Și nu e meritul meu. Marele vrăjitor mi-a spus să fac acest 

lucru: să îi ofer un cadou unei fete pe care o cheamă Elena. Ai ales cel mai puternic 

cadou dintre toate pe care le luasem cu mine. Cea mai mare ramură ascundea cel mai 

neputincios cadou dintre toate. Mărețul a vrut să vadă ce fel de om ești și dacă meriți să 

faci parte din comunitatea Sa. Probabil că a văzut deja ce ai ales și este foarte mulțumit 

de tine. 

 Atunci a intrat pe geam o frunzuliță. Am luat-o în mână și am admirat un scris cu 

litere aurii foarte frumoase, dar care nu se mai foloseau de mult. A fost suficient să îmi 

doresc să înțeleg ce scria pe frunzuliță și bagheta mea magică a rearanjat cele scrise, 

ca să le pot citi. Iată ce scria: 

 Crenguță Uța, 
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 Am văzut tot ce s-a întâmplat. Îți mulțumesc pentru ajutor. Fata trebuie să ni se 

alăture din 1 septembrie. Îți voi oferi tot ție misiunea să o pregătești, pentru că ești 

politicoasă și darnică.  

          Îți mulțumesc! 

                 Vr. Cedric 

- Ne revedem pe 1 septembrie, draga mea! mi-a spus Uța, după care a ieșit pe 

geamul spart, lăsându-mă cu frunzulița-bilețel adus de vânt și cu rămurica transformată 

în baghetă în mâini, privind nedumerită în jur din pricina celor care mi se întâmplaseră 

într-un timp atât de scurt, în vreme ce fereastra se repara sub ochii mei.  

 S-a auzit clopoțelul. Abia am apucat să ascund rămurica în buzunarul 

pantalonilor și frunzulița în penar că în clasă și-au făcut apariția colegii mei. Primii mai 

sfioși, apoi alții extrem de gălăgioși. În scurt timp a sosit și doamna profesoară, care ne-

a făcut observație că nu o așteptăm în liniște, în clasă, ci pe culoar. 

- Dar, doamna profesoară…, a încercat să se scuze o colegă. 

- Nici un dar! a ripostat profesoara. Scoateți o foaie de hârtie! Veți da lucrare de 

control. Primul subiect: Importanța fluviilor pentru locuitorii Orientului Antic. Al doilea 

subiect… 

Scriam mecanic, gândindu-mă că toate astea se întâmplaseră din cauza mea… 

Când s-au terminat orele, am mers agitată acasă, am intrat grăbită în camera mea, m-

am trântit pe pat și am scos nerăbdătoare darurile primite. Bilețelul se înnegrise de la 

creioanele din penar, încât cu greu se mai observa scrisul. Rămurica, în schimb, 

strălucea de câte ori o țineam în mână.  

Începând de a doua zi, îmi foloseam bagheta pe furiș, la toate activitățile: 

strânsul mesei, spălatul vaselor, ștersul prafului, lustruitul pantofilor, făcutul 

ghiozdanului, stinsul și aprinsul becului și altele asemenea. O foloseam doar ca să-mi 

fac viața mai ușoară, iar nu ca să fac răutăți. O păzeam ca pe ochii din cap. Eram 

nedespărțite. Noaptea o înveleam într-o batistă fină, ca să nu se rupă, și o țineam în 

buzunarul cămășii de noapte, iar ziua în buzunarul din spate al blugilor. Când îmi 

făceam temele, o ascundeam printre teancurile de cărți și de caiete, fiindcă nu voiam 

să-mi fie atrasă mintea de altceva în afara învățăturii. Aveam grijă ca bagheta să 

strălucească mereu de curățenie. Îmi pusesem sufletul în ea. 

Nu știu cum s-a întâmplat într-o zi, însă m-am trezit târziu și, grăbindu-mă spre 

școală, am uitat bagheta pe birou, în văzul lumii, fără nicio apărare. Părinții puteau intra 

oricând în camera mea și s-o vadă. O puteau rupe sau arunca. O puteau folosi sau se 
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puteau răni cu ea.  Când mi-am dat seama de toate astea, m-am oprit în mijlocul 

trotuarului. Nu știam ce să fac. Să merg înainte, spre școală, ca să nu întârzii și să iau 

absență sau să mă întorc acasă? M-am gândit că ar fi mai bine să-mi continui drumul, 

fiindcă dacă aș fi întârziat m-aș fi ales cu o absență nemotivată și aș fi pierdut lecția, 

urmând să mă străduiesc s-o înțeleg de una singură. „O să merg în pauză acasă, 

pentru a recupera bagheta. Orice-ar fi.”, mi-am spus și m-am îndreptat, cu inima cât un 

purice, către școală.  

Toată ora am fost agitată, neatentă și nerăbdătoare. Mi s-a părut că ora a durat 

mai mult ca de obicei. „Mai bine mă întorceam înainte de prima oră, să-mi recuperez 

bagheta. Acum sigur e prea târziu…”, îmi spuneam în minte, în timp ce alergam spre 

casă, în prima pauză. Am ajuns în pragul casei, am deschis grăbită ușa și am intrat 

înăuntru ca un vârtej. Nici n-am salutat-o pe mama, care se afla în bucătărie. 

- Salut, Lenuță! mi-a spus ea, însă n-am băgat-o în seamă, urcând în grabă 

treptele către camera mea. Iar mama a adăugat: Îți trebuie crenguța la școală?  

M-am oprit în capătul scării, simțind că îmi fuge pământul de sub picioare.  

- Ce crenguță? am întrebat-o fără să mă întorc, simțindu-mi obrajii în flăcări. 

- Uite, asta! și mama a scos crenguța mea din buzunar. 

Am coborât în fugă scara, sărind din două-n două trepte. 

- A, da! Mulțumesc, mamă! După ea venisem. Îmi trebuie la ora următoare. 

Mi-am luat crenguța din mâna mamei și am ascuns-o repede sub bluză, după 

care am alergat spre ușă, salutând-o pe mama peste umăr. În vreme ce mă îndreptam 

spre școală, le-am mulțumit în gând lui Dumnezeu și tuturor sfinților pentru că o 

recăpătasem, fără bănuieli din partea mamei. Am intrat grăbită în clasă, dar, încercând 

să-mi ascund crenguța undeva, am fost remarcată de Amanda, colega mea care 

încercase să-i spună profesoarei de ce fusese gălăgie în fața clasei, în ziua în care 

primisem în dar bagheta fermecată. Când mi-am ascuns crenguța în buzunar, Amanda 

a făcut ochii mari și tocmai se pregătea să mă întrebe ceva, când a fost nevoită să 

treacă în banca ei fără să scoată o vorbă, fiindcă a intrat profesorul în clasă.  

După ora a doua, în pauză, am rămas în clasă doar eu și Amanda. Ea s-a 

apropiat de mine cu o privire dură, în vreme ce eu o priveam indiferentă. Când a ajuns 

lângă banca mea, a întins mâna, zicându-mi: 

- Dă-mi-o! 

- Ce să-ți dau? am întrebat. 

- Bagheta! 
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- Ce baghetă? 

- Nu te preface că nu știi! Cea pe care o aveai în mână în pauza trecută. 

- Uite! i-am răspuns, punând grăbită bagheta pe bancă și transformând-o în 

rămurică.  

- Ține-o în mână!, mi-a strigat nervoasă Amanda. 

Am băgat repede rămurica în buzunar și am alergat spre ușă, cu Amanda după 

mine. Am continuat să alerg până în curtea școlii. Se sunase, colegii noștri intraseră în 

clase, dar noi continuam să alergăm. Gâfâind din cauza efortului, Amanda mi-a spus: 

- Și eu am baghetă! Nu ai dreptul să ai și tu! Doar eu! Din toată țara! 

 Amanda și-a scos bagheta și a început să mă atace cu ea, în vreme ce 

bolborosea cine știe ce vrăji. Eu mă feream de fiecare în parte, sărind sau aplecându-

mă, ori încercând să pun diferite obstacole în calea ei, cu ajutorul baghetei mele, însă și 

ea se ferea de ele, cu șiretenie. Curând am ajuns în fața unui zid. Nemaiavând unde 

alerga, am fost nevoite să ne duelăm cu ajutorul baghetelor.  

 Chiar atunci în fața noastră s-a ivit un vrăjitor, care ne-a oprit lupta, luându-ne 

într-o clipă baghetele. Pe a mea, mi-a aruncat-o înapoi, însă Amandei i-a aruncat doar 

vorbe: 

- Amanda, ți-am spus că nu poți fi vrăjită! Ai sufletul plin de invidie. Ți-am acordat 

șansa de a dărui ceva celorlalți, iar tu ai risipit-o. De acum nu vei mai avea baghetă, nici 

șansa de a râvni la ale celorlalți.  

 Vrăjitorul a suflat asupra colegei mele, făcând-o să uite că ar fi avut vreodată 

vreo baghetă sau că și-ar fi dorit să poată face vrăji. În schimb, după ce a trimis-o în 

clasă, mi-a spus: 

- Ai grijă de baghetă! Ne revedem pe 1 septembrie!  

Și s-a făcut nevăzut. Atunci am înțeles că îl întâlnisem chiar pe Marele vrăjitor 

Cedric. Și am mai înțeles că, în drumul meu spre a deveni un Om adevărat, avusesem 

șansa să învăț o lecție foarte importantă: să nu doresc niciodată bunul altuia. Abia 

așteptam să parcurg toate treptele de inițiere, pentru a le putea dărui celorlalți speranța 

într-o lume mai bună. Mi-aș fi dorit ca, după 1 septembrie, să locuiesc pentru tot restul 

vieții într-un loc magic, din care a dispărut răutatea și invidia. 

SÂRBU ELENA MARA 

Clasa a VI-a B 
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COMUNICAREA INSTITUȚIONALĂ ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE 

NR. 1 BUMBEȘTI-JIU 

PROF. BOGHIAN MARCEL LIVIU 
 
Motto: „Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc și nu se 
cunosc pentru că nu comunică.”   

Martin Luther King 
 

 Scurt istoric 

  Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu este situată în centrul civic al oraşului 

Bumbeşti-Jiu.   

Localitatea Bumbeşti-Jiu se află în nordul judeţului Gorj, având drept vecini 

municipiul Târgu-Jiu la sud, municipiul Petroşani la nord, comuna Muşeteşti la est şi 

comuna Schela la vest. Datorită aşezării geografice, teritoriul oraşului este bine 

adăpostit, spre nord, de culmile Parângului ce se înaltă la peste 2500 m.  

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. El este cuprins între paralela 45o10’ latitudine nordică şi meridianul 

23o20’ longitudine estică. 

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, care a construit 

împreună cu locuitorii o şcoală ce a funcţionat până în anul 1945. În acel an s-a 

construit o scoală cu 5 săli în Bumbeşti-sat.      

Clădirea principală a Şcolii Gimnaziale 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 3 clădiri, o sală 

de sport şi o bază sportivă, precum şi în 7 structuri: 2 şcoli primare şi 5 grădiniţe. La 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu îşi desfăşoară activitatea 11 educatoare, 14  

învăţători şi 26 de profesori. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/martin-luther-king/
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În anul școlar curent, cadrele didactice din unitatea noastră sunt calificate în 

proporţie de 100 %. În şcoală există, de asemenea, 5 posturi cu personal didactic 

auxiliar, 9 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de muncitor întreţinere și fochiști, un şofer de 

microbuz și un bucătar. Un număr de 642 elevi frecventează cursurile grădinițelor, 

claselor pregătitoare și I – VIII, număr ce este în scădere în următorii ani...  

 

 Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bumbești-Jiu   

Din conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bumbești-Jiu  fac parte directorul școlii, 

prof.  Boghian Marcel Liviu, și directorul adjunct, prof. Constantin Loredana Vasilica, 

funcții ocupate în urma concursului de director/director adjunct, organizate de MEN. 

 

 Consiliul de Administrație 

Consiliul de Administrație al  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bumbești-Jiu  este alcătuit 

din 13 membri: directorul școlii (membru de drept), 5 reprezentanți ai cadrelor didactice 

(aleși prin vot secret de Consiliul profesoral), 3 reprezentanți ai părinților (desemnați de 

Comitetul Reprezentativ al Părinților), 3 reprezentanți ai Consiliului Local Bumbești-Jiu 

și un reprezentant al Primarului. La ședințe participă, cu statut de observator, 

reprezentantul Sindicatului Învățământ Bumbești-Jiu . 

 

 Climatul educațional 

Având în vedere dependența climatului educațional al școlii și al clasei de elevi 

de stilul de conducere/didactic și de comportamentele și sistemele relaționale generate 

de acestea, cercetările au pus în evidență că școlile/clasele diferă între ele din punctul 

de vedere al climatului. Aceste diferențe se datorează comportamentului directorului, 

pe de o parte, și comportamentului profesorilor, pe de altă parte.  

Conducerea școlii  manifestă un comportament suportiv, care se caracterizează 

prin grija pentru profesori, deschidere pentru cooperare, sugestii, respect pentru  

personalitatea și competența fiecăruia. Critica adresata profesorilor este constructivă,  

iar laudele nu lipsesc. 

Comportamentul profesorilor este descris prin următoarele  dimensiuni: 

      - comportament colegial, caracterizat prin relații deschise și prietenești între 

profesori, care sunt entuziaști, toleranți, se ajută reciproc și se respectă, cu un etos 

profesional înalt; 
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      - comportament familiar, care se manifestă prin relații și atitudini puternic 

impregnate afectiv, fapt ce creează o atmosferă tipic comunitară. Profesorii 

interacționează nu numai în activități profesionale, ci și în cele personale, participând 

la evenimentele ce marchează viața fiecăruia. Prin combinarea acestor 

comportamente și prin ponderea lor specifică în diferite situații, rezultă  climatul școlar 

deschis . 

Climatul deschis – are ca trăsături distinctive cooperarea și respectul. Directorul 

este deschis și ascultă sugestiile profesorilor,  face aprecieri frecvente și sincere la 

adresa acestora, le respectă competența și le oferă o largă autonomie, îi sprijină și 

evită un control strict birocratic. Relațiile dintre profesori sunt colegiale și prietenești.  

     Climatul școlii concentrează particularitățile actorilor educației, procesate 

pedagogic pe o linie imaginară situată la intersecția următorilor factori psihosociali:  

- coeziunea educatorilor, angajată direct sau indirect în contextul cerințelor 

instituționalizate la nivel de echipă didactică, exprimate și asumate într-o perioadă 

determinată; 

- coerența proiectelor pedagogice angajate la nivel tehnologic; 

- percepția pe care subiectul și/sau obiectul educației o are asupra obstacolelor 

care apar în calea realizării proiectelor pedagogice angajate; 

- capacitatea de satisfacere a intereselor generale și individuale ale subiectului 

și obiectului educației,  înregistrată efectiv pe parcursul activității pedagogice și după 

încheierea acesteia. 

Climatul educațional se constituie atât la nivelul școlii, cât și la nivelul clasei de 

elevi, între cele două stabilindu-se relații de dependență reciprocă. 

 

 Comunicarea  instituțională 

Comunicarea reprezintă, alături de motivaţie şi competenţă profesională, cheia 

eficienţei într-o organizaţie. Toţi membrii unei organizații îşi petrec majoritatea timpului 

comunicând într-o formă sau alta, indiferent de poziţia lor în ierarhie.  

Deoarece în ziua de azi numărul angajaţilor din servicii şi birouri îl depăşeşte pe 

cel al muncitorilor din producţie, există o mai mare nevoie de îmbunătăţire a 

comunicării, pentru că este necesară o mai mare colaborare între colegi şi niveluri 

ierarhice şi s-a generalizat lucrul în echipă care nu poate fi eficient fără o bună 

colaborare între toţi membrii echipei. Mai mult, schimbările din tehnologie au condus la 

transformări în structura şi activitatea organizaţiilor. De aceea, practicile şi tehnologiile 
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de comunicare au devenit tot mai importante pentru toate tipurile de organizaţii. La 

acestea se adaugă creşterea rolului managerului în procesul de comunicare 

organizaţională, el fiind, pe de o parte, cel care procesează informaţia internă şi 

externă, iar pe de altă parte, tot managerul comunică această informaţie subordonaţilor 

(este în postura de diseminator) şi celor din afara organizaţiei (este în postura de 

purtător de cuvânt). În acest context, drumul unei organizaţii către o eficienţă sporită 

trece printr-o permanentă gestionare a comunicării interne şi externe în scopul 

îmbunătăţirii şi perfecţionării acesteia.    

Comunicarea în cadrul organizației școlare este un proces complex ce 

presupune nenumărate aspecte pe care un cadru didactic trebuie să le cunoască 

pentru a fi capabil să le medieze și să rezolve diferite situații delicate conflictuale ce pot 

apărea la un moment dat în relația cu colegii, cu directorii sau cu elevii. 

Comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Ea trebuie 

proiectată în aşa fel încât să permită (Iacob, 2005, p. 83): 

- coordonarea, proces ce are în vedere atingerea unui obiectiv prestabilit, 

necesar pentru realizarea scopului final al organizaţiei;    

- armonizarea, activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun. 

    Comunicarea în Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu vizează două paliere 

relaționate:  

 comunicarea internă, atât la nivelul instituției (comunicare pe verticală și 

comunicare pe orizontală), cât și relațiile inter-instituționale, între Școala 

Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu  și ale instituții: ISJ Gorj, CCD Gorj;  

 comunicarea externă, între Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu și beneficiarii 

secundari ai educației, mass-media etc. 

Comunicarea externă a Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu  se realizează  

printr-o multitudine de canale. Cele mai des folosite sunt site-ul instituției: 

https://www.scbumb.populus.ch, mass-media, avizierul. Și școala noastră s-a adaptat 

celor mai recente și extrem de utilizate canale de comunicare, fiind la dispoziția 

publicului și prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook).   

Canalele de comunicare internă aplicabile în Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-

Jiu  sunt tipărite, electronice și interpersonale: 

- canalele tipărite includ: convocatoare, broşuri, rapoarte semestriale/anuale şi 

postere.  

- canalele electronice includ: email-ul și sistemul de instant messaging. 

https://www.scbumb.populus.ch/
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- canalele interpersonale includ: ședințe, mese rotunde şi evenimentele sau 

întrunirile sociale. 

Instituția noastră își propune să aibă un flux intern de comunicare corespunzător, 

implicând toţi angajaţii unității, în funcție de nivelul ierarhic și de atribuțiile fiecăruia. 

În Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, comunicarea internă scrisă are la bază 

documentele şcolare care asigură buna desfăşurare a activităţii în şcoală: fişe tipizate 

de autoevaluare/evaluare a activităţii cadrelor didactice, fişe tipizate de evaluare a 

profesorului în timpul unei inspecţii curente la clasă, condici de prezență, cataloage, 

registre matricole, registre cu procese-verbale încheiate cu diverse ocazii oficiale, 

dosare întocmite pe problematici diferite (comisii metodice, arii curriculare etc.), 

planificările profesorilor pe discipline, fișe psihopedagogice ale elevilor, dar și 

comunicări legate de evenimente ce vor avea loc în școală sau în afara ei, scrisori 

periodice adresate părinților elevilor, dosare de înscriere pentru fiecare an școlar 

conținând diverse documente, anunțuri realizate de cabinetul medical, regulamentul 

școlar etc. Acestea se completează, după caz, de profesori sau de directori.                           

Comunicarea orală se realizează relativ uşor într-o şcoală şi nu este nevoie de 

telefon sau de e-mail pentru a se desfăşura în bune condiţii. Şedinţa este un tip de 

comunicare orală des întâlnită în organizaţia şcolară care permite directorilor să aducă 

la cunoştinţa tuturor angajaţilor anumite aspecte ale muncii din unitatea respectivă şi le 

dă posibilitatea tuturor să se implice în deciziile comune. Şedinţele sunt printre cele mai 

utilizate instrumente de gestionare a activităţilor, de mobilizare a personalului şi, în final, 

de documentare şi obţinere a rezultatelor. Din acest motiv, este foarte important să 

organizăm aceste şedinţe într-un mod cât mai eficient. Scopul ședințelor este luarea 

unor decizii concrete cu privire la paşi următori, responsabilităţi, termene limită etc. 

Şedinţele sunt lunare şi sunt organizate cu scopul de a se prezenta, în cadrul lor, 

obiectivele şcolii pentru următoarea perioadă şi a se rezolva probleme de etapă. La 

acestea participă obligatoriu întregul colectiv de cadre didactice care iau parte în mod 

activ la toate deciziile şi în cadrul lor se analizează şi se evaluează activitatea şi 

performanţele de la nivelul întregii organizaţii. Tot aici trebuie amintită relaţia stabilită 

între părinţii elevilor şi cadrele didactice din şcoală, relaţie care se bazează pe o 

comunicare permanentă, posibilă prin orele de consiliere cu părinții (elev-părinte- 

profesor) care se țin săptămânal și prin ședințele cu părinții, organizate la începutul și la 

sfârșitul semestrului. În cadrul orelor de consiliere, părinții sunt informați în ceea ce 
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privește progresul copilului și alte aspecte privind conduita lui în timpul programului de 

școală. 

Un aspect al comunicării interne orale, foarte important atât în relaţia director – 

cadru didactic, cât şi în relaţia profesor – elev, este feedback-ul. În urma inspecţiilor 

realizate la clasă, directorii trebuie să ofere un feedback clar profesorului, cu atât mai 

mult cu cât ei completează în timpul inspecţiei o fişă de evaluare a cadrului didactic 

inspectat, iar calificativul dat acum este important pentru calificativul anual obţinut de 

profesorul respectiv. Prin feedback-ul oferit, directorul justifică calificativul oferit, face 

aprecieri şi după caz recomandări pentru îmbunătăţirea prestaţiei profesorului la 

catedră. 

Relaţia ce se stabileşte între profesor şi elev este bazată, în totalitate, pe 

comunicare, întregul proces instructiv-educativ fiind construit pe schimbul de informaţii 

dintre cei doi. Este vital ca profesorul să ofere de fiecare dată un feedback clar fiecărui 

elev, legat atât de cunoştinţele dobândite şi de felul cum sunt evaluate acestea, dar şi 

de comportamentul şi atitudinea elevului în clasă faţă de colegi şi profesori. Oferirea de 

feedback este importantă pentru că justifică anumite reacţii şi aprecieri ale profesorului 

față de elev şi de anumite probleme apărute în colectivul clasei, dar şi pentru că este o 

formă de evaluare a cunoştinţelor elevului, prin care acesta primeşte informaţii legate 

de felul cum este percepută şi apreciată munca sa. El înţelege clar ce  a greşit şi cum 

ar fi trebuit să se comporte într-o situaţie dată, ce cunoştinţe şi-a însuşit temeinic şi ce 

informaţii încă nu cunoaşte şi trebuie să le înveţe. Alte două aspecte importante ale 

comunicării orale sunt paralimbajul şi comunicarea nonverbală. 

În relaţia profesor - elev este esenţial ca profesorul sau învăţătorul să vorbească 

suficient de tare pentru a fi auzit (dar în acelaşi timp nu foarte tare pentru că devine 

factor perturbator), clar şi rar pentru ca elevii să poată înţelege ceea ce le comunică, cu 

o intonaţie corespunzătoare şi un ton potrivit combinat cu pauze bine alese pentru a le 

menţine elevilor atenţia trează în permanenţă. Expresiile feţei, „limbajul ochilor”, 

„limbajul trupului” (gesturi, mişcări, poziţii) şi contactul fizic (atingere prietenească pe 

umăr, scrierea ca model cu mâna elevului de clasa întâi care întâmpină greutăţi la scris 

etc.), toate acestea sunt elemente nonverbale care transmit elevilor afecţiune, 

încredere, respect, emoţie, informaţii despre natura relaţiilor interpersonale şi chiar 

reprezintă modalităţi de exprimare a feed-back-ului din partea profesorului.  

După gradul de oficializare, în unitatea şcolară există comunicare formală şi 

informală. Cea formală cuprinde toate informaţiile oficiale necesare îndeplinirii 
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obiectivelor organizaţiei şi care circulă pe canalele oficiale știute: şcoală – cadre 

didactice – elevi – părinţi, sub formă scrisă sau verbală. În relaţia cu elevii, comunicarea 

este permanent oficială, deoarece doar astfel ei înţeleg seriozitatea şi importanţa 

instituţiei care le oferă educaţia.                        

Relaţia şcoală – familie – comunitate este foarte importantă pentru buna 

desfăşurare a procesului instructiv – educativ, pentru o administrare cât mai bună a 

spaţiului în care elevii învaţă şi pentru obţinerea celor mai bune rezultate de către copii. 

Această relaţie se menţine în parametri normali cu rezultate foarte bune numai dacă 

comunicarea formală dintre şcoală şi părinţi este permanentă şi foarte strânsă (şedinţe 

cu părinţii semestrial, ore de consultaţii cu aceştia pentru încercarea de soluţionare a 

problemelor care pot apărea la un moment dat nu doar la şcoală, dar şi în familie sau în 

grupul de prieteni, comunicare telefonică ori de câte ori este nevoie, implicarea 

părinţilor în activităţile extraşcolare şi în procesul de modernizare a unităţii şcolare prin 

intermediul sponsorizărilor etc.).  

Şi între cadrele didactice există această oficializare în situaţiile când acestea nu 

se cunosc de foarte mult timp sau când lucrează împreună la proiecte oficiale. În 

cancelarie, în timpul activităţilor extraşcolare sau în întâlnirile informale se pot observa 

elemente oficiale, dar şi aspecte ale comunicării informale între grupurile de profesori 

care sunt mai apropiaţi, se cunosc de mai multă vreme, se întâlnesc în fiecare pauză în 

locul pentru fumat sau păstrează relaţiile şi în afara programului: se discută astfel în 

cadrul informal probleme personale, dar şi probleme legate de aspecte ale muncii cu 

elevii. 

  Uneori pot exista printre cadrele didactice şi lideri informali care polarizează în 

jurul lor relaţiile interpersonale din organizaţie bazate pe criterii afective simpatie/ 

antipatie, interese comune legate (sau nu) de organizaţie, iar canalele folosite sunt 

altele decât cele formale, regulile de comunicare sunt mai puţin stricte şi pot bloca 

circulaţia informaţiei în reţeaua formală, o pot distorsiona în funcţie de relaţiile şi 

interesele celor implicaţi sau, dimpotrivă, pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea 

formală. Tot aici trebuie amintită şi influenţa informală a unor persoane ce se exercită 

uneori asupra conducerii şcolii şi asupra deciziilor care se iau pe plan intern. 

Comunicarea informală se observă şi între învăţătorul/profesorul clasei şi unii părinţi, 

relaţiile dintre aceştia devenind atât de strânse, încât uneori se ajunge chiar la prietenii. 

Comunicarea indirectă este cea unilaterală. Are loc prin documente scrise, telefon, e-
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mail, modalităţi care nu permit feedback-ul, iar comunicarea directă/personală este cea 

care se realizează faţă în faţă, fiind unilaterală sau bilaterală.  

Prin definiţie relaţia profesor – elev se bazează pe comunicarea directă dintre cei 

doi în timpul programului şcolar, interacţiunea dintre aceştia fiind permanentă şi cu 

consecinţe majore în plan educaţional. Şi cu părinţii se doreşte a se menţine o relaţie 

tot directă, deoarece numai astfel comunicarea este benefică pentru educaţia copilului: 

părinţii sunt ţinuţi la curent cu evoluţia acestuia, sunt atenţionaţi asupra unor lacune în 

cunoştinţe sau asupra unor aspecte care trebuie îmbunătăţite în comportamentul 

elevului. De fiecare dată când părinţii sunt prea ocupaţi ca să menţină legătura cu 

şcoala, elevii simt acest lucru şi lipsa comunicării directe duce la situaţii contradictorii şi 

la rezultate mult mai slabe în educaţia celor mici. 

 În cadrul unităţii şcolare se stabilesc tipuri diferite de relaţii între factorii implicaţi: 

directori, cadre didactice, elevi.  

Între directori şi profesori se stabilesc roluri de tip superior – angajat (director – 

cadru didactic) şi se impun canale de comunicare verticale (ascendente şi 

descendente). De asemenea între cadrele didactice din şcoală se stabilesc canale de 

comunicare orizontale care determină buna desfăşurare a activităţii. Atât directorii, cât 

mai ales cadrele didactice comunică cu elevii, scopul ultim al şcolii fiind educaţia de 

calitate a elevilor care nu se realizează decât printr-o comunicare de calitate.  

Ameliorarea și perfecționarea procesului de comunicare din cadrul Școlii 

Gimnaziale  Nr. 1 Bumbești-Jiu  trebuie să urmărească, pe lângă cele menționate deja, 

următoarele aspecte:  

● promovarea comunicării nestânjenite între directori și subordonați; 

 ● înlăturarea barierelor existente în comunicare și evitarea lansării unor mesaje 

confuze și nerealiste;  

● persoanele lipsite de credibilitate nu vor avea responsabilități în procesul de 

comunicare (cel puțin în procesul de comunicare formală);  

● comunicarea informațiilor să se facă pe cât posibil în mai multe forme;  

 ● când în școală există conflicte interpersonale, trebuie manifestată mai multă 

prudență în transmiterea informațiilor;  

● evitarea utilizării unei semantici necunoscute membrilor organizației;  

● evitarea surplusului de informații.  

Căile principale prin care se poate ajunge la perfecționarea procesului de 

comunicare sunt:  



47 

 

● Ascultarea activă sau ascultarea empatică - presupune abilitatea ascultătorului 

de a înțelege ceea ce i se spune, punându-se în postura interlocutorului său;  

● Feedbackul constructiv - acțiunea de a le oferi interlocutorilor semnale 

referitoare la ceea ce simțim și gândim în legătură cu un anumit mesaj sau o anumită 

situație. Pentru a facilita transmiterea unui feedback constructiv, acesta trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții:  

-  să fie direct și să se bazeze pe încrederea reciprocă dintre emițător și receptor;  

- să fie justificat și să se refere strict la situațiile față de care receptorul poate 

reacționa;        

- să aibă un caracter specific, și nu unul general;  

- să fie transmis secvențial, fără a încărca excesiv receptorul cu informații.  

● Dezvoltarea canalelor de comunicare ascendente - presupune comunicarea 

directă cu subordonații, prin petrecerea regulată a unor perioade de timp în mijlocul lor, 

pentru a discuta subiecte variate legate de problemele lor de muncă.  

Alte modalități de îmbunătățire a comunicării ascendente sunt:  

o stabilirea unor ore de consultații,  

o înființarea unui consiliu consultativ al angajaților, 

o crearea unui program de întâlniri cu grupuri de angajați,  

o existența unei condici de sugestii, 

o angajarea unor consultanți pe probleme de comunicare etc.  

● Înțelegerea diferențelor culturale - una dintre sursele majore care generează 

dificultăți în comunicare este etnocentrismul, adică tendința unei persoane de a-și 

considera propria cultură superioară oricărei alteia.  

Etnocentrismul poate afecta negativ comunicare astfel: 

-  poate determina o persoană să nu asculte cu atenție ceea ce spun cei din jur;  

-  determină utilizarea unor stereotipuri în raport cu persoane din alte culturi;  

- poate determina o persoană să se adreseze celor din jur într-un mod care să 

trezească reticența.  

● Organizarea spațiului necesar comunicării - eficiența comunicării este 

influențată de ambianță și de confortul resimțit de interlocutori în spațiul/locul unde are 

loc discuția sau schimbul de mesaje (astfel, se au în vedere aranjarea mobilierului, 

dispoziția spațială a interlocutorilor, condițiile tehnice, condițiile de microclimat etc.);  
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● Utilizarea tehnologiei performante din domeniul comunicațiilor -  poșta 

electronică, grupurile de dialog prin rețea, telefonia mobilă, rețelele electronice de 

stocare și transmitere a datelor.  

Astfel, se poate ajunge la o comunicare de calitate care să asigure și o educație 

de calitate. 

 

Parteneriatul școală-familie 

        

Prof. Boghian Marcel Liviu 

 

Parteneriatul educaţional reprezintă o condiţie a eficienţei intervenţiilor socio-

educative bazate pe şcoală şi comunitate. Familiile îşi trimit copiii la şcoală, acolo unde 

speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile 

preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat 

sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta, în care 

casa şi şcoala îşi împart acţiunea asupra capacităţilor copiilor, este unul ce a fost 

considerat centrul dezvoltării, al dezbaterilor şi al obţinerii informaţiilor de orice natură. 

Majoritatea instituţiilor educative are un grup formal de legătură şcoală – familie, fie că 

este comitetul de  părinţi, consiliul şcolii, senatul, camera părinţilor etc. Dar toţi lucrează 

pentru a crea o punte între familie şi sistemul de învăţământ. 

 Modul cum interrelaţionează părinţii şi profesorii îşi pune amprenta pe formarea şi 

instruirea copilului. Numeroase studii au demonstrat că o relaţie bună între cele două 

instituţii ale educaţiei - şcoala şi familia 

- este în avantajul  dezvoltării copilului 

la toate vârstele. Cu toate acestea, 

complexitatea actului educaţional, a 

relaţiilor umane şi sociale 

contemporane şi sarcinile tot mai 

dificile cărora trebuie să le facă faţă 

procesul educaţional fac să se 

identifice tot mai multe fisuri în relaţia 

amintită.  
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De aceea se pune accentul mai mult pe concepte ca: opinia copilului, participarea 

lui la deciziile care îl privesc, opţiunea personală, implicarea copilului, de la vârstele 

cele mai mici în responsabilizarea şi drepturile pe care le asigură societatea.     

Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, 

opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Toate formele de activităţi realizate în sprijinul funcţiei educative a familiei respectă 

următoarele principii:  

- confidențialitatea;  

- respectul individualității: 

- sinceritatea; 

-  recunoașterea propriilor limite;  

- nediscriminarea;  

- negocierea soluțiilor și respectarea deciziilor beneficiarului; 

- acordarea de servicii integrate. 

Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogia 

contemporană şi este o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie. Se referă 

la acţiunea în acelaşi sens, ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu măsurile 

şcolare şi ceea ce un părinte face, nu se neagă de ceilalţi. 

Părinţii, copiii şi comunitatea se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în care 

trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile copiilor, poate determina multe dintre 

valorile lor, poate să se compare cu o sursă de forţă şi siguranţă. La rândul lor, părinţii 

pot influenţa şi comunitatea, pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea 

priorităţilor sociale. 

În condiţiile actuale, şcoala eficientă realizează un parteneriat cu familia prin 

valorizarea şi respectarea identităţii sale, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi 

atragerea ei în procesul educaţional. Familia este apreciată ca mediu primordial şi 

afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltare a primelor 

vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării 

personalităţii, devine clar că acestea trebuie sprijinită şi nu înlocuită în educarea tinerei 

generaţii şi pe parcursul vârstelor şcolare familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de 

securitate şi stimulare. 

Se recunoaşte tot mai mult influenţa altor instituţii din comunitate asupra 

informării şi formării copilului. Grupurile spontane,  asociaţiile formale şi informale, 
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societatea civilă în sine, mass media cu diversitatea de influenţe prin reviste, ziare, 

radio, cărţi, televiziune, internet etc. Multitudinea acestor surse informaţionale care stau 

la dispoziţia copilului uneori au o influenţă într-o direcţie negativă, educând  nonvalori la 

tineri. Familia este chemată să orienteze interesul de cunoaştere a copilului într-o 

direcţie pozitivă, fără a leza opţiunile acestuia. 

Implicarea părinţilor în problemele școlii se referă la construirea unor relaţii 

pozitive între familie şi şcoală, şi la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe relative la 

copil. Aceasta poate avea un efect benefic asupra elevilor, faptul că îi văd pe profesori 

colaborând cu familia. Influenţându-i pozitiv şi contribuind la dezamorsarea unor 

probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. Părinţii trebuie să se implice 

permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când se ivesc probleme. 

 

 

PĂRINŢII – „MODELE” PENTRU COPII 
 

    Prof. înv. preşc. Terchilă Elena 
 

Pentru a fi bun educator, trebuie să ne amintim de propria copilărie, să retrăim 

sentimentele copilului de atunci, care se păstrează intacte şi, în loc să îndepărtăm acel 

copil, să-l scoatem la iveală, să-l actualizăm. 

Pentru noi, educaţia reprezintă centrarea pe copil, care trebuie să devină 

deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant şi tolerant, integrat, 

responsabil, competent, demn, împlinit şi fericit. 

Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educare integrată, parteneriat 

educaţional, motivare individualizată şi pregătirea continuă a elevului pentru viaţă. 

Modelul oferit în general de adulţi  este copiat întocmai de copil înainte ca acesta 

să înţeleagă semnificaţia sa educativă. 

În ceea ce priveşte familia, se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale 

părinţilor: 

 grija excesivă; 

 severitatea excesivă; 

 indiferenţă. 

În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu 

adaptabili. 
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O altă categorie de atitudini greşite din punct de vedere educativ aparţine 

părinţilor inconsecvenţi, oscilanţi în comportament, care trec de la asprimea exagerată, 

de la duritate la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ. 

Şcolarii proveniţi din asemenea familii au deficienţe în comportare, tulburări de 

echilibru emoţional, afectiv şi chiar manifestări nevrotice, care le îngreunează 

adaptarea la colectivul clasei. 

Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizaţi, prin copii, propriile lor aspiraţii, 

dorind chiar să le impună o anumită profesie. În conflict cu posibilităţile lui de efort, 

şcolarul este astfel supus unor suprasolicitări care pot avea repercusiuni de natură 

psihică sau care pot să nască sentimente de culpabilitate, opoziţie, lipsă de iniţiativă 

sau dorinţa de a fugi. 

La fel de grav este şi dezinteresul faţă de educaţia copiilor. Asemenea situaţii se 

evidenţiază cu uşurinţă, în special în familiile cu părinţi recăsătoriţi. 

Pentru copil, în universul familiei TATĂL reprezintă PUTEREA, AUTORITATEA 

şi SIGURANŢA, iar MAMA – UN TERITORIU DE REFUGIU, DE ÎNŢELEGERE, DE 

AJUTOR pe care el, copilul le aşteaptă. 

Un tată prea exigent şi o mamă prea indulgentă sunt un cuplu care nu poate 

asigura o bună educaţie copilului. În asemenea situaţii, în subconştientul copilului se 

naşte ideea unei opoziţii tată-mamă. 

Atunci când ambii părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru. 

Copilul va avea stări de neîncredere, de ripostă impulsivă faţă de ceilalţi, va fi gata 

mereu de apărare sau se va lăsa pedepsit pentru orice. 

Copilul nu este o maşină, un ceas, un televizor care, dacă nu funcţionează, îl 

loveşti, îl repari, schimbi o piesă sau cumperi alt obiect. El are suflet, trebuie să se 

dezvolte din toate punctele de vedere, să răzbată în viaţă până ce ajunge om în toată 

firea, “să se poată descurca” singur, dar  nu la întâmplare. 

Capacitatea de a crea, făuri, naşte idei, de a identifica probleme şi de a găsi 

soluţii, de a concepe şi realiza lucrări artistice constituie un fenomen natural, general 

uman, educabil. 

Iată câteva modalităţi prin care familia poate să contribuie la dezvoltarea 

imaginaţiei creatoare a copilului. 

a) îndrumarea jocurilor de copii; 

b) sprijinirea copilului în observarea fenomenelor naturii, a lumii înconjurătoare; 

c) ascultarea şi discutarea poveştilor, povestirilor şi basmelor; 
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d) sprijinul acordat copilului la învăţătură. 

Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea , fantezia, iniţiativa, 

independenţa , încrederea în sine şi asumarea riscului creator. 

Părinţii ar trebui: 

 să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în 

activităţi, ţinând cont însă de posibilităţile lui psihofizice; 

 să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată 

odihni, juca, în care să poată experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor; 

 să-i permită să se antreneze în activităţi extraşcolare pentru a-şi satisface 

trebuinţele de activare şi de cunoaştere; 

 să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul şi timpul consacrat 

pentru pregătirea şcolară şi timpul economisit în activităţile de tip „pasiune”; 

 să-i ofere exemple şi modele ale unor tineri adulţi contemporani, ale unor 

cunoscuţi din şcoala lor, tineri care s-au afirmat prin învăţătură  în primul rând, dar care 

nu şi-au abandonat tendinţele sau pasiunile lor creative; 

 să continue munca educativă sprijinind concret copilul în depăşirea 

dificultăţilor. 

Formele educative trebuie să fie simple, multiple, corespunzătoare, pentru a 

forma copii calmi într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi în plină mişcare. 

Metoda cea mai adecvată este dialogul cu copilul, care poate avea loc în orice 

împrejurare: la plimbare, în excursie, la joacă, la muncă, la spectacol. 

COPILULUI ÎI PLACE SĂ I SE ACORDE MULTĂ ATENŢIE , astfel el putându-se 

afirma. Un rol important îl au anturajele în care, pe lângă joacă, poartă discuţii libere, se 

destăinuie, îşi spune părerile, vorbeşte despre el. Se ştie că îl reconfortează , dar nu 

trebuie să se desfăşoare la întâmplare. 

Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată 

falimentară, pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi 

sufletul acestuia. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FIZICE 

ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PREȘCOLARILOR 

 
Prof. Înv. Preșcolar VASILE MARIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. BUMBEȘTI -JIU 

 
„Sportul te învață să ai caracter, te învață sa joci după reguli, te învață să știi ce 
înseamnă să câștigi și să pierzi – te învață ce este viața” 

Billie Jean King 
 

Educația fizică la grădiniță are ca scop formarea de deprinderi practice și 

intelectuale și totodată dezvoltarea armonioasă a copiilor care vor deveni viitori adulți 

sănătoși într-o societate dinamică. 

Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa este instituţia în care 

copiii pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare,locul unde se realizează exerciţiile şi 

jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică.  

La intrarea în grădiniţă bagajul de deprinderi motrice al copilului este redus, însă 

pe parcursul activităţilor de educaţie fizică acesta se va îmbogăţi, deoarece jocul îl ajută 

să-şi controleze pornirile şi sentimentele. 

În grădiniţa de copii cele mai importante forme ale practicării educaţiei fizice sunt 

următoarele: activităţi frontale de educaţie fizică, jocurile de mișcare, jocurile sportive, 

plimbările în aer liber şi alte forme de mișcare. 

 În cadrul grădiniţei de copii educația fizică este activitatea obligatorie-frontală 

care se desfășoară odată pe săptămână. Mijlocul de realizare  al activităţilor de 

educaţie fizică este exerciţiul motric, precum și jocurile sportive  care are la orice vârstă, 

dar mai ales în perioada de creştere,au un puternic rol în dezvoltarea armonioasă a 

preșcolarilor. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii îşi 

perfecţionează o serie de deprinderi motrice aplicative necesare în viaţă: mersul, 

alergarea, săritura, echilibrul, căţărarea, aruncarea şi prinderea etc. 

Activităţile de educaţie fizică din grădiniță pot avea ca teme de bază, în afară de 

exerciţii fizice sau jocuri de mişcare, dansuri populare şi dansuri tematice. 

Alegerea şi îmbinarea exerciţiilor trebuie făcută în aşa fel de către educatoare 

încât acţiunea lor să antreneze întregul organism al copiilor. Un bun educator nu poate 

fi decât acela care-l învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, 

armonios dezvoltată, fizic şi psihic. 

În privinţa dezvoltării psihice optime, mişcarea efectuată sub forma unor exerciţii 

fizice susţinute, conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, creşterii 
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aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii. Pentru o viaţă sănătoasă şi 

pentru un organism îngrijit, este necesar ca orice copil să fie învăţat să respire corect. 

Spre deosebire de celelalte activităţi, activitatea de educaţie fizică presupune 

instruirea şi formarea copilului în şi prin mişcare. Exerciţiul fizic stimulează nu numai 

respiraţia, ci şi circulaţia sanguină care întăreşte şi dezvoltă sistemul muscular şi osos 

şi realizează puntea de legătură între gândire şi acţiune. 

Piaget a demonstrat că există un raport între motricitate şi inteligenţă. La vârsta 

preşcolară interesul copiilor pentru mişcare în general, şi jocuri şi exerciţii în special, 

este foarte mare. 

Jocurile de mişcare au ca element caracteristic de desfăşurare întrecerea, care 

impune existenţa unui fond de deprinderi şi calităţi motrice temeinic consolidate dar 

care dezvoltă și spiritul de echipă și de competiție. 

Activităţile de educaţie fizică şi sport au fost introduse în grădiniţă pentru că se 

cunoşteau efectele lor benefice atât asupra dezvoltării fizice a copiilor cât şi a celor 

psihice: îi  ajută pe copii să se maturizeze emoţional, relaţionează mai bine cu colegii, 

le dezvoltă spiritul de echipă.  

 

Bibliografie: 

 ,, Metodica predării educaţiei fizice în grădiniţa de copii’’ -  manual pentru liceele 

pedagogice de educatoare, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1985 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE 

PRIN INTERMEDIUL LECTURII 

Prof. Săvescu Adriana 

  

Comunicarea este un proces complex, care a stârnit interesul cercetătorilor din 

diverse domenii de activitate, precum și din diverse epoci istorice. Încă din Antichitate, a 

fost percepută ca un element indispensabil oricărei activități umane sau un mecanism 

esențial în dezvoltarea relațiilor sociale.  Din punct de vedere etimologic, termenul 

comunicare provine din lat. communis, care înseamnă „a pune de acord”, „a fi în 

relație/în legătură cu…”, dar și „a transmite și celorlalți”, „a împărtăși ceva celorlalți”.  
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Comunicarea se află într-o strânsă legătură și cu comuniunea de gânduri, de idei 

și de atitudini, evidențiată prin termenul „cuminecare” de către Constantin Noica: „Toată 

viața și toată societatea, laolaltă cu toată cultura, sunt o chestiune de comunicare; dar 

sunt totodată și una de cuminecare. Progresăm printr-un spor de comunicare, dar nu 

progresăm cu adevărat dacă nu obținem și un spor de cuminecare. (…) Comunicarea e 

de date, de semnale sau chiar de semnificații și înțelesuri; cuminecarea este de 

subînțelesuri.”1  

Această idee apare și în lucrarea lui Wilbur Schramm, „Procesul comunicării”2, în 

care afirmă: „Când comunicăm, încercăm să stabilim o comuniune cu cineva. Adică 

încercăm să împărtășim o informație, o idee sau o atitudine.” Prin urmare, este 

important atât ceea ce vrem să transmitem, cât și felul în care facem acest lucru, 

deoarece „nu tot ce intenționăm reușim să spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot 

ce se aude se și înțelege, se înțelege și ce nu spunem, iar ceea ce se înțelege nu 

depinde numai de noi ce devine.”3, după aprecierea lui Laurențiu Șoitu. 

 Constând în transmiterea unei informații – mesaje, semne, gesturi – între un 

emițător și un receptor, prin intermediul unui canal, comunicarea este un proces 

dinamic, aflat într-o transformare continuă, în absența căruia oamenii își pierd interesul 

față de activitățile comune, nu pot stabili o relație cu ceilalți membri ai comunității. De 

aceea, în etapa actuală se acordă o atenție deosebită formării în școală a competenței 

de comunicare, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, conform modelului 

stabilit de Comisia Europeană, care are în vedere opt tipuri de competențe-cheie: 

competența de comunicare în limba maternă, competența de comunicare într-o limbă 

străină, competențe de bază în matematică, științe și tehnologie, competența digitală, 

competența de a învăța să înveți, competențe interpersonale și civice, competențe 

antreprenoriale și competențe culturale/interculturale.4 Aceste competențe-cheie 

reprezintă un ansamblu de cunoștințe, deprinderi și atitudini care se suprapun, se 

intersectează și se transferă în viața socială.  

Competența de comunicare se formează, în primul rând, în limba maternă, 

reprezentând „abilitatea de a exprima și de a interpreta concepte, gânduri, sentimente, 

                                                 
1Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, București, Editura Humanitas, 1996, cap. 25. 
2Wilbur Schramm, Procesul comunicării, București, Editura Eminescu, 1987, p. 35. 
3Laurențiu Șoitu, Condiționarea psihologică a mesajului audio-vizual, în Psihologia în România, ASSP-AP, 

București, 1984, apud Constantin Cucoș (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

didactice, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 243. 
4 v. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din 

perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC). 
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fapte și opinii, atât în formă scrisă, cât și orală (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de 

a interacționa lingvistic adecvat și creativ, în diverse contexte sociale și culturale, în 

educație și formare, la muncă, acasă și în timpul liber”5. În învățământul românesc 

contemporan, elevii dobândesc aceste abilități la orele de limba și literatura română, 

disciplină având drept finalitate „formarea unui individ capabil să utilizeze limba română 

în scopul învățării, atât în perioada școlarității, cât și pe toată durata vieții, capabil să 

utilizeze limba română în scopul inserției sociale, capabil să-și asume propria identitate 

lingvistică și culturală, sensibil la valorile interculturale și multiculturale.”6. 

La formarea competențelor de comunicare contribuie, însă, nu doar studiul limbii 

și literaturii române, ci și al celorlalte discipline din aria curriculară „Limbă și 

comunicare”: studiul limbilor minorităților naționale (maghiară, germană, sârbă, slovacă, 

ucraineană, rromani ș.a.), studiul limbilor străine și al literaturii universale. De 

asemenea, abilitățile de comunicare dobândite în cadrul acestei arii curriculare pot fi 

puse în valoare și dezvoltate la orice altă disciplină de învățământ, inclusiv la cele 

opționale, de exemplu „Lectura și abilitățile de viață”, „Introducere în arta dramatică” 

ș.a., precum și prin intermediul activităților extracurriculare și extrașcolare. 

Una dintre cele mai importante căi de formare a competenței de comunicare este 

lectura, activitate pe care cronicarul Miron Costin a definit-o în mod metaforic, în 

lucrarea „De neamul moldovenilor”,  prin cuvintele: „... nu este alta mai frumoasă și mai 

de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților.”. În general, lectura este 

considerată drept „faptul de a citi, citit, citire, lecturare”, dar și „carte, scriere etc. citită”, 

respectiv „operație de culegere a informațiilor înregistrate în memoria calculatorului”7. 

De aici deducem că lectura este o activitate intelectuală care contribuie la formarea și 

dezvoltarea personalității umane prin diverse mijloace, inclusiv pe baza utilizării noilor 

tehnologii.  

Rolul lecturii în viața elevilor este complex. La nivel cognitiv, lectura îi ajută să 

cunoască realitatea înconjurătoare, să parcurgă drumul de la concret la abstract; din 

punct de vedere formativ, contribuie la dezvoltarea gândirii, a atenției, a memoriei, a 

imaginației, a capacității lor de comunicare, în vreme ce sub aspect educativ le oferă 

exemple de conduită morală, îi îndeamnă la reflecții, pentru a distinge binele de rău și 

                                                 
5 idem 
6 Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română. Clasele a V-a – a 

VIII-a, București, 2017, p. 25. 
7 v. Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicționar explicativ al limbii române, 

Ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 
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pentru a urma binele, îi ajută să își clădească o puternică stimă de sine, să se 

disciplineze sau să învețe cum să se descurce în situații neprevăzute. Pentru a atinge 

aceste obiective, este necesară formarea la elevi a competenței de lectură, definită ca 

„un ansamblu integrat de cunoștințe literare, capacități de lectură și atitudini literar-

estetice, exersate în mod spontan într-o activitate de lectură”.8 Prin urmare, lectura 

devine o necesitate de fiecare zi, o activitate esenţială în dezvoltarea competenţelor de 

comunicare, dar și o tehnică fundamentală de muncă intelectuală.  

Lectura orală le dezvoltă elevilor vocabularul, dicţia şi abilitatea de a folosi 

elementele paraverbale adecvate (intonaţia, ritmul vorbirii, respectarea pauzelor impuse 

de texte), în timp ce cărţile îi ajută să cunoască viaţa înainte de a o trăi, le deschid 

orizonturi noi de cunoaştere şi le dezvoltă imaginaţia și creativitatea. Primele lecturi ale 

unui copil se datorează cititului cu voce tare practicat de membrii familiei sau, mai apoi, 

de educatoare, iar cele dintâi cărți îl orientează spre lectura imaginii, deoarece în 

perioada preșcolară copilul nu cunoaște alfabetul, pentru a descifra singur textul scris, 

și nici nu are experiență de viață, pentru a înțelege mesajul acestuia. Treptat, prin joc și 

prin povestire pe baza celor citite de ceilalți, el își dezvoltă competența de a comunica 

nu doar despre cele ascultate, ci și despre tot ce-l înconjoară, despre activitățile la care 

ia parte sau despre ceea ce simte.  

În anii de școală, lectura devine un tip general de învățare, ce se realizează în 

cadrul tuturor disciplinelor de învățământ, dar într-un mod specific fiecăreia, competența 

de lectură dobândind caracter transdisciplinar. Literatura de specialitate9 distinge mai 

multe tipuri de lectură, între care se înscriu: lectura de informare, de documentare și de 

cercetare, specifică istoriei, geografiei sau biologiei; lectura literară, care poate fi: de 

înțelegere, explicativă, interpretativă sau metodică, utilizată la limba și literatura 

română, la limbile materne, la limbile străine și la literatura universală; lectura de 

descifrare a simbolurilor, formulelor, graficelor sau a schemelor, în cazul matematicii, 

fizicii, chimiei și informaticii; lectura notelor muzicale pe un portativ, la educație 

muzicală, sau de descifrare a unei imagini, în cazul educației plastice, cărora li se 

adaugă lectura de destindere, de plăcere sau recreativă. Astfel, în școala 

contemporană, profesorii sunt chemați să aplice, la toate disciplinele de învățământ, 

diverse metode activ-participative de învățare, spre a le trezi copiilor interesul de a afla 

lucruri noi prin intermediul cărților și spre a le forma gustul pentru lectura particulară.  

                                                 
8 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ediţia a II-a, Piteşti, Editura 

Paralela 45,  2000, p. 64. 
9 v. Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, București, Editura Minerva, 1988; Alina Pamfil, Op.cit. ș.a. 
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La disciplinele din aria curriculară „Limbă și comunicare”, după însușirea 

alfabetului, elevii sunt dirijați, în mod firesc, să treacă de la lectura „primelor litere” la 

receptarea diverselor tipuri de texte literare/nonliterare, la formarea spiritului critic și la 

stimularea creativității, în concordanță cu nevoile cotidiene de cunoaștere și de viață. 

Între metodele activ-participative care se pot utiliza cu scopul însușirii de către elevi a 

tehnicilor de lectură și formării competenței de comunicare prin intermediul lecturii se 

înscriu: „Interviul despre lectură”, „Predicțiile”, „Citește activ!”, „Jocul de rol”, „Creează 

legături!”, „Știu/Vreau să știu/Am învățat”, „Jurnalul cu dublă intrare”, „Harta textului”, 

„Cafeneaua literară”, „Turul galeriei”, „Eseul de cinci minute”, „Autoevaluarea”, „De 

vorbă cu autorul” ș.a., menite să îi ajute pe elevi să descifreze atât conținutul de idei și 

de sentimente al textului, structura acestuia, cât valorile pe care le promovează textul 

și, implicit, mesajul textului citit.  

Pentru a le forma elevilor competențe de lectură și de comunicare, profesorii de 

limba și literatura română apelează la diferite procedee, de exemplu: exerciții de 

prelectură, menite să-i pregătească pe elevi pentru receptarea unor noi cunoștințe, 

lectura-model a textului și exersarea lecturii interpretative de către elevi, lectura 

explicativă, în cadrul căreia elevii își formează și deprinderea de a utiliza dicționarele, 

lectura textului pe fragmente logice urmată de formularea ideilor principale etc. 

Întocmirea unor fișe de lectură sau a unor hărți ale textelor literare cu scopul de a 

descifra caracteristicile tipului de text, trăsăturile unor personaje, procedee ale 

expresivității, elemente de versificație ș.a. îi pregătesc pe elevi să devină cititori avizați, 

capabili să utilizeze pe parcursul întregii vieți deprinderea de a lucra cu textul, cu scopul 

de a utiliza creator informațiile obținute, de a citi de plăcere și de a comunica și altora 

impresiile de lectură.  

 În concluzie, lectura rămâne principalul mijloc de formare a competenței de 

comunicare la elevi, iar profesorul de limba și literatura română are prilejul de a-și 

demonstra măiestria pedagogică prin modul original de a îmbina metodele și 

procedeele activ-participative în proiectarea demersului didactic menit să contribuie la 

dezvoltarea acestora. 
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„OPINCA CENTENARĂ” 

CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNIEI LA APĂRAREA ȘI 
RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A MARII UNIRI (1919-1920) 

 
 

 
 
 

Material realizat de elevii: 
 
Beloiu Maria Bianca – clasa a VIII-a A 
Micuț Mara Ștefania – clasa a VIII-a A 
Crețu Ștefania Daria – clasa a VII-a B 

 Profesor coordonator, 
Mircescu Cristina Maria 

 
 

Parafrazându-l pe inegalabilul Ion Creangă, am putea începe așa: nu știu alții 
cum sunt, dar noi, când vorbim despre țară, este ca și cum am vorbi despre mama. 
Pentru că, dincolo de orice, sunt Mama și Țara. Ambele cu gânduri lungi și adânci pe 
care le rabdă alegând apoi să le frământe și să le transforme în pâinea caldă pe care o 
pun pe masa celor pe care îi iubesc, pentru ca lor să le fie bine, să fie fericiți. De aceea, 
mama, țara, mama-țară sunt de iubit, de respectat, de neuitat. Ele sunt casa în care 
cresc bărbați demni, drepți, frumoși, de neuitat. Ambele sunt emoție și bucurie, o stare 
de a fi. 

România nu este perfectă, dar noi nu ne vom dezice de ea. Noi ne vom face 
timp să o descoperim, să o vizităm, să o ascultăm, să o citim. Pentru că o țară 
înseamnă familie, înseamnă iubire la bine și la rău. Nici o țară nu este perfectă, cum nu 
este nici România noastră, dar ea ne-a format ca popor, ca națiune. România este 
sângele și sufletul strămoșilor noștri. Ea trebuie să ne alcătuiască, să ne fie o stare de 
spirit care să ne însoțească mereu. Ea trebuie să ne fie Acasă! 

România, de pe vremea marelui Burebista, a demonstrat mereu că poate. S-a 
ridicat mereu, și-a oblojit rănile, și-a păstrat demnitatea și nu s-a pierdut în negura 
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istoriei, pentru că locuitorii ei și-au păstrat strămoșii, idealurile în suflet. Au fost români 
și au simțit românește, au fost patrioți, patriotismul fiind cel care construiește națiunile și 
apoi le leagă prin credințe comune. Și au simțit românii din alte timpuri patriotismul 
până în adâncul sufletului. 

Acum este nevoie ca fiecare dintre noi să înțeleagă că o națiune nu poate deveni 
demnă și respectată dacă noi, oamenii care o formează, nu suntem așa! Pentru a 
păstra identitatea, pentru a nu adânci criza identitară care se manifestă deja, este 
necesar să ne aplecăm mai mult spre trecut, spre studierea și înțelegerea istoriei 
poporului român. Doar așa ne vom păstra identitatea și mândria de a fi român, vom 
simți și gândi mereu românește, ne vom ridica țara, o vom îngriji și vom trăi frumos între 
granițele ei. Marii noștri oameni ne învață că se poate! Istoria însăși ne învață asta! Noi 
trebuie doar să o citim, să o înțelegem, să le facem loc lor, tuturor în sufletul nostru: lui 
Ștefan cel Mare, marelui Mihail voievod Viteazul, domnului Cuza și lui Bălcescu, lui 
Carol I, Ferdinand I și Reginei inimilor românilor, Maria, tuturor celor care au făcut ca 
România să fie demnă și respectată. 

Acum, în vremuri de răscruce, când suntem dezbinați și îndepărtați de 
Dumnezeu, trebuie să ne regăsim dragostea și credința. Pentru noi, pentru neam, 
pentru Țară! 

Fiecare națiune are propria listă de oameni care au contribuit la formarea și la 
dezvoltarea ei, iar prin acțiunile lor, acești mari oameni și-au câștigat faima 
binemeritată. Nici națiunea română nu face excepție. Pentru istoria noastră națională, 
Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918, este cel mai important eveniment, el 
semnificând împlinirea idealului națiunii române: de a trăi independentă într-un stat 
unitar. 

Și, pentru că nimic din ce a fost important nu s-ar fi putut realiza fără contribuția 
Armatei Române, prin materialul nostru ne dorim să aducem un omagiu tuturor acelor 
soldați români care, prin faptele lor au contribuit la înfăptuirea acestui eveniment 
grandios, dar și la menținerea lui. Materialul nostru își propune să reliefeze importanta 
contribuție a Armatei Române, la menținerea și recunoașterea acțiunilor plebiscitare ale 
anului 1918. 

De ce am ales din toată galeria marilor oameni ai perioadei să vorbim despre 
armată? Pentru că toți oamenii din panteonul național au acționat în 1918 cu credință și 
cu fervoare naționalistă, dar au avut permanent aproape armata, loială, dispusă la 
sacrificiul suprem. În toate teritoriile românești unde era proclamată Unirea, Armata 
Română era acolo să protejeze, să intimideze concurența, să descurajeze reacțiunea 
vechii stăpâniri. 

La Chișinău, Unirea a fost declarată în prezența Armatei Române, care i-a 
alungat pe bolșevicii ruși peste Nistru. La Cernăuți, în Bucovina, Armata Română i-a 
ținut departe pe cei care aveau propriul plan legat de realizarea Ucrainei Mari prin 
anexarea Bucovinei. La Alba Iulia, Armata Română a protejat delegațiile și a definitivat 
formarea României Mari. 

Actul istoric de la 1918, nu s-ar fi putut realiza fără implicarea Armatei Române, 
implicare asumată până la jertfa supremă. În raport cu numărul locuitorilor săi, România 
a pierdut mai mulți oameni decât Franța sau Italia, bilanțul efortului militar al României 
în primul război mondial fiind de 800.000-1.000.000 de oameni. 
Armata Română a jucat un rol important pe parcursul anilor de război, dar și în 
momentele anterioare și posterioare realizării Marii Uniri. În noiembrie 1917, după 
ieșirea Rusiei din război și declararea autonomiei de către Basarabia ( 2/15 decembrie 
1917), au început atacurile soldaților ruși asupra locuitorilor din Basarabia. Noul guvern 
basarabean a solicitat ajutorul Regatului României și intervenția Armatei Române care 
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avea sarcina de a restabili ordinea în teritoriul dintre Prut și Nistru, devastat de trupele 
rusești aflate în retragere. 

Apoi, semnarea armistițiului de la Compiegne (29 octombrie/11 noiembrie 1918), 
armistițiu care oprea ostilitățile pe frontul de vest, nu a însemnat și finalul real al 
războiului și nu avea să aducă pacea mult dorită. Războiul a continuat și în 1919, nu ca 
o dispută militară între două alianțe, ci ca operațiuni militare zonale de proporții diferite. 
Era evident că dezmembrarea marilor imperii nu putea aduce o pace imediată, 
favorabilă așezării vieților europenilor și nu numai, copleșiți de Marele Război. 
Revoluția bolșevică urmată de prăbușirea marilor imperii la finalul anului 1918, 
deschidea cutia Pandorei. Fostele imperii se reorganizau politic, iar naționalitățile 
dominante, acționau conform principiului autodeterminării care ghida Conferința de 
Pace de la Paris. Cehii, slovacii, croații, slovenii își exprimau dorința de se organiza în 
state proprii. Germania, trecând la o altă etapă a organizării politice, republica, trecea 
acum prin propria perioadă de revolte și frământări. Rusia, sovietică acum, își începuse 
expansiunea și pornea o serie de războaie de anexări teritoriale. 

În inima Europei, imperiul multinațional austro-ungar, devenea istorie la 10 
noiembrie 1918, odată cu abdicarea împăratului Carol I. La 12 noiembrie 1918, Austria 
se proclama republică punând astfel capăt evoluției comune a celor două state. Ungaria 
și-a proclamat desfacerea de Austria, dar fără să recunoască și separarea celorlalte 
provincii ale imperiului. Așadar, accepta desprinderea de Austria, dar își dorea să 
păstreze restul teritoriilor locuite majoritar de celelalte națiuni din vechiul imperiu. 
Urmând exemplul Austriei, la 16 noiembrie 1918, Ungaria se proclama republică 
burgheză, având la conducere pe prim ministrul Mihaly Karoly.  

Este năucitoare rapiditatea cu care Ungaria trece de la o orientare la alta, doar 
pentru a-și continua politica de asuprire a românilor, croaților, slovenilor, slovacilor etc. 
În noiembrie 1918, Karoly Mihaly se declara antantofil. Ungaria, care timp de patru ani 
fusese pionul principal al Puterilor Centrale susținând politica ofensivă și agresivă a 
acestei alianțe, devenea peste noapte o mare susținătoare a Antantei. De înțeles până 
la urmă atitudinea, dacă ținem cont că, în paralel se mai desfășura și un război 
diplomatic, la Paris, unde Ungaria spera să aibă câștig de cauză. „Oare oamenii ăștia 
nu-și dau seama că au fost învinși?” se întreba generalul Berthelot în însemnările sale. 
Era evident însă că ungurii nu se descurajau și susțineau că singura garanție pentru a 
opri expansiunea sovietică în estul Europei era formarea unei Ungarii mari, puternice. 
Astfel, amenințarea sub care se afla proaspăta Românie Mare este evidentă: la Nistru 
și în Bucovina, staționau armate bolșevice, la vest, ungurii și trupele lor, iar de-a lungul 
Dunării și în zona Dobrogei, bulgarii. 

Românii, care se aflaseră sub stăpânirea directă a Austriei și sub cea a Ungariei, 
nu doar își doriseră unirea cu Țara, ci o și hotărâseră. La Chișinău (27 martie/9 aprilie 
1918), la Cernăuți (15/28 noiembrie1918), în Transilvania (18 noiembrie/1 decembrie 
1918). Ungaria, însă, nu dădea semne ca ar intenționa să recunoască plebiscitul de la 
1 Decembrie 1918 (de altfel, singurul plebiscit din vechiul imperiu austro-ungar, cu 
consultarea populației), prin care reprezentanții nației au spus clar că doreau unirea cu 
Țara. 

Astfel, românii vor începe în 1918 un drum anevoios, pavat cu conflicte militare 
(în vest, spre Tisa) și cu acțiuni diplomatice de recunoaștere a Unirii (la Paris), drum 
care se va finaliza abia în 1920, la 4 iunie, odată cu momentul Trianon, când Marile 
Puteri vor recunoaște Unirea și vor stabili granița între România și Ungaria. Dar până 
acolo era cale lungă. 

În decembrie 1918 ungurii erau optimiști și credeau că proaspăta lor orientare 
antantofilă le va aduce câștig de cauză la Conferința de la Paris. De altfel, Marile Puteri 
tergiversaseră punerea în aplicare a rezultatului plebiscitului din 1 Decembrie. 
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În 13 martie 1918, statele Antantei, considerând că Regatul României a abandonat 
alianța după negocierile purtate de guvernul Marghiloman la Buftea București, vor 
semna cu guvernul Karoly al Ungariei, Convenția militară de la Belgrad. Potrivit acestei 
convenții, Mureșul era recunoscut drept graniță a României cu Ungaria. Aliații cereau 
acum României să-și retragă trupele din Bistrița, Cluj și Dej, la sud de linia Mureșului. 
Autoritățile maghiare vor începe o serie de acte de represiune asupra populației 
românești din zonele care fuseseră incluse în zona de demarcație. Preoți, avocați, 
învățători, vor cădea pradă persecuțiilor. Era evident că Ungaria făcea toate eforturile 
pentru a amuți glasul intelectualilor transilvăneni care susțineau ideile de 
autodeterminare, conform principiilor enunțate de președintele Wilson. 

La 20 martie 1919, ungurii primesc decizia Conferinței de pace de la Paris, 
conform căreia li se cerea retragerea pe o nouă linie stabilită: Hust–Satu Mare – Carei 
– Oradea – Salonta. Noua decizie a șocat așa rău conducerea Ungariei, încât guvernul 
Karoly a demisionat, lăsând puterea bolșevicilor. Și încă o dată este evidențiată 
năucitoarea rapiditate cu care Ungaria trecea de la o orientare la alta. Dacă vestul nu îi 
oferise ce dorea, se orientase rapid spre est. Prim ministrul Karoly lasă Ungaria 
guvernului bolșevic Șandor, dar adevăratul deținător al puterii era ministrul de război 
Béla Kun. 

Din 21 martie 1919, puterea politică în Ungaria este preluată de bolșevici, care 
vor impune un regim politic de opresiune susținut de Lenin. 

Instabilitatea Ungariei, lipsa unei politici coerente, extinderea bolșevismului 
amenințător spre Occident, vor determina Marile Puteri care acționau pe scena 
Parisului, să-și reconsidere atitudinea față de Ungaria. Dacă la început arătaseră o 
oarecare simpatie Ungariei, acum începeau să-i privească puțin mai binevoitor pe 
români, chiar dacă nu-l prea plăceau pe primul ministru Ionel Brătianu, din cauza 
inflexibilității lui. De altfel, această inflexibilitate îl va determina pe prim ministrul 
francez, G. Clemenceau, să-l oblige pe Brătianu să părăsească definitiv tratativele 
preliminare de pace, la 8 mai 1919. 

În tot acest timp, rapoartele diplomaților occidentali de la București către liderii 
Conferinței, relevau faptul că România nu dorea aderarea la bolșevism și era dispusă 
să lupte pentru stoparea acestuia. 

În martie 1919, la doar câteva zile de la decretarea Republicii Sovietelor din 
Ungaria, guvernul comunist Kun, prin Comisariatul de Război, dă trupelor instrucțiuni 
clare care evidențiau atitudinea ofensivă a Ungariei bolșevice aliată cu Rusia lui Lenin. 
Din instrucțiunile referitoare la atitudinea trupelor este evidentă dorința celor două state 
de a distruge România printr-un atac ruso-ungar dinspre vest și est. Granița între cele 
două puteri comuniste ar fi fost stabilită în zona Carpaților Orientali. 

În 24 martie 1919, trupele maghiare încep atacurile împotriva armatelor române 
aflate pe linia de demarcație, atacuri intensificate la începutul lunii aprilie și coroborate 
și cu acțiunile rusești pe linia Nistrului. De asemenea, Clujul era supus unor raiduri 
maghiare de recunoaștere. România se pregătea astfel de un nou război și trebuia să 
ia decizii rapide. Și a decis! Pentru că cea mai presantă amenințare era a Ungariei, era 
necesară oprirea acesteia, înainte ca amenințarea din est, a Rusiei să devină la rândul 
ei presantă. România nu putea purta un război pe două fronturi atât de întinse. Așadar, 
ofensivă pe frontul de vest și defensivă pe frontul de est. 

La 10 aprilie 1919, Marele Cartier General, a transmis Comandantului Trupelor 
din Transilvania, generalul Gheorghe Mărdărescu, ordinul prin care solicita pregătirea 
trupelor pentru ofensiva peste Carpații Occidentali, cu scopul de a ocupa teritoriile 
românești până la linia fixată  la Paris, respectiv Hust – Satu Mare – Carei – Oradea – 
Salonta.  
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În dimineața de 16 aprilie 1919, a început ofensiva trupelor române peste 
Occidentali. Potrivit generalului Mărdărescu a fost mai mult un contraatac, trupele 
maghiare începându-și propria ofensivă:  „În noaptea de 15/16 aprilie, inamicul, în urma 
unei pregătiri de artilerie, a atacat posturile noastre de trecere de la nord-vest de Nagy 
Sikarlo, din sectorul Brigăzii a 3-a Roşiori, pe valea Someşului, reuşind să le respingă. 
Intervenind rezervele locale, inamicul a fost gonit, iar posturile noastre şi-au ocupat 
poziţiile lor. Tot în decursul acestei nopţi, forţele inamice au întreprins încercări de atac 
în sectorul Diviziei a 7-a, asupra posturilor noastre de la Giurtelecul Hododului – Ţigani, 
precum şi în sectorul Diviziei a 6-a, la nord-est de Ciucea. Toate aceste atacuri au fost 
respinse. În sectorul Brigăzii a 3-a Roşiori, pe valea Someşului, inamicul a continuat 
atacurile şi în cursul zilei de 16 aprilie, pe frontul Nagy Sikarlo – Erdoszada, trupele 
brigăzii de roşiori au rezistat însă cu energie, respingând toate atacurile 
inamicului.” (General Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi 
ocuparea Budapestei şi alte mărturii, Editura Marist, 2010). 

Ungaria dispunea de un total de 150.000 de soldați, dispuși din Ungaria, până la 
Tisa și Ardeal. Comparativ cu ei, românii aveau o ușoară inferioritate numerică, dar 
erau organizați, instruiți și, mai ales, motivați. 
Planul operațional al Marelui Cartier General Român, ținea cont de dispunerea forțelor 
inamice și de teren și stabilea o acțiune decisivă care implica o mare parte a forțelor în 
centru, între Someș și Crișul Repede. Acțiunea primară, hotărâtoare, era urmată de o 
acțiune secundară pe valea Crișului Alb. 
Armata Trupelor din Transilvania era împărțită în două mari grupuri: Grupul Nord, cel 
ofensiv, condus de generalul Traian Moșoiu și Grupul Sud, condus de generalul 
Gheorghe Mărdărescu., cel care fusese numit și Comandantul Trupelor din 
Transilvania. 

În timp ce trupele române respingeau inamicul și ocupau linia stabilită la Paris, 
forțele inamice se retrăgeau din Apuseni și se concentrau la nord de Debrețin și la sud, 
la Beckescsoba, concentrări care arătau clar intenția ungurilor de a nu opri operațiunile 
militare, chiar dacă armata română ocupase linia de demarcație stabilită la Paris. 
În urma luptelor din aprilie 1919, Armata Română împinsese armata maghiară dincolo 
de Tisa, dar la Odessa trupele franceze fuseseră înfrânte de bolșevici și silite să se 
retragă. Pentru francezi, devenea clar că în zonă, doctrina de îndiguire a comunismului 
se baza doar pe România și Polonia. Din acest motiv, atitudinea lui Georges 
Clemenceau față de România devenise mai maleabilă. 

În aceste condiții, Marele Cartier General solicită aprobarea înaintării armatelor 
române până la Tisa. Aliații vor aproba înaintarea. La 1 mai 1919, trupele române 
stăpâneau malul stâng al Tisei, obligând armata maghiară să se retragă dincolo, Tisa 
devenind acum granița dintre cele două armate. 

Chiar dacă situația era momentan stabilă, exista riscul de reorganizare a Armatei 
Roșii maghiare. Generalul Henri Berthelot  trimite mareșalului Ferdinand Foch, 
comandantul general al trupelor aliate, un comunicat și o cerere conform cărora le 
aduce la cunoștință necesitatea orientării forțelor din Transilvania către Basarabia dar, 
pentru ca deplasarea să fie făcută în siguranță, fără a compromite poziția politico-
militară obținută, era necesară mai întâi înlăturarea definitivă a pericolului ungar. 
Solicitarea viza o acțiune comună a aliaților în Ungaria. Mareșalul Foch va susține 
solicitarea în fața Conferinței de Pace care o va refuza, considerând că nu corespunde 
necesităților imediate. 

În iulie 1919, deoarece comunismul începuse să se manifeste și în Viena, 
grupările comuniste încercând să declanșeze aici o revoluție, aliații înțeleg că pericolul 
sovietic se extinde repede spre Occident și iau în calcul o acțiune comună împotriva 
Ungariei. Așa a început Bătălia de pe Tisa, desfășurată în două etape: 20-23 iulie 1919, 
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etapa ofensivei maghiare, când trupele române care luptaseră la Mărășești, Mărăști și 
Oituz au rezistat, și etapa a doua, 24-26 iulie 1919, etapa contraofensivei românești. 

Conform planului de operațiuni elaborat de generalii Constantin  Prezan și 
Gheorghe Mărdărescu, se stabilea ca, în noaptea de 29/30 iulie 1919, armata română 
să treacă Tisa. Trecerea trupelor române peste Tisa s-a făcut în prezența Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria, fapt ce i-a îmbărbătat pe soldați și le-a ridicat moralul. 
Istoricul Constantin Kirițescu, descrie momentul trecerii Tisei de către ostașii români, 
sub privirile Regelui Ferdinand și Reginei Maria: „În noaptea de 29 spre 30 iulie, românii 
au trecut Tisa, mai sus de Szolnoc, pe nesimțite, în bărci, și apoi au aruncat peste apă 
un pod de vase. Pe podul de vase a trecut toată ziua oaste românească. De pe mal 
priveau Regele Ferdinand, Regina Maria și marele lor sfetnic, Ioan Brătianu, aducându-
și aminte cum, cu patruzeci și doi de ani înainte, de pe malul Dunării în fața Nicopolei, 
înaintașii lor, domnitorul Carol și Ioan Brătianu cel bătrân priveau oastea  română ce 
trecea peste apa mărețului fluviu, ca să câștige pe câmpiile Bulgariei neatârnarea 
României celei mici de atunci. Feciorii și nepoții luptătorilor de la Plevna treceau acum 
Tisa sub privirile nepotului domnitorului Carol și ale feciorului lui Brătianu, ca să 
pecetluiască pe câmpiile Ungariei unirea cea mare a tuturor românilor.” 

Regina Maria nota în memoriile Măriei Sale: „Toți erau atât de plini de elan, se 
bucurau că trec Tisa ca să-i alunge pe bolșevici, ei doreau să ajungă la Budapesta.”  

Grupurile militare ale generalilor Moșoiu, Mărdărescu, Holban, Lecca poartă 
lupte grele cu armatele bolșevice maghiare care dau semne de dezorganizare și anunță 
colapsul Republicii Sovietelor. Înaintând cu hotărâre, armata română a intrat în 
Budapesta, în ziua de 3 august 1919, primii pătrunzând în oraş ostaşii din cele patru 
escadroane de roşiori, din Brigada a 5-a Roşiori Tecuci. În ziua de 4 august a intrat în 
oraş şi grosul armatei, printre ei remarcându-se şi ostaşii Diviziei 1 Vânători de Câmp. 
4 august 1919 este ziua când Armata Română își face intrarea triumfală în Budapesta, 
fiind primită cu bucurie de populația Ungariei, fericită că scăpase de teroarea bolșevică 
impusă de Béla Kun. Armata română a dat dovadă de empatie, împărțind hrană caldă 
și pâine celor aflați în pragul subzistenței. 

În primele zile de după ocuparea Budapestei, sergentul Iordan, în timp ce păzea 
Palatul Parlamentului de la Budapesta, deranjat de steagul maghiar, s-a urcat în vârful 
palatului, a dat jos steagul maghiar și a arborat o opincă. Era simbolul îndelungatei 
persecuții pe care țăranii români o suferiseră în Ardeal de-a lungul timpului. Abia acum 
se făcuse dreptate ochilor plânși de generații. 

La 7 noiembrie 1919, trupele române părăseau Budapesta. Până în martie 1920, 
Armata română se retrage din Ungaria. Tratatul de la Trianon, semnat în 1920, 
consfințea unirea Transilvaniei cu Regatul României. 
Ion I.C. Brătianu spunea că, în 1919, România a făcut cel mai mare serviciu 
Occidentului, armata română oprind extinderea comunismului, iar ocuparea Budapestei 
și agățarea opincii românești pe clădirea Parlamentului ungar, au reprezentat un act de 
dreptate față de veacurile în care românii din Ardeal au fost asupriți și oropsiți. 

Armata română şi militarii români au fost instrumentul cu care s-a realizat Marea 
Unire. La luptele pentru eliberarea şi apărarea Transilvaniei în 1918-1919, Armata 
română a participat cu 119 batalioane având 84.000 de arme, 99 de baterii a 392 guri 
de foc de artilerie şi 60 de escadroane cu 12.000 de săbii. Au pierit 188 de ofiţeri şi 
11.479 de soldaţi. Armata română, căreia i s-au alăturat şi miile de ostaşi ardeleni din 
diviziile ardelene şi din „Regimentul Beiuş”, a apărat cu sfinţenie actul Marii Uniri, 
acţionând într-o situaţie de drept în care erau puse în pericol independenţa, 
suveranitatea şi integritatea teritorială a României Mari. 
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ANEXE 

 
 
 

 
 
Decorarea ostașilor care s-au distins în luptele 

pentru eliberarea Transilvaniei 

 

 
 

Decorarea ofițerilor eroi de către suveranul 
României 



67 

 

                

 
Generalul Gheorghe Mărdărescu și regele 
Ferdinand I trec în revistă trupele din piața 

centrală a orașului Oradea 

 
 

Ceremonia decorării generalului Gheorghe 
Mărdărescu de către regele Ferdinand I 

 

 
 

Țăranii bihoreni trec prin fața  
regelui Ferdinand I și a reginei Maria 

 

 
 

Suveranii primesc defilarea trupelor române la 
Oradea 

 

 
 

Regele Ferdinand I și regina Maria decorează 
ostași în centrul orașului Oradea 

 

 
 

Regele Ferdinand I, generalul Prezan, regina 
Maria și generalul Balif la Oradea 
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Regele Ferdinand I și regina Maria asistă la 
momentul trecerii Tisei de către trupele din 

Divizia 2, la 13 august 1919 
 

 
 

Generalii Moșoiu și Olteanu asistând  
la trecerea Tisei 

 
 

Solii maghiari care au cerut la Szolnoc încetarea 
ostilităților 

 

 
 

Regiment românesc de vânători în centrul 
Budapestei 

 

 
 

Patrulă militară de infanterie română în centrul 
Budapestei 

 
 

Regiment de artilerie în marș prin Budapesta 
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Gorniștii români anunțând plecarea armatei române din Budapesta 
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REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE   ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

ÎN ANUL ȘCOLAR  2018/2019 

 

A. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 La Olimpiada de limba și literatura română (înscrisă în Calendarul olimpiadelor 
naționale școlare – 2019, secțiunea A: Olimpiade pe domenii/discipline de studiu, 
poziția 01), etapa județeană, 2 martie 2019: 

a) Secțiunea A –  Limba și literatura română: 
- Mențiune: Țaiga Bocșe Delia Roxana (VII C, prof. Pătrășcoiu Ileana). 

b) Secțiunea B –  „Lectura ca abilitate de viață”: 
- Premiul al III-lea: Dănăiață Maria Elena (VII A, prof. Ionescu Ionela 
Milvia); 
- Mențiune: Popescu Petra Daria (VIII B, prof. Ionescu Ionela Milvia). 

 La Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” (înscrisă în 
Calendarul olimpiadelor naționale școlare – 2019, secțiunea B: Olimpiade 
interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 53), etapa județeană, 17 februarie 
2019: 

a) Secțiunea de Exercițiu, Categoria A: 
- Mențiune: Sârbu Elena Mara (V B, prof. Săvescu Adriana); 

b) Secțiunea de Exercițiu, Categoria B: 
- Mențiune: Crețu Roberta Andreea (VIII A, prof. Ionescu Ionela Milvia). 

 La Concursul național interdisciplinar de limba și literatura română și religie 
„Cultură și spiritualitate românească” (înscris în Calendarul concursurilor 
naționale școlare finanțate de către M.E.N. – 2019, secțiunea 2: Concursuri 
școlare interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 48), etapa județeană, 31 
martie 2019:  

- Premiul al II-lea: Popescu Petra Daria (VIII B, prof. Ionescu Ionela 
Milvia și Dinulescu Bianca Violeta); 

- Premiul al III-lea: Romanescu Lavinia Mihaela (VII A, prof. Ionescu 
Ionela Milvia și Dinulescu Bianca Violeta); 

- Mențiune: Țîrvelea Maria (VI A, prof. Pătrășcoiu Ileana și Dănășel 
Iulian). 

 La Concursul național de creație literară „Tinere Condeie” (înscris în 
Calendarul activităților educative naționale finanțate de către M.E.N. – 2019, 
poziția 24), etapa județeană, mai, 2019:  

a) Secțiunea „Dramaturgie”: 
- Locul II:   Țaiga Bocșe Delia Roxana (VII C, prof. Părtășcoiu Ileana); 
- Locul III: Dănășel Alexandra Gabriela (VII C, prof. Părtășcoiu Ileana). 

b) Secțiunea „Proză”: 
- Mențiune: Udriște Flavius Victor  (VII B, prof. Săvescu Adriana). 

c) Secțiunea „Eseistică”: 
- Mențiune: Cîrlea Andreea Denisa (VIII A, prof. Săvescu Adriana). 

 La Festivalul internațional de creație și interpretare „Ana Blandiana”, ediția 
a VIII-a  (înscris în Calendarul activităților educative naționale fără finanțare 
M.E.N. – 2019, Domeniul cultural artistic – literatură, poziția 65), etapa 
internațională, Brăila, mai, 2019: 

a) Secțiunea Proză – gimnaziu: 
- Premiul I: Dănășel Alexandra Gabriela (VII C, prof. Părtășcoiu Ileana); 
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- Mențiune: Coiculescu Elena Roxana (VIII A, prof. Săvescu Adriana). 
b) Secțiunea Critică – gimnaziu: 

- Premiul I: Țaiga Bocșe Delia Roxana (VII C, prof. Părtășcoiu Ileana); 
- Mențiune: Dobromir Dumitru Andrei (VIII A, prof. Săvescu Adriana); 
- Premiul special „Ana Blandiana”: Oprișor Tanya Melissa (VIII B, prof. 

Ionescu Ionela Milvia). 
 La Concursul din cadrul proiectului regional „De la tipar la cartea tipărită” 

(înscris în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene fără 
finanțare M.E.N. - 2019, Domeniul cultural artistic – literatură, poziția 1156), etapa 
regională, Târgu-Jiu, jud. Gorj, mai, 2019: 

- Locul II: Sârbu Elena Mara (V B, prof. Săvescu Adriana). 
 La Concursul regional de creație literară „George Tutoveanu”, ediția a XI-a 

(înscris în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene fără 
finanțare M.E.N. - 2019, Domeniul cultural artistic – literatură, poziția 2221), etapa 
regională, Bârlad, jud. Vaslui, mai, 2019: 

- Premiul al II-lea: Oprișor Tanya Melissa (VIII B, prof. Ionescu Ionela 
Milvia). 

 La Festivalul Național de Literatură pentru Copii și Tineret „Cezar Petrescu”, 
ediția a X-a, Bușteni, 31 mai – 2 iunie 2019: 

- Locul III: Oprișor Tanya Melissa (VIII B, prof. Ionescu Ionela Milvia). 
 La Concursul de creație literară din cadrul Conferinței Internaționale 

UNIFERO, ediția a XII-a, 19-21 iulie 2019, Târgoviște: 
- Premiul al II-lea: Ionescu Cezara Ștefania (V A, prof. Ionescu Ionela 

Milvia). 
 
B. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 
- La matematică, din 26 de elevi înscrişi, 9 elevi s-au calificat la etapa 

locală, iar 5 dintre aceştia s-au calificat la etapa judeţeană. Au obţinut 
Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică următorii elevi: 
Neacşu Mihnea (cls. a VIII-a B), Ciobotea Alicea Maria (cls. a VII-a C) şi 
Cîrlea Nicolae (cls. a VII-a A). 

 
- La fizică, din 12 elevi înscrişi la etapa pe şcoală, 5 elevi s-au calificat la 

etapa judeţeană. Dintre aceştia cel mai bun rezultat fiind obţinut de 
elevul Neacşu Mihnea (cls. a VIII-a B), acesta ocupând locul 4 (Menţiune). 

 
- La chimie, elevul Neacşu Mihnea (cls. a VIII-a B) s-a calificat la etapa 

judeţeană, unde s-a clasat pe locul 5 (Menţiune). 
 

- La faza judeţeană a Concursului Naţional de Biologie „George Emil 
Palade” elevii îndrumaţi de d-na prof. Antonache Cornelia au obţinut 4 
Menţiuni (două la cls. a V-a şi două la cls. a VI-a). 

- Tot la biologie, eleva Popescu Andreea (cls. a VIII-a A) a obţinut Premiul 
al III-lea la Concursul Naţional „România tuturor copiilor!”, iar eleva 
Ionescu Cezara (cls. a V-a A) a obţinut Premiul I la Concursul Judeţean 
„Respect pentru diversitate”. 
 

- La informatică, o mare parte dintre elevii şcolii noastre, aflaţi sub 
îndrumarea d-nei prof. Ciobea Maria au participat la Evenimentul 
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organizat la nivel internaţional „Ora de programare” (“Hour of code”), cu 
participanţi din peste 180 de ţări. 
 

C. RELIGIE 
 
-  Concursul Interdisciplinar   ”Cultură  și  spiritualitate  românească” 

desfășurat la Târgu-Jiu, în  martie  2019. Au  fost  premiaţi  elevii: 

- POPESCU  PETRA-DARIA - cls. a VIII –a – Premiul  II. 

- ROMANESCU  LAVINIA - cls. a VII-a – Menţiune. 

- Concursul ”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN SPAŢIUL 

MULTICULTURAL ROMÂNESC”, la  Iași în  decembrie 2018 cu premiile: 

- BUNECI  PETRISELIA – PREMIUL  I 

- HUIANU  FABIANA – PREMIUL  II 

- BOTIZ  SARA – MENŢIUNE 

- DĂNĂIAŢĂ  MELISA – PREMIUL  DE  PARTICIPARE 

- ANGHEL  FRANCESCA – PREMIUL  DE  PARTICIPARE. 

 -    Concursul ,,PE  URMELE  TRADIȚIEI ȘI CULTULUI ORTODOX’’,  Malovăț: 

- HUIANU  FABIANA – PREMIUL I 

- DĂNĂŞEL  ALEXANDRA – PREMIUL I 

- BĂRAN  DENIS – PREMIUL III. 

 
D. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 
D-na prof. înv. primar Nistorescu Norica a participat cu elevii clasei a II-a B la 

următoarele concursuri:  
- Concursul Comper Mate și Limba Română  

 - Concursul Național de creație artistico-plastică ,,Târg de mărțișoare” 
(Negrea Ariana-Maria – locul I) 
 - Concursul Interjudețean ,,Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul 
multicultural” (Marinoiu Laura – premiul I; Mitulescu Antonia – premiul III). 
 - Concursul Regional Interdisciplinar Super IQ  - (Marinoiu Laura – Premiul 
Special pentru cel mai mare punctaj obținut la matematică) 

- Concursul Regional „Mate +” – etapa județeană ( Păuna Mihai – Premiul I; 
Marinoiu Laura – Premiul I și Negrea Ariana – premiul III) 

- Concursul Regional „Mate +” – etapa regională (Marinoiu Laura – Premiul 
III) 

- Concursul Național „Tradiții multiculturale pascale” (Vîlceanu Nicolas – 
Premiul I; Handoreanu David-Nicolae – Premiul II; Bondoc Maria-Ryana – Premiul III) 

- Concursul Interjudețean de artă plastică „Aprilie în strai de sărbătoare” 
- Proiectul Educațional „Sărbătoarea Paștelui în sufletul meu” 

(Berbeteocu Bogdan – Premiul II; Bondoc Ryana – Premiul special) 
- Concursul Național „Eu citesc, tu...mai citești?” 
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 D-na prof. înv. primar Toropu Vasilica a participat cu elevii clasei a III-a B la 
următoarele concursuri: 
- Concursul Comper Matematică și Limba Română  
- Concursul  naţional de creație artistico-plastică ,,Târg de mărțișoare”- Galați 
(Beloiu Rebeca – locul I) 
- Concursul Regional „Mate +” – etapa județeană ( Anghel Francesca – Premiul II; 
Buneci Petriseria– Premiul I; Botiz Sara – Premiul I și Tițu Damiana  – premiul I) 
- Concursul Regional „Mate +” – etapa regională (Tițu Damiana – Premiul I; Anghel 
Francesca – Premiul I) 
- Concursul Național „Tradiții multiculturale pascale” 
- Concursul Interjudețean de artă plastică „Aprilie în strai de sărbătoare” 
- Proiectul Educațional „Sărbătoarea Paștelui în sufletul meu” 
- Concursul Național „Eu citesc, tu...mai citești?” 

  
D-ra prof. înv. primar Cazan Catinca a participat cu elevii clasei a III-a B la 

următoarele concursuri: 
- Concursul Comper Mate și Limba Română  

Concursul  naţional de creație artistico-plastică ,,Târg de mărțișoare”- Galați 
locul I 

- Concursul Regional „Mate +” – etapa județeană– premiul I 
- Concursul Regional „Mate +” – etapa regională Premiul I 
- Concursul Național „Tradiții multiculturale pascale” 
- Concursul Interjudețean de artă plastică „Aprilie în strai de sărbătoare” 
- Proiectul Educațional „Sărbătoarea Paștelui în sufletul meu” – premiul I și 
premiul III 
- Concursul Național „Eu citesc, tu...mai citești?” 
- Concursul Gazeta Matematică Junior – Premiul I și II 

 
D-na prof. înv. primar Dumitrașcu Alina a participat la următoarele concursuri: 
 PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN -,, DESPRE PĂDURE, PRIN ARTELE 

VIZUALE ,, ŞC.GIMNAZIALĂ NR.2 HUNEDOARA 
-PREMIUL III –ZĂLOG PATRICIA  
-DIPLOMĂ DE PARTICIPARE –ALEXANDRESCU BEATRIS, LUBEN DIANA, 
STEGĂRESCU FLAVIUS ,  

 CONCURSUL ZONAL ,, ARIPI DE ANOTIMP ,, ETAPA ,, ARIPI DE FRUNZE 
,, ŞC.GIMNAZIALĂ NR 1 POARTA ALBĂ , JUD CONSTANŢA 

-PREMIUL II – RĂDULEA ANA , - PICTURĂ  
-PREMIUL III – ZĂLOG PATRICIA –DESEN  
-PREMIUL II - ALEXOIU DAMIAN – COLAJ 
-PREMIUL III- PĂTRĂŞCOIU ANDRADA –COLAJ  

     CONCURSUL  JUDEŢEAN ,, POVEŞTILE COPILĂRIEI ,, GRĂDINIŢA CU 
P.P.NR.2 PAŞCANI , JUD IAŞI 

-PREMIUL II – PREDA DARIA – CREAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ  
-MENŢIUNE –ZĂLOG PATRICIA –CREAŢII LITERARE  
- DIPLOMĂ DE PARTICIPARE – RĂDULEA ANA , CLOŞAN ALBERT , 
PĂTRĂŞCOIU ANDRADA , ALEXOIU DAMIAN ,  

 CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢII ARTISTICO-PLASTICE -,, PRIN 

FORMĂ ŞI CULOARE , O ŞANSĂ PENTRU FIECARE ,, CSEI AL.ROŞCA , 

LUGOJ , JUD.TIMIŞ 
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 CONCURSUL JUDEŢEAN ,, TRĂIM ŞI SIMŢIM ROMÂNEŞTE ,, ŞC 

GIMNAZIALĂ NR 25 , BRAŞOV 

 CONCURSUL JUDEŢEAN ,, NOI VREM SĂ NE UNIM CU ŢARA ,, 

ŞC.GIMNAZIALĂ CILIBIA ŞI ŞC.GIMNAZIALĂ GĂLBINAŞI , BUZĂU 

 CONCURSUL ,, FANTEZII DE HÂRTIE ÎN ROŞU , GALBEN ŞI ALBASTRU ,, 

-PROIECTUL NAŢIONAL –FESTIVALUL DE ORIGAMI ,, COCORUL , 

ŞC.GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI , JUD.BACĂU 

 CONCURSUL REGIONAL ,, COPILĂRIA-CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE ,, 

JUD.BUZĂU  

 CONCURSUL REGIONAL ,, POVESTE DE FAMILIE ,, RM.SĂRAT , JUD 

BUZĂU 

 CONCURSUL MATE + TARGU –JIU, - PREMII I LA FAZELE LOCALA, 

JUDETEANA SI REGIONALA , ADEV.CADRU DIDACTIC  

 CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢII ARTISTICO-PLASTICE -,, PRIN 

FORMĂ ŞI CULOARE , O ŞANSĂ PENTRU FIECARE ,, CSEI AL.ROŞCA , 

LUGOJ , JUD.TIMIŞ- PARTENERIAT , ADEVERINTA , DIPLOMA CADRU 

DIDACTIC, 2 PREMII II SI 1 PREMIU PARTICIPARE 

 CONCURSUL INTERJUDETEAN -,, POVESTEA MARTISORULUI ,, 

SC.GIMNAZIALA STROIESTI , SUCEAVA –PARTENERIAT , ADEV.CADRU 

DIDACTIC, PREMIILE I, II, III 

 CONCURSUL REGIONAL ,, TARGUL FLORIILOR ,, SC.GIMNAZIALA ,, 

SF.NICOLAE,, TG-JIU-ADEV.CADRU DIDACTIC, 1 MENTIUNE, 1 DIPLOMA 

PARTICIPARE 

 CONCURSUL REGIONAL ,,DIN IMAGINI, CUVANT SI CULOARE, FAURIM 

MARTISOARE ,, SC.GIMNAZIALA ,, SF.STELIAN,, GALATI- PARTENERIAT 

, ADEV.CADRU DIDACTIC, 1 MENTIUNE , 5 DIPLOME PARTICIPARE 

 CONCURSUL INTERNATIONAL DE MATEMATICA – CANGURUL –

DIPLOMA CADRU DIDACTIC , 3 PREMII I , 7 PREMII DE PARTICIPARE 

 CONCURSUL INTERNATIONAL POVESTILE CANGURULUI –DIPLOMA SI 

ADEV.CADRU DIDACTIC , 5 PREMII EXCELENT , 5 PREMII FOARTE BINE 

, 3 PREMII BINE  

 CONCURSUL JUDEŢEAN ,, TRĂIM ŞI SIMŢIM ROMÂNEŞTE ,, ŞC 

GIMNAZIALĂ NR 25 , BRAŞOV 

 CONCURSUL JUDEŢEAN ,, NOI VREM SĂ NE UNIM CU ŢARA ,, 

ŞC.GIMNAZIALĂ CILIBIA ŞI ŞC.GIMNAZIALĂ GĂLBINAŞI , BUZĂU 

 SIMPOZION , CONCURS-EXPOZIŢIE NAŢIONALĂ ,, CULORILE 

COPILĂRIEI ,, GRĂD.CU P.P. ,, LUMEA COPIILOR ,, TG -JIU , JUD GORJ -  

 CONCURSUL JUDETEAN DE CREATIE ,, SURAS DE PRIMAVARA ,, -GPP 

NR.8 TG-JIU 

 CONCURS/SIMPOZION INTERJUDETEAN ,, COPILARIA-O LUME 

MINUNATA ,, SC.GIMNAZIALA NR.1 NEGOMIR  

 CONCURS SI SIMPOZION INTERJUDETEAN ,, IN ASTEPTAREA 

PASTELUI-TRADITII PASCALE ,, GPN NR.1 NANOV, TELEORMAN  

 CONCURS INTERJUDETEAN ,, PRIMAVARA-ANOTIMPUL GINGASIEI SI 

AL PURITATII SUFLETESTI ,, GPP.,,DUMBRAVA MINUNATA 

,,DAMBOVITA,, -PARTENERIAT , ADEV.CADRU DIDACTIC, 1 PREMIU  
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 FESTIVALUL NAŢIONAL ,, INTERCULTURALITATE ŞI SPIRITUALITATE ,, 

ŞC.GIMNAZIALĂ ,,I.D.SÎRBU,,PETRILA , JUD.HUNEDOARA 

 CONCURS NAŢIONAL ,, EMINESCU –CULOARE ŞI CUVÂNT ,, COLEGIUL 

TEHNOLOGIC SPIRU HARET,, PIATRA NEAMŢ , JUD.NEAMŢ  

 

REZULTATELE CONCURSULUI COMPER – Limba și literatura română 

 
PROF. NISTORESCU NORICA – cls. a II-a B 
 
 Etapa I 
 
MARINOIU LAURA-MARIA 

  

 
 
100 puncte 

 
 
Premiul I 

NEGREA ARIANA-MARIA 
  

100 puncte Premiul I 

DANAIATA LORENA 
  

100 puncte Premiul I 

BONDOC MARIA-RYANA 
  

90 puncte Premiul II 

DRAGOMIR ANTONIA-ALEXANDRA 
  

90 puncte Premiul II 

NEDELCU ROBERT-STEFAN 
  

90 puncte Premiul II 

IORDACHE DAVID 
  

90 puncte Premiul II 

HANDOREANU DAVID-NICOLAE 
  

90 puncte Premiul II 

VACARETU STEFAN-IONUT 
  

90 puncte Premiul II 

DANASEL DARIAN-CONSTANTIN 
  

85 puncte Premiul II 

MARCULESCU GEORGIANA-ANISIA 
  

85 puncte Premiul II 

BERBETEOCU BOGDAN 
  

85 puncte Premiul II 

GUTESCU STEFANIA-KARINA 
  

85 puncte Premiul II 

PAUNA MIHAI 
  

85 puncte Premiul II 

TIMAR STEFANIA-CRISTIANA 
  

85 puncte Premiul II 

MOCAI SARA-MARIA 
  

80 puncte Premiul III 

 
 
Etapa a II-a  
 

MARINOIU LAURA-MARIA 
  

100 puncte Premiul I 

NEGREA ARIANA-MARIA 
  

100 puncte Premiul I 

MARCULESCU GEORGIANA-
ANISIA   

95 puncte Premiul I 

PAUNA MIHAI 
  

95 puncte Premiul I 

HANDOREANU DAVID-NICOLAE 
  

95 puncte Premiul I 

MOCAI SARA-MARIA 
  

90 puncte Premiul II 

VILCEANU NICOLAS-MADALIN 
  

90 puncte Premiul II 

BERBETEOCU BOGDAN 
  

80 puncte Premiul III 

DANAIATA LORENA 
  

80 puncte Premiul III 

PIRVULET PATRIC-STEFAN 
  

80 puncte Premiul III 

BONDOC MARIA-RYANA 
  

75 puncte Premiul III 

DANASEL DARIAN-CONSTANTIN 
  

75 puncte Premiul III 

FOTESCU BEATRICE-NICOLETA 
  

75 puncte Premiul III 

TIMAR STEFANIA-CRISTIANA 
  

75 puncte Premiul III 



76 

 

 
Etapa Națională 
 
MARINOIU LAURA-MARIA                                                100 puncte      Premiul I 
NEGREA ARIANA-MARIA                                                  100 puncte      Premiul I 
PROF. TOROPU VASILICA CLS a III-a B 
 
Etapa I 
 

ANGHEL MARIA FRANCESCA 
  

100 puncte Premiul I 

BOTIZ SARA ANDREEA 
  

100 puncte Premiul I 

BUNECI MIRIAM PETRISELIA 
  

100 puncte Premiul I 

GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN 
  

100 puncte Premiul I 

TITU MARIA DAMIANA 
  

100 puncte Premiul I 

HUIANU MARIA FABIANA 
 
        90 puncte Premiul II 

IOSIF ANDREEA SANZIANA 
  

90 puncte Premiul II 

MURARU MARIA DENISA 
  

85 puncte Premiul II 

ANDREI DAVID CONSTANTIN 
  

80 puncte Premiul III 

DICU ALEXANDRA IONELA 
  

80 puncte Premiul III 

EMANCIPATU MARA ELENA 
  

80 puncte Premiul III 

VILCEANU ALEXANDRA VALENTINA 
  

80 puncte Premiul III 

BALANESCU PATRICK EDUARD VASILE 
  

75 puncte Premiul III 

CIOBOTEA DRAGOS IONUT 
  

75 puncte Premiul III 

DOICARU MARIA SARA 
  

75 puncte Premiul III 

MITITICA DENIS MIHAITA 
  

75 puncte Premiul III 

 
Etapa a II-a 
 

ANGHEL MARIA FRANCESCA 
  

100 puncte Premiul I 

BOTIZ SARA ANDREEA 
  

100 puncte Premiul I 

BUCALAE DENISA GABRIELA 
  

100 puncte Premiul I 

BUNECI MIRIAM PETRISELIA 
  

100 puncte Premiul I 

GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN 
  

100 puncte Premiul I 

HUIANU MARIA FABIANA 
  

100 puncte Premiul I 

IOSIF ANDREEA SANZIANA 
  

100 puncte Premiul I 

TITU MARIA DAMIANA 
  

100 puncte Premiul I 

VILCEANU ALEXANDRA VALENTINA 
  

100 puncte Premiul I 

ANDREI DAVID CONSTANTIN 
 
    85 puncte Premiul II 

BELOIU REBECA STEFANIA 
  

85 puncte Premiul II 

DOICARU MARIA SARA 
  

85 puncte Premiul II 

BALANESCU PATRICK EDUARD VASILE 
  

80 puncte Premiul III 

DICU ALEXANDRA IONELA 
  

80 puncte Premiul III 

MURARU MARIA DENISA 
  

80 puncte Premiul III 

ANGHELINA MIRUNA 
  

80 puncte Premiul III 
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Etapa Națională 
 
GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN                                 100 puncte             Premiul I 
ANGHEL MARIA FRANCESCA                                      95 puncte             Premiul I 
BOTIZ SARA ANDREEA                                                 95 puncte             Premiul I 
BUNECI MIRIAM PETRISELIA                                       90 puncte             Premiul II 
TITU MARIA DAMIANA                                                   90 puncte             Premiul II    
 
PROF. DUMITRASCU ALINA – CLS. a II-a A 
 
Etapa I 
 

ALEXOIU DAMIAN                   Premiul I   

ZALOG PATRICIA                    Premiul I 

PATRASCOIU ANDRADA        Premiul II 

RADULEA IOANA                     Premiul II 

STEGARESCU FLAVIUS          Premiul II  

GIURCĂ BIANCA                      Premiul III 
 
Etapa II 
 

ZALOG PATRICIA 
   

Premiul I 

ALEXOIU DAMIAN 
   

Premiul II 

MODOIANU ANDREEA 
   

Premiul II 

PATRASCOIU ANDRADA 
   

Premiul II 

PREDA DARIA 
   

Premiul II 

RADULEA IOANA 
   

Premiul II 

STEGARESCU FLAVIUS 
   

Premiul II 

MIHAILA BALTATOIU MARIO 
   

Premiul III 

 
 
ÎNV. CAZAN CATINCA – CLS. a II-a A 
 
Etapa I 
 

MARINESCU NISTOR DAVID  Premiul I 
NICOLAE                                  

GIURCA CRISTINA STEFANIA   Premiul I 
 

IONESCU ANDREI                             -//- 
 

CRACIUN ALEXANDRU                     -//- 
 

POPESCU DARIA MARIA                  -//- 
 

AVRAMESCU ANDRESSA          Premiul II 
 

COROBEA CIOBOIU FABIAN PETRE   -//- 
 

VOICHITONIU ALEXANDRA MIHAELA -//- 
 

EFRIM LUCAS ALEXANDRU        Premiul III 
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Etapa II 
 
MARINESCU NISTOR DAVID NICOLAE                       Premiul I 
AVRAMESCU ANDRESSA                                            Premiul I 
IONESCU ANDREI                                                         Premiul I 
EFRIM LUCAS ALEXANDRU                                         Premiul I 
POPESCU DARIA MARIA                                              Premiul I 
COROBEA CIOBOIU FABIAN PETRE                           Premiul II 
GIURCA CRISTINA STEFANIA                                     Premiul II 
CRACIUN ALEXANDRU                                                Premiul III 
VOICHITONIU ALEXANDRA MIHAELA                        Premiul III 
PUPAZAN MARIUS STEFAN                                        Premiul III 
 
Etapa Națională 
 
MARINESCU NISTOR DAVID NICOLAE                   Premiul II 

PROF. DODENCIU OANA – CLS. a III-a C 
 
Etapa I 

 
 
 
 
 

   

 

CIUDIN PETRA SERENA                            Premiul I 

DAIANU SARAH CAMERON                            -//- 

LUBEN ANDREEA ISABELA                       Premiul II 

ANGHEL BIANCA STEFANIA                             -//- 

CIOVEIE ROBERT GHEORGHE                        -//- 

GHINEA GABRIELA-ANNEMONA-BEATRICE  -//- 

CIUCUR FABIAN CONSTANTIN                 Premiul III 

FUDULACHE IULIANA ARIANA                          -//- 

ZGOVANCU MATEEA-MARIA                             -//- 

STOICA RAYSA- PATRICIA                                -//- 

TANTAN DENISA-ELENA                                    -//- 
 
Etapa II 
 

CIUCUR FABIAN CONSTANTIN 
   

Premiul I 

DAIANU SARAH CAMERON 
   

Premiul I 

STOICA RAYSA- PATRICIA 
   

Premiul I 

CIUDIN PETRA SERENA 
   

Premiul II 

ANGHEL BIANCA STEFANIA 
   

Premiul II 

FUDULACHE IULIANA ARIANA 
   

Premiul II 

GHINEA GABRIELA-ANNEMONA- BEATRICE 
   

Premiul II 

CIOVEIE ROBERT GHEORGHE 
   

Premiul III 

DINEI DANIEL 
   

Premiul III 

TANTAN DENISA-ELENA 
   

Premiul III 

LUBEN ANDREEA ISABELA 
   

Premiul III 

ZGOVANCU MATEEA-MARIA 
   

Premiul III 
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INST. STĂNOIU LORENA – CLS. a IV-a A 
 
Etapa I 
 

TATOMIRESCU IOANA SARA     Premiul I 
    

CRISU ANDRADA GEORGIANA  -//- 
    

CAPRITA ILONA MARIA   Premiul II 
    

DANAIATA SANDRA MELISA -//- 
    

DOBRESCU IOANA TEODORA -//- 
    

POPESCU JOSEPHINE  -//- 
    

AVRAMESCU STEFANIA   -//- 
    

BOJINCA RAUL CRISTIAN  -//- 
    

DAMENOIU ALEXIA ELENA  -//- 
    

GHERGHE PETRA BEATRICE   -//- 
    

PIRVUTOIU PATRIK VLADUT  -//- 
    

TOROPU ALEXIA MARIA -//- 
    

VILCU VLAD MIHAI -//- 
    

BALA EVELINA MARIA    Premiul III 
    

PATRASCOIU DAVID NICOLAE -//- 
    

PISC TEODORA ALEXIA -//- 
    

PREDESCU DIMITRIE EMANUEL -//- 
    

TODIRISCA NORKIS BEATRICE -//- 
 
Etapa II 
 
BALA EVELINA MARIA                                  Premiul I 
BOJINCA RAUL CRISTIAN                            Premiul I 
CRISU ANDRADA GEORGIANA                   Premiul I  
DANAIATA SANDRA MELISA                        Premiul  I 
I PATRASCOIU DAVID NICOLAE                  Premiul I  
PISC TEODORA ALEXIA                               Premiul I  
POPESCU JOSEPHINE                                 Premiul I  
TATOMIRESCU IOANA SARA                       Premiul I 
TODIRISCA NORKIS BEATRICE                   Premiul I 
VILCU VLAD MIHAI                                        Premiul I 
AVRAMESCU STEFANIA                               Premiul I 
CAPRITA ILONA MARIA                                 Premiul I 
DAMENOIU ALEXIA ELENA                           Premiul I 
GHERGHE PETRA BEATRICE                       Premiul I 
PINISOARA VIOREL MIHAI                            Premiul I 
PIRVUTOIU PATRIK VLADUT                        Premiul I 
PREDESCU DIMITRIE EMANUEL                  Premiul I  
TOROPU ALEXIA MARIA                                Premiul I 
CIUCA STEFAN VALENTIN                            Premiul II 
DANAIATA ANDREEA GEORGIANA              Premiul II 
DOBRESCU IOANA TEODORA                      Premiul II  
FUSARIU GIULIA GABRIELA                          Premiul II  
HURLBUT RAYYAN ALEXANDRU                  Premiul II 
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POPESCU ERIKA STEFANIA                          Premiul III 
 
Etapa Națională 
 
TATOMIRESCU IOANA SARA                        Premiul I  
 
 

CONCURSUL COMPER - MATEMATICĂ 

 
PROF. DUMITRASCU ALINA – CLS. a II-a A 
 
Etapa I 
 

ALEXOIU DAMIAN Premiul I 
    

RADULEA IOANA  -//- 
    

STEGARESCU FLAVIUS  -//- 
    

ZALOG PATRICIA   -//- 
    

GIURCA BIANCA  -//- 
    

MIHAI MARIO  -//- 
    

PATRASCOIU ANDRADA  -//- 
    

VASILE ISABELA  -//- 
    

ALEXANDRESCU BEATRIS Premiul II 
    

ARBAGIC DENIS  -//- 
    

MIHAILA BALTATOIU MARIO  -//- 
    

MODOIANU ANDREEA  -//- 
    

PREDA DARIA   Premiul III 
 
Etapa II 
 

ALEXOIU DAMIAN 
   

Premiul I 

STEGARESCU FLAVIUS 
   

Premiul I 

PATRASCOIU ANDRADA 
   

Premiul I 

VASILE ISABELA 
   

Premiul II 

GIURCA BIANCA 
   

Premiul II 

ZALOG PATRICIA 
   

Premiul II 

 
 
Etapa Națională 
 
ALEXOIU DAMIAN                                         Premiul I 
STEGARESCU FLAVIUS                               Premiul II 

    

 

 
PROF. NISTORESCU NORICA – cls. a II-a B 
 
 Etapa I 
 

BONDOC MARIA-RYANA 
  

100 puncte Premiul I 

PAUNA MIHAI 
  

100 puncte Premiul I 
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IORDACHE DAVID 
  

95 puncte Premiul I 

HANDOREANU DAVID-NICOLAE 
  

95 puncte Premiul I 

MARINOIU LAURA-MARIA 
  

85 puncte Premiul II 

DANAIATA LORENA 
  

85 puncte Premiul II 

NEGREA ARIANA-MARIA 
  

80 puncte Premiul III 

MOCAI SARA-MARIA 
  

80 puncte Premiul III 

DANASEL DARIAN-CONSTANTIN 
  

75 puncte Premiul III 

BERBETEOCU BOGDAN 
  

75 puncte Premiul III 

 
Etapa a II-a  
 

MARINOIU LAURA-MARIA 
  

95 puncte Premiul I 

NEGREA ARIANA-MARIA 
  

95 puncte Premiul I 

BERBETEOCU BOGDAN 
  

85 puncte Premiul II 

PAUNA MIHAI 
  

85 puncte Premiul II 

HANDOREANU DAVID-NICOLAE 
  

80 puncte Premiul III 

 
PROF. TOROPU VASILICA CLS a III-a B 
 
Etapa I   

ANGHEL MARIA FRANCESCA 
  

100 puncte Premiul I 

GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN 
  

100 puncte Premiul I 

IOSIF ANDREEA SANZIANA 
  

100 puncte Premiul I 

BOTIZ SARA ANDREEA 
  

80 puncte Premiul III 

BUNECI MIRIAM PETRISELIA 
  

80 puncte Premiul III 

HUIANU MARIA FABIANA 
  

75 puncte Premiul III 

MITITICA DENIS MIHAITA 
  

75 puncte Premiul III 

TITU MARIA DAMIANA 
  

75 puncte Premiul III 

 
Etapa a II-a     

 
ANGHEL MARIA FRANCESCA   

100 puncte Premiul I 

BOTIZ SARA ANDREEA 
  

100 puncte Premiul I 

BUNECI MIRIAM PETRISELIA 
  

100 puncte Premiul I 

DICU ALEXANDRA IONELA 
  

100 puncte Premiul I 

DOICARU MARIA SARA 
  

100 puncte Premiul I 

GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN 
  

100 puncte Premiul I 

IOSIF ANDREEA SANZIANA 
  

100 puncte Premiul I 

TITU MARIA DAMIANA 
  

100 puncte Premiul I 

HUIANU MARIA FABIANA 
  

95 puncte Premiul I 

ANDREI DAVID CONSTANTIN 
  

80 puncte Premiul III 

BALANESCU PATRICK EDUARD 
VASILE   

80 puncte Premiul III 

MITITICA DENIS MIHAITA 
  

80 puncte Premiul III 

MURARU MARIA DENISA 
  

80 puncte Premiul III 

VILCEANU ALEXANDRA VALENTINA 
  

75 puncte Premiul III 
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Etapa Nationala 
 
GHIGULESCU MIRCEA LUCIAN                                     100 puncte      Premiul I 
IOSIF ANDREEA SANZIANA                                              95 puncte      Premiul I 
ANGHEL MARIA FRANCESCA                                          90 puncte       Premiul II 
    
ÎNV. CAZAN CATINCA – CLS. a II-a A 
 
Etapa I 
 

MARINESCU NISTOR DAVID NICOLAE                Premiul I 
    

POPESCU DARIA MARIA                                             -//- 
    

GIURCA CRISTINA STEFANIA                                     -//- 
    

AVRAMESCU ANDRESSA                                            -//- 
    

IONESCU ANDREI                                                         -//- 
    

EFRIM LUCAS ALEXANDRU                                  Premiul II 
    

COROBEA CIOBOIU FABIAN PETRE                           -//- 
    

VOICHITONIU ALEXANDRA MIHAELA                         -//- 
 
Etapa II 
 

MARINESCU 
NISTOR DAVID 
NICOLAE 

   
Premiul I 

IONESCU ANDREI 
   

Premiul I 

EFRIM LUCAS 
ALEXANDRU    

Premiul I 

AVRAMESCU 
ANDRESSA    

Premiul 
II 

POPESCU DARIA 
MARIA    

Premiul 
II 

COROBEA CIOBOIU 
FABIAN PETRE    

Premiul 
III 

CRACIUN 
ALEXANDRU    

Premiul 
III 

GIURCA CRISTINA 
STEFANIA    

Premiul 
III 

VOICHITONIU 
ALEXANDRA 
MIHAELA 

   
Premiul 
III 

 

    

 
Etapa Națională 
 
MARINESCU NISTOR DAVID NICOLAE               Premiul I 
 
 
 
 



83 

 

PROF. DODENCIU OANA – CLS. a III-a C 
 
Etapa I 
 

DAIANU SARAH CAMERON       Premiul I 

ANGHEL BIANCA STEFANIA       Premiul III 
 
Etapa II 
 

DAIANU SARAH CAMERON 
   

Premiul II 

CIOVEIE ROBERT GHEORGHE 
   

Premiul II 

ANGHEL BIANCA STEFANIA 
   

Premiul III 

GHINEA GABRIELA-
ANNEMONA- BEATRICE    

Premiul III 

LUBEN ANDREEA ISABELA 
   

Premiul III 

 
 

 
INST. STANOIU LORENA – CLS. a IV-a A 
 

Etapa I 
 
AVRAMESCU STEFANIA                     Premiul I 

BALA EVELINA MARIA                               -//- 

BOJINCA RAUL CRISTIAN                         -//- 

CAPRITA ILONA MARIA                             -//- 

CRISU ANDRADA GEORGIANA                -//- 

DAMENOIU ALEXIA ELENA                      -//- 

DANAIATA SANDRA MELISA                    -//- 

DOBRESCU IOANA TEODORA                -//- 

PIRVUTOIU PATRIK VLADUT                   -//- 

PISC TEODORA ALEXIA                           -//- 

TATOMIRESCU IOANA SARA                   -//- 

TODIRISCA NORKIS BEATRICE               -//- 

VILCU VLAD MIHAI                                    -//- 

POPESCU JOSEPHINE                             -//- 

PREDESCU DIMITRIE EMANUEL             -//- 

GHERGHE PETRA BEATRICE            Premiul II 

TOROPU ALEXIA MARIA                           -//- 

PATRASCOIU DAVID NICOLAE                 -//- 

HURLBUT RAYYAN ALEXANDRU      Premiul III 

POPESCU ERIKA ȘTEFANIA                      -//- 
 
Etapa II 
 

CAPRITA ILONA MARIA 
   

Premiul I 

CRISU ANDRADA GEORGIANA 
   

Premiul I 
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DANAIATA SANDRA MELISA 
   

Premiul I 

DOBRESCU IOANA TEODORA 
   

Premiul I 

AVRAMESCU STEFANIA 
   

Premiul I 

BALA EVELINA MARIA 
   

Premiul I 

PISC TEODORA ALEXIA 
   

Premiul I 

POPESCU JOSEPHINE 
   

Premiul I 

BOJINCA RAUL CRISTIAN 
   

Premiul II 

CIUCA STEFAN VALENTIN 
   

Premiul II 

DAMENOIU ALEXIA ELENA 
   

Premiul II 

FUSARIU GIULIA GABRIELA 
   

Premiul II 

GHERGHE PETRA BEATRICE 
   

Premiul II 

PATRASCOIU DAVID NICOLAE 
   

Premiul II 

PREDESCU DIMITRIE EMANUEL 
   

Premiul II 

TATOMIRESCU IOANA SARA 
   

Premiul II 

TOROPU ALEXIA MARIA 
   

Premiul II 

VILCU VLAD MIHAI 
   

Premiul II 

PIRVUTOIU PATRIK VLADUT 
   

Premiul II 

PINISOARA VIOREL MIHAI 
   

Premiul III 

 
Etapa Națională 
 
CRISU ANDRADA GEORGIANA                    Premiul I 
DANAIATA SANDRA MELISA                         Premiul I 
DOBRESCU IOANA TEODORA                      Premiul I 
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OFERTA ȘCOLII PRIVIND  DISCIPLINELE OPȚIONALE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019/2020 

Limbă și comunicare: 

Literatura pentru copii 

Lectura și abilitățile de viață 

Comunicare în situații concrete 

Folclorul copiilor etc. 

 Matematică și științe ale naturii: 

Matematică distractivă 

Curiozități din lumea naturii 

Micul inventator 

Natura, prietena mea 

Știința intre real și imaginar 

Călători și călătorii etc. 

   Om și societate: 

Democrația pentru copii 

Istorie și geografie locală 

Tradiții și obiceiuri locale etc. 

  Arte:   

Muzică vocală 

Dans   

Teatru/ artă dramatică  

Sport de echipă: fotbal, handbal, baschet 

Jocuri sportive 

Gimnastică și gimnastică aerobică etc. 

  Tehnologii:   

TIC și Informatică 

Micul gospodar 

Utilizarea aparaturii electrice și electronice etc. 

Consiliere și orientare: 

Rezolvarea conflictelor 

Cum circulăm? 

Educație pentru sănătate  

Tehnici de lectură 

Educație pentru securitatea personală etc.  
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