
 

   

„Primele săgeți ale soarelui ce iese din mare  
aprind în inima noastră flacăra bucuriei de a trăi.”  
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 De două decenii, mai precis din luna iunie a anului 1996, 
şcoala noastră poartă cu mândrie numele scriitorului Jean Bart 
(pseudonimul literar al lui Eugeniu P. Botez ─ fost elev al lui Ion 
Creangă, devenit ofiţer de marină ─ ,  ales de acesta în cinstea 
faimosului navigator flamand din slujba Regelui 
Soare). „Principalul său brevet de liberă trecere pe mările şi 
oceanele posterităţii rămâne Europolis, primul roman românesc 
important despre lumea cosmopolită a porturilor, cu dramele şi 
iluziile sale" (Paul Cernat).  
 Legaţi prin naştere şi destin de ţărmul mării, elevii şi 
cadrele didactice din Şcoala Gimnazială nr. 18 au găsit în 
numele lui Jean Bart expresia legăturii lor cu marea. 
 În semn de preţuire pentru scriitorul Jean Bart, născut la 
28 noiembrie 1874, stins din viaţă la 12 mai 1933, zilele de 10, 
11, 12 mai sunt declarate Zilele Şcolii Gimnaziale nr. 18 „Jean 
Bart” Constanţa. 

 

Echipa Redacțională 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnul profesor de limba engleză Viorel 
Ceoriceanu a sosit în şcoala noastră în 1975, prin 
repartiţie ministerială, ca şef de promoţie al 
Institutului de Învăţământ Superior din Piteşti. În 
1980 a absolvit şi Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine, Universitatea din Bucureşti. Din 1992 are 
gradul didactic I. Între 1983 şi 2007 a fost profesor 
metodist de limba engleză. A fost membru în 
Consiliul consultativ al specialităţii şi în Consiliul 
consultativ al managerilor şcolari, sau membru în 
diverse comisiii de lucru ale Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Constanţa. Din cele 4 decenii de 
activitate didactică la catedră, 3 deceniii a fost 
directorul acestei școli. În anul 2006, pentru 
meritele sale deosebite, a fost distins de către 
Ministerul Educației și Cercetării cu Diploma 
„Gheorghe Lazăr” clasa a II-a. 
 

Care sunt primele dumneavoastră amintiri legate de școală? 
Cum era școala pe vremea când dumneavoastră erați elev? 
 

Primii opt ani de școală 
i-am petrecut într-un sat uitat de 
lume, un loc liniștit, înconjurat 
de păduri, de o frumusețe 
aparte. Școala a fost locul unde 
am trăit pentru prima oară 
bucuria de a descoperi, de a 
învăța. Am mers întotdeauna la 
școală cu plăcere, fără teama 
de profesori, de a lua note mici 
sau de a fi pedepsit. Au fost cei 
mai frumoși ani din viața mea, 
poate și pentru faptul că m-am 
simțit ocrotit și înconjurat de 
grija și  dragostea  părinților  și 
dascălilor deopotrivă. Au urmat 
anii de liceu și apoi  cei  de  
facultate. Deși nu au  fost  ușori, 

au fost ani frumoși de care îmi amintesc cu deosebită plăcere. Toți eram animați de o sete de cunoaștere 
de nepotolit, sete alimentată prin metode subtile, numai de ei știute, de dascălii cu vocație pe care i-am 
avut. A fost perioada unor acumulări cantitative și calitative uriașe, anii în care copilul timid și curios s-a 
transformat treptat în adolescentul plin de optimism, apoi în tânărul responsabil și, în final, în dascălul 
entuziast și încrezător în forțele sale. 
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Ce figuri de dascăli ați reținut în mod deosebit, de la ciclul primar la universitate? 
Aveți o promoție de suflet? Ați avut elevi care să vă impresioneze cu adevărat cu 

abilitățile lor la disciplina dumneavoastră? 
 

„Am avut șansa uriașă de a fi instruit și educat de 
dascăli deosebiți, foarte exigenți, pe alocuri chiar aspri, 

dar corecți și extrem de competenți.” 
 

Îmi amintesc cu stimă și 
recunoștință de dascălii mei, de la 
primul meu învățător, la profesorii de la 
facultate. Am avut șansa uriașă de a fi 
instruit și educat de dascăli deosebiți, 
foarte exigenți, pe alocuri chiar aspri, 
dar corecți și extrem de competenți.   
N-am avut niciodată sentimentul că 
sunt ignorat, discriminat sau 
nedreptățit. Foarte repede realizam că 
sub măștile severe se ascundeau niște 
suflete calde și niște inimi mari, care nu 
transmiteau doar cunoștințe, valori, sau 
formau competențe, dar ofereau, cu 
generozitate, sprijinul și iubirea lor 
necondiționată. Ca dascăl nu pot spune 
că am avut o promoție preferată de 
elevi. I-am tratat, apreciat și iubit pe toți 
elevii în egală măsură. Evident că am 
avut elevi care m-au  impresionat   prin 
 aptitudini deosebite pentru învățarea limbii engleze. Cu aceștia am fost poate mai exigent, i-am motivat și 
stimulat să-și dezvolte abilitățile și talentul cu care erau înzestrați. Trăiesc totuși regretul că nu am reușit, 
deși m-am străduit, să ofer elevilor mei tot atât de mult cât mi-au oferit mie dascălii mei. 

Cum ați descrie evoluția sistemului de învățământ românesc, 
ca profesor, dar și ca părinte sau, mai nou, bunic? 

 
ale societății „furnizând” absolvenții pe care 
aceasta îi dorea, acum pare că ambele merg pe 
drumuri paralele, de multe ori pe contrasens, sau 
că societatea este dintr-un film iar școala dintr-
altul. Nu exista prăpastia actuală dintre 
învățământul rural și cel urban. Copiii de la țară 
aveau șanse reale de a accede la niveluri 
superioare de învățământ după absolvirea 
gimnaziului. Relația școală – familie s-a deteriorat 
constant, fiind acum aproape inexistentă. 
Supraîncărcarea elevilor (număr de ore, programe 
școlare, manuale), subiect de dezbatere la modă, 
pare a fi o problema foarte greu de rezolvat. 

Cei peste 40 de ani de carieră didactică 
desfășurată într-o singură școală mă îndreptățesc 
să afirm că putem vorbi mai degrabă de o 
involuție (regres) decât de o evoluție (progres) a 
sistemului de învățământ din ultimele 4 decenii. O 
simplă comparație între sistemul de învățământ 
din anii 1970-1980, de exemplu, și cel actual este 
total în defavoarea ultimului. Sunt multe 
argumente care pot fi aduse în sprijinul acestei 
opinii, dar mă voi limita numai la câteva. Dacă în 
anii 70-80 societatea și sistemul de învățământ 
erau într-o relativă rezonanță, în sensul că 
societatea   își   definise   cerințele  iar  școala 
satisfăcea într-o mare măsură nevoile de educație 

„Lipsa de profunzime, de realism, de coerență legislativă  
a accentuat starea de provizorat, de neîncredere, de instabilitate și de insecuritate socială,  

cu toate consecințele negative care decurg din acestea.” 
 

Sistemul de formare inițială pe filieră 
didactică era net superior celui de astăzi. 
Universitățile formau dascăli adevărați, cei mai 
mulți cu har și vocație, și nu „personal didactic de 
predare”. Reformele, sau mai bine zis 
pseudoreformele, inițiate după anul 1990, au fost 
mai degrabă experimente, în cea mai mare parte 
eșuate, sau corecții superficiale. Toți miniștrii 
educației, nu mai puțin de 20 în ultimii 25 de ani, 
au căutat să-și pună propria  amprenta  asupra 
sistemului de învățământ prin inițierea de 
programe de reformă, dar fără  rezultate  notabile, 

impresia fiind că se dorea schimbarea doar de 
dragul schimbării. În ciuda faptului că 
învățământul este socotit domeniu prioritar, multe 
dintre problemele școlii au rămas învăluite, dacă 
nu în uitare, cel puțin în discreție și într-o tăcere 
vinovată. În principiu nu este obligatoriu ca un 
program de reformă să  marcheze  simultan  un  
punct de vedere reformator, dar lipsa de 
profunzime, de realism, de coerență legislativă a 
accentuat starea de provizorat, de neîncredere, 
de instabilitate și de insecuritate socială, cu toate 
consecințele negative care decurg din acestea. 
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Sunt și aspecte pozitive – reforma în domeniul 
terminologiei. Operăm curent cu termeni și 
concepte relativ noi: management, 
descentralizare, standarde și indicatori de 
performanță, ofertă curriculară, curriculm adaptat, 
finanțare de bază sau complementară, formare 
continuă etc. În documentele oficiale elevii sunt 
„beneficiari primari ai învățământului 
preuniversitar”, părinții sunt ”beneficiari secundari”, 
iar comunitatea și societatea sunt „beneficiari 
terțiari” ai sistemului de educație. Directorul de 
școală a fost „promovat” la statutul de manager cu 
atribuții specifice ordonatorului de credite. Școala, 
prin personalul său, devine „furnizor de servicii de 
educație”. Prin această titulatură intrăm în lumea 
reală, suntem plasați pe același plan cu alți 
furnizori de servicii din societatea românească, 
precum furnizorii de servicii de curierat, furnizorii 
de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
și, de ce nu, furnizorii de servicii funerare. Nu 
vreau să spun că aceste domenii de activitate nu 
sunt onorabile sau utile societății, dar școala, este 
mult mai mult decât un furnizor de servicii de  orice  
fel, este o instanță care poate și trebuie să decidă 
viitorul societății. Dar nu trebuie să fim răutăcioși, 
reforma  în  domeniul  terminologiei  fiind  totuși 
primul pas concret pe drumul reformei sistemului 
de învățământ. 

Adevărata reformă începe totuși cu noi, oamenii 
de la catedră, care trebuie să acceptăm și să ne 
asumăm programul de reformă. Dar, atâta timp 
cât cerințele sunt maxime, iar ofertele minime, 
atâta timp cât responsabilitățile morale și 
administrative sunt pe măsura cerințelor, iar 
aprecierile și recompensele țin de domeniul 
apostolatului, de caracterul nobil al profesiei de 
dascăl, există riscul ca reformatorii să-i 
„reformeze” pur și simplu pe cei care i-au format. 

 

„Adevărata reformă începe cu noi,  
oamenii de la catedră. ” 

 
De ce calități are nevoie un bun director? 
Cum ați influențat școala pe parcursul anilor în care ați fost director? 

 

„Nu există directori ideali, 
 ci numai directori 

eficienți.” 
 părerea mea discutabilă, cel puțin în etapa actuală. Pentru aceasta ar fi nevoie în primul rând ca 

directorul de școală să se  bucure  de  o autonomie reală, care să-i permită proiecte de dezvoltare sau 
chiar de inovare pedagogică. Dar, în condițiile actuale, trebuie să acceptăm atât ipostaza de 
conceptualist, de om cu idei și o viziune largă,  cât și pe cea de administrator, a liderului presat mereu și 
din toate direcțiile de „trivialități administrative” și ale cărui planuri, oricât de mărețe, vor fi, în mare parte 
zădărnicite de mărunte, neașteptate și nedorite probleme administrative. Imaginea directorului și a 
profesorilor sufocaţi de avalanșa documentelor și îngenunchiați de o diabolică mașinărie birocratică nu se 
estompează, ci ține să se stabilizeze. Directorul  de  școală  nu  este  în  măsură  și  nu  poate,  în  cadrul 
actualei legislații, să-și exercite în mod real obligațiile și drepturile de ordonator de credite. Alocațiile 
bugetare insuficiente, rigiditatea legislativă în gestionarea și utilizarea acestora conduc la situația în  care  

Un bun director de școală trebuie să aibă calități morale și 
profesionale deosebite: competență, responsabilitate, adaptabilitate, 
creativitate, inteligență, diplomație, flexibilitate, sociabilitate, 
comunicativitate, autocontrol, ambiție, perseverență, încredere în 
sine, empatie, integritate morală, voință și caracter, putere de muncă, 
rezistență la stres, iar lista rămâne deschisă. Este evident că nu 
există directori ideali, ci numai directori eficienți care reușesc să 
asigure conducerea formală prin coordonarea activității, având ca 
scop îndeplinirea unor obiective, și sunt, în același timp, lideri 
informali care merg dincolo de cerințele formale ale funcției și 
influențează, mobilizează oamenii să acționeze de bunăvoie pentru 
atingerea  obiectivelor  propuse.  Din  păcate  ideea  potrivit  căreia 
condiția managerului depinde de o opțiune valorică fundamentală – 
„liderul instituției trebuie să conducă, nu să administreze” este după 

„Am încercat, pas cu pas, an de an, să desființez 
prejudecata că o „școala de cartier”  nu poate fi o școală 

competitivă și performantă. Sunt convins că într-un 
clasament neoficial al școlilor din municipiul Constanța, 

ne situăm în prima jumătate. ” 
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directorii de școală mai mult mimează decât 
exercită funcția de ordonator de credite. În ceea 
ce privește modul în care am influențat evoluția 
școlii în cei 30 de ani în care am îndeplinit funcția 
de director sunt ultimul om care poate emite o 
judecată de valoare. Cei îndreptățiți să aprecieze 
sunt cei care au pășit pragul școlii în ultimele 3 
decenii – elevi, părinți, dascăli, parteneri 
educaționali. Nu mă pot mândri cu realizări de 
excepție în acești 30 de ani. Câteva lucruri cred 
că am reușit, cel puțin parțial. Am încercat, pas cu 
pas,  an  de  an,  să  desființez prejudecata   că   
o  „școala   de  cartier”   (nuanță peiorativă 
evidentă) nu poate fi o școală competitivă și 
performantă. Sunt convins că într-un clasament 
neoficial al școlilor din municipiul Constanța, ne 
situăm în prima jumătate. Am cultivat cu 
insistență, sentimentul de loialitate față de școală,  

considerând că într-o fișă de evaluare acesta ar 
trebui să fie indicatorul de performanță cu cel mai 
mare punctaj. Și, nu în ultimul rând, am făcut tot ce 
mi-a fost în putere să țin școala „departe de lumea 
dezlănțuită” a orgoliilor, a patimilor de orice fel, a 
conflictelor. În școală nu au fost conflicte majore 
între cadre didactice, între cadre didactice și elevi 
sau părinți, între personalul școlii și organele 
ierarhic superioare sau autoritățile locale. Școala a 
fost o oază de stabilitate, de normalitate, de bună 
înțelegere, de colaborare și cooperare, o școală 
care s-a bucurat de un bun renume pe baza 
performanțelor sale, o școală angajată într-un 
sistem concurenţial, fără ca aceasta să 
reprezinte un scop în sine, ci principala 
modalitate de a transmite impulsul pentru 
performanţă, de a promova calitatea procesului 
educaţional. 

„Am cultivat cu insistență sentimentul de loialitate față de școală. 
Și, nu în ultimul rând, am făcut tot ce mi-a fost în putere să țin școala 

„departe de lumea dezlănțuită” a orgoliilor, a patimilor de orice fel, a conflictelor. ” 
 

Cum ați vedea predarea limbilor străine într-o școală ideală? 
 
În anul 2006 Parlamentul European și 

Consiliul UE au adoptat o Recomandare cu 
privire la stabilirea de competențe-cheie pentru 
învățarea de-a lungul întregii vieți. În cadrul celor 
8 competențe-cheie sunt integrate aptitudinele și 
competențele lingvistice în limbi străine. Într-o 
școală ideală dezvoltarea aptitudinilor şi 
competenţelor lingvistice în limbi străine 
presupune studierea a cel puțin două limbi străine 
și alocarea unui număr suficient de ore în planul 
cadru – minimum 3 ore / săptămână. De 
asemenea, este necesară asigurarea unei baze 
didactico-materiale (computere, videoproiectoare,  
jocuri  educaționale)  care  să  asigure  utilizarea  

strategiilor de predare-învățare care accentuează 
dimensiunea interactivității și oferă elevilor 
suficiente și variate posibilități de a demonstra 
ceea ce știu, ca ansamblu de cunoștințe, dar, mai 
ales, ceea ce pot să facă, ca ansamblu de 
priceperi, deprinderi, abilități. Un element de 
noutate în domeniul evaluării, la nivelul sistemului 
educaţional românesc, ar fi crearea unor sisteme 
informatice de resurse şi servicii digitale de 
evaluare, de tip portal, incluzând bănci de itemi şi 
teste, ce pot fi utilizate atât de cadrele didactice cât 
şi de elevi. Facilitarea contactului direct al elevilor 
cu vorbitori nativi ai limbii străine studiate ar fi 
ideală.  

Ce sfaturi ați avea pentru noile generații de școlari? Dar pentru profesori? 
 

Îi sfătuiesc pe copii să aibă încredere în dragostea 
părinților, în dăruirea dascălilor adevărați şi, în primul rând, 
să aibă încredere în ei înșiși. Îi rog să reflecteze la cuvintele 
lui Aristotel, care spunea: „Rădăcinile învăţăturii sunt amare, 
dar roadele sunt dulci”. Singurul meu sfat pentru dascăli este 
acela de a nu a abandona „visul” de a conduce viitoarele 
generații de elevi pe drumul spre fericire. Să accepte că 
pentru acest vis, care reprezintă însăși rațiunea de a fi pe 
această lume, pentru acea fărâmă de suflet pe care un 
dascăl cu vocație o lasă în urma lui după fiecare oră de curs, 
nu va primi niciodată un punct în plus în fișa de evaluare. Fiți 
optimiști! Mai devreme sau mai târziu soarele va răsări și pe 
strada noastră.  
 „Singurul meu sfat pentru dascăli  

este acela de a nu a abandona „visul”  de a conduce 
viitoarele generații de elevi pe drumul spre fericire.” 

 
*Fotografiile din arhiva personală a domnului profesor. 

„Îi sfătuiesc pe copii să aibă încredere în 
dragostea părinților, în dăruirea 

dascălilor adevărați, şi, în primul rând, să 
aibă încredere în ei înșiși.” 
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Într-o zi, un leu dormita la soare, când zări 

un şoricel. Sătul, leul nu l-a mâncat.  
Peste ceva vreme, leul căzu într-o 

capcană. 
Şoricelul pe care-l cruţase  

l-a văzut întâmplător şi a sărit în ajutorul 
lui, rozând plasa care îl ţinea captiv. 

Regele animalelor i-a mulțumit, 
 înțelegând că şi o ființă neînsemnată 
ca un șoricel poate să-ţi salveze viața. 

Niciodată leul nu a mai mâncat 
şoricei şi şi-a învăţat şi puii să fie buni  
cu ei. 

 
 
 
 
 
Sincer să fiu, îmi plac dulciurile! Dar, hei, 

cui nu-i plac? 
De fiecare dată când mă aşez la masă, mă 

gândesc numai la … desert. Oare prăjiturile, 
bomboanele şi ciocolata vin de pe un tărâm de 
zahăr? Probabil că da, de unde să vină din altă 
parte? 

Iarna, pe acest tărâm, din norişorii pufoşi 
de vată de zahăr curg fulgi de ciocolată cu lapte. 
Este suficient să mergi pe stradă cu gura 
deschisă, căci fulgii se aşază delicat pe limbă şi 
se topesc. La tot pasul te împiedici de oameni 
care au aşteptat tot anul să vină iarna pentru a 
gusta din fulgii de ciocolată. 

Toţi umblă pe stradă gură-cască. 
Toate casele par de zahăr alb, geamurile 

lor sunt din zahăr candel, toţi pomii sunt 
împodobiţi cu bomboane şi acadele. Peste tot 
întâlneşti cofetării care te îmbie cu o mulţime 
infinită de prăjituri cu frişcă asemănătoare cu 
barba lui Moş Crăciun: prăjituri cu fructe, ca nişte 
castele de jucărie, prăjituri cu creme diferite şi 
regina prăjiturilor: prăjitura de ciocolată. 

Mmm … o prăjitură de ciocolată cât un 
munte de pe tărâmul de zahăr. Aş escalada-o 
acum! 

Vă spun sincer, tare îmi mai plac dulciurile! 

 

 
 
 
 
Într-o margine de pădure, un leu înfometat 

privea la animalele din jur. Deodată, apare un 
şoricel stingher. Leul, furios că este deranjat, pune 
laba pe el pentru a-l mânca. Însă şoricelul 
reuşeşte să scape şi fuge. După un  timp,  acesta  

    se întoarce  şi  îl  găseşte  pe  leu  căzut 
   într-o capcană pusă de oamenii răi, fiind  
legat cu o sfoară groasă. 
          Şoricelul,  fără  să  stea  pe  gânduri, 
 începe să strângă cu lăbuţele şi să roadă 
 sfoara,  reuşind  să-l  elibereze  pe  leu. 
 Îndată, leul  l-a  îndrăgit  pe  şoricel  şi   au 
 devenit buni prieteni, acesta dându-şi 

seama că şi cei mici îi pot ajuta pe cei mari. 
 
 
 
 
 
Apropiindu-se seara, mă pregătesc de 

culcare. În curând voi intra în lumea viselor. 
Nu demult, am visat că am fost pe tărâmul 

de zahăr al unei păduri. 
Acolo, copacii erau de zahăr, iar iarba, din 

bezele. Vieţuitoarele pădurii, care erau sălbatice, 
chiar şi cele mai fioroase, au devenit blânde şi 
dulci. Eu eram printre ele şi nu mai săturam de 
bezele, acadele, bomboane, ciocolată şi multe 
altele. 

Deodată, o aud pe mama care mă trezeşte 
pentru a merge la şcoală. Revin la realitate şi îmi 
pare rău că visul meu este doar în dorinţele mele. 
Sper ca visul meu să revină şi în această seară, 
ca să pot ajunge din nou pe tărâmul de zahăr. 

 

 

 

 

 

 

 
Este vară, iar Mara se joacă în curte 

împreună cu păpuşelele ei. Deodată, soarele 
arzător dispăru, vântul începu să bată furios şi se 
adunară numeroşi nori negri. Mara auzi un zgomot 
de parcă ar fi artificii, iar o lumină precum cea a 
artificiilor apăru pe cer. Dar, de fapt, tuna şi 
fulgera, iar pentru că tunetul şi fulgerul sunt 
nedespărţite, precum mama şi tata, ţi se pare că 
sunt focuri de artificii. Fetiţa îşi imagina că, printre 
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nori, ea este o zână care dă o petrecere cu 
artificii, dar realiză că începuse ploaia şi fulgerul 
făcea acea lumină ca un bliţ al unui aparat foto. 
Mara crezu că lumina dispăru, pentru că zâna 
termină petrecerea şi, de fapt, lumina era după 
norii jucăuşi. 

Deodată, se auzi glasul mamei care o 
chemă la masă. Fetiţa se trezi şi realiză că totul a 
fost un vis, îi povesti mamei şi se amuzară 
împreună. 
  
  
  
 
 Într-o zi frumoasă de noiembrie, când 
soarele ne zâmbea  şi norişorii vroiau să aducă o 
mică ploaie, eu împreună cu colegii mei şi cu 
doamna învățătoare am plecat la Bucureşti. Am 
urcat în autocar, iar doamna învăţătoare ne-a 
spus să fim cuminți pentru că vom ajunge destul 
de repede şi vom vizita locuri  
frumoase. Imediat ce autocarul  
a pornit la drum, am adormit,  
dar noroc cu colega mea care 
m-a trezit când am ajuns acolo.  
Am vizitat Muzeul Antipa şi  
Grădina Botanică, dar cel mai 
mult mi-a plăcut colecţia de 
fluturi care m-a impresionat, 
datorită culorilor minunate. 
Timpul a trecut foarte repede şi astfel sosi clipa să 
ne întoarcem acasă. 
 Am urcat cu toţii în autocar şi am plecat 
către casă. Părinţii, nerăbdători, au ascultat 
povestea întregii zile, iar eu am adormit, aşa cum 
am petrecut toată ziua. Nu am reuşit să mă 
schimb de hainele pe care le-am purtat în excursia 
minunată pe care tocmai am încheiat-o. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Mi-am potrivit mai bine ochelarii și am privit 
rafturile de sus pline de cărți ale vechii mele 
prăvălii. Acolo se află volume speciale pentru 
mine, primele pe care tatăl meu m-a îndemnat să 
le citesc. Câți ani să fi trecut de atunci? Mulți, dar 
cine să-i mai numere? 
 Deodată, sună clopoțelul de la intrare.       
M-am întors și l-am văzut pe Carlo, baiatul de 
doisprezece ani, care locuiește la capătul străzii. 
În fiecare săptămână cumpără cărți de doi bănuți, 
singurii pe care mama lui îi poate da. 
 ― Bună ziua, domnule! spuse băiatul. 
 ― Bună ziua, Carlo, i-am răspuns 
zâmbindu-i. Ce carte dorești de data aceasta?      
l-am întrebat. 
 
 
 

 ― Aș dori „Aventurile lui Tom Sawyer”. 
 ― Bine, bine, i-am spus, dar ai citit 
multe cărți de aventuri în ultimele luni. 
 Am urcat câteva trepte ale scării și am 
luat cartea „Singur pe lume” de Hector Malot. 
 ― N-ai vrea să-l cunoști pe Remi și 
călătoriile lui cu circul ambulant, alături de 
Vitalis, să afli despre mătușa Barberin, 
maimuțica Suflețel și cățeii Capi și Zerbino?     
l-am întrebat pe Carlo, întinzându-i cartea. 
 Băiatul a cântărit-o în mână, a răsfoit-o 
repede, dar nu a părut convins de ea. 
 ― Să știi că tu și Remi vă asemănați,   
i-am spus eu. Și tu și el ați călătorit mult până 
să găsiți un loc al vostru, aveți cam aceeași 
vârstă, dar el a fost mai puțin norocos decât 
tine. 
 Carlo m-a privit surâzând; deja se 
imagina în locul lui Remi. 
 ― Aș vrea să mai știi că este cartea 
copilăriei mele și îmi amintesc cu drag de ea. 
 ― M-ați convins, domnule, o cumpăr! 
Mulțumesc, ne vedem săptămâna 
 viitoare! 
 Băiatul strânse cartea la 
 piept și plecă. În urma lui s-a 
 auzit clopoțelul de la intrare, 
 iar eu am fost mulțumit că 
 am vândut unui copil special 
 o carte specială. 
 
 
 
 
 Soarele începea să se ridice deasupra 
savanei. Liniștea nopții era alungată încet de 
câte un bâzâit mai gros de gâză sau de sunete 
ciudate de animale care se pregăteau să 
înceapă o nouă zi. 
 Cei trei pui de leu încă dormeau 
ghemuiți la umbra adăpostului lor. Cel mai mic 
dintre ei întotdeauna se trezea primul. Leoaica 
îl lingea, îl mângâia și îl alinta. 
 De câteva zile, puiul cel mic se simțea 
mai sigur pe lăbuțele lui și distingea mai bine 
trăsăturile mamei. Îi plăcea să privească razele 
de soare ce pătrundeau în adăpost. Începuse 
să scoată sunete asemeni tatălui său și era 
foarte mândru. 
  În acea dimineață, puiul s-a trezit 
primul ca de obicei. S-a  
întins, și-a arcuit  
spinarea să se 
dezmorțească, 
și-a răsfirat ghetuțele 
care erau parcă mai mari 
și mai ascuțite și a căscat 
plin de importanță. Își privea 
blănița care i se schimbase 
aproape complet:  
cu siguranță devenise un pui mare. 
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Nu a mai acceptat mângâierile mamei. Era 
nerăbdător ca aceasta să plece după mâncare; 
credea că este momentul să vadă cu ochii lui ce 
este dincolo de adăpost. Mama îi povestise 
despre tot felul de pericole, dar ce putea să fie 
atât de rău? El semăna cu tatăl lui, regele 
animalelor.  
 În sfârșit, mama plecă. Frații lui se jucau, 
nebăgându-l în seamă. Puiul întinse botul să 
simtă mai bine căldura de afară. Un pas, doi, trei 
și gata! Pășea încrezător printre tufișuri și fire 
groase de iarbă. Deodată, în față, apăru o arătare 
cam de înălțimea lui, cu ochii mari și lăbuțele 
mici. Era un pui de suricată, jucăuș și prietenos. 
S-au studiat reciproc câteva secunde, după care 
a început joaca. S-au hârjonit, s-au mușcat, s-au 
împins și s-au rostogolit. Au mai venit și ceilalți 
cinci pui de suricată. Puiul de leu cam obosise și 
s-a întins să se odihnească. 
 Deodată, s-a auzit un strigăt puternic și 
toți puii de suricată au dispărut în vizuină. Mama-
suricată privea puiul de leu cu ură. Crezând că a 
venit să îi atace puii, începu să îl muște și să-l 
zgârie. Loviturile îl dureau, iar pe labe i-au apărut 
dâre roșii și calde de sânge. Botul îl ustura și   
nu-și mai simțea o ureche. Cu ultimele puteri, 
puiul de leu s-a ridicat în picioare și a început să 
strige, așa cum făcea tatăl lui. Mama-suricată s-a 
ridicat mirată în două labe și l-a privit curioasă. 
Din depărtare, se zărea venind în grabă leoaica. 
                               Suricata a fugit și s-a ascuns 
                               în vizuină. 
                               Când și-a văzut mama, 
                               puiul de leu a scos un scâncet  
                                   vinovat. Știa că nu i se mai 
                                  poate întâmpla nimic rău.  
                                   Mama lui a mârâit scurt și a 
                                   început să-i lingă rănile. L-a  
                                         luat de ceafă și l-a cărat  
                                        înapoi în adăpost. 
             Într-un târziu, puiul de leu a 
adormit, visând la ziua în care va deveni un leu 
mare. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  V-ați gândit vreodată că toate 
            poveștile pe care le-ați auzit sunt false? 
            Nu? Atunci ați aflat acum. Vă spun, pe 
            Mine   m-a   impresionat   cel   mai   tare  
            adevărata poveste a lui Hänsel și Gretel.  
 . 

 Haideți să vă povestesc cum a fost, 
de fapt, salvată Alba-ca-Zăpada, căci este  
cel mai îndrăgit basm. 
 Îl știți pe Mutulică? Normal că da. 
Cum ar fi să vă spun că el este eroul poveștii 
lui? Nu vi se pare ciudat că nu vorbește?  
Asta, pentru că trebuie să-și ascundă identitatea 
de supererou. Să revenim. Toată lumea știe că  
prima oară, mama cea vitregă i-a oferit  prințesei 
un corset, care a strâns-o  prea tare  și a leșinat. 
Mutulică a observat corsetul și i l-a dat jos.         
A doua oară, vrăjitoarea i-a oferit Albei-ca-
Zăpada un pieptene. Din nou, Mutulică a 
observat și l-a scos. A treia oară, când i-a oferit 
mărul și când prințul îi căra sicriul la castel, tot 
Mutulică a pus în fața lui un bolovan, iar când s-a 
împiedicat i-a sărit și fetei mărul din gât. 
 Aceasta este adevărata poveste, însă  
                 puțini sunt cei care o știu, iar  
                   adevăratul erou este Mutulică. Păcat 
                             că poveștile expuse sunt cele 
                                   false. Celelalte sunt mult 
                            mai palpitante... 
 
  
 
 
  
 13 iulie 2009... zi călduroasă de vară. 
Stau și mă uit pe fereastră la energia prietenilor 
mei și mă amăgesc, deoarece eu nu le pot fi 
alături. Mama m-a pus să citesc. Totuși, aveam o 
speranță: dacă ar fi venit să mă strige, aș fi putut 
ieși. Mama nu le-a rezistat copiilor când m-au 
cheamat. 
 Citeam, citeam și iar citeam și așteptam 
să-și aducă odată aminte și de mine. Până 
când... 
 ― Raluca! se auziră în cor câteva glasuri. 
 ― Fugi afară! Știu că asta așteptai! abia 
răsună glasul mamei. 
 Am zbughit-o imediat afară, iar atunci o 
grămadă de voci entuziasmate încercau să-mi 
zică ceva, cum că în Vale, căci așa numeam noi 
locul unde se înfundă strada, în Curtea Părăsită, 
care era doar numele pe care noi l-am atribuit 
unei suprafețe părăsite de pământ, plin de 
buruieni și copaci, se afla un tunel. Am și pornit 
într-acolo și într-adevăr era un tunel micuț, de 
formă mai arcuită, însă nimeni nu avea curajul să 
intre în el. Așa că eu, capul răutăților de atunci, 
am intrat prima. M-am speriat prima oară pentru 
că se auzeau și alte 
mișcări înafară  
de ale mele; asta 
nu m-a oprit și 
am continuat 
până am ieșit la 
celălalt capăt. 
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 O carte care m-a impresionat cu 
adevărat  este un roman polițist. Încă de 
când eram la bibliotecă și mângâiam 
ușor paginile cărții, cercetând-o cu ochii 
curioși, realizasem că doream să îi 
descopăr tainele. Acest roman se 
numește „Treisprezece la cină” de însăși 
„regina crimei”, Agatha Christie. Odată 
deschisă, această carte somptuoasă îl va 
înveli pe cititor cu o mantie de mister. 
 Acțiunea este privită din 
perspectiva domnului Hastings, cel mai 
bun prieten al faimosului detectiv belgian, 
Hercule Poirot. Acesta este pus la 
încercare în elucidarea identității unui 
criminal în serie, dar una dintre armele lui 
Poirot este psihologia. „Fiecare dintre noi 
are un punct slab”. 
 Prin fiecare pasaj al operei, 
autoarea ne ține în suspans, derutându-
ne, deviându-ne de la răspunsul clar și 
concis, concluzia romanului. 
 Sper că ți-am captat atenția, 
dragă cititorule, și că vei avea bună 
plăcere de a citi această carte. Pentru 
că, prin citit, descoperim altă latură a 
noastră, una mai bună. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Experiența este un pieptene pe care 
viața ți-l dă după ce ți-a căzut părul”. O zicală 
foarte sinceră. 
 Pe vremea aceasta, anul trecut, eu și cu 
familia mea eram în vacanță, în Austria. Ne 
aflam acolo de dragul pasiunii tatălui meu: 
schiatul. 
 Drumul de la hotelul nostru către pârtie 
era destul de lung. Ne-am urcat în mașină și am 
pornit. Pe geam puteam zări cerul de un 
albastru palid, acompaniat de munții falnici din 
depărtare. Ne-am oprit. După ce am schiat, am 
realizat că nu mai aveam benzină. Din fericire, 
am zărit o cabană la poalele unor munți. Acolo, 
ne-au deschis ușa domnul Gruber și doamna 
Gruber, după cum vom afla mai târziu. După ce 
ne-au primit, am aflat că au fost stabiliți în 
România și cunoșteau limba. Ne-au povestit 
cum au fost impresionați de cultura românilor și 
de oamenii buni și cinstiți. 
 Am observat că în casa soților Gruber 
erau multe obiecte cu influențe românești, chiar 
și doamna purta o ie cu motive tradiționale 
florale. M-am simțit oarecum mândră de țara 
mea și mai ales de faptul că străinii ne 
apreciază. 
 Aceasta a fost o experiență unică și 
minunată, unde am descoperit că mai există 
oameni primitori și cu inima caldă și în ziua de 
astăzi. Experiențele de viață ajută la crearea 
unui caracter puternic, ne oferă o lecție nouă: 
„Ce nu te omoară, te călește!”. 
 
 

  De atunci, numai acolo am stat 
pentru a ne construi „case”. Am mărit tunelul 
și în înălțime, și în lungime, și în lățime și am 
făcut din el un drum prin care ajungeam în 
toate locurile interesante. 
 În prezent, acel loc nu mai există, a 
fost tăiat. Totuși, descoperirea lui și timpul 
petrecut acolo... au însemnat foarte mult 
pentru noi toți și o nouă eră a copilăriei 
noastre. 
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Munca unui poet este un bazată pe 
comunicare, fie că exprimă idei într-un 
sens literar, fie specificul unui eveniment 
sau loc. 
 Întotdeauna scriitorul, prin opera lui, 
este un om care traduce într-un fel 
realitatea. O traduce prin sunete şi emoţii. 
„Misiunea” scriitorului este aceea de a ne 
umple sufletele de emoţii şi vibraţii, într-un 
sens constructiv. 
 Un scriitor are un rol foarte 
important în societate, acesta fiind un 
„mijloc” al libertăţii de exprimare şi de 
creare, dar şi a procesului de creaţie.  
 Menirea sa este să exprime un 
anume mod de a simţi, a gândi şi a trăi. 
 „Sufletul” unei naţiuni se 
îmbogăţeşte prin arta scriitorului, care a 
ştiut să îşi pună în valoare opera şi să îi 
dea un sens mai înalt. 
 Este creator de noi universuri, la 
care au acces toţi cititorii, reuşind să se 
îmbogăţească şi să trăiască momente de 
purificare morală. 
 Închei prin a afirma că scriitorul este 
cel care educă cititorul şi îl sensibilizează 
prin talentul şi imaginaţia sa. 

 

De la începutul lumii, oamenii încearcă să creeze lucruri noi care să-i ajute să ducă o viaţă mai 
bună. 
 Prima mare invenţie, roata, a fost un pas mare al omenirii. Următoarele invenţii şi descoperiri 
au influenţat  şi mai mult evoluţia umană: aprinderea controlată a focului, prelucrarea metalelor, 
navigaţia, busola, luneta, automobilul, undele radio, microundele şi vor fi probabil şi alte aplicaţii care, 
deşi ne par imposibile, se vor putea întâmpla în viitor (teleportarea, călătoria în alt spaţiu sau alt timp).  
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Fizica este pretutindeni, ea ne înconjoară şi 
ne face să fim dependenţi de ea pentru că este o 
ştiinţă a naturii, aceeaşi natură de care aparţinem şi 
noi. 
 Sper în contribuţia ce o voi aduce ca 
fizician, având în vedere fizica viitorului, prin ani de 
revoluţii ştiinţifice. 
 O serie de evoluţii ştiinţifice pe care le-aş 
dezvolta sunt: 

1. Călătorie în spaţiu printr-o „gaură de 
vierme”. Această „gaură de vierme” leagă 
două zone de continuumuri deformate şi are 
două pâlnii şi o coloană. Dacă ar fi să 
ajungem dintr-un bloc-turn într-altul, în loc 
să coborâm cu liftul, să traversăm strada şi 
să urcăm în celălalt bloc-turn cu liftul, mai 
bine o luăm pe scurtătură, adică pe podul 
care le leagă. Aşa putem defini „gaura de 
vierme” pe pământ. Cu ajutorul unei găuri 
de vierme putem descoperi mai uşor viaţa 
extraterestră. 

2. Motorul cu antimaterie. Antimateria 
reprezintă imaginea în oglindă a materiei. 
Atunci când antimateria şi materia se 
ciocnesc, se anihilează reciproc într-o 
explozie gigant, devenind energie pură. 
Rachetele vor avea posibilitatea ca în viitor 
să ajungă şi pe alte corpuri cereşti 
apropiate. Însă pentru voiajul între două 
sisteme solare apropiate, propulsia chimică 
nu este suficientă şi ar fi necesari mulţi ani 
de călătorie continuă cu o viteză 
comparabilă cu viteza luminii şi deci şi de o 
cantitate foarte mare de combustibil. Dar, 
energia produsă de anihilarea unei cantităţi 
mici de materie cu antimaterie, este mai 
mare decât cea produsă de procesul chimic 
al combustiei. Sper în capacitatea mea de a 
ajuta la rezolvarea marilor provocări! 

 

Psihologia este ştiinţa care studiază 
comportamentul uman, memoria, percepţia precum 
şi experienţe interioare şi subiective cum sunt 
sentimentele, speranţele şi motivarea, procese fie 
conştiente, fie inconştiente. 

Eu, ca psiholog, ajut oamenii să treacă 

peste problemele morale sau peste frici, îi fac să fie 

fericiţi, să nu mai aibă coşmaruri. Îmi place această 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

meserie deoarece  întâlnesc oameni noi şi 
poate aş putea să îmi și ajut prietenii 
uneori. Sentimentul pe care îl ai atunci 
când ajuţi un om să scape de un coşmar 
sau să treacă peste o fobie este foarte 
plăcut, de parcă 30 de pisicuţe te-ar 
acoperi ca o plapumă moale. 
 Aparent un psiholog poate să îşi 
dea seama dacă eşti supărat doar după 
un mic detaliu al feţei, cum ar fi o 
încruntare sau o privire pierdută. 
 Din nefericire nu sunt psiholog, dar 
când voi fi nevoit să îmi aleg calea în 
viaţă, voi ţine minte şi de opţiunea 
aceasta, o să mă gândesc de două ori la 
opţiunile mele. 
 Am auzit că un psiholog câştigă 
destul de mult din munca lui şi că este şi o 
meserie uşoară, deci ar trebui să ne facem 
cu toţii psihologi. 

 

Mereu m-am întrebat ce o să devin 
în viaţă. Ce ocupaţie îmi va acapara mintea, 
încântându-mi în acelaşi timp şi sufletul. 
 O parte din mine a înclinat spre 
partea de uman şi literatură, exprimându-
mă prin propriile creaţii. Aşa că am ales 
profesia de filolog. Aş analiza creaţia 
lingvistică, valorificând creaţia însăşi. Pe 
scurt, un amator de litere.  
 Mi-aş aduce contribuţia prin 
implementarea unor noi metode de studiu. 
Prin filologie eu înţeleg cunoaşterea limbii 
native şi multe altele. Sentimentul când ajuţi 
pe cineva, pe acesta vreau să-l simt în 
meseria mea, sentimentul de a face bine 
într-o lume plină de greşeli şi lucruri rele. 
 Societatea are nevoie de oameni capabili. Sinceri. Deștepți. Să nu îngenunchem în faţa 
minciunilor. Să avem un cuvânt de spus. 
 Mi-aş dori să studiez, în afara de română şi engleză, limba greacă. Deoarece este o limbă 
frumoasă şi mă atrage cultura lor plină cu legende. Xaípεtε! (Bună! În limba greacă). 
 Chiar şi limbile clasice mă bucură. Latina ne aduce aminte de rădăcinile noastre, de unde am 
pornit şi unde am ajuns. 
 Sunt un ocean. Mă inspir din lucrurile mici de zi cu zi. Din replici din filme. Din versurile melodiilor. 
 Sunt o mare. Am o lume în interiorul meu. 
 Sunt un poem ce respiră. 
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I miei amici erano stupendi, divertenti, 
e sapevano sempre come consolarmi quando 
ero triste... Per ricordarmi sempre di loro mi 
hanno dato in regalo un cuscino con sopra 
una foto di noi insieme ed anche  
un cartellone con nostre foto.  
Mi mancano tantissimo, perché  
abbiamo passato una vita insieme  
e adesso che siamo lontani è  
molto difficile; però parliamo sempre.  

Io e la mia migliore 
amica (Victoria) abbiamo 
fatto una promessa, cioè quando farò 18 anni 
e sarò un „adulto” ritornerò in Italia solo per lei 
e continuerò gli studi là. Io adesso vorrei  
solo ritornare da lei per un ultimo abbraccio. 

La cosa piu bella è che noi siamo più 
unite che mai,  anche  se  siamo  cosi  lontano 

l’una dall’altra, ci raccontiamo tutto, da cosa 
facciamo a scuola fino ai segreti più profondi... 

       Con  un  semplice  ciao  lei  
capisce se sono triste  o  felice  
o magari se ho un problema lei 
sa sempre  come  consolarmi o 
come risolverlo... 
       Io penso sempre che questa 
distanza     non    esiste,    perché  
anche se  non  posso  vederla,  io 
so   che  la  nostra   amicizzia   sia 
indistruttibbile e questo basta  per 
me: so che mi pensa e so che gli  
manco...  so  che  la  nostra   sarà  
sempre   una    bellissima    storia  
d’amicizia. 
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Viața este asemenea unui ocean. 
Uneori este calm, cu străluciri străvezii, iar totul 
pare o lume de basm, până apar greşelile, 
demonii care ne atrag în pierzanie. Fundul 
oceanului este sfârşitul, locul unde cădem īn 
abis. 

Dar, să lăsăm deoparte gândurile 
melancolice şi să privim īn oglinda viitorului.  

 
 
 
 
Este înfricoşător pentru mulţi să 

decidem ce ne dorim să devenim în viaţă. 
Însuşi gândul de a deveni adulți ne oferă un 
fior rece pe şira spinării. Copilăria este cel mai 
dulce  cadou pe care l-am putut primi de la 
viață. Acum mulți ani, când eram întrebaţi „ce 
vrei să te faci când o să fii mare?”, ofeream 
răspunsuri fabuloase, inspirate din desenele 
de la televizor. În ochii noştrii, se putea zări 
speranţa şi inocenţa. Dar acum, standardele  
s-au schimbat, crescând major, învăţând că 
doar prin muncă asiduă obținem ceea ce ne 
dorim: un rost în societate. 

În alegerea locului de muncă ideal, 
suntem destul de maturi să întocmim câteva 
criterii. 
 

Primul criteriu: propriile posibilități şi 
talente. Încă din şcoala gimnazială avem 
diverse înclinații: spre partea de uman, unde 
creativitatea „pocneşte” ca un balon plin de 
vopsea; partea de real, unde ştiința este tema 
principală. Desigur este uşor de înțeles că este 
dificil să alegem un profil. 

 
 
 
 
 
Al doilea criteriu: dorințele proprii. Este 

foarte important să încercăm, chiar să reuşim 
să ne satisfacem nevoile şi dorințele proprii. 
Fiind copii, adulții nu au dreptul de a ne reteza 
aripile sau de a ne impune să devenim ceva ce 
ne este opusul personalităţii. Perfecțiunea este 
o boală a unei națiuni. Perfecțiunea nu există. 
Este greşit să ne comparăm cu geniul clasei 
sau un idol, dar,  ambiționarea este un lucru 
care merită. 

În final, nu o să spun ceva complicat 
sau care v-ar da de gândit sau de reflectat. 
Greşit. O să spun doar: Viața este în mâinile 
voastre. Profitați. 
 



  

 

 

 

It was a very rainy day. Little 
raindrops were falling from the sky. But the 
dark clouds easily backed down. The rain 
stopped. What a surprise! Colourful stripes 
were charming the sky. It was a rainbow! 
My curiosity was stirred up. 

I’ve heard many rumours about 
the end of the rainbow, but I haven’t yet 
seen it with my own eyes. I put food and 
water in my backpack and I was ready to 
go! 

I followed the rainbow line. I 
arrived at a very peaceful meadow, with 
pink flowers and a lot of butterflies. The sun 
was shining and no clouds were any longer 
on the sky. There was such an amazing 
landscape that I felt happiness filling my 
heart. Suddenly, I saw a shepherd leading 
his flock of sheep. He was whistling happily 
until he saw me. I ran to him and said, 
“Hello! Can you show me where exactly the 
end of the rainbow is?” He shook his head 
with an evil grin on his face. Sparkles 
blinded me for a few seconds, and when I 
opened my eyes a leprechaun was 

standing in front of me. He was a little red 
bearded man who was wearing a coat and 
a hat, both green. 

My backpack was open, revealing 
some nuts in a small bag. Quickly, the 

leprechaun grabbed my nuts and ran away. 
’Game on’, I said to myself and started to 
chase him. I knew that if you catch a 
leprechaun, he will accomplish three  
wishes for you. After I got a little tired from 
running, an idea hit me. I picked up some 
four-leaved clovers, left a trail of them and 
hid in a strawberry bush. Not long 
afterwards, I heard tiny footsteps. 
’Clovers!’, the little man said and started to 
pick them. I jumped out and yelled ’Got 
you!’ when I took hold of him. ’Ok… fine. 
Tell me your three wishes’, he said. 
‘Hmm… First, give me my nuts back. ’He 
handed me the nuts, well the two nuts left. 
’Second, tell me where your pot of gold is. 
’The little man looked kind of mad, but he 
whispered to me some indications. 
’Thanks. Now you’re coming with me.’ 

We walked, and walked, and we 
finally arrived. I couldn’t believe my eyes. It 
was a dream come true. The pot of gold 
was shining brightly right there, at the end 
of the rainbow. I put some coins in my 
pockets, just to have proof of course. Then, 
I told him my third wish: ‘I want to go home 
now.’ Before he could grant my final wish, 
he gave me a pair of shoes, since the 
leprechauns are well known as skilled 
shoemakers and they like to brag about it. I 
thanked him with a smile and, before I 
could even blink, I was in my bed. The TV 
was still on and there was a documentary 
about Ireland and leprechauns.  

I thought that I was dreaming, but 
when I got up to grab something to eat, 
what do you know? A pair of shiny green 
shoes was standing right there next to my 
bed. I instinctively put my hands into the 
pockets and I found only cookies. Then I 
remembered. The leprechaun’s gold is not 
real, it’s just an illusion. Oh well, at least I 
saw the end of the rainbow! 
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L’idée de ce journal intime en roumain, en anglais ou en français me semble 

géniale ! Je suis Roumaine, mais j’ai découvert que je peux vivre plusieurs vies, à travers les 
langues que j’étudie à l’école : parfois je suis une 
petite Anglaise et je bois du thé en levant mon 
auriculaire, d’autres fois je suis Française et je 
mange des croissants en écoutant, si je veux, 
un accordéon imaginaire. C’est comme la lecture 
des livres, une simple question d’imagination… en 
fête ! ;) 
 
 

 
Cher journal, aujourd’hui il fait froid. Les flocons de neige tombent à terre. Le ciel est 

couvert par un rideau gris, ce qui fait la vue s’assombrir… Petit à petit, l’image de ville 
change, tout est blanc, tout est pur… enfin ! 

 
Quand je regarde dans le calendrier, je me rappelle que c’est le 24 décembre... 
 
Un sentiment de joie se précipite dans mon âme. Mais en 

même temps je suis triste, parce que je n’ai pas assez de temps 
pour les préparatifs... 
 

En tout cas, cette Noël est francophone. Comme dans 
mon journal ! 
 

Par quoi commencer ? Avant tout, je pourrais aider ma 
mère à faire des pains d’épices. Délicieux ! Après les avoir ornés, 
ils semblent magnifiques. Ma mère me dit merci et je me sens 
toute joyeuse… 
 

Après une heure de relaxation je vais aider mon père avec 
les lumières pour Noël. Il était un peu maladroit, mais à la fin on a 
réussi ! J’espère que le Père Noël va apprécier l’effort ! 

 
* 
 

Le jour de Noël est enfin venu. Je 
me suis réveillée le matin, impatiente. 
Sous l’Arbre de Noël décoré avec amour il 
y avait des cadeaux, attendant d’être 
ouverts. Quand j’ouvre le mien, je suis 
étonnée d’y voir un livre ! 

 

La couverture parfumée scintille et 
sent l’encre fraîche. Quel sentiment 
agréable ! À mon tour j’offre mes cadeaux 
à ceux que j’aime – et j’en suis fière. 
Ensuite nous nous asseyons tous à la 
même table. Ma mère avait préparé le 
meilleur dîner pour Noël… J’adore la 
magie de Noël ! 
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Noël est la fête la plus attendue et la plus aimée 

par les Roumains. Je ne sais pas exactement ce que le 
reste du monde francophone en pense, c’est pourquoi je 
préfère décrire ma propre expérience, prolongée par 
mes lectures.  
 

Avant tout, Noël est une fête religieuse, célébrant 
la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ, le Fils de 
Dieu, envoyé au monde terrestre pour y porter, par sa 
vie et surtout par son sacrifice, un message de paix 
universelle, d’amour fraternel, de tolérance, de 
compréhension et de compassion réciproque. Toute 
naissance répand de la joie autour d’elle : par une 
naissance, le monde entire se renouvelle, dans une 
célébration de la vie, de sa victoire contre la mort.  

 
 
Afin de rappeler cet événement 

biblique, j’ai vu que les prêtres orthodoxes 
ont l’habitude de rendre visite aux familles 
des croyants, en amenant avec eux une 
icône de la Nativité et en psalmodiant des 
hymnes religieux spécifiques. 

 
 

 

 
J’ai remarqué aussi que les 

enfants et les jeunes font quelque chose 
de très semblable, en chantant des 
chansons traditionnelles spécifiques à 
cette période de l’année, appelées 
«colinde», ou en portant avec eux une 
étoile aussi symbolique qu’une icône 
(«Steaua») qui évoque celle des rois 
mages.

 
La magie de Noël y est  

évidente : par l’intermédiaire des 
coutumes qui remontent dans la nuit 
des siècles, on descend dans le 
temps jusqu’à l’époque biblique de la 
naissance du Christ, notre Sauveur, à 
travers les contes, les chants et les 
images, mais surtout à travers la 
communion des croyants, grace au 
sentiment d’être ensemble, 
d’appartenir à une totalité qui célèbre 

la vie. 
 
La tradition religieuse a 

une importance qui n’est pas 
toujours évidente… Il y a des 
communautés traditionnelles où 
le caractère sacré des fêtes est transparent… et d’autres communautés, modernes, 
pour lesquelles les fêtes sont simplement des opportunités commerciales...  
 

Non dernièrement, la fête de Noël est liée aux vacances d’hiver. Tous les 
enfants aiment les vacances, n’est-ce pas ? Moi aussi j’aime bien les vacances : 

notamment afin de pouvoir lire sans être interrompue... 
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Noël : qu’est-ce que 

nous nous imaginons 
exactement lorsque nous 
entendons cela ? Le Père 
Noël, bien évidemment. 
Barbu, gros et rouge comme 
dans les pubs pour Coca 
Cola. Ensuite les cadeaux 
sous l’arbre de Noël, la série 
américaine «Home alone» à la 

télé, et les vacances d’hiver. C’est normal.  
 
Tous les enfants du monde aiment les 

vacances! Moi aussi je les aime de tout mon 
cœur. Mais je suis vraiment désolée pour 
toutes les mamans : pour elles, les fêtes de 
ce genre signifient plusieurs journées dans la 
cuisine, pour préparer des quantités énormes 
de nourriture, ou bien des courses 
inhumaines dans les magasins, dans une 
quête désespérée pour le cadeau parfait. Des 
efforts surhumains pour assurer des 
moments parfaits en famille, mais elles en ont 
l’habitude. C’est peut-être dur-dur d’être 
bébé, mais encore plus dur d’être maman, 
surtout à l’occasion des fêtes : Noël ne fait 
pas exception à la règle.  

 
Il y a pourtant des moments 

heureux : la décoration du sapin en 
famille, le chocolat chaud après la neige 
froide, les chansons spécifiques de Noël, 
les plats traditionnels, la musique 
spéciale, l’atmosphère, tout ça. C’est un 
peu plus que ce que les enseignantes de 
religion me disent: la naissance du petit 
Jésus, c’est tout ce qui compte pour elles. 

Mais tout le reste ? Ensuite, les vacances 
finissent : on ne garde que les souvenirs 
de la joie ressentie, la fatigue et la 
satisfaction des mamans, des bribes 
d’enthousiasme et, parfois, un petit 
rhume. C’est comme un carrousel 
multicolore, avec des sons et des images 
qui se succèdent très vite et qui passent 
et qui nous donnent, parfois, le vertige…

 
Noël, c’est compliqué. D’autres personnes peuvent s’imaginer d’autres choses.  
 
Noël se passe surtout dans nos maisons, autour de nos familles, autour de nous-

mêmes. Certes, Noël est une fête religieuse, mais aussi une fête familiale, des mères, des 
pères et des enfants, amen ! Enfin, une fête commerciale, pourquoi pas ? Une fête bien 
complexe, parfois confuse, mais si belle – comme la vie !... 
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La Noël est une fête magnifique et 

spéciale sous tous les aspects, où nous 
célébrons de manière commerciale la 
naissance du Seigneur. Tout le monde 
trouve des cadeaux sous l’arbre de Noël, 
richement décoré. Un certain esprit festif 
règne dans les maisons et surtout dans 
les magasins. Ça sent la vanille et les 
noix, partout. Des plats spécifiques 
attendent les repas en famille. On revoit 
«Home alone» pour la seizième fois. Les 
rues sont pleines de gens pressés : ils 
font des courses de dernière minute et 

chassent le cadeau parfait. Souvent, des 
invités arrivent. On mange, on cause, on 
se sent bien. Les enfants dansent parfois 
autour de l’arbre de Noël. Des voix 
s’entendent chanter sous les fenêtres, ou 
à la télé, ou à la radio, ou dans les 
magasins, ou dans les ascenseurs. 
Facebook abonde de félicitations 
saisonnières prêt-à-porter. Les enfants 
sont en vacances : ils en profitent pour 
faire de la luge ou des bonhommes de 
neige. Il neige, ou il vient de neiger, ou il 
va neiger bientôt. 

 
Lorsque les gens ont trop froid, ils rentrent dans les maisons ou dans les cafés pour  

boire du thé ou du chocolat bien chaud. Parfois, ils ont un petit rhume, mais toujours un 
grand coeur, bien rempli de l’esprit de Noël… et d’aspirine. 
 

À Noël, tout devient cliché, comme dans une leçon de français: les images, les sons, 
les gestes. L’esprit de Noël règne avec une verve plutôt commerciale que religieuse. On ne 
peut pas échapper à l’esprit de Noël : il est tout-puissant. 

 
On doit attendre patiemment la fin 

de la fête. Dans un an, dans deux ans, 
dans trois ans, ce sera la même chose. 
Comme dans une leçon sur le numéral… 

Mais, au-delà des patrons           
ci-dessus, il faut pourtant admettre que 
Noël a un certain charme, d’autant plus 
puissant qu’il doit (et réussit ! à) traverser 

le rideau des clichés répétitifs qui 
l’encombrent. Si on arrive à l’aimer, 
néanmoins, en dépit de tous ses défauts, 
cet amour sans raison doit être véritable ! 
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Începea să se lase seara. Fanaragiul, înaintând cu greu prin zăpadă, 
    aprindea fiecare felinar de pe străduță. Omătul căpăta luciri de diamant, iar 
 căsuţele sărăcăcioase începeau să semene cu cele de turtă dulce din poveşti.  
        Elise îşi lipi nasul de geam. Era Ajunul Crăciunului. Se gândea că poate de 

       data aceasta, Moșul nu o va mai ocoli. Se străduise două zile să împodobească, 
      cu  hârtie colorată  şi  conuri  de brad vopsite, cele câteva crenguțe de brad aduse 
      de tatăl ei.  

Privea până departe printre fulgii mari de zăpadă ce începuseră să cadă, doar, doar o 
zări măcar un spiriduş, dacă nu chiar sania Moşului. Îşi mai întorcea privirea din când în 
când în cameră, să se asigure că totul era rânduit aşa cum se cuvine. Era o cămăruţă simplă 
şi mică, la mansarda unei case vechi, cu podele de lemn ce scârţâiau la fiecare pas. Pe 
măsuţa scundă de lângă geam, Elise pusese câteva prăjiturele făcute chiar de ea.  

Tatăl ei îi povestise că Moş Crăciun era un meșter bătrân care, întorcându-
se de la oraș după ce vânduse jucăriile făcute peste an, întâlni nişte copii tare 
săraci, ce visau cu voce tare că ar vrea să primească şi ei ceva în dar. În clipa 
aceea, Moşul şi-a dorit să poată împărţi daruri tuturor copiilor sărmani. Dorința 
i-a fost îndeplinită. Ca prin minune, a apărut o sanie fermecată purtată în zbor 
de nişte reni ce l-au dus departe, departe, într-un ţinut înzăpezit, la o căsuţă 
cu ferestre luminate. O mulțime de pitici l-au întâmpinat bucuroşi. Ei erau 
harnici şi pricepuți şi împreună făceau jucării multe şi frumoase pentru 
fiecare copil din lume. Negreșit că anul acesta Moșul avea să treacă şi 
pe la ea, gândea Elise, privind în continuare străduța slab luminată. Dar 
orele treceau şi Moșul întârzia. Lumânarea de seu din cameră abia dacă mai pâlpâia. Elise 
s-a desprins cu greu de lângă fereastră şi s-a întins pe pat. Cu siguranţă va afla când va veni 
Moşul după scârţâitul podelei. Pleoapele îi erau din ce în ce mai grele şi   într-un târziu a 
adormit.  

 
Deodată, din dreptul ferestrei a 

apărut un toboșar cu pantaloni cu vipuşcă, 
urmat de o balerină, un clovn cu acordeon, 
câţiva pitici într-un carusel plin de lumini, 
ba chiar şi vreo doi, trei soldaţi. Toți îi 
zâmbiseră zilele trecute din vitrinele 
magazinelor frumos decorate din centru. 
Toţi o strigau şi o invitau la joacă. Ba chiar 
au apărut şi un motan vărgat şi un tigru 
leneş şi blând. Lui Elise nu-i venea să 
creadă. S-a ridicat şi a păşit timidă spre ei. 
A fost pe rând prinţesă, balerină 
patinatoare, săritoare la trapez, însă cel 
mai bine   s-a   simţit  în   locul  Mariei  din  
„Spărgătorul de nuci”. În sfârşit avea 
multe, multe daruri primite de Crăciun, 

multe, multe dulciuri şi trăia în Cetatea 
Fondantelor.  

Elise deschise ochii şi îşi trase 
plapuma până sub bărbie. Visase. Focul 
din sobă abia mai pâlpâia iar în cameră 
era chiar răcoare. Se făcuse aproape 
dimineață. Se uită mai bine în jurul ei. 
Toate jucăriile dispăruseră, la fel şi 
caruselul şi lumea de zahăr. Chiar nu 
primise nimic? Clipi de mai multe ori şi îşi 
roti privirea prin cămăruţa 
modestă, căutând cu 
îngrijorare un semn că 
Moşul trecuse şi pe la 
ea... 

 
Da, aşa era: pe spătarul scaunului sta, frumos așezată, o jachetă împletită din lână. A 

coborât repede din pat, a luat jacheta şi a cercetat-o, întorcând-o 
pe toate părţile. Era moale şi pufoasă. 

A îmbrăcat-o cu grijă, încolăcindu-şi mâinile în jurul 
trupului. Moșul a știut de ce avea nevoie.  

21 



A fost odată ca niciodată o 
patinatoare de succes. Ea participa la 
multe concursuri. Avea multe medalii şi 
trofee. 
 După ce Antonia s-a întors de la 
concursul de patinaj artistic, s-a întins 
în pat şi a adormit pe loc. 
 A doua zi, Antonia a mers la 
şcoală, apoi la patinoar. Acolo a 
întâlnit-o pe Mia, prietena ei cea mai 
bună. 
 Antonia a întrebat-o pe Mia 
dacă vrea să patineze cu ea. Mia a 
răspuns: 
─ Da! Haide să patinăm! 
 Întoarse acasă, Cecilia, mama 
Antoniei, le-a servit cu ciocolată caldă. 
Cele două au petrecut noaptea 
împreună. 
 A treia zi au mers la patinoar din nou. Cele două s-au bucurat că se au una pe alta. 
 Cele două au devenit patinatoare celebre şi s-au împrietenit şi cu Esli şi Andi. Cei 
patru încă patinează şi acum, în vremurile noastre. 
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Desigur, zise vulpea. Tu nu eşti deocamdată pentru 
mine decât un băieţaş, aidoma cu o sută de mii de alţi 

băieţaşi. Iar eu nu am nevoie de tine. Şi nici tu n-ai 
nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe, 
aidoma cu o sută de mii de alte vulpi. Dar dacă tu mă 
îmblânzeşti, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi, 

pentru mine, fără seamăn în lume. Eu voi fi, pentru 
tine, fără seamăn în lume…  

Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinţ 
 

 
 
 
 

 
Toate fiinţele sunt speciale. Dacă 

trecem dincolo de învelişul lor exterior, de 
vălul superficial al aparenţelor, pătrundem 
într-un soi de plenitudine, de 
universalitate. Asemenea universului ştiut, 
în noi şi-n ceilalţi există constelaţii ce ne 
reprezintă aspiraţiile. Există, desigur, şi 
echivalentul unei găuri negre, în nostalgiile 
cărora ne putem rătăci. Prin contopirea 
spirituală a două fiinţe, puterea abisală a 
ceea ce numim „lucru nevăzut” leagă două 
găuri negre, două doruri, şi formează, 
peste timp, un eden al prieteniei şi al 
legăturilor strânse. 

Oamenii au nevoie unii de alţii mai 
mult decât ştiu deja. În citatul de mai sus, 
vulpea este doar o metaforă. Adevărata ei 
formă este atât de umană! Cea ficţională 
este folosită doar cu scopul de a uşura 
înţelegerea operei / fabulei. 

„Dar dacă tu mă îmblânzeşti, vom 
avea nevoie unul de altul”. Partea „dacă tu 
mă îmblânzeşti” se referă la impactul 
afectiv pe care îl putem avea asupra unor 
persoane, schimbându-le pentru 
totdeauna felul de a trăi, precum şi 
perspectiva lor asupra lumii. Cu doar o 
strângere de inimă şi un zâmbet cald! 

 
Însă dacă nu reuşim în această privinţă, se naşte 

paradoxul care ne împiedică să gândim limpede şi ne obturează 
vederea asupra realităţii, oferindu-ne din belşug alte plăsmuiri 
melancolice. „Eu nu am nevoie de tine, şi nici tu 
de mine”... Aici se insinuează, ca un şarpe, 
neîncrederea în sine. „Eu nu sunt pentru tine 
decât o vulpe, aidoma cu mii de alte vulpi”. Ceea 
ce este greşit.  

Repet: toate fiinţele sunt speciale, 
adevărate diamante neşlefuite: amestecul lor de 
calităţi şi de defecte (peste care, atunci când ne 
şopteşte inima, putem să trecem, ba chiar să 
suflăm cu „praf magic”, transfigurându-le!) le face 
unice... Mai speciale şi mai blânde decât sunt deja le face numai 
inima!  

Depinde numai de noi să ne trezim în dimineaţa unui 
miracol, să îmbrăţişăm, alături de persoanele la care ţinem, 
misterele de nepătruns ale lumii: citatul de mai sus este doar o 
altă cale excelentă de a înţelege viaţa... 
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În pădure pe cărare, 
Se văd razele de soare, 
Iar poiana cu lumină, 
De floricele e plină. 
 
Se aude veselie, 
Toamna colo în câmpie, 
Peste care păsări zboară, 
Câte-o boabă ele cară. 
 
Iată, mândra primăvară 
Se revarsă peste țară. 
Ne-ncălzește mândrul soare, 
Sub copaci stăm la răcoare. 
 

Dis de dimineață 
Apar pe cărare 
Razele de soare. 
Ne dau o lumină 
De bucurie plină. 
 
Păsări pline de veselie 
Zburdă pe câmpie. 
Vrăbiuțele ce zboară 
Crenguțe în cioc ele cară. 
 
Vestitori de primăvară 
Sosesc la noi în țară, 
Aduc cu ei mult soare, 
Totodată și răcoare. 

Mergeam pe o cărare, 
Cu al meu amic 
Și-am văzut un soare 
Ce părea cam mic. 
 
Era lumină plină 
Și multă veselie, 
Cu toți alergam 
Ca nebunii pe câmpie. 
 
În țară-i primăvară. 
E soare dar și răcoare. 
Iar pe deasupra zboară 
Nori pufoși ce cară ... ploi. 
 

Pe-o cărare 
E pictat un soare 
Cu multă lumină 
Plină de culoare. 
 
La câmpie, multă veselie: 
Păsările zboară, cară 
Dimineața până seara 
Cuiburile terminară. 
 
A sosit primăvara în țară 
Acum e mult soare; 
Pe seară, poate, va fi răcoare, 
Se-ntorc păsările călătoare. 
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 Luna mai a anului 1699... 
 Gulliver, fascinat de călătoriile pe mare, 
așteaptă cu nerăbdare îmbarcarea pe vasul 
Antilope. 
 Marea liniștită și cerul de un albăstrui 
imaculat sunt scăldate de razele blânde și 
calde ale soarelui, de dimineață până seara. 
Vântul adie ușor, iar cântecul mării este 
arareori întrerupt de câte un strigăt de pasăre 
rătăcită în larg. Corabia alunecă ușor printre 
valurile mici și sidefate ale Mării Sudului. 
 Vremea însorită e înlocuită rapid de o 
ceață densă și de un vânt rece și aspru care 
încep să se legene amenințător corabia. Norii 
negri și groși se unesc cu marea și o ploaie 
deasă începe să ude pânzele vasului. Vuietul 
mării se aude puternic, iar valurile înalte și 
cenușii amenință să înghită corabia. Cârmaciul 
dispare în marea învolburată și singura 
speranță este Gulliver. Acesta ajunge cu greu 
la catarg, strânge o parte din pânze și prinde 
cârma. Corabia, scârțâind din toate 
încheieturile, a învins cu greu furtuna și ajunge 
lângă o stâncă unde acostează. 
 Ca prin minune, vântul puternic s-a 
domolit, valurile abia mai legăneanu vasul, 
ploaia a încetat, iar pe cer a apărut mândru un 
curcubeu. 
 
 

La târgul din Cuzator 
Un pinguin, Apolodor 
A venit să ne inspire 
Să ne revenim în fire 
De vocea lui minunată 
A auzit lumea toată. 
 
În urma lui veni în grabă 
O rudă mai îndepărtată 
Vărul lui din Sabrador. 
Să-l aplaude de zor. 
Dar cine credeți că veni? 
Și un nepot de vis a vis. 
 
 

Pe seară când s-a terminat 
Apolodor s-a îmbarcat 
Cu tot cu rude și nepoți 
Și-au luat rămas bun de la toți. 
Au plecat spre Labrador 
În țara lui Apolodor. 
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Cincisprezece iunie… Zi 
splendidă de vară. Afară este 
multă gălăgie: totul este plin de 
viață. Căldura moleșitoare mă 
atrage la umbra cireșului. Încep 
să notez… să notez tot ce văd, 
să creez un peisaj. 

Deodată aud soneria 
porții. Apăs pe clanță. Poarta se 
dă în lături cu un scârțâit prelung. 
În fața mea, apăru un cangur, 
urmat de elefanți, lei, girafe și 
suricate. Speriată și uimită, mă 
holbez cum aceștia, liniștiți, se 
așază la masă, la umbra 
foișorului, cerându-mi să le 
servesc ceaiul cu biscuiți și să le 
aduc pe tavă tot ce au cerut. 

Cangurului îi vine o idee 
genială: să mergem la plajă. A 
fost o sugestie primită de toți 
membrii noului meu grup. Mi-am 
luat aparatul de fotografiat, 
mingea de plajă, umbrelele, 
costumul de baie, dar nu în 
ultimul rând banii, deoarece 
„vizitatorii” mei trebuiau tratați ca 
atare. S-a ivit o problemă… 
leoaicele nu aveau costum de 
baie, iar să stăm în preajma unor 
femele în toată firea, dar cam 
indecente, nu prea se cuvenea. 
Am mers la mall, la raionul de 
„însărcinate” și am luat tot ce 
aveau nevoie. Acum totul era 
gata. 

Când am ajuns, ne-am 
„instalat” și am plonjat cu toții în 
apă, creând un „tsunami”. Din 
cauza acestuia, s-a format un val 
uriaș care m-a purtat până pe 
malul celălalt. De acolo, vântul 
m-a luat pe sus și m-a dus până 
acasă, unde mama mă aștepta 
îngrijorată. 
 Mi-am dat seama că totul 
a fost un vis când m-am trezit la 
umbra copacului cu  
notițele în mână …  
însă pe una dintre 
 foițe scria: „Rămas  
bun, îți vom duce dorul! 
 Semnat, Sisi suricata”. 
 

Vântul adia ușor, mișcând 
firele de iarbă ca într-o baladă. 
Doar câte o rază de lumină se 
mai distingea dinspre linia 
orizontului. Soarele a lăsat în 
urma lui micile luciri argintii ale 
lumii. Licuricii și-au aprins 
luminițele și s-au alăturat firelor 
de iarbă, ascultând concertul dat 
de greierii violoniști. 

Deodată s-a auzit un 
tunet grav urmat pe cer de un 
fulger nemilos. 
Toate vietățile 
au fugit să se 
ascundă de 
această magie 
întunecată a 
naturii. 
 

Vântul și ploaia l-au 
obligat pe Hansel să grăbească 
pașii. Ajuns în poieniță, a zărit o 
căsuță de turtă dulce. Ploaia 
deasă începuse să-i ude hainele, 
astfel că Hansel își afundă 
mâinile în buzunare și strânse cu 
putere micuța bucată de pâine 
pe care o mai avea. 
 S-a apropiat de casă și  
s-a uitat pe geam. Dinăuntru 
răzbătea o lumină caldă. Apăsă 
pe clanță. Ușa se dădu în lături 
cu un scârțâit prelung. În fața lui 
apăru sora lui, Gretel, care l-a 
îmbrățișat de bucurie. L-a poftit 
înăuntru și  i-a prezentat prietenii 

pe care și-i făcuse de când 
mama lor vitregă îi alungase în 
pădure: Vrăjitorul din Oz, Rémi și 
Suflețel, Colț-Alb, Lizuca și 
Patrocle. Cu toții își găsiseră 
adăpost în căsuța de turtă dulce 
a lui Alice. 
 Feriți de fulgerele și 
tunetele de afară, fiecare a 
început să-și spună povestea. 
Hansel i-a ascultat atent, 
ghemuit printre pernele unei 
sofale până  când pleoapele i    
s-au lăsat grele și a adormit. 
 Afară, liniștea a luat locul 
furtunii, iar luna ridicată acum pe 
cer își trimitea mândră razele de 
argint. 
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Preşcolarii din Grădiniţa nr. 37 

(structură a Şcolii Gimnaziale nr. 18 „Jean 
Bart” Constanţa), inspiraţi de belşugul de 
culori, gusturi şi miresme ale toamnei, au 
lucrat, cu puţintel ajutor de la părinţi şi de 
la doamna educatoare, fantastice 
animăluţe din fructe şi legume.  Acestea 
au fost  arătate într-o expoziţie găzduită 
de Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”. 

Expoziţia a fost precedată de o 
serbare tematică dedicată toamnei, din 
data de 13 octombrie 2015, ce a inclus o 
inedită paradă a modei. Coordonatoarea 
activităţii extracurriculare „Carnavalul 
Toamnei” şi a lecţiei deschise aferente a 
fost prof. înv. preşcolar Tănase Stela. În 
derularea activităţii, domnia sa a fost 
secondată de educatoarea Neagu 
Cristina. 
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Toamna crudă şi păgână 
A venit la noi la stână. 
 
Viţele-de-vie 
Ca prin magie-nvie. 
 
A venit toamna cu norii suri 
Şi rugină pe păduri. 
 
Frunzele se vestejesc 
Căci şi ele poposesc. 
 
Stă o frunză supărată, 
De brumă acoperită toată. 
 
Frigul rău ce o doboară 
Şi toamna haină o omoară. 
 

Dragă toamnă arămie, 
Mereu ești prea timpurie 
Cu vânt puternic, răcoros 
Scuturi frunzele pe jos. 
 
Dragă toamnă arămie, 
Strugurii sunt copți în vie 
Hai cu toții la cules 
Roade bune pe ales. 
 
Dragă toamnă arămie, 
În livezi e veselie 
Fructele toate sunt coapte 
Cu mult drag sunt adunate. 
 
Dragă toamnă arămie, 
În hambare-i bucurie 
De recolte-mbelșugate 
Pentru iarnă selectate. 

 

Prin păduri  și prin livezi, 
Au venit fără să-i vezi 
Vestitori de toamnă grea: 
Frigul, ploaia, brumă rea. 
 
Nori grei cu lacrimi multe 
Se coboară de pe munte 
Să se scuture în sat 
Și s-aducă rod bogat. 
 
Seri vedeam pe luncă flori 
Și pe cer mândrii cocori, 
Azi e toamnă pe pământ, 
Vreme rea și bate vânt. 
 

Toamna vine îmbrăcată 
Cu o rochie dantelată 
Cu frunzulițe aurii 
Nuci și struguri arămii. 
 
Frunze galbene, uscate 
La picioare-i stau culcate, 
Așezate-n rând, ușor 
De-un vânt lin, încetițor. 
 
Din părul lăsat pe spate, 
Un miros frumos răzbate 
De gutui amărui, 
Și de prune albăstrui. 
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Pe vremea aceea, părinții mei au 
considerat că eram suficienți de mari, eu și sora 
mea, care era cu doi ani mai mică decât mine, 
încât să stăm singure în apartamentul de la etajul 
unu, dintr-un bloc cu patru etaje. 
 Total greșit, aș zice eu acum. 
 Așteptând să sosească părinții de la 
serviciu, mi s-a făcut poftă de gogoși. Am căutat 
cartea de bucate, am citit rețeta, m-am asigurat 
că am ingrediente și am trecut la treabă. Am 
pregătit aluatul și urma etapa în care trebuia pus 
într-un loc călduros, ca să „crească”. 
 Care era cel mai călduros loc din casă? 
Caloriferul? Greșit!!! Aragazul, e răspunsul 
corect! 
 

Am aprins ochiul mare al aragazului și 
am pus vasul la căldură... și am așteptat 
frumușel să crească aluatul. În scurt timp, în loc 
să crească aluatul, a început să miroasă a ars, 
dar fără să iasă fum. Mai târziu a apărut și 
fumul, dar și mama. 
 Speriată, a luat vasul de pe aragaz și     
i-am spus ce vroiam să fac. Nu mai știu dacă   
m-a pedepsit, probabil că nu, pentru că mi-aș fi 
adus aminte, dar îmi amintesc că a durat muult 
până am curățat vasul, pentru că aluatul se 
arsese și făcuse o coajă groasă pe care am 
îndepărtat-o foarte greu. 
 Și, să nu uit, am mâncat și gogoși. 
 

În rândurile următoare vă prezentăm un miniinterviu realizat cu Darius Mardaru, elev în clasa a 
VII- a B, la Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”, care a obținut Premiul Special la Concursul 
internațional de pictură pentru copii, de la Tianjin, China. 
 

D.M. : Doamna profesoară Iustina Silvana Ursu a descoperit că am talent la desen și m-a încurajat să 
particip la concursuri. 
 

Reporter: Cine a descoperit că ai talent la desen? 
 

D.M. : Nu mă gândesc la nimic deosebit, doar îmi las imaginația să lucreze. 
 

Reporter: La ce te gandești când desenezi? 
 

D.M. : Momentan este numai un hobby. 
 

Reporter: Desenul este un hobby sau te-ai gandit să îl transformi în profesie ? 
 

D.M. : Am participat la încă trei concursuri. 
 

Reporter: Ai mai participat și la alte concursuri? 
 

D.M. : Mă relaxează și îmi pune creativitatea la încercare. 
 

Reporter: De ce îți place desenul? 
 

Îi mulțumim lui Darius că a fost amabil să ne răspundă la întrebări și îi dorim mult succes în continuare! 
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Unii oameni înțeleg prin voluntariat un grup de persoane care oferă servicii fără a primi bani 
sau alte bunuri materiale, însă pentru alți oameni, voluntariatul reprezintă modul de a întâlni 
persoane noi, de a lega noi prietenii și de a oferi zâmbete celor ce au nevoie. Acele persoane care 
oferă ajutor oamenilor ce simt că obstacolele sunt prea grele pentru a fi ocolite. 

Pentru unii oameni, voluntariatul 
este ca o barcă a fericirii ce îi salvează 
când, pur și simplu, se simt naufragiați 
pe o insulă a durerii. Sunt atât de multe 
lucruri ce pot fi învățate din voluntariat. 
Spre exemplu, prietenia adevărată, 
cum să înțelegi durerile sufletești ale 
altora, cum să îi ajuți să înfrunte 
problemele. 

Voluntariatul nu este o pierdere 
de timp, ci este un timp câștigat alături  

de persoane frumoase și 
înțelegătoare ce nu te judecă sau 
resping. 
 Din experiența mea ca 
voluntar, aș putea spune că viața 
ascunde secrete minunate ce 
așteaptă să fie descoperite. 
 Fiți voluntari pentru că veți 
câștiga mai mult decât niște 
experiențe frumoase! 
 

Înainte de a mă muta în această 
școală, aveam mici temeri deoarece nu știam 
ce mă asteapta: cum vor fi colegii, profesorii. 
Mai pe scurt îmi era frică de necunoscut. De 
fiecare dată când mă gândeam la aceste 
lucruri, mă linișteam știind că pe câțiva copii 
din clasă îi cunosc deja. Și că totul va fi bine, 
copiii vor fi sociabili, iar profesorii vor avea 
cum să ne explice toate lucrurile pe care nu le 
înțelegeam. Venind de la o școală în care 
copiii erau pe cont propriu, nu se apărau unii 
pe alții, nu se ajutau între ei decât cu lecțiile, 
dar pe profil, nu se putea vorbi cu nimeni. Toți 
încearcă să găsească motive pentru a te trage 
în jos.  

Când am intrat în clasă pentru prima 
dată, colegii au fost atât de primitori și 
profesorii atât de calzi și iubitori. Pentru mine 
este școala perfectă. Nu mă așteptam la așa 
ceva. Am legat strânse prietenii cu colegii, de 
care nu-mi pare rău. Cu profesorii mă înțeleg 
foarte bine. După puțin timp, a venit vorba 
despre câteva proiecte și ore de joacă în 
cadrul TEAM. Deja știam despre ce e vorba. 
După începerea proiectelor și orelor de  
joacă, am  realizat  că  m-am  schimbat  foarte 

mult în bine. Poate datorită colectivului, poate 
datorită profesorilor care m-au învățat că 
trebuie să fim deschisi unul cu altul. Datorită 
tuturor! În prima zi de școală, când se făceau 
alegerile pentru șeful clasei și pentru comitet, 
pentru mine a fost o surpriză că am fost aleasă 
șefa clasei. M-am bucurat foarte mult. Apoi, 
după terminarea proiectelor, voluntariatul m-a 
făcut să înțeleg că în viață trebuie să avem 
grijă de mediu, de cum ne purtăm cu cei din 
jurul nostru și m-a făcut să realizez că, 
respectând toate aceste lucruri, vom fi mult mai 
buni. 

Pentru tot ce am primit din partea tuturor persoanelor de care am avut și încă am parte, le 
mulțumesc pentru că m-au schimbat în bine.  
  SUNT FOARTE FERICITĂ DE VENIREA ÎN ACEASTĂ ȘCOALĂ!   
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           Istoria romană ne înfățișează sub forma 
unor legende începuturile cetății Roma. Ce este 
adevăr și ce este mit în aceste legende nu este 
atât de ușor de aflat, deoarece imaginația a jucat 
un rol important în alcătuirea lor. În concepția 
romană, istoria avea sensul de povestire, 
descriere, iar romanii nu separau întotdeauna 
istoria de basm. De asemenea, istoricii considerau 
că este o datorie a artei lor să înfățișeze trecutul 
neamului din care făceau parte într-un sens cât 
mai patriotic și mai mobilizator, pentru ca tineretul 
să  fie  însuflețit  de  gloria  faptelor  strămoșești.   

 

În acest scop orice exagerare și transfigurare a 
realității era îngăduită și chiar recomandată. De 
aceea, pentru reconstituirea adevărului istoric s-a 
apelat la săpături arheologice care au scos la 
iveală în Lațiu resturile unei vechi civilizații latine. 
         Astfel, leagănul Romei a fost colina 
Palatinului, așezată în apropierea Tibrului, acolo 
unde fluviul face un intrând spre câmpia Lațiului. 
Această colină favorabilă așezărilor omenești era 
în același timp bine apărată în mod natural de 
atacurile din afară, deoarece era înconjurată din 
trei părți de stânci abrupte. 

 

 Iată cum descrie Titus Livius în cărțile sale locul pe care a fost ridicată Roma: 
    „Nu fără motiv au ales  zeii și oamenii acest loc pe care să ridice cetatea: aceste dealuri foarte 
sănătoase, acest fluviu binefăcător, pe care se transportă grâne din locuri depărtate de mare... în sfârșit 
această așezare în mijlocul Italiei, parcă anume aleasă pentru mărirea și creșterea puterii romane’’. 

 

             La începutul celui dintâi mileniu î.Hr., 
Palatinul era locuit de un trib latin numit Ramnes, 
nume care, probabil, însemna „locuitorii de la râu”, 
deoarece locuințele erau așezate pe colinele de 
lângă Tibru. Locuitorii colinei trăiau în sate, având 
locuințe sărăcăcioase, făcute din lemn și 
acoperite cu paie. În partea de apus a colinei se 
găsea centrul religios al comunității, care servea și 
de loc de adunare și de loc de refugiu în caz de 
primejdie. Acest loc întărit cu un zid de apărare 
ce-l înconjura din toate părțile asemenea unui 
pătrat, s-a numit Roma cea pătrată (Roma 
quadrata) și a constituit germenele în  jurul  căruia 

 

se va forma în cursul timpului puternica cetate 
Roma. Denumirea dată noii cetăți, aceea de 
Roma, înseamna deci „cetatea râului” și derivă 
de la numele purtat de locuitorii din tribul latin 
Ramnes. Resturile zidurilor cetății  „Roma 
quadrata” au fost văzute multă vreme după 
construirea lor. În fiecare an, romanii sărbătoreau 
pe 21 aprilie ziua întemeierii Romei printr-o 
procesiune religioasă care înconjura incinta de 
odinioară a cetății, după care un preot bătea un 
cui într-un templu, pentru a servi drept 
numărătoare a anilor. 
 

 

         Dincolo de adevărul arheologic și istoric, se țese  o poveste frumosă și  
captivantă.   Legenda  spune  că  Proca,  regele   Lațiului,   urmașul   eroului 
troian Enea, a avut doi fii, pe Numitor  și  pe   Amulius. Cel  dintâi,  fiind  mai  
mare, trebuia să urmeze la tron,  dar  Amulius  l-a  izgonit  de  la  domnie  pe  
Numitor, i-a ucis fiul, iar pe fiica sa, Silvia, a facut-o preoteasă  a zeiței  Vesta, 
 distrugându-i astfel orice șansă de a deveni mamă. Într-o  zi,  însă,  pe când  
Silvia s-a dus să aducă   apă  pentru  sacrificii  dintr-o  pădure  din  apropiere,  
i-a apărut în cale  zeul Marte, care a ademenit-o. La scurt timp după aceea, Silvia a dat naștere unor 
gemeni.Turbat de furie, Amulius  a  poruncit  ca  mama  să  fie  aruncată  în  închisoare,  iar  pe  copii  i-a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

încredințat unui om care trebuia să îi înjunghie. Acestuia i s-a 
făcut milă și i-a pus într-un coșuleț căruia  i-a dat drumul pe 
apa Tibrului. Coșul în care au fost puși a fost luat de curent și 
dus de apele fluviului – care tocmai se revărsase peste maluri 
– până în apropierea colinei Palatinului, unde s-a oprit la 
rădăcina unui smochin. O lupoaică, atrasă de țipetele copiilor, 
a venit și i-a alăptat. Un păstor al regelui Amulius, pe  nume  
Faustulus, i-a descoperit, i-a adus acasă și i-a dat nevestei 
sale, Acca Laurenția, să-i crească. Romulus și Remus, căci 
așa i-a numit Faustulus, s-au facut mari, harnici și viteji, 
întrecându-se în lupta cu hoții și cu fiarele sălbatice.  
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Într-o zi, într-o încăierare cu păstorii lui Numitor, adevărul asupra nașterii lui Remus a fost aflat. Bunicul 
și cei doi nepoți au pornit împreună război împotriva lui Amulius pe care l-au detronat și l-au omorât. 
Astfel, cetatea Alba a reintrat în stăpânirea regelui de drept care nu și-a uitat nepoții. El le-a dăruit un loc 
în apropierea Tibrului ca să-și întemeieze  o nouă cetate. Pentru alegerea numelui, cei doi au consultat 
voința zeilor și, potrivit obiceiului, au urmărit zborul păsărilor. Remus a văzut șase vulturi, iar Romulus 
doisprezece. Și astfel, fiul zeului Marte și al vestalei Rea Silvia primește binecuvântarea zeilor și trage cu 
plugul hotarele noii cetăți, pe care o numește Roma, după numele său. Romulus își ucide fratele pentru 
că sare peste primele ziduri ale acesteia, ziduri care ar fi trebuit să rămână inexpugnabile. După 
întemeiere, legenda spune că cetatea era tare și cutezătoare, dar pentru că le lipseau femeile, această 
glorie era efemeră. Din acest motiv, Romulus și-a trimis oamenii la popoarele vecine să ceară acestora 
permisiunea ca fetele lor să accepte să se căsătorească cu romanii.Trimișii nu au fost bine primiți 
nicăieri, ba dimpotrivă, au primit răspunsuri batjocoritoare. Sfătuit de bătrâni, Romulus a recurs la o 
viclenie și i-a invitat pe toți locuitorii din regiunile apropiate la o sărbătoare dată în cinstea zeului Consus. 
Sabinii au venit cu nevestele și cu copiii și când toți urmăreau jocurile, romanii le-au răpit acestora fetele. 
Neputând să uite durerea și rușinea pe care au suferit-o, i-au cerut regelui lor Titus Taius să pornescă 
războiul împotriva romanilor. Întregul conflict a sfârșit însă printr-o împăcare, căci sabinele au luat în cele 
din urmă apărarea  soților lor. Din acel moment, peste  cetatea întărită aveau să domnescă doi regi: 
Romulus și Titus Taius. După moartea celui din urmă, Romulus a rămas singurul rege până când a fost 
răpit la cer de către zei în timpul unei furtuni.  

 

Acesta este cuprinsul 
legendei care îmbracă într-o 
haină de mit alegoric întemeierea 
cetații Roma. El atribuie unor eroi 
şi semizei o operă care a 
aparținut în realitate, mai multor 
generaţii. Cele mai sigure date cu 
privire la istoria veche a Romei ni 
le furnizează materialele 
arheologice. Din cercetările 
științifice reiese limpede că 
întemeierea oraşului nu a fost 
opera unui „întemeietor”, după 
cum pretinde tradiţia literară. 
Oraşul s-a format treptat, prin 
unirea şi contopirea diferitelor 
comunităţi. 
       

 „Mica enciclopedie de istorie universală”, Marcel D. Popa, Horia Matei, Ed. Politică, 1988. 

 Manual istorie clasa a V-a, Liuba Ghiorghiţă, Sorin Oane, Ed. Teora, 1997. 

 Mic dicţionar enciclopedic, Ed. Enciclopedică română, 1972. 

 Istoria Romană, Theodor Mommsen, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. 

 

Legenda întemeierii Romei este un izvor important, deoarece ne oferă informaţii cu privire la 
spaţiul şi timpul formării oraşului. Deşi mare parte din această legendă ţine de literatură, există şi multe 
elemente adevărate.   
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Educația  fizică este o parte  esențială  în 
cadrul metodelor corecte  folosite în educație.  
Tinerii trebuie  învățați  cum să-si dezvolte  
puterile fizice, cum să-și păstreze puterile în cea 
mai bună formă și cum  să le folosească  cel 
mai  bine  pentru îndeplinirea datoriilor practice 
ale vieții.  Mulți socotesc  că aceste lucruri nu 
constituie îndatoririle școlii, însă aceasta este o 
greșeală.  Aceste  lecții,  necesare  fiecăruia  
pentru a putea fi  util  în lucrările  practice, ar 
trebui  să fie  predate  tuturor  copiilor  în cămin  
și tuturor  elevilor  și studenților  în școli. 
Locul  în care  trebuie  să  înceapă educaţia  
fizică  este căminul,  atunci  când copilul  este 
mic. Părinţii  sunt cei care  trebuie  să pună  
temelia  pentru o viaţă  sănătoasă, fericită.  Una 
din  principalele chestiuni care trebuie  decise  
este  hrana care li se  pune pe masă;  căci de 
aceasta depinde în  foarte mare măsură  buna 
dezvoltare a copiilor şi sănătatea  familiei.  Este 
foarte  importantă  iscusința  în pregătirea  
hranei  şi nu este  de mai  mică însemnătate  
aspectul  legat de o cantitate şi o calitate  
corespunzătoare  a hranei. 

Noi toți  trebuie  să dăm dovadă  de 
înțelepciune  în  ce  privește  alimentația..  Dacă 
se  ingeră mai multă  hrană  decât este necesar, 
în stomac se adună o cantitate care se alterează 

 

 
și aceasta are  ca urmare  un miros urât care 
iese  din gură atunci când respirăm. 

 Puterile vitale  sunt istovite datorită  
efortului  de a scăpa  de acel  exces,  iar 
creierul  este jefuit de forța  nervoasă.  

În organism  ar fi  trebuit  introdusă  
mai puțină hrană,  pentru ca acesta să nu-și  
epuizeze  puterile  în efort  peste măsură.  
Totuși,  să fim  atenți să oferim  corpului 
hrană  corespunzătoare, atât  cantitativ,  cât 
și calitativ, pentru  hrănirea  organismului.  
Toate  organele  fizice  slujesc  minții,   iar  
nervii sunt  mesagerii care  transmit  
comenzile  sale  tuturor  părților  trupului,  
ghidând mișcările mașinăriei vii.  

Mișcarea fizică este de mare ajutor  
pentru dezvoltarea  fizică.  Aceasta  
stimulează circulația  sângelui și dă tonus 
întregului organism. Dacă  se  îngăduie  
mușchilor să nu fie folosiți, foarte curând se 
va vedea  că sângele  nu îi  hrănește în mod  
suficient.  În loc de a crește  ca mărime  și 
putere, aceștia  își  vor pierde  tăria  și 
elasticitatea și vor deveni moi și slabi. 
Inactivitatea  nu constituie legea  pe care  a 
instituit-o  Dumnezeu pentru corpul 
omenesc.  Activitatea  armonioasă  a tuturor  
părților ‒ creierul, oasele, mușchii ‒ este 
necesară  pentru dezvoltarea  deplină și 
sănătoasă a întregului  organism omenesc. 
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Dragă cititorule, în primul rând, 
trebuie să fii informat că acum faci 
cunoștință cu viitoarele handbaliste de 
top ale României. Stai așa, nu te grăbi să 
ceri autografe, trebuie mai întâi să ne știi 
istoria!... 
 În primele noastre meciuri eram 
emoționate. Orice strigăt dinspre tribună 
ne determina să ne dorim din ce în ce 
mai mult să ne întoarcem acasă! Totuși,      
ne-am gândit mai bine și am realizat că 
aveam de ales între școală și handbal. 
Bineînțeles că handbalul a ieșit triumfător 
(Fie vorba între noi, Lucifică și Rafael au 
provocat o mare durere de cap cu 
argumentele lor contradictorii). 
 Anul trecut, majoritatea meciurilor 
au fost contra Școlii nr. 40, Școlii nr. 17 și 
Școlii din Satu Nou. Deși Școala 40 ne învingea mereu, aveam ambiție și câștigam celelalte 
meciuri (Bineînțeles, fiind prietene cu ele, eram indulgente și le lăsam să câștige ... Scuze, 
doamna!) 

Primul an a fost de acomodare. 
Lucrurile interesante s-au întâmplat abia 
mai târziu. Ni s-a alăturat o nouă colegă, 
supranumită „Baba Târla”. 
 Teoretic, drumurile trebuiau să ne 
aducă aminte că urmează să jucăm, 
practic ... eh, nu fost niciodată așa, eram 
paralele cu lumea normală, râdeam, 
mâncam și dormeam (Eram mici pui ai lui 
Garfield). 
 Cam la fel se petrecea odată ce 
ajungeam acolo. Fiindcă Baba Târla și 
Minion sufereau de „reumatism”, se 
mișcau ca niște rațe pe teren. 
 (Ce să zicem... suntem foarte 
diferite. Ca de exemplu, în timp ce rațele 
sufereau de reumatism, Găbița și Nemo 
puseseră ochii pe un arbitru). 

 În unele meciuri, Găbița era cu 
capul în nori, astfel Nemo, Târla și Minion 
(principalii conducători) țipau din toți 
plămânii, încercând s-o aducă la realitate. 
 Ca-n fiecare echipă există certuri. 
Majoritatea se stârneau din cauza 
posturilor. Fiecare voia să stea în teren și 
în acest fel apăreau conflicte și cu greu ne 
hotăram cine va sta în poartă. 
 Proiectul „Handbalul ești tu” se 
apropia de sfârșit; ne-am decis să nu mai 
lăsăm pe nimeni în fața noastră. Ne-am 
unit forțele și am urcat pe locul 2. 
 Câștigând prima noastră cupă,  
ne-am gândit să vedem ce gust are 
victoria. Am umplut cupa cu elixirul vieții și 
am băut din ea. 

Cam așa a început cariera noastră de handbaliste. Am pornit cu stângul, am 
continuat cu dreptul și vom opri tot cu dreptul. 
 
P.S. Membrii echipei: 
5A – Anastasia Neculai, Diana Vane, Lorena Cicârâc 
5B – Ioana Blendea 
6A – Maria Militaru, Bianca Pavel, Andreea Felea, Iasmina Asan 
6B – Maria Baicu (Baba Târla), Miruna Chelaru (Minion), Nedelcu Raluca (Nemo), Gabriela 
Dragomir (Găbița) 
7B – Gabriela Paris, Cosmina Olteanu, Ionela Lazăr, Andreea Jipa 
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 Pentru a creşte capacitatea de calcul, adică a 
numărului de operaţii pe secundă pe care le poate 
efectua un calculator, a fost necesară 
miniaturizarea dispozitivelor electronice cum ar fi 
tranzistorii, circuitele integrate, etc. Dacă în anii 
1950 calculatoarele electronice bazate pe tuburile 
cu vid erau capabile să efectueze aproximativ 103 
operaţii pe secundă, în prezent acestea pot efectua 
până la 1013 operaţii pe secundă. Astfel, în prezent 
limita este de 108 tranzistori pe un chip, iar 
dimensiunea tipică a componentelor din circuitele 
electronice este de ordinul a 100 nanometri. Se 
preconizează, ca în jurul anului 2020 să se atingă 
dimensiuni de ordinul unui atom, pentru a stoca un 
singur bit de informaţie. Iar efectele cuantice vor 
deveni dominante în tehnologia calculatoarelor 

 Noțiunea de calculator cuantic a fost 
introdusă în 1980 de către Yuri Manin şi în 1981 de 
către Richard Feynmann. Dar, în 1985 se 
regăseşte în lucrările lui David Deutsch. A fost 
creat şi a funcţionat în regim de laborator, iar 
cercetările s-au oprit deocamdată, ca tip de 
performanţă, la acest nivel. Este  bazat pe o logică 
cuantică, fiind capabil să proceseze informaţia şi să 
efectueze operaţii logice în concordanţă cu legile 
mecanicii cuantice. Superioritatea lui constă în 
utilizarea unui alt mod de operare.  Primul 
calculator cuantic disponibil comercial a fost         
D-Wave One. El a apărut în luna mai 2011.  

 

 
 

Este  o „cutie” ecranată care ocupă 10 metri pătrați și 
conține un procesor cu 128 de qubiți răciți criogenic. 

Instalarea durează cam 4 săptămâni, calibrarea cam 6, 
instruirea personalului fiind aparent partea cea mai 

simplă pentru că durează doar 2-3 zile. Sistemul vine cu 
Python, C++, SQL, Mathlab și Java și prin urmare ar 

trebui să fie simplu de programat cam pentru orice fel de 
aplicație. 

 
Computerele cuantice folosesc qubitii, care 

pot avea starea 0 și starea 1 în același timp  (adică 
o superpoziție), pe când un  bit  clasic  poate  avea 

fie valoarea 0, fie valoarea 1. 
Are la bază fenomene ale mecanicii cuantice, 

cum ar fi cel de superpoziție (proprietate a unei 
particule de a se afla în toate stările posibile 
simultan). Deoarece  superpozițiile nu pot fi 
măsurate, trebuie creat un şir de operații logice, 
care să ducă la un rezultat măsurabil. 
Superpozițiile se datorează fenomenului 
numit quantum entanglement, Datorită acestui 
fenomen, se creează o legătură între mai multe 
particule prin punerea lor în contact. Odată ce 
acea legătură a fost creată, schimbarea stării uneia 
dintre particule va duce la schimbarea stării 
celeilalte particule, chiar dacă a doua particulă a 
fost mutată la o distanță infinită. Schimbarea va fi 
instantanee, indiferent de distanța la care este a 
doua particulă. Qubiţii trăiesc doar o milionime de 
secundă, timp în care efectuează sute de operaţii, 
dar sunt mereu reînnoiţi, deşi asigurarea continuă 
a cantităţii lor poate fi o problemă 

Dacă dorim să aflăm care dintre numerele 
00, 01, 10, 11 există în calculator, atunci un 
calculator clasic folosește doi biți pentru a oferi 
rezultatul. Cei doi biți oferă două numere, 0 și 1, 
dar doi qubiți vor conține cele 4 numere. Iar pentru 
"N" qubiți se va obţine o procesare de 2 N stări.  De 
exemplu, s-a urmărit găsirea unei persoane după 
numărul de telefon dintr-o listă de N numere        
(N fiind egal cu 10.000). Un calculator clasic a 
găsit numărul cerut după N/2= 5000 încercări. Iar 
calculatorul cuantic a creat de la început o 
suprapunere a celor N intrări şi a dezvoltat 
proceduri de evaluare a probabilităţii numărului 
menţionat, care a condus la găsirea rezultatului 
după N 1/2 încercări, fiind egal cu 100.  
          Există câteva probleme care trebuie să fie 
rezolvate înainte să apară primul calculator cuantic 
complet funcţional. De fapt, câteva dintre aceste 
sisteme există deja, însă au numai câţiva cubiţi, în 
condiţiile în care este nevoie de mii de cubiţi ca 
puterea de calcul să poată fi numită „cuantică”. Dar 
aceste sisteme ocupă mult spaţiu pentru că au 
nevoie de o răcire puternică: aproape de zero 
absolut, adică  -273,15 °C. În aprilie 2015, IBM a 
produs cubiţi pătraţi, care au avantajul că pot fi 
amplasaţi mai mulţi pe un singur cip. Aşadar, va 
trebui să aşteptăm până spre sfârşitul anilor 2020 
sau începutul anilor 2030 pentru a vedea sisteme 
funcţionale. 

Un astfel de calculator va putea fi utilizat în 
medicină, în criptografie, în domeniul militar  El 
poate contribui la crearea inteligenţei artificiale, 
maşini la fel de inteligente ca oamenii. Se lucrează 
deja la aşa ceva atât în SUA, cât şi în Marea 
Britanie, Canada, Elveţia, Germania, Rusia, India, 
China, Australia şi Noua Zeelandă. 
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În cadrul orelor de educație tehnologica s-a 
vorbit foarte mult despre noțiunea de a recicla. Astfel   
s-a născut un proiect de anvergură, numit „Parada 
ECO”.  Acest proiect a constat în a crea obiecte 
vestimentare din materiale reciclabile. Costumele 
(create în echipe sau individual) au fost foarte frumos 
concepute și realizate, cu multă creeativitate și 
voință, deoarece nu este deloc ușor să faci, spre 
exemplu, o fustă dintr-un ziar, pe care s-o poți purta 
la defilarea costumelor. Nici nu te-ai fi gândit că   
dintr-un sac de gunoi sau de rafie, din pungi, ziare, 
farfurii de unică folosință, din pet-uri, pot ieși haine! 

Proiectul trebuie dezvoltat și derulat an de 
an pentru că fiecare generație, ce vine și pleacă, 
să trăiască această experiență. Lumea și 
progresul tehnic sunt într-o continuă creștere, iar 
resursele devin epuizabile, ceea ce ne obligă să 
luăm în considerare și alte surse 
neconvenționale. Poate pe viitor vom alege să 
purtăm aceste haine! Participarea la acest proiect 
a trezit în mine plăcerea de a creea și de a 
explora direcții noi!!! 

Știați că:                                                                            
• din 15 peturi se poate confecționa un 

tricou?                                         
• din 25-30  de peturi se poate confecționa 
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Pubertate este perioada care marchează încheierea copilăriei și începutul adolescenței. După 

părerea mea, pubertatea este o nouă viață a omului, o cheie spre un alt mod de trai, complet diferit 
față de lumea roz și lipsită de griji numită „copilărie”. Pubertatea conturează și formează 
comportamentul și personalitatea omului. Astfel, în perioada pubertății, au loc schimbări atât fiziologice 
cât și psihologice. Pubertatea aduce cu ea apariția dezvoltării unor sentimente, cum ar fi cel al datoriei 
și răspunderii în anumite situații. 
 

Ce este pubertatea? 
 

 
 
Gândurile unui tânăr aflat în perioada de 

pubertate sunt altele decât cele din copilărie, la 
fel și dorințele acestuia. Acum, puberul  nu-și mai 
dorește jucării, ci libertatea de a face lucruri ce în 
anii trecuți nu îi erau permise. Acestuia nu-i mai 
plac discuțiile contradictorii ale părinților, 
preferând grupul copiilor de aceeași vârstă. Însă, 
de multe ori, această cauză duce la apariția unor 
CONFLICTE între părinți și copii. Faptul că 
tânărul dorește ca părintele să aibă mai multă 
încredere  în copil și să-i acorde puțină libertate, 
face să aibă loc acest „CONFLICT ÎNTRE 
GENERAȚII”. 

Părinții și mai ales profesorii au un rol 
important în modelarea personalității puberului, 
astfel încât nu trebuie să existe o ceartă continuă 
între copil și părinte, dar nici acordarea libertății 
sau independenței totale. Pe de altă parte, 
pubertatea nu înseamnă maturitate completă, nu 
are ca scop îndepărtarea de părinți sau 
nerespectarea deciziilor lor, ci dimpotrivă, ar fi 
ideal ca în această perioadă să existe discuții pe 
tema pubertății, să existe întrebări ce te macină 
ori de câte ori este nevoie. În perioada pubertății, 
odată cu schimbările normale ce apar, ai nevoie 
de afecțiune, sprijin și ajutor. 
 

Care sunt gândurile unei puber în 
această perioadă? 

 
 
 
Spre exemplu, relația mea cu mama 

este, pe zi ce trece, într-o continuă schimbare. 
Ca orice părinte, sub ochii ei voi rămâne 
mereu un copil ce are nevoie de sfaturi și 
atenție, ceea ce o face să se comporte nu 
tocmai specific vârstei mele. 
 De cele mai multe ori, certurile noastre 
existențiale apar datorită acestui fapt. Însă, 
relația noastră se bazează, în cea mai mare 
parte, pe încredere. Din punctul nostru de 
vedere, încrederea este cel mai important 
aspect într-o relație părinte-copil și nu numai. 
Ori de câte ori am nevoie de ea, știu că va fi 
întotdeauna acolo să mă ajute. În atâția ani de 
când este lângă mine zi de zi, am descoperit 
că este foarte modernă și vom avea multe 
lucruri în comun, ceea ce ne unește și mai 
mult. Mama îmi este mai mult o prietenă, 
suntem foarte deschise una cu cealaltă, iar 
cuvântul „rușine” sau „minciună” nu există în 
relația noastră. 
 

Relația mea cu mama 
 

Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut și face 
pentru mine, pentru că părinții îți sunt cei mai buni 
prieteni. Sunt singurii ce nu te vor minți niciodată, sunt 
singurii ce nu vor fi invidioși sau geloși pe tine.  Acesta 
este unul dintre sutele de motive pentru care trebuie să 
îți prețuiești părinții.  
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Prima familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai când a zis: 

─ „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor pe potriva lui” (Facere 2,18) 
─ „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi 
pământul şi stăpâniţi-l!” (Facere 
1,28) 
─ „De aceea va lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa şi se va alipi de 
femeia sa şi vor fi un trup.” (Facere 
2,24) 
 Prin participarea Domnului 
nostru Iisus Hristos la Nunta din 
Cana Galilee prin săvârşirea celei 
dintâi minuni, Mântuitorul a acordat 
o cinste deosebită întemeierii 
familiei, iertând astfel o parte din 
păcatele săvârşite de Adam şi Eva. 
 Prin Sfânta Taină a 
Cununiei, un bărbat şi o femeie 
care se iubesc şi hotărăsc să stea 
împreună primesc de la 
Dumnezeu, prin rugăciune, „Harul Sfânt pentru a întemeia unirea lor”. 
 Prima familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai deoarece  acesta nu a dorit ca 
omul să fie singur, ca pământul să fie pustiu, de aceea Dumnezeu a împreunat oamenii să 
nu se despartă.  
 Prin căsătorie Dumnezeu a creat o legătură puternică de dragoste, sinceritate şi 

credinţă reciprocă, semnificând o viaţă 
eternă cu propria fiinţă umană care se 
pare că îl completează. 
 Prin participarea Domnului 
nostru, Iisus Hristos, la nunta din Cana 
Galileei şi prin săvârşirea celei dintâi 
minuni la această nuntă, Mântuitorul a 
arătat că acordă o cinste deosebită 
întemeierii familiei. De aceea, El a 
ridicat Nunta sau Cununia la 
demnitatea de Sfântă Taină. Nunta are 
loc în Biserică unde mirii sunt 
încununaţi cu coroane care 
simbolizează faptul că omul este 
împăratul creaţiei. Mirii primesc inelele 
ca semn al dragostei veşnice dintre ei. 

 Minunea săvârșită este foarte importantă deoarece Mântuitorul a întărit practic la 
Taina nunţii, legătura dintre bărbat şi femeie, descoperindu-i scopul iniţial: iubirea dintre soţi. 
 Credinţa este ascunsă în sentimente de dragoste, unul faţă de altul şi amândoi faţă 
de copii. „Bărbatul este cap femeii iar capul bărbatului este Hristos” (Sfânta Scriptură), iar 
copiii trebuie să asculte de Dumnezeu şi de părinţi. 
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În ultima duminică a lunii februarie, am fost provocați, de către doamna profesoară de geografie, să 
identificăm în zona veche a orașului nostru clădiri reprezentative pentru  cursul opţional „Diversitatea etnică 
a județului Constanța”.  Aşa că ne-am dat întâlnire în centrul  oraşului, la hartă, împărăţiţi în grupe care au 
avut ca temă de documentare obiective culturale reprezentative pentru comunităţile etnice care vieţuiesc în 
oraşul de la malul Marii Negre.  Am pornit către centru vechiului Tomis, purtându-ne paşii pe străzi despre 
care nu ştiam că există, analizând arhitectura clădirilor şi descoperind lucruri noi despre oraşul în care 
locuim. 

 Primul obiectiv 
identificat a fost Sinagoga 
Mare, lăcaş de cult al 
comunităţii evreieşti, 
construită în anul 1911, în stil 
gotic-catalan. În prezent 
aflându-se într-un grad 
avansat de degradare, fără 
acoperiş, în pericol de 
prăbuşire, dar impresionantă 
prin vitraliile ce străjuiesc 
frontoanele şi contrastul cu 
noile clădiri din vecinătate. 
Am descoperit apoi 
Moscheea Carol I, lăcaş de 
cult musulman, începută a fi 
construită în perioada 1910-
1912 din iniţiativa Regelui 
Carol, în  semn   de   preţuire             

pentru membri comunităţii turco-tătare care au ales să rămână pe aceste teritorii şi după revenirea 
Dobrogei la Patria – mamă. Arhitectul Victor Ştefănescu a realizat această construcţie în stil egipteano-
bizantin cu elemente neo-româneşti, fiind prima construcţie din beton armat de pe teritoriul României.  Am 
aflat că rugăciunile musulmanilor se derulează având în vedere poziţia soarelui faţă de meridian şi că în 
această moschee se află un mare covor oriental lucrat manual de dimensiuni impresionante 144 mp, 
provenind din moscheea ce se afla cândva pe insula Ada Kaleh.  Pentru majoritatea dintre noi a fost prima 
data când am urcat în minaretul acestei moschei şi astfel am avut „oraşul la picioare”.  Privind de la 
înălțime am descoperit alte feţe ale Constanţei: Piaţa Ovidiu, Casa cu Lei  şi simbolurile a trei culte 
religioase (ortodoxe, catolice, musulmane) amplasate la nici 200m distanţă ca o confirmare a bunei 
înţelegeri între comunităţile etnice ce viețuiesc în oraș. 
 În biserica catolică Sfântul 

„Anton de Padova” am fost înconjuraţi 
de muzica de orgă. Am admirat 
arhitectura deosebită în care este 
construită această catedrală, în care 
cărămida aparentă este lăsată la 
vedere şi unde simbolurile religioase au 
o anumită simplitate şi am aflat de la 
colegul nostru, catolic practicant, care 
sunt aspectele ce diferenţiază ritualul 
slujbelor creştinilor catolici de cel al 
creştinilor ortodocși.  

Pe strada vecină am aprins o 
lumină la catedrala „Sf. Petru şi Pavel” 
simbolul ortodocşilor, şi am aflat de la 
colegii care s-au pregătit că acest locaş 
construit între anii 1883-1895, în stilul 
vechii arhitecturi din Ţara 
Românească, a fost puternic avariat în 
timpul celui de al doilea Război 
Mondial, şi a necesitat lucrări de 
reconstrucţie şi consolidare.  
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În apropierea catedralei am descoperit şi 
clădirea albă, aparent retrasă în spatele unor ziduri 
înveșmântate în iederă, dar primitoare şi caldă ca şi 
casa părinţilor în zi de sărbătoare a bisericii „Sf. 
Nicolae”.  Acest lăcaş fiind construit la iniţiativa 
comunităţii bulgare, numeroase cândva pe aceste 
meleaguri. 
 Ne-am reîntors în Piaţa Ovidiu, obosiţi şi 
sperând că am finalizat plimbarea noastră. Dar am 
aflată că suntem doar la jumătatea traseului. 
Apropiindu-ne de faleza veche, privind la arhitectura 
clădirilor construite în perioada interbelică am ajuns 
la biserica  „Sf. Maria” a comunităţii armene. Aici am 
fost primiţi cu multă căldură. Am aflat că armenii 
sunt primul popor care au îmbrățișat creştinismul ca 
religie de stat în anul 301. În curtea bisericii am 
observat un monument ridicat în memoria victimelor 
genocidului la care au fost supuşi armenii în anul 
1915.  Noi am ajuns în timpul în care comunitatea 
celebra „Ziua Tinerilor” iar aceştia primeau 
binecuvântarea preotului, ceremonia desfăşurându-
se în limba armeană. Şi pentru noi a fost un moment 
deosebit. 

Următorul obiectiv a fost biserica grecească. 
Căutând-o am descoperit cea mai îngustă stradă din 
oraş, stradela Vântului. Moment  de mare 
amuzament,  uimire și pretext pentru fotografii de 
grup. Biserica greacă „Schimbarea la faţă” -      
„METAMORPHOSIS” cel mai vechi  lăcaş de cult 
creştin din Constanţa,  a  început  a  fi  construită  în 
 

1862 la iniţiativa comunităţii elene cu acordul 
sultanului Abdul Aziz Bin Mehmet Han dar cu 
condiţia ca biserica să nu fie mai înaltă decât orice 
altă geamie din oraş. Biserica „Metamorphosis” 
are o înălțime de doar 10 metri, lungimea de 25 
de metri și lățimea de 12,5 metri și, la origine, nu 
era prevăzută cu turle (turnul care astăzi se înalță 
în partea dreaptă a bisericii, a fost adăugat abia în 
anul 1947). Pictura originala din interiorul bisericii 
a fost realizata în ulei de un pictor venit de pe 
muntele Athos, însă din cauza fumului degajat de 
lumânări aceasta s-a deteriorat și a fost înlocuită 
cu o alta nouă între anii 1988-1989. 

Până în anul 1948 slujbele din cadrul 
Bisericii grecești „Metamorphosis” erau oficiate de 
preoți greci, însă odată cu plecarea din Constanța 
a ultimului preot elen, aceasta sarcină sacră a 
revenit preoților români. 

Circuitul nostru s-a încheiat, după ce am 
identificat şi clădirea geamiei Hunchiar, în faţa 
clădirii Muzeului de Artă Populară unde târgul de 
mărțișoare marca începutul primăverii. 
 Astfel am petrecut noi câteva ore frumoase 
în cea mai veche parte a oraşului nostru învățând 
cât în multe ore de curs în sala de clasă. Am pus 
în minţile şi sufletele noastre bogăţia culturală  a 
interferenţei comunităților etnice şi am deschis 
porți noi către întrebări al căror răspuns vom 
încerca să-l descoperim în orele de curs din 
şcoala noastră. 
 
 

Cu siguranţă atunci când 
vom fi întrebați despre orașul 
nostru vom şti cu ce exemple și 
argumente să susţinem ideea 
unicităţii lui. 
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• Moda a devenit mai mult decât un stil de 
îmbrăcăminte, moda a devenit un lucru 
esențial în viață, dar din păcate este dusă la 
extrem de unele persoane. 

• Cel mai elocvent exemplu este uniforma 
școlii. Fie că elevii sunt sau nu de acord cu 
ea, uniforma prezintă un subiect pe care 
elevii nu-l vor ocoli niciodată. 

• Știm, „Feng-Shui” este soluția! Veți râde, dar 
este pasul spre a atrage energii „pozitive”, 
pentru a-i face pe elevi să îndrăgească 
uniforma. 

• Dar a face performanță nu se leagă 
neapărat de uniformă. Mai sunt și alte lucruri 
importante, cum ar fi: 
   - BANCA. Cu cât banca voastră este mai 
curată și mai ordonată, cu atât mai mult 
concentrarea voastră va fi mai mare și 
randamentul va fi mai bun. 
  - Alegeți VERDELE! Verdele este culoarea 
asociată  cu perseverența, răbdarea și 
hărnicia. Având o paletă coloristică mai 
bogată, mediul în care învățăm va fi mai 
plăcut. 

 

După părerea noastră, acesta este 
modelul de uniformă de care elevii se vor 
îndrăgosti și astfel vor atrage notele mari: 
 
1. TRICOUL VERDE. 

În primul rând, verdele este o culoare 
„Feng-Shui” care va atrage energiile 
pozitive, astfel că elevii vor fi dornici 
să învețe.  

 

2. BLUGI DECENȚI. 
În ultimul timp, blugii au devenit un 
trend în rândul adolescenților, fiind 
purtați tot mai des. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÎNCĂLȚĂRI ADECVATE. 
Pantofii sport sunt cei mai frecvent 
purtați de adolescenți, dat fiind faptul 
că aceștia sunt foarte confortabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cel mai înalt munte 
2. Cel mai mare animal terestru 
3. Cel mai lung fluviu 
4. Aer în mişcare 
5. Lichid necesar în apartamente 
6. Roşcata din pădure 
7. Adunate în cireadă 

 

 7    1       
6            
          3  
    2        
   5         
            
            
 4           
 

1. Cel mai înalt animal terestru 
2. Cel mai rapid mamifer terestru 
3. Floarea iubirii 
4. Pândeşte din mlaştini 
5. Vestitorul primăverii 

 

 

   3       
 2         
1          
          
          
          
        5  
          
          
 4         
          
          
          
          
 

VERTICAL 
1. Obiect de şters la şcoală 
2. Instituţie care apără ţara 
3. Se pun pe foc 
4. … ca lacrima 

ORIZONATAL 
1. Zarzavat … mărunt 
2. Animal de tracţiune 
3. … „E pe fază!” 
4. Animal gigant 
5. Zguduie pământul 

      1          
                
                
    2            
  1      4        
       5         
                
2      3          
                
   3             
                
                
     4           
 

AB – Ce primim de la soare 
1. Se sparge la ţărm 
2. Pe el se pun hainele 
3. Staţiune turistică în judeţul Constanţa 
4. Bate în piept 
5. Vine după toamnă 
6. Sunt semenii noștri 

    A      
 1         
   2       
 3         
 4         

5          
  6        
    B      

 

1 

2 

3 

4 

48 



  

O bătrânică ce îmi dă dulciuri, 
care se joacă cu mine, are grijă 
de mine, mă ajută să scriu, mă 

aduce la școală 
 

BUNICĂ 
Care te înțeapă, o linie cu un 

cerculeț prin care bagi ața ca să 
coși cu el 

 

AC 

O pasăre care cântă: 
„CUCURIGU, BOIERI MARI! 

DAȚI PUNGUȚA CU DOI BANI!” 
 

COCOȘ Un rezervor de apă, care nu te 
lasă să cazi. 

 

COCOAȘĂ 

Gândim cu el, socotim, citim,    
ca să fim deștepți. 

 

CREIER 
Găsim date, jocuri, filmulețe, 

cântece, iar cu ajutorul lui 
vorbim pe facebook. 

 

CALCULATOR 

O mașină care merge pe patru 
roți, care prinde viteză și ne 
duce dintr-un oraș în altul. 

DACIA 
Te face să ti-o dorești pe mama, pe 

tata. Te face să vrei ca prietenul, 
prietena, să fie cu tine. 

DOR 

Omuleți verzi, cu ochii mari și 
cu  antene, care merge pe 

Marte, în spațiu, cu OZN-uri și  
îi sperie pe oameni. 

 

EXTRATERESTRU 
Oameni care păcălesc, care nu 

știu nimic, care fraieresc 
 

FRAIER 

Încălțăminte de noroi 
 

GALOȘ 

O minge pe cer care strălucește. LUNA 

Vine și pleacă HAI-HUI 

Bate „tic-tac” ca să fim sănătoși INIMĂ 

Un copil care nu ascultă, nu 
respectă nicio regulă, care pune 

piedică. 
 

NĂZDRĂVAN 
Cel care se taie la botez,  

și îl are și găina. MOȚ 

Este o ființă umană, are mâini, 
picioare, cap, gură, ochi. OM 

Este o stea care strălucește, 
încălzește dimineața și seara și are 

multe raze. 
 

SOARE 

Sunt căzătoare, apar și 
strălucesc noaptea 

 
STELE 

Se aud, sună când vine Moș 
Crăciun pe horn ZURGĂLĂI 

Ne transmite vremea, îl găsim 
 și în mașină. La el ascultăm 

muzică 
 

RADIO 

Un animal galben cu obrajii roșii. POKEMON 
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Au trecut aproape 4 ani de când am pășit 

pentru prima dată în curtea școlii, care era plină de 
zâmbete, priviri entuziasmate și fețe luminoase de 
copii nerăbdători și curioși. 
            Nu pot să nu-mi amintesc prima mea zi de 
școală: parfum de entuziasm, timiditate, curiozitate 
și nerăbdare străbăteau albumul sufletului meu. 
                                                                                                     

Vasile Delia-Maria – Clasa a IV-a A  
Prima dată când am pășit în clasă eram 

speriată și sfioasă. Privind în urmă, acum îmi vine 
să zâmbesc pentru că la școală petrec câteva ore 
utile și plăcute în fiecare zi, alături de colegii mei și 
doamna învățătoare. 
            Sala de clasă este un mic univers, un 
laborator în care ne-am format așa cum suntem 
acum. Doamne, câte lucruri am învățat în acești 4 
ani! Pe unele le vom uita, dar cele mai multe vor 
rămâne fixate în sertărașul sufletului și minții 
noastre. 
                                                                                                      

Handuri Cristina – Clasa a IV-a A 

Clasele primare au însemnat 4 ani în care 
am învățat lucruri esențiale despre noi, despre 
lumea care ne înconjoară, despre viață. Am crescut 
atât din punct de vedere fizic, dar mai ales 
intelectual. Am legat prietenii, care poate vor 
rămâne pe viață. Câtă însemnătate pot avea clasele 
primare!                                                                                                      

Moscalu Andrei-Vlad – Clasa a IV-a A 
În primii 4 ani din viața mea de școlar, eu 

m-am simțit ca într-o adevărată familie. Ne-am 
purtat ca niște buni prieteni, ne-am ajutat reciproc, 
ne-am respectat unii pe alții. Sufletele noastre de 
copii s-au pregătit încet, încet să devină suflete de 
preadolescenți ce lasă în urmă copilăria cu tot ce a 
fost mai frumos. 

Pușcașu Teodor-Andrei – Clasa a IV-a A 

Părinții m-au sfătuit ca întotdeauna să 
privesc înainte spre viitor și de obicei aștept cu 
nerăbdare noile începuturi, dar nu și acum. 
            Astfel, îmi aduc aminte cu nostalgie de 
începutul alături de doamna învățătoare și de noii 
mei colegi de atunci, deveniți astăzi un grup de 
elevi veseli, haioși și năzbâtioși uneori. 
            M-au cuprins sentimente amestecate, iar 
lacrimile îmi  inundă fața chiar în timp ce scriu. 
Sunt lacrimi de bucurie, dar și de regret. Bucurie, 
pentru că am străbătut un drum lung alături de 
oameni dragi, într-un loc în care am învățat de la 
banalele litere până la importante lecții de viață  și 
regret că timpul a trecut, dar pentru că așa este 
firesc: să ne fie teamă de un nou început. 

Popescu Ana-Cornelia – Clasa a IV-a A 

Viața de școlar este o experiență unică pe 
care, atunci când o trăiești, nu o apreciezi la 
adevărata valoare, dar mai târziu, privind înapoi cu 
nostalgie, realizezi frumusețea clipelor petrecute la 
școală. Aici am râs, am plâns, am aflat ce înseamnă 
respectul de sine și respectul față de ceilalți, am 
învățat să fiu tolerant și, cel mai important, să aleg 
calea corectitudinii în orice situație. 

Simionov Rareș-Costin – Clasa a IV-a A 

             Ca absolvent de clase primare, aș dori să 
le dau un sfat viitorilor școlari: să muncească mult, 
să învețe și mai mult, spre bucuria și împlinirea 
părinților, a dascălilor, dar mai ales a lor. 

Bârsan Alexandru – Clasa a IV-a A 

            Cei 4 ani s-au risipit în patru zări, iar cutiuța sufletului meu s-a umplut încet-încet cu amintiri neșterse 
alături de dascălii  și colegii mei. Din acest an doamna noastră va fi doamnă pentru alți copii, așa cum a fost 
pentru noi. Dumneaei a fost cea care ne-a învățat să curgem frumos, iar noi va trebui să învățăm cum să ne 
vărsăm în mâinile timpului. 
            Voi păstra mereu în sufletul meu parfumul primilor ani de școală, parfum cu aromă de amintiri 
prețioase. 

Vasile Delia-Maria – Clasa a IV-a A 
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OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 
FAZA JUDEŢEANĂ 

 MARDARU GABRIEL-DARIUS – 7B – MENȚIUNE  
 
OLIMPIADA DE FIZICĂ 

 DUMINICĂ SIMONA-INGRID – 6B – PREMIUL I - Faza Locală 
 NEDELCU RALUCA-ŞTEFANIA – 6B – PREMIUL I - Faza Locală 
 BAICU MARIA-SIMONA – 6B – PREMIUL I - Faza Locală 
 MARDARU GABRIEL-DARIUS – 7B – PREMIUL I - Faza Locală 
 ONCIOIU ALEXANDRU – 6A – PREMIUL III - Faza Locală 

FAZA JUDEŢEANĂ 
 MARDARU DARIUS – 7B – PREMIUL I – CALIFICAT FAZA NAŢIONALĂ 
 ONCIOIU ALEXANDRU – 6A – PREMIUL III 
 DUMINICĂ SIMONA-INGRID – 6B – PREMIUL III 
 NEDELCU RALUCA-ŞTEFANIA – 6B – MENŢIUNE 
 BAICU MARIA-SIMONA – 6B – MENŢIUNE 

 
OLIMPIADA DE CHIMIE 

 ARSENE DIMITRIOS-ALEXIOS – 8A – PREMIUL III - Faza Locală 
 
OLIMPIADA DE BIOLOGIE 

 MARDARU GABRIEL-DARIUS – 7B – PREMIUL I - Faza Locală 
 TONCIU ALEXANDRU-ALIN – 8A – PREMIUL II - Faza Locală 
 VREDNICU EUGEN-ANDREI – 8B – PREMIUL II - Faza Locală 
 ARSENE DIMITRIOS-ALEXIOS – 8A – PREMIUL III - Faza Locală 
 DARDAC  CĂTĂLIN-NICOLAE – 8A – PREMIUL III - Faza Locală 

FAZA JUDEŢEANĂ 
 MARDARU GABRIEL-DARIUS – 7B – PREMIUL II 
 TONCIU ALEXANDRU-ALIN – 8A – PREMIUL II 
 VREDNICU EUGEN-ANDREI – 8B – PREMIUL II 
 ARSENE DIMITRIOS-ALEXIOS – 8A – PREMIUL II 
 DARDAC  CĂTĂLIN-NICOLAE – 8A – PREMIUL II 
 BARBU BOGDAN – 8B – MENȚIUNE 

 
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 
FAZA JUDEŢEANĂ 

 DARDAC  CĂTĂLIN-NICOLAE – 8A – MENȚIUNE 
 ARSENE DIMITRIOS-ALEXIOS – 8A – MENȚIUNE 

 
OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAŢĂ (OLAV) 
FAZA JUDEŢEANĂ 

 DUMINICĂ INGRID-SIMONA – 6B – PREMIUL I 
 NEDELCU RALUCA-ŞTEFANIA – 6B – PREMIUL II 
 BAICU MARIA-SIMONA – 6B – PREMIUL III 
 VATU ŞTEFANIA – 6 A – MENŢIUNE 
 ALI MELISA – 7A – MENŢIUNE 
 JIPA ANDREEA – 7B – MENŢIUNE 
 PARIS LORENA-GABRIELA – 7B – MENŢIUNE 
 COSOR DIANA – 8A – MENŢIUNE 

 
OLIMPIADA DE RELIGIE 

 IORDACHE DANIELA – 5A – Premiul II - FAZA LOCALĂ 
 NECULAI ANASTASIA – 5A – Premiul III - FAZA LOCALĂ 
 SAMARA ANDREEA – 5A – Premiul III - FAZA LOCALĂ 
 VATU ŞTEFANIA BIANCA – 6B – Premiul III - FAZA LOCALĂ 
 PREDICĂ  IULIA MARIA – 6B – Mențiune - FAZA LOCALĂ 

FAZA JUDEŢEANĂ 
 IORDACHE DANIELA – 5A – Premiul I 
 VATU ŞTEFANIA BIANCA – 6B – Mențiune  
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MARDARU DARIUS – 7B 
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Limba română 
Proiect P.O.S.D.R.U./190/11/S/156899 „Scrisul face bine” 

 NIŢĂ RADU-ŞTEFAN – 3B – PREMIUL I 
 DUMINICĂ SIMONA-INGRID – 6B – PREMIUL I 
 BRACACI IOANA-ALEXIA – 3A – PREMIUL II 
 NEDELCU RALUCA-ŞTEFANIA – 6B – PREMIUL II 
 DAMIAN DARIA-IOANA – 3B – PREMIUL III 
 PARIS GABRIELA-LORENA – 7B – PREMIUL III 

 
Limba franceză 
Concursul naţional NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE (ediţia a IV-a), Craiova, 14-16 decembrie 
2015, secţiunea Creaţie literară în limba franceză, categoria proză: 

 MIRUNA RĂCEALĂ – 6 B – PREMIUL I 
 
Limba engleză 
Concursului Naţional de Discurs Public în Limba Engleză (CNDPE): 

 FAZA LOCALĂ: DONE MARIA – 4 B – LOCUL II 
 FAZA JUDEŢEANĂ: DONE MARIA – 4 B – LOCUL I 

 
Matematică 
Concursul de Matematică „Tomis” 

 MARDARU GABRIEL-DARIUS – 7B – MENŢIUNE 
 STOIAN LAVINIA-ELENA – 8A – MENŢIUNE 

 
Geografie 
Concurs Naţional de Geografie Terra 2016 – Etapa Judeţeană 

 BUSUIOC THEODOR-COSTIN – 7A – PREMIUL I – CALIFICAT FAZA NAŢIONALĂ 
 NEDELCU RALUCA-ŞTEFANIA – 6 B – PREMIUL II 
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 5A – PREMIUL III 
 BAICU MARIA-SIMONA – 6B – MENŢIUNE 
 BUCUR SERGIU – 5A – MENŢIUNE 

 
Educaţie fizică 
Proiect „Constanţa un judeţ al handabalului” 
1.Categoria Junioare IV – septembrie – decembrie 2015 – LOCUL II (de 2 ori) 

 Cicârâc Lorena-Maria, Neculai Anstasia-Elena, Vane Diana – 5A, Blendea Ioana Raluca, Constantin 
Diana-Maria, Constantin Andreea-Raluca – 5B, Asan Iasmina, Felea Andreea, Militaru Mihaela-Maria, 
Pavel Bianca-Maria – 6A, Baicu Maria Simona, Chelaru Miruna-Alexandra, Dragomir Gabriela 
Andreea, Nedelcu Raluca-Ştefania – 6B, Lazăr Ionela-Ştefania, Paris Gabriela-Lorena – 7B 

2. Categoria Minihandbal – septembrie – decembrie 2015 – LOCUL IV 
 Hriţuleac Cristiana-Alexandra, Onică Bianca-Mihaela, Preda Adela-Eugenia, Scorţia Bianca – 3A, 

Capră Roxana, Preoteasa Bianca-Florentina, Preoteasa Diana-Elena, Silaghi Ana Maria, Trandafir 
Maria-Cristina – 3B, Diaconu Evelinia Georgiana, Handuri Cristina, Mihai Adriana-Maria, Popescu 
Ana-Cornelia – 4A, Grasu Ioana-Alexandra, Szanto Bianca-Maria, Trandafir Roberta – 4C 

Competiţia de Minihandbal fete – Medgidia 12-13.12.2015 – LOCUL I 
 Capră Roxana, Preoteasa Bianca-Florentina, Preoteasa Diana-Elena, Silaghi Ana Maria – 3B, 

Diaconu Evelinia-Georgiana, Mihai Adriana-Maria, Popescu Ana Cornelia, Vasile Delia-Maria – 4A, 
Grasu Ioana-Alexandra, Szanto Bianca-Maria 4C 

Competiţia de Minihandbal băieţi – Medgidia 12-13.12.2015 – LOCUL I 
 Chircă Rareş-Ovidiu, Dumitru Mario-Sebastian, Militaru Marian-Mihai, Popescu David-Ionuţ, Vane 

Ennio Florin – 3B, Hărăbor George-Alin, Moscalu Andrei-Vlad, Puşcaşu Teodor-Andrei, Toroican 
Andrei-Florin, Vişan Andrei-Antoniu – 4A 

 
Şah 
Concursul „Cupa Unirii la Şah” din cadrul proiectului „Prin şah ne descoperim”, Constanţa, 22 
ianuarie 2016: 

 ISAI MARIO – 5B – PREMIUL II 
 BOREA OCTAVIAN-GABRIEL – 4C – PREMIUL II 
 FOTU CRISTIAN-IONUŢ – 5A – PREMIUL III 
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Concursul Internaţional de Şah Rapid „Unirea Principatelor”, Mangalia, 24 ianuarie 2016: 
 ISAI MARIO – 5B – LOCUL I 
 ZĂBAVĂ CĂLIN-EMANUEL – 3B – LOCUL II 
 BOREA OCTAVIAN-GABRIEL – 4C – LOCUL III 

 
Arte 
Concurs  Regional „Datini, obiceiuri şi tradiţii din filonul credinţei populare” – (Paştele şi Crăciunul) –
ediția  a V-a – CAER  2015 – Nr. 560 
Activitatea 3 : Colindul strămoşesc şi drag (Culegere-interpretare/activitate filmată) – PREMIUL III 

 ANGHELESCU IULIA-ANDREEA – 5B 
 BLENDEA IOANA-RALUCA – 5B 
 SĂNDULESCU BERTA – 5B 
 IVULESCU ALEXIA – 5A 
 CHELARU MIRUNA-ALEXANDRA – 6B 
 DUMINICĂ SIMONA- INGRID – 6B 

 
Concursului Naţional „Alege! Este dreptul tău” – etapa județeană – ediție a XIV-a  – Tema „Comerţul 
online”  

 Popescu Claudia-Patricia – 2A – Premiul II – Secțiunea: Clasele II – III 
 Rădulescu Alexandru – 2A – Premiul III – Secțiunea: Clasele II – III 
 Vatu Ştefania-Bianca – 6B – Premiul I (Calificare La Etapa Naţională) – Secțiunea: Clasele  IV – VI 
 Pavel Bianca-Maria – 6A – Premiul II – Secțiunea: Clasele IV – VI 
 Chivu Maria-Bianca – 7B – Premiul I (Calificare la Etapa Naţională) – Secțiunea: Clasele VII-VIII 
 Aftene Raluca – 8A – Mențiune – Secțiunea: Clasele VII-VIII 

 
Concursul de pictură, desen și grafică „Apa este viață!” – ediția a III-a 

 Cantaragiu Cătălina – 5A – Mențiune  
 Pavel Bianca – 6A – Mențiune  

Învăţământ primar 
Limba română 
Concursul Judeţean de Limba şi literatura română ,,Comorile condeiului” – Ediţia III 
Etapa 1 

 Zăbuliche Andreea – 2A – 98,90p – Premiul I 
 Negrilă Luca Ștefan – 2B – 96,80p – Premiul II 
 Rusu Cristina Alexandra – 2B – 96,80p – Premiul II 
 Cojocaru Rareş Ioan – 2B – 96,50p – Premiul II 
 Pândici Daria Maria – 2B – 94,40p – Premiul II 
 Leoveanu Izabela Ioana – 2A – 93,90p – Premiul III 
 Bontaş Adina Ioana – 2A – 93p – Premiul III 
 Rădulescu Alexandru – 2A – 92,80p – Premiul III 
 Dragnea Andreea – 2B – 91p – Menţiune 
 Oprea Alina Ioana – 2B – 90,50p – Menţiune 
 Popescu Claudia Patricia – 2A – 90,30p – Menţiune 
 Arif Reyhan – 2A – 90p – Menţiune 
 Barabulea Antonio Gabriel – 2A – 90p – Menţiune 
 Dimancea Bianca Maria – 2B – 90p – Menţiune 
 Dinu Teodora – 2A – 90p – Menţiune 
 Drăgan Andrei Florin – 2A – 90p – Menţiune 
 Genali Alper – 2A – 90p – Menţiune 
 Şerban Cleopatra Andreea – 2B – 90p – Menţiune 
 Spiridon Mihai Victor – 2B – 90p – Menţiune 
 Babu Ana Maria – 3B – 98p – Premiul I 
 Chiriac Briana Maria – 3B – 94p – Premiul II 
 Capră Roxana – 3B – 93p – Premiul III 
 Niță Radu Ștefan – 3B – 90p – Menţiune 
 Preda Adela Eugenia – 3A – 90p – Menţiune 
 Țarin Bianca Ioana – 3A – 90p – Menţiune 
 Hărăbor George Alin – 4A – 98p – Menţiune 
 Vasile Delia Maria – 4A – 94,5p – Premiul II 
 Popescu Ana Cornelia – 4A – 94p – Premiul II 
 Apostol Carina Ionelia – 4B – 90,50p – Menţiune 
 Cruț Silviu Gabriel – 4B – 90p – Menţiune 
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 Gheorghe Răzvan Cristian – 4B – 90p – Menţiune 
 Manea Sebastian Dumitru – 4C – 90p – Menţiune 
 Moscalu Andrei Vlad – 4A – 90p – Menţiune 

 
Limba română 
Concursul Judeţean de Limba şi literatura română ,,Comorile condeiului” – Ediţia III 
Etapa 1 

 Roșu Teodora – 4B – 90p – Menţiune 
 Simionov Rareș Costin – 4A – 90p – Menţiune 
 Ştefănescu Andreea – 4B – 90p – Menţiune 
 Szanto Bianca Maria – 4C – 90p – Menţiune 

 
Matematică 
Concursul Judeţean de Matematică ,,Euxin Math” – Ediția III 
Etapa I 

 LEOVEANU IZABELA IOANA – 2A – 94p – Premiul II 
 BONTAS ADINA IOANA – 2A – 91p – Menţiune 
 BARABULEA ROBERTO ANDREI – 2A – 90p – Menţiune 
 BUZOIANU ALEXANDRU – 2A – 90p – Menţiune 
 COJOCARU RAREŞ IOAN – 2B – 90p – Menţiune 
 DIMANCEA BIANCA MARIA – 2B – 90p – Menţiune 
 DRĂGAN ANDREI FLORIN – 2A – 90p – Menţiune 
 NEGRILĂ LUCA ȘTEFAN – 2B – 90p – Menţiune 
 POPESCU CLAUDIA PATRICIA – 2A – 90p – Menţiune 
 RĂDULESCU ALEXANDRU – 2A – 90p – Menţiune 
 BABU ANA MARIA – 3B – 100p – Premiu I 
 CHIRIAC BRIANA MARIA – 3B – 100p – Premiu I 
 ROȘCA ALEXANDRU CRISTIAN – 3B – 100p – Premiu I 
 IONIȚĂ ROBERT GABRIEL – 3B – 97.50p – Premiul I 
 CAPRĂ ROXANA – 3B – 92.50p – Premiul III 
 RĂDULESCU SEBASTIAN – 3A – 90p – Menţiune 
 ȚARIN BIANCA IOANA – 3A – 90p – Menţiune 
 APOSTOL CARINA IONELIA – 4B – 100p – Premiu I 
 CRUŢ SILVIU GABRIEL – 4B – 100p – Premiu I 
 HĂRĂBOR GEORGE ALIN – 4A – 100 – Premiu I 
 POPESCU ANA CORNELIA – 4A – 100p – Premiul I 
 VASILE DELIA MARIA – 4A – 100p – Premiul I 
 BOREA OCTAVIAN GABRIEL – 4C – 90p – Menţiune 
 MOSCALU ANDREI VLAD – 4C – 90p – Menţiune 

 
 Cultură generală  
 Concursului  judeţean de  cultură generală “AMICII ISTEȚI” – Ediţia a II-a, 2016 – etapa 1 

 BELDAN  MATEI ANDREI   – IA –  93,00 – Premiul III 
 BUCUR  ANA MARIA  – IB – 88,50 – Menţiune 
 BUSUIOC  GABRIELA NATALIA  –  IB  – 88,50 – Menţiune 
 BAL  IOANA TEODORA  –  IB  –  87,00 – Menţiune 
 COCU  ANDRES IONUŢ   –  IA –  86,50 – Menţiune 
 SPÂNOCHE  ANTONIO VALENTIN  –  IB  – 85,00 – Menţiune 
 STOIAN  MIRCEA RĂZVAN – IB – 85,00 – Menţiune 

  
Arte 
Concurs Național de Arte Grafice, Pictură, Modelaj și Fotografie „Marea … marea – Poveşti 
marinăreşti” – Secţiunea Pictură 

 BONTAS ADINA IOANA – 2A – Premiul I 
 COCU ANDRES-IONUŢ – 1A – Premiul I 
 IORDAN MIHNEA – FLORIN – 1A – Premiul II 
 VICOLOV MARIA-CRISTIANA – 2A – Premiul II 
 CHIVU ISABELA – NICOL – 1A – Premiul III 
 CRUŢESCU ANDREI – 2A – Premiul III 
 BURTEA DELIA-TEODORA – 1A – Menţiune 
 DRĂGUȚ BIANCA – ANDREEA – 1A – Menţiune 
 GENALI ALPER – 2A – Menţiune 
 POPESCU CLAUDIA-PATRICIA – 2A – Menţiune 
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