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Analiza structurilor urbane (cartiere) și rolul acestora în imaginea urbană 

 

Prof. Moraru Gabriela 

 

Structurarea spaţiului urban în cartiere constituie o abordare  geografică,  în concordanţă cu 

percepţia individului asupra spaţiului în care trăieşte şi cu ataşamentul faţă de locul natal, acestea fiind 

elemente importante pentru imaginea urbană. 

Individualizarea cartierelor nu reprezintă un demers nou, conturarea acestora fiind asumată pe de o 

parte de verticala timpului iar, pe de alta, de impactul mentalului asupra habitatului concret (Jucu 2011). In 

prezent, în Drobeta Turnu Severin, se identifică următoarele cartiere recunoscute la nivel local şi întipărite 

în percepţia şi în memoria colectivă a locuitorilor: 

Împărţirea oraşului Drobeta Turnu Severin pe cartiere este următoarea, după cum se observă în 

Fig.5: Cartierul Centru; Cartierul Independenţei; Cartierul Kiseleff; Cartierul Aluniş; Cartierul Crihala Sud; 

Cartierul Crihala Nord; Cartierul Cicero; Aeroport, Cartierul Walter Mărăcineanu și Schela Cladovei. 

Municipiul Drobeta Turnu Severin cuprinde patru localităţi: oraşul Drobeta Turnu Severin şi 

localităţile Schela Cladovei, Dudaşu Schelei şi Gura Văii; altfel spus  este împărţit în 15 unităţi urbane, din 

care opt cartiere ale oraşului Drobeta Turnu Severin, cele trei localităţi componente (Schela Cladovei, 

Dudaşu Schelei şi Gura Văii) şi patru trupuri (Bahna, Vodiţa, Slătinic şi Vîrciorova). Pentru evidențierea 

imaginii concrete redau o scurtă limitare a cartierelor orașului, astfel: 

Cartierul Centru, oraşul vechi, este delimitat la nord de b-dul Tudor Vladimirescu, la sud de 

fluviul Dunărea, la est de limita incintă Cildro şi la vest de calea Timişoarei. Parte din zona istorică a 

oraşului, Cartierul Independenţei, este situat la estul zonei centrale. Acesta este delimitat la nord de b-dul 

T. Vladimirescu, la vest de str. Smîrdan, la est incintele fabricii de confecţii şi Cildro. Cartierul Aluniş, 

numit şi Cartierul nemţesc, este situat la vestul zonei centrale, este delimitat la nord de bulevardul Tudor 

Vladimirescu şi la sud de incinta Uzinei de vagoane MEVA, la est de str. Cicero, la vest de ogaşul Aluniş 

(calea Timişoarei). 

O prelungire spre nord a cartierului Aluniş este Cartierul Cicero, care este delimitat la sud de b-dul 

Tudor Vladimirescu, la est de strada Şincai, la nord splai Mihai Viteazul, la vest b-dul Aluniş. 

Cartierul Kiseleff este delimitat de triunghiul format de b-dul Tudor Vladimirescu, splai Mihai 

Viteazul şi b-dul I. C. Brătianu. Cartierul Crihala Sud este delimitat la nord de splai Mihai Viteazul, la est 

de b-dul I. C. Brătianu, la sud de cimitirul ortodox, la vest de str. Şincai. Cartierul Crihala Nord, plasat în 

extremitatea nordică a oraşului, este limitat la nord de limita intravilanului existent şi de centura oraşului, la 

vest de strada Toamnei şi prelungirea ei, la est de limita intravilanului existent, la sud de splai Mihai 

Viteazul. Zona Aeroport este zona de extindere unidirecţională, spre vest, a municipiului Drobeta Turnu 
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Severin. Tendinţa de a se construi pe Aeroport, între Schela Nouă şi Cicero a luat proporţii, la ora actuală 

executându-se deja PUZ-uri de lotizare locuinţe pe anumite porţiuni.  

 

 

 

Fig. 1  Drobeta Turnu Severin- structuri urbane (cartiere) ( Moraru, 2018) 
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 Localitatea Schela Cladovei şi localitatea Dudaşu Schelei se află în partea de sud vest a oraşului 

Drobeta Turnu Severin funcţionând precum cartiere ale acestuia. Localitatea Gura Văii este situată la 12 

km de oraşul Drobeta Turnu Severin pe valea Jidoștiței.SURSE 

Trupul Bahna este situat la 13 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, 6,5 km de localitatea Gura Văii 

şi 6,70 km de oraşul Orşova.Trupul Vodiţa face parte din valea Vodiţei şi este situat la 12,30 km de 

municipiul Drobeta Turnu Severin şi 6,30 km de localitatea Gura Văii. Golful Slătinic este situat la 9,30 km 

de municipiul Drobeta Turnu Severin şi la 3,30 km de localitatea Gura Văii ( P.U.G. 2014). Ponderea 

relativ nouă a oraşului modern, evoluţia sa, suportul vetrei format din terase s-au răsfrânt asupra organizării 

funcţionale a vetrei, prezentând trăsături distincte, comparative cu alte centre urbane.  

Evoluând prin extindere în plan orizontal, pe podul neted, cu un grad redus de fragmentare a terasei 

Dunării, vatra oraşului s-a extins şi s-a adaptat continuu la suportul morfologic, în strânsă legătură cu 

evoluţia sa funcţională. 

Din nucleul urban iniţial, extinderea oraşului a avut loc de-a lungul Dunării, prin formarea de spaţii 

industriale portuare, pe podul terasei, prin spaţii rezidenţiale, ajungând la o suprafaţă de peste 50 km
2
. Atât 

nucleul urban, cât şi cartierele au fost construite au o textură ordonată, cu străzi paralele Dunării, 

intersectate de cele orientate perpendicular. Dinamica spaţiului urban se evidenţiază în teritoriul intravilan 

existent al municipiului Drobeta Turnu Severin care ocupă o suprafaţă de 2104,53 ha din totalul terenului 

administrativ de 5471 ha, în creştere faţă de anii anteriori.(PUG, 2007). 

 Drobeta Turnu Severin  ilustrează, în linii generale, prezenţa a trei modele distincte, care se 

completează structural şi funcţional. Primul este generat de moştenirea istorică evidentă în cadrul nucleului 

urban, cel de-al doilea este generat de urbanizarea de tip comunist şi cel de-al treilea relevă tendinţele 

contemporane de dezvoltare sub impulsul economiei de piaţă al perioadei post-decembriste. Toate acestea 

au influenţat modul de structurare a spaţiului urban, conducând la formarea unor şabloane spaţiale distincte 

şi a unor peisaje particulare specifice zonelor funcţionale ale municipiului.  
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Prin fizică, spre modele umane 

 

Anton Andrei 

 Clasa a IX-a E 

 

Într-o noapte cu fulgere și trăsnete s-a născut un copil care avea să revoluționeze lumea și a cărui 

amprentă o regăsim în zilele noastre, în tot ceea ce funcționează cu energie electrică. Moașa care l-a adus 

pe lume a spus că va fi ”un copil al întunericului”, dar mama sa a spus că, dimpotrivă, va fi ”un copil al 

luminii”. 

Nikola Teslaera de origine sârbă, născut în fostul Imperiu Austriac, mai apoi devenind cetățean 

american. A fost un ”pionier” al ingineriei electrice moderne, faima sa rivalizând cu a oricărui om de 

știință al vremii. A fost un vizionar, cu un pas înaintea vremurilor. De aceea, uneori, afirmațiile sale 

științifice păreau de necrezut, câștigându-și o faimă de om de știință ”nebun”. Se spune chiar că, a avut o 

”afecțiune psihică” care îi permitea să vizualizeze o invenție cu precizie, să conștientizeze finalul înainte a 

o cerceta și construi. 

Invențiile lui și implicațiile lor în viața contemporană sunt nenumărate, dar este de remarcat lupta 

acestuia de a demonstra superioritatea ”curentului alternativ” asupra ”curentului continuu” al lui Edison. 

Aceasta a generat ceea ce s-a numit la acea vreme drept ”războiul curenților”. La un moment dat, N. Tesla 

a fost angajatul lui T. Edison. Acesta a venit cu o idee strălucită, care era un motor alimentat cu curent 
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alternativ. Edison a refuzat construcția acestui motor din motive financiare. De fapt, putem presupune o 

invidie între savanți, deoarece Edison era un oportunist, un afacerist, dar și un savant care-și însușea ideile 

altora și avea puterea financiară de a le da o utilitate practică. Ura originalitatea și inovația, dacă nu erau ale 

lui. 

Tesla a demisionat și a lucrat o vreme pe un șantier, săpând gropi. Salvarea a venit în persoana lui 

George Westinghouse, care a decis să-și lase averea în mâinile lui Nikola, oferindu-i, în sfârșit, puterea 

financiară de a-și demonstra și materializa invențiile. 

Nikola Tesla a trăit, a muncit și a visat pentru noi toți. Așa cum acesta a reușit să transforme energia 

mecanică în curent electric alternativ și să o dea astfel tuturor, noi, urmașii săi, va trebui să reușim să 

transformăm ura în dragoste, războiul în pace, întunericul în lumină, negativul în pozitiv, astfel urmându-i 

calea. 

 

 

 

Voluntariatul între empatie, altruism şi implicare 

 

Ciobanu Daria 

Clasa a XI-a F 

 

Voluntarul este o persoană deschisă, plină de entuziasm, dornică să se implice şi să ajute. El 

conştientizează libertatea de a se face util şi simte plăcerea unui simplu "mulţumesc". Are iniţiativă şi un 

imbold înnăscut de a lua parte la acţiuni de voluntariat. Nu îi sunt familiare ignoranţa sau indiferenţa. El își 

exprimă liber ideile şi dorinţa de implicare activă, fiind vizibil într-o comunitate. Pare o reţetă simplă, uşor 

de urmat fapt ce încurajează din ce în ce mai mulţi tineri să fie adepţi ai acestui concept. 

    Ce ne motivează să devenim voluntari? 

    În primul rând, voinţa, iar mai apoi spiritul de implicare. Ai nevoie să fii tu însuţi. Dacă îţi doreşti mai 

mult de la tine, tot ceea ce rămâne să faci este să te implici şi să-ţi pui la bătaie toate calităţile într-un 

program de voluntariat. Ştiu că poate pentru mulţi acest cuvânt sună ca şi cum ai zice „muncă în zadar”, dar 

aprecierile pentru acest gen de activitate depăşesc orice concepţii. E acel ceva care vine de la sine, acel 

lucru pe care vrei să-l realizezi pentru împlinirea ta sufletească. Inițiativele ce susțin valori pozitive reușesc 

să depășească bariera gândurilor și să fie exprimate în acțiuni. 

     Şi totuşi de ce să devii voluntar ?  

    Unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale voluntariatului este impactul pe care îl produce asupra 

comunității. Voluntarii sunt „lipiciul” care ţin unită o comunitate. Pe lângă asta, multă lume nu realizează 

că munca neplătită este o situație de tip win-win: câștigă și cauza, şi oamenii care contribuie la realizarea 
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ei. 

Voluntariatul îţi oferă şansa de a te descoperi sau redescoperi.O astfel de experienţă este una complexă, 

dinamică, cu perioade în care simţi că e posibil să priveşti neputincios cum proiectul la care munceşti se 

prăbuşeşte din cauza celor care nu mai cred în altruism, în necesitatea de a face bine, dar speranţa reapare 

când primeşti un răspuns pozitiv, plin de entuziasm.  

    Iar ce e cel mai interesant la voluntariat este că are mii de feţe şi că există câte una care să corespundă 

intereselor şi abilităţilor fiecaruia. Indiferent dacă eşti pasionat de sport, dacă îţi place să te uiţi la filme, 

dacă vrei să faci medicina sau dacă eşti timid şi vrei să ieşi din zona ta de confort există ceva acolo şi 

pentru tine, un program în cadrul căruia poți fi voluntar și care îţi poate oferi avânt spre a-ți atinge scopul. 

    Una dintre experienţele care m-au marcat a fost implicarea în clubul de voluntariat IMPACT HOPE. 

Astfel, am realizat cât de importantă este voința de a schimba comunitatea, de a ni se oferi sanșa să 

acționăm cu un scop, dezvoltându-ne vocația de a face bine. 

În încheiere, aş vrea să reamintesc ideea că voluntariatul nu este doar despre alţii şi faptele ce se răsfrâng 

asupra lor. Este şi despre noi, despre formarea şi descoperirea noastră, este despre momente de sinceritate 

şi izolare faţă de exterior, noi alegând să trăim într-un glob, alături de prieteni şi bunătate. 

    Dacă ar fi să sintetizez întregul meu parcurs ca voluntar în câteva cuvinte, acelea probabil ar fi 

responsabilitate, zâmbet şi curaj, acestea denotând şi primele aptitudini pe care un copil le va dezvolta în 

acest cadru. 

 

 

 

Adolescenți  

 

Apetri Anastasia, 

 Clasa a X-a F 

 

Zilele trec pe lângă mine ca mașinile de pe șoseaua din pădure pe lângă copaci. Câteodată se mai 

întâmplă ca una să mă izbească. Atunci fie mă doboară, rupând din mine o parte care nu se va mai putea 

repara, fie doar îmi produce o rană mai adâncă, sau mai puțin adâncă, pe care timpul o poate umple cu 

ușurință, făcând-o la fel cum era înainte. 

Sunt la o vârstă la care se întâmplă des să îți fie doborâți copaci din pădurea sufletului de niște 

șoferi neatenți sau nepăsători. În fiecare zi văd în jurul meu victime ale accidentelor de acest fel, accidente 

ce se petrec în fiecare suflet de adolescent. Îi văd împleticindu-se puțin, ori tăvălindu-se la pământ, pășind 

prin viață orbi și întunecați, rupți sufletește și lipsiți de speranță. Unii dintre ei chiar suferă după exploziile 
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devastatoare al căror foc continuă să mocnească dureros și să scurgă lacrimi din ochii încintați și plini de 

umbrele fumului gros din pădurea lor. 

Am evitat astfel de tragedii. Trăiesc, dar trăiesc cu măsură. Știu că după bine urmează rău și după 

rău urmează bine. Știu că dacă las fericirea supremă să ajungă în miezul pădurii mele, atunci va urma un 

dezastru, un dezastru care mi-ar putea chiar doborî câțiva pomi crescuți cu grijă, acei copaci pe care i-am 

visat de mult mari și puternici și pe care dacă nu îi apăr acum, când se împlinește peste un an de când ei au 

devenit puternici, o să îi pierd, o să revin printre ceilalți și o să-mi pese din nou de ce cred oamenii despre 

mine, iar acest lucru mă va tulbura. 

 Cel mai probabil acest presupus dezastru va aduce ceva nou după el, poate chiar mai bun, însă îmi e 

teamă de schimbare pentru că nu mă simt încă pregătită, nu cred că sunt suficient de puternică încât să 

reconstruiesc o parte din pădure frumos, sănătos și stabil, așa că da, îmi este fricăși văd cum zilele trec și 

evenimentele vieții mele și a celor din jur se scurg și își mențin cursul lor meandrat pe lângă miezul pădurii 

mele. Și eu sunt izbită, și pe mine mă doare, diferența este că eu nu vreau să trăiesc la o intensitate suficient 

de mare încât să primesc lovituri pe aceeași măsură.  

Am o fundație: am familia care îmi este ancoră, iar când voi fi pregătită îi voi da drumul și voi lăsa 

schimbarea să apară. Până atunci voi continua, încercând să mențin parapeții de la marginea pădurii cât mai 

stabili. 

II 

Acum, după o vară  și o lună pot spune că am intrat în rândul lumii. Pe la mijlocul lunii iulie a avut 

loc schimbarea. 

Marea lovitură neașteptată a venit exact la momentul potrivit și a izbit baza uriașului meu zid de 

protecție, o construcție grea, rezultatul unei munci îndelungate, la care am pus cu mâna mea cărămidă după 

cărămidă. 

Mereu gândeam cu câțiva pași înainte și mă pregăteam emoțional pentru orice, având o cărămidă 

puternică și bine sudată pentru fiecare amenințare viitoare. Totuși, cineva a reușit să mă uimească, atunci 

când eu mă pregătisem pentru ce e mai rău, acel criminal al stabilității mele a venit cu un gând bun. 

Cu o singură frază rostită, întreg zidul s-a dărâmat, lăsându-mi pădurea sufletului lipsită de apărare. 

M-am înecat cu praful bulversării și am tușit cu fragilitatea de mult strânsă în spatele gardului. 

Am încercat să acționez matur și să recurg la fostele mele metode de supraviețuire, însă efortul a 

fost zadarnic. Zilnic se adunau din ce în ce mai multe, până când la începutul lui septembrie, când l-am 

întâlnit accidental pe călăul stabilității mele, mi-am dat seama că acele buruieni care mi-au invadat pădurea 

de când a rămas neapărată erau de fapt odraslele urii absolute. Acestea s-au strâns multe la un loc, iar odată 

ce l-am văzut pe acel om, sufletul meu le-a strănutat cu putere în afara granițelor mele. 

Sunt mândră că cei din jur nu au observat lupta puternică pe care am purtat-o cu mine în acele 

momente. Am dovedit milă și stăpânire de sine. 
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Totuși, de atunci nu pot spune că am revenit la mine, cea de altădată, zidul meu tot distrus e. Acum 

doar am reușit să fac curățenie, să elimin mare parte din praful acela care începuse să mă ardă. 

Am avut oamenii potriviți alături și le mulțumesc. Acum am început o nouă eră a vieții mele, acum 

simt și nu îmi este rușine cu asta. Sentimentele dau culoare vieții. 

 

O contopire de suflete 

Ciurel Roxana 

Clasa a X-a A 

Îndeauna am găsit noțiunea de “suflet” complet abstractă și nu am reușit nici măcar o dată să mi-o 

explic. Nu am înțeles ce sunt sufletele, sau din ce sunt făcute, dar așa cum spunea și Emily Bronte, al meu 

și al lui sunt la fel. Pornind de la ideea aceasta, am încercat să filosofez, dar mi-a fost imposibil să pun în 

cuvinte ceea ce simt. I-am regăsit ochii plini de căldură în fiecare bătaie a inimii și simțeam cum corpul mi 

se înmoaie doar gândindu-mă la el. Paradoxal, haosul și calmul se completau ca într-un dans pe muzica 

ideală, așa cum se îmbină ying și yang. I-am căutat privirea până în adâncul firii mele și cu el am reușit să 

fiu probabil cea mai împlinită persoană. Plină de emoție. Nu știu dacă e doar o metaforă, dar îmi place să 

cred că sufletele noastre au avut întotdeauna ca materii prime iubirea și magia. Și împreună au devenit de 

fiecare dată o artă terifiantă, care mă face să tremur plină de trăiri intense. Când sufletele noastre se ating, 

simt cum gravitez în mii de galaxii și cum mă împrăștii în sute de particule pline de dragostea pe care i-o 

port. 

Ceea ce vreau să spun e că niciodată nu o să fii pe deplin fericit până nu iubești un suflet care te 

iubește. Iubirea ne duce pe culmile gloriei, iubirea e pur și simplu cel mai măreț dintre lucrurile pe care o 

fire umană le poate descoperi într-o singură viața. 

 

 

 

Dincolo de manualul obisnuit 

  

Jianu Elena 

            Clasa a IX-a F  

 

         În decursul veacurilor imaginea istoriei a fost atât de puternic conturată în linii mari, încât s-au 

pierdut culorile primare. Precum cele ale pergamentului, ale papirusului și ale pietrei scrijelite.  Credem că 

nu există alte cărți mai bune decât enciclopedii, manuale sau alte scrieri de specialitate care să cuprindă 

adevărul istoric. Deoarece acest adevăr este tratat în tipare științifice, avem puterea de a-l enunța în mod 

ferm și convingător. Însă uităm de faptul că adevărul stă în lucrurile ermetice și, uneori, inaccesibile ochilor 
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noștri. Căci ei nu pot pătrunde dincolo de filele pline ale manualului de istorie sau de paginile în format 

electronic care răspândesc același adevăr. De fapt, ne mulțumim cu ceea ce este ușor de primit, uitând de 

dovezile clare care asigură validitatea celor învățate. Uităm de cărțile de căpătâi . 

 O astfel de creație este „Ad Urbe Condita Libri” scrisă de Titus Livius.  

 Ab Urbe condita este o expresie latină care înseamnă de la fondarea Cetății, adică a Romei. Era 

folosită de istoricii antici romani pentru a data evenimente, prin referire la data legendară a fondării Romei 

de către Romulus.  

 Singura sa operă, "Ab urbe condita", în 142 de cărți, tratează istoria romană de la întemeierea 

Romei (potrivit tradiției în anul 753 î.Hr.), până la moartea generalului Drusus în campania din Germania 

(9 î.Hr.). Din ea s-au păstrat numai 35 de cărți, cărțile 1-10 (cuprinzând perioada 753 î.Hr. - 293 î.Hr.) și 

21-45 (218 î.Hr. - 167 î.Hr.), circa un sfert din numărul inițial, restul fiind cunoscut din rezumatul cărților 

46 - 142 (periochae) alcătuit în secolul IV. Primele cărți au fost publicate începând cu anul 26 î.Hr., 

ultimele probabil după 14 d.Hr.  

  Cea mai mare parte a capodoperei sale literare fost scrisă în timpul domniei lui Augustus, când 

Imperiul Roman a cunoscut o perioadă de înflorire culturală și prosperiate economică, aducând sub aceeași 

conducere întreg spațiul mediteraneean.  El a acordat o deosebită importanță  Romei republicane. 

Descrierile sale, care – în mare parte - transfigurează și idealizează istoria timpurie a Romei, au tendința de 

a demonstra că Roma, chiar în timpurile începuturilor sale modeste, se bucura de aceeași glorie și măreție 

ca sub domnia lui Augustus. Prețuia valorile literare și în scrierile sale se regăsea atenția îndreptată spre 

nararea povestilor, încercând să-i ofere grandoare și să-i suscite cititorului un oarecare suspans, chiar 

interes. Astfel, relatările impresionante referitoare la războaie și la dezbaterile politice surprindeau prin 

nespecifitatea particularităților stilului, acestea fiind descrise cu vioiciune și dramatism. 

  Tot în această operă se găsește și cea mai veche istorie ipotetică cunoscută: într-una din cărți, este 

imaginată lumea, dacă sub conducerea lui Alexandru Macedon s-ar fi aflat vestul și nu estul Greciei.  

 Oricine ar pune mână pe vreunul dintre volume, ar confirma că este uimitor. După ce Occidentul a 

fost distrus, cele 142 de cărți ar fi devenit cele mai căutate scrieri din antichitate.  Au fost necesari 1000 de 

ani ca Europa să conștientizeze importanța acestora după căderea Romei , așa că atunci când s-a încercat 

refacerea colecției, au fost descoperite doar 35 de cărţi din întreaga serie. Nici acum nu se știe unde ar 

putea fi celelalte volume, poate în colecții particulare, poate pur și simplu au dispărut.  

 Am reușit să pătrundem dincolo de ceea ce am fi putut vedea cu ochiul liber. De fapt, am descoperit 

un nou adevăr.  
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Romgleza – moft sau trend? 

 

Manolea Astrid 

Clasa a XI-a F 

 

Bună dimineața sau Good Morning....oricum vreți voi , numai bună să fie! 

Sper că aveți deja pe masă o ceașcă mare de cafea sau de ceai și vă începeți cu un zâmbet larg ziua.Nu 

degeaba am dat startul internațional astăzi. Am analizat zilele trecute internetul, instagramul, snapchatul și, 

fiind o fină observatoare, după cum mă cunoasteți, am considerat important să povestim și despre acest 

subiect: influența limbii engleze colocviale și dacă afectează sau nu limba română. 

Voi începe printr-o mărturisire sinceră: și eu folosesc în limbajul cotidian "romgleza", însă doar pentru a 

oferi un strop de amuzament vorbelor mele. Hai să spunem că o folosesc în mod conștient și moderat. Mă 

irită , însă,  utilizarea acestui pampon colorat în exces. Tocmai pentru că eu percep ca fiind de prost gust să 

folosim zi de zi limba engleză pentru a ne exprima , în contextul în care limba pe care o învațăm și o 

recunoaștem ca fiind  cea maternă este limba română. Traduc aceste porniri ca fiind doar doritoare de 

atenție și de un fandosism feroce. 

Avalanșa de englezisme poate afecta calitatea informației pe care dorim să o transmitem și vă recomand cu 

caldură  să încercați să le  folosiți corespondentul în limba romană , mai ales dacă purtați discuții formale. 

Revenind la subiectul nostru, nu văd nicio tragedie din a folosi cumpătat și lucid expresii de pe Tamisa, 

până la urmă, fie că vrem sau nu să admitem fac parte din procesul amplu de modernizare în care ne aflăm. 

Repet,  însă: limba română este frumoasă, este a noastră,  folosiți-o cu încredere că dă bine , chiar foarte 

bine  să o vorbiti coerent, fară incluziuni londoneze. 

Până data viitoare vă las pe mâinile bune ale Rodicăi Zafiu , ale cărei articole referitoare la ce am dezbătut 

astăzi vă vor convinge să...keep it simple. Glumesc! Să realizați că limba noastră are un farmec aparte și că 

ar trebui să o folosiți cu drag și spor. 

O zi plină de stil , inspirație și voie bună vă doresc ! 

Bye, bye! 
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Acele aparenţe obişnuite 

                                                             de Ana Pop Sîrbu  

 

Tătucu Miruna 

Clasa a X-a 

 

             Poezia iese în evidenţă datorită profunzimii versurilor şi figurilor de stil inedite. Este o creaţie 

modernă, care, deşi nu respectă tiparul poeziei clasice, păstrează nota de romantism specifică acestora. 

            Titlul trezeşte interesul cititorului, provocându-l să se întrebe ce reprezintă acele aparenţe şi în ce fel 

sunt ele obişnuite; cu alte cuvinte anticipează tema poeziei, însă într-o manieră misterioasă, care nu 

dezvăluie  sensul profund al creaţiei. 

           Pentru a putea interpreta poezia, este nevoie de o privire de ansamblu, înainte de analiza fiecărui 

vers în parte. Astfel, descoperim că „aparenţele” sunt de fapt lumile fictive în care poeta se lasă purtată  de 

imaginaţie atunci când citeşte sau visează cu ochii deschişi. Aceste realităţi alternative sunt o parte 

obişnuită din viaţa oricărui scriitor sau cititor pasionat, întrucât graniţele realităţii şi banalitatea existenţei 

de zi cu zi îi împinge spre noi universuri, unde nu există limite.     

           Ana Pop Sîrbu foloseşte ca mod de expunere monologul adresat, eul liric descriind „aparenţele”, 

cum se nasc ele şi cum se manifestă. Emiţătorul mesajului, adică eul poetic, se adresează receptorului 

folosind persoana a II-a, singular, creând astfel impresia că cei doi se află faţă în faţă, construind  cu 

cititorul o legătură mai puternică. Totodată, apare un fenomen neobişnuit în versul al treilea, unde poeta 

foloseşte adjectivul participial „pitită” la genul feminin, inducând în eroare lectorul care până autnci putea 

crede că el este receptorul monologului.  Însă nu este aşa, fiindcă cititorul este un receptor general, care  

cere folosirea adjectivului la genul masculin.   Deci, putem presupune că eul liric este o voce omniscientă şi 

omniprezentă care se adresează  de fapt scriitoarei, povestindu-i despre aparenţe şi ce înseamnă ele.                                                      

           Poezia debutează cu personificarea nopţii care „ bate la uşă”, figură de stil ce sugerează înserarea; 

noaptea vine cu o pătură de întuneric ce se aşterne peste lume, iar ochiul uman percepe totul deformat, ca o 

aparenţă. Acest moment stimulează imaginaţia, fiindcă urmează după apusul ce umple sufletul oricărui 

artist de emoţie şi este totodată  preludiul nopţii. În amurg se mai disting încă vagi contururi şi forme ce te 

provoacă  să completezi cu propria-ţi creativitate informaţia pe care retina nu o mai poate proiecta în 

absenţa luminii; s-a demonstrat chiar ştiinţific că  oamenii sunt mai creativi noaptea. Având în vedere 

aceste lucruri, putem înţelege de ce scriitoarea a ales să ancoreze „aparenţele” sau plimbările ei pe tărâmul 

imaginaţiei în acest cadru temporal. 

           În cel de-al doilea vers, noaptea este din nou personificată, chemând poeta „să-i urmeze absenţa rară 

”,  continuitatea, să se lase purtată pe aripile ei spre alte lumi. 
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           În cel de-al treilea vers intervine comparaţia „ca atunci când citeai pitită lângă flacăra focului”, 

creând imaginea caldă a unui cititor pierdut în universul de hârtie şi cerneală, aşezat confortabil într-un 

fotoliu în faţa şemineului, cu o cană de ceai fierbinte în mână şi cu  o pisică torcând în poală. Aceste 

aparenţe au o rezonanţă mult mai puternică la nivel spiritual decât realitatea cu care suntem atât de 

obişnuiţi, sunt „mult mai tremurătoare ” . 

           Versurile al treilea, al patrulea şi al cincilea deţin cheia înţelegerii textului, şi anume, sintagma: „ca 

atunci când citeai ….despre alte aparenţe”; cititorul înţelege că „ aparenţele ” sunt de fapt toate faţetele 

întâmplărilor, evenimentelor, reperelor din lumea reală, dar şi din lumile imaginare, paralele cu realitatea ( 

sau suprapuse realităţii ) pe care cititor şi scriitor deopotrivă le percep într-un mod unic  în fiecare  clipă. 

Aparenţele acestea sunt generate în mintea scriitorului atunci când îşi construieşte idee cu idee propria 

dimensiune, pe care apoi o expune cititorului;  aici este  subliniat conceptul unicităţii perspectivei  fiecărui 

individ asupra fiecărei chestiuni, reale  sau imaginare. Aşadar, noaptea o cheamă pe poetă să plutească pe 

valurile sale diafane, în starea de visare similară cu cea pe care o are când citeşte. 

             În continuare, autoarea descrie aparenţele: ele „te măsoară de sus până jos”,  „îţi trec pragul” şi „se 

uită bine /În spatele sinelui tău” ; altfel spus,  imaginaţia autorului unei opere literare  se împleteşte cu cea a 

cititorului; fiecare vede creaţia în felul său,  personajele au chipuri şi trăsături diferite, locurile sunt 

conturate în maniere distincte, în funcţie de personalitatea celui  măsurat „de sus până jos” , iar „în spatele 

sinelui ” fiecăruia există o idee, un sentiment percepute în mod unic. Aparenţele  măsoară sufletul și 

creierul în care se nasc, luând forma unică a minţii  fiecărui individ, ca un lichid care ia forma vasului în 

care este turnat. Subconştientul şi inconştientul, sau „spatele sinelui ” contribuie şi ele la formarea imaginii  

din mintea cititorului,  iar aparenţele depășescc planul fizic, ele nu rămân la forma de linii şi bastonaşe 

trasate pe hârtie de un tipar, ci pătrund în interiorul lectorului, mai întâi ca informaţii în creier, care apoi se 

transfigurează în sentimente ce ating uşor sufletul, provocând vibraţii, precum un muzician ce atinge 

coardele unei viori. 

           În versul al zecelea, aparenţele se concretizează: „au chipul liniştit şi un miros de flori”. Poeta le 

conferă astfel o formă plăcută, ele fiind  menite să delecteze, să încânte simţurile. 

           Următorul vers defineşte aparenţele ca „un fel de atingere în semnul zidirii tale”. Semnul zidirii 

reprezintă amprenta originalităţii ce stă la baza existenţei fiecărui individ. Toate aparenţele poartă tatuajul 

creativităţii celui ce le proiectează. 

           Mai departe, poeta ne dezvăluie faptul că aparenţele sunt „româneşti” (dând dovadă de patriotism), 

întrucât şi ea este româncă, iar naţionalitatea lasă urme adânci în tot ce reprezintă o persoană. Educaţia, 

nivelul de înţelegere a lucrurilor şi percepţiile despre viaţă depind de locul unde se naşte fiecare; ideea se 

continuă şi în versul următor: „când ai vrea chiar să intri în pământul umed”, adică să te identifici cu 

strămoşii tăi, să  simţi că ai rădăcinile bine fixate într-un pământ umed, fertil ce promite un rod bogat. 
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           În versul al paisprezecelea, poeta foloseşte o metaforă neaşteptată: „roşul englezesc”, care pare să nu 

se potrivească în contextul  românesc creionat mai sus. Această figură de stil trimite cititorul cu gândul la 

cabinele telefonice şi autobuzele londoneze,  două embleme roşii ale Angliei şi evocă infinita putere a 

imaginaţiei, care anulează distanţele şi te poartă din România în Londra, de la un vers la altul. Aceeaşi 

nuanţă o are şi sângele pe care autoarea vrea să îl simtă „pe piept”, „pe gât, pe omoplat, pe jugulară” şi „ pe 

degetele singure care mângâie fereastra”. Este indusă astfel imaginea omului ce priveşte pe fereastră, 

contemplând  peisajul nocturn  de la începutul poeziei care a inspirat descrierea aparenţelor. Degetele 

mângâie fereastra absente, încercând să-şi facă puțin curaj ca să urmeze chemarea nopţii ce „sună la uşă ”.  

          Din punct de vedere al formei, poezia nu este împărţită în strofe. Versurile sunt inegale, nu au măsură 

sau ritm şi sunt complet lipsite de rimă. Acest lucru arată că poeta a considerat mesajul mai important decât 

forma; nu a vrut să creeze o operă care să respecte vechile canoane, demonstrând că în artă nu se aplică 

tipare. 

          Poezia este o provocare de a ieşi din convenţii, o invitaţie de a cerceta ce se ascunde în spatele acelor 

„aparenţe obişnuite”.  

 

 

 

O sugestie de lectură pentru adolescenți 

 

Chircu Erika și Mergea Erika 

Clasa a IX-a F 

 

Înainte să mă apuc de citit, am aruncat un ochi pe Google, căutând cu disperare mai multe 

informații despre roman. Din ce citisem, sinceră să fiu, n-am fost impresionată. Părea o carte simplă, ușoară 

și plată. Dar după ce am intrat în fascinanta sa lume, mi-am dat seama că, de fapt, era exact ce îmi trebuia. 

 “Și am privit cu toții spre cer” a intrat în viața mea ca un uragan și a ieșit ca o apocalipsă. Cartea 

prezintă o poveste amuzantă, tragică și cât se poate de sinceră a unei lumi care este pe cale să se sfârșească 

cu tot cu tinerii care sunt gata să renunțe la stereotipuri, care decid că etichetele puse până atunci nu 

valorează nimic și care sunt gata să înceapă trăirea vieții cu adevărat.   

Vreau să îmi răspundeți și voi: dacă ați afla că mai aveți doar câteva săptămâni de trăit, cum ați 

reacționa? Ați alege să vă îndreptați greșelile, încercând să obțineți iertarea mult dorită? Ați căpăta curajul 

de a marturisi toate greutățile care vă apăsau până atunci în fața celor pe care îi iubiți? Sau pur și simplu ați 

încerca să trăiți ultimele luni cât pentru o viață întreagă? Ei bine, în cazul tinerilor noștri, viața era una 

normală ca a oricărui adolescent, fiecare avea planuri de viitor, speranțe și visuri. Li s-a demonstrat, însă, 

că nu mereu se pot lua lucrurile de-a gata, aflând că un asteroid e pe cale să sfârșeasca tot ce au clădit până 



16 

 

în acel moment. Această întâmplare i-a făcut să se oprească și să înceapă să trăiască cu adevărat viața, să 

savureze clipa.  

Nu aș vrea să va spun prea multe din ce se întâmplă pe parcursul cărții sau să vă povestesc prin ce 

stări am trecut citind această carte,  chiar dacă v-am stârnit, poate, curiozitatea într-o anumită măsură din 

scurta mea prezentare. Între timp, aș vrea să vă răpiți un moment pentru a vă gândi încă o dată: Ce ați face 

dacă ați mai avea doar câteva luni de trăit? Dacă ați mai avea doar câteva luni pentru a trăi cât o viață 

întreagă? 

 

 

 

Poziție sacră 

de Rodica  Drăghincescu 

 

Surcel Christina-Mădălina 

Clasa a  X-a F 

 

Fiecare dintre noi a simțit sau va simți, pe parcursul vieții, măcar o dată un moment în care a căzut 

pradă sentimentelor, care parcă i-au amorțit corpul. În acele momente nu te mai poți mișca, tot ceea ce îți 

dorești să faci este să stai sub cerul liber și să vezi cum ceilalți se bucură, fiecare în felul lui, de viață. În 

acest răstimp îți amintești de tot ceea ce este mai plăcut în viața ta și dorința de ,,revenire’’ la viața 

frumoasă te face să tresari. 

.Atmosfera aparent liniștită este conturată încă de la începutul poeziei propuse; este vorba despre 

aspecte din viața fiecărui om, de momente prin care fiecare om a trecut sau va trece. Metafora „din pricina 

lunii încerc sentimentul că e un cal troian” se referă la faptul că fiecare om încearcă să se închidă, să se 

protejeze de ceea ce ar putea să îi facă rău, așteptând un moment prielnic. Luna este martora singurătății, 

tristeții și a unor momente de nostalgie trăite de eul liric. Mesajul este transmis la nivel formal, este o 

revoltă împotriva  formei fixe, un strigăt feminin puternic 

În al doilea rând, la nivelul discursului liric, se observă funcția metalingvistică a limbajului care 

transmite el însuși mesaje. Limbajul se  comunică pe sine, adică prin limbaj transmite mesaje despre limbaj 

și despre insuficiența acestuia, e ca și cum prin cuvinte poeta nu poate exprima ceea ce are de spus. 

Folosește două tipuri de caractere și ignoră punctuația, adică tot ceea ce este convențional.  

Este un text post modern, care  îmbină toate mijloacele specifice postmodernității: 

parodia(parodiază literatura romantică, polițistă, limbajul cotidian), ironia și amestecă diverse stiluri: 

literar, cotidian, argotic și  popular. Astfel, metafore precum ,,hoții beau coniac înainte de a fura”, ,,mă 

întind  pe linia ferată țip ascuțit à la mode de chez nous”, „rochia mea funcționează ca un apartament din 
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care au plecat  stăpânii”, sugerează ideea trăirilor și sentimentelor de tristețe, viziunea pragmatică asupra 

aspectelor acestei vieți efemere, asupra poziției fiecărui om și a modului de percepție al unor  trăiri, al unor 

momente diferite, dar și o neliniște pe care încearcă să o ascundă.  

Sintagma în limba franceză este o ironie, iar ironică este și intenția de suicid exprimată în primul 

vers. Autoarea este autoironică, râde de propria suferință. Imaginea hoților care se pregătesc de furt alungă 

orice urmă de tristețe și trage semnale de alarmă. Luna e departe de a fi un simbol romantic al nopții, iar 

asocierea cu un cal troian amplifică senzația de nesiguranță, de trădare, de jefuire. Versurile surprind și o 

revoltă a femininului care nu se lasă înfrânt și se lovește de ceea ce este considerat  un semn al slăbiciunii, 

baticul, element tipic feminin.  

Poziția sacră este poziția feminină, de subordonare, de recunoaștere a autorității masculine, poziție 

pe care o respinge și de aceea revolta se observă în fiecare vers. 

Sarcasmul își face simțită prezența, deoarece se pare că doar orbii remarcă parfumul femeii, care 

trece neobservată și care trebuie să lupte pentru a putea fi considerată egală cu bărbații. Apostrofarea 

taxatoarei de bilete arată că orbii simbolizeză confuzia omului modern care este atenționat de omul simplu, 

dar pragmatic. În sufletul ei, femeia păstrează aspirația spre puritate, o puritate care a fost maculată. De 

ceilalți, de sine, de societate?  

Întrebarea sugerează nevoia de comunicare, de a împărtăși aceste sentimente cu alte femei și dorința 

de a primi confirmarea celor afirmate în versurile anterioare. Aruncarea rochiei exprimă protestul, 

dezinhibarea, dar poartă și semnul unei mari slăbiciuni.  

Fiecare om este diferit în felul lui și astfel, unii au nevoie de o doză de curaj pentru a face anumite 

fapte, care, mai târziu își vor pune amprenta asupra vieții lor. Fiecare om este pragmatic în unele situații, 

față de unele persoane și chiar față de persoana sa, aceasta devenind în cele mai multe cazuri, cea mai 

importantă. Descoperirea sinelui este foarte importantă deoarece ne ajută să fim mai flexibili în ceea ce 

privește comunicarea cu alte persoane, care pot reprezenta pentru noi factori în luarea anumitor decizii sau 

asupra schimbării persectivei asupra vieții, asupra tot ceea ce este uman. 
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Știați că.... 

 

Drinceanu Alexia și Țepeluș Elena 

Clasa a IX-a F 

 

1.      Un elev doarme mai multe ore la școală decât acasă? 

2.      Laptele hipopotamului este roz? 

3.      Un bărbat care se întoarce liniștit acasă după o noapte de beție se numește văduv? 

4.       Broaștele țestoase pot respira prin... posterior? 

5.      Cea mai bătrână cioară din lume a trăit 118 ani? 

6.      Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului, nu şi-a sunat niciodată soţia sau mama pentru 

că ambele erau surde? 

7.      Mai mulţi oameni sunt ucişi anual de măgari decât în accidentele aviatice? 

8.      Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi, în schimb, un elev uită tot? 

9.      Desenele cu Donald Duck au fost interzise în Finlanda, deoarece rațoiul nu purta pantaloni? 

10. Când te dai cu capul de pereți utilizezi cam 150 de calorii pe oră? 
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Cuvintele pe care le-a irosit 

Roman Ancuța, 

 clasa a VII-a A 

 

Îmi spui că te-ai pierdut în valuri de gânduri. Zâmbesc. Zâmbesc pentru durerea care strălucește în sufletul 

tău, așa cum strălucea în al meu. Respir pentru mine, dar de fapt te respir. Îmi spui că gândești prea mult, 

țipi, te rănești, sunt cauza problemelor tale. Mă convingi că te am. Adevărul este că nu te am. Nu te-am 

avut niciodată. M-am jucat cu atingerea resimțită în cuvintele tale. Cuvinte pe care le irosești, cuvinte pe 

care și eu le irosesc. Începi furtuni cu lacrimi curate, îmi doresc să simți goliciunea pe care am simțit-o. 

Vreau să te îneci și să nu te stingi niciodată, să-ți distrugi viața și totuși, să continui să respiri. Vreau să 

înnebunești pentru mine. Să te autodistrugi cu adorația pe care o porți în inimă. Vreau să-ți auzi sufletul 

cum vibrează plângând. Vreau să-ți explodeze capul de voci. Vreau să vii la mine țipând, încă irosind 

cuvinte. O să-ți ignor suferința, cum ai făcut și tu. O să te destram în bucăți și n-o să te lipesc la loc.  

Ăsta-i doar un vis ce arde cu dorința ce-o țin în sânge pentru a te răni și când mă trezesc o să mă prefac că 

te iubesc pentru flăcările din minte. Mi-ai luat dreptul de a-mi simți inima, ai otrăvit-o cu divina ta 

bunătate. O să scap de tine când, în sfârșit, o să mă sufoc cu emoțiile pe care le ascund. Și știi, îți promit că 

te iau cu mine și o să iau toate cuvintele pe care le-ai irosit. 

 

 Cuvintele pe care le-am pierdut 

Roman Ancuța, 

 clasa a VII-a A 

 

 Mi-a vorbit cu dezgust. Inima lui o ocolea pe a mea. Eram unul lângă celălalt. Am tremurat înăuntru 

gândindu-mă la faptele sale. Spunea că a scăpat din furtunile în care l-am ținut. Furtuni pe care eu nu le-am 

simțit. Au fost cuvintele lui așa lipsite de interes dintotdeauna? Așa de goale, totuși atât de 

puternice...Mereu era la fel, absent la conversațiile noastre? M-a împins ușor. Am îndrăznit să-i simt 

amorțeala. Ochii uscați, nu legănau nicio durere. Așa uscați, doar pentru că nu avusese nicio problemă să 

irosească vorbe cu mine. 

 În mintea mea, fug cu toate întrebările pe care nu le-am pus și cu toate cuvintele pe care le-am 

pierdut. Am pierdut cuvinte pentru că am fost mută, pentru că nu am vrut să-l rănesc. M-am simțit ușurată 

văzând că nu se consumă cu toate amintirile pe care le-am visat împreună. Avea aceeași dorință de a zâmbi. 

Exact ca înainte. Oh, am fost prinsă!  Prinsă în furtunile în care spunea că l-am ținut. Furtuni pe care 

niciodată nu o să le văd.  

 I-am luat mâna. Am savurat ultimul sărut pe care i l-am agățat în palmă. Așa l-am părăsit cu gustul 

otravei pe degete și cu libertate în suflet. 
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Toate lacrimile cerului 

Colcea Ana 

Clasa a VIII-a B 

Lacrimi albastre cad și dispar, 

Cerul îmi cântă, iar eu stau și tac. 

Furtuna răsună și noaptea se lasă, 

Iar ploaia acoperă lumea albastră 

 

Privim mirați, privim spre cer, 

Cum se varsă stropi mari și calzi din el; 

Și ploaia v-ajunge și-n sufletul meu, 

Și când plânge lumea, voi plânge și eu. 

 

Vedenii din fum 

Colcea Ana 

Clasa a VIII-a B 

Mă vei căuta pe cărări ascunse 

Lăsând urme de aur în pașii tăi 

Și-atunci mă vei găsi în umbre 

Și-n flori de pe cărări. 

 

Noi toți trăim în întuneric 

Este greșit și este fals. 

Lumini albastre se vor stinge 

Când vei ajunge unde am rămas. 

 

Eu sunt în pădure, unde mă voi ascunde 

Până soarele piere și luna pătrunde 

În mici crăpături din sufletul meu 

Și ce este azi, nu va mai fi mereu. 

 

Eu voi trăi doar în stejarul bătrân; 

Tu ai ochii clari , dar sânge pe mâini 

De când te-ai decis că, trei mii de ani 

Voi plânge în flori care cresc din tavan. 
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Casa a ars, focul s-a stins 

Nimeni nu va știi cine l-a aprins. 

Focul s-a stins, dar încă e fum 

Și spirite trăiesc în ceață si scrum, 

 

Și vor muri 

De o sută de ori în fiecare zi 

Tu mă vei găsi 

La timpul potrivit, în locul greșit. 

 

Într-o salcie. 

Suflete stinghere sălășluiesc în umbre palide, 

Cu flori în păr, 

Și vor fi uitate oricum. 

 

Dar le vor crește flori din degete 

Și vor cădea pe pământ, 

Iar unde a fost casa mea înnegrită de scrum 

Nu va mai fi frig niciodată. 

 

 

Transcendență 

Colcea Ana 

Clasa a VIII-a B 

Trenul a plecat deja 

Și m-a lăsat în urmă 

Eu voi purta doar flori în mâini 

Încă o săptămână 

 

Înot în flăcări 

Și închid un ochi 

Cu speranța că, într-o zi, 

Voi putea să mă întorc 
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În timp, în timp... 

Dar anii trec, 

Casele vechi și gri vor fi 

Doar în vise și în amintiri. 

 

Eu voi trăi în lumi mai vii 

Și voi fi parte din ce știi, 

Voi fi în lumină și în orice umbră, 

Și în absolut tot ce am lăsat în urmă 

 

 

Pe drumuri goale și prăfuite, 

Mă voi pierde-n așteptări 

Și în vocile mărunte, 

Ale mele triste stări. 

 

Toată lumea-i în alb-negru 

E un joc de șah 

Iar eu sunt doar o piesă, 

Primul pion luat. 

 

-+*2 

Colcea Ana 

Clasa a VIII-a B 

Mie îmi îngheață mâinile 

și se sparg în fulgi de nea, 

iar eu plutesc 

printre pete de cerneală și bătăi rapide 

ale unei inimi care greșește; 

E mai bine să arzi pentru un adevăr decât să îngheți în secrete 

ținute sub nivelul mării 

sub cea mai grea stâncă din adâncul oceanului meu. 

Ceea ce nu poate scăpa găsește mereu mici ferestre prin care poate ieși în lume, 

pentru toți care vor să știe, să caute un înțeles. 

Mai bine m-aș mistui  



24 

 

Și mai bine aș fi scrum 

Decât să mă prefac  

Și să mă ascund. 

În ochii tăi văd tot universul 

cu planete și sateliți argintii 

și atât de multe stele 

încât cerul ia foc, 

dar rămâne tot la fel de negru 

ca o noapte de vară, 

atunci când pot privi la cer  

și pot visa la stele când se văd doar becuri.  

Și totul pare mai în siguranță, 

și nu-mi mai e frică  

de tine. 

 

Eminescu 

Dragomir Emma Andreea 

 Clasa a VI-a A 

A fost publicist, poet, 

Prozator şi îndrăgostit. 

Basmele-i erau surori, 

Numai bune de citit. 

 

Avea frați, Vântul şi Cerul, 

Codrul verde şi cu Gerul. 

Lacurile-i erau fiice, 

Toată lumea aşa zice. 

 

El visa dealurile. 

Şi valsa cu malurile. 

Noaptea era a lui taină, 

Ziua parcă-i era haină. 

 

Sufletu-i era folclor, 

„Luceafãrul” – domnitor. 

Stelele-i făceau cunună, 

Să rămână împreună. 
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Cum să te îndrăgostești 

Barbu Oana 

Clasa a XII-a F 

 

Cine sunt eu? Ușor de zis. Sunt genul ăla de tip pe care poți să-l vezi oriunde, prezent în 

mai toate comunitățile. Sunt „șmecherașul” care se remarcă din prima... Învăț... de fapt, sunt 

înscris la un liceu bun, datorită unor sfori trase de niște prieteni de familie. Eu să învăț?! Ei na, 

niciodată. N-am planuri de viitor, nici țeluri înalte. Trăiesc clipa. „E inteligent, are potențial, dar 

nici că vrea sa facă ceva cu vreuna" – am auzit vara trecută de la mai mulți profesori atunci când 

s-au decis ca poate, dacă rămân repetent, mă pun pe treabă. E doar părerea lor. Se amăgesc 

crezând ca aș putea fi salvat.  

Sunt Victor și sunt deja catalogat „O lepră a societății”. Tot ce fac e să consum resursele 

limitate ale planetei. 

Dar ea nu mă consideră așa. Îmi acordă orbește prezumția de nevinovăție, ca un judecător 

drept ce se întâlnește cu un criminal arhicunoscut, cu cele mai oribile antecedente, care se află la 

ultimul lui proces, de data asta pe viață și pe moarte. Judecător... Asta vrea ea să devină în viitor: 

judecător la Curtea Supremă sau la C.E.D.O. E opusul meu din toate punctele de vedere. A 

muncit din greu să ajungă la liceul ăsta. Încă muncește din răsputeri pentru viitorul ei. Citește o 

grămadă. Are toată viața planificată la minut. E inteligentă și n-ar lăsa nimic să o împiedice să-și 

îndeplinească visurile. Deși faptul că mă bagă în seamă nu e tocmai cea mai înțeleaptă alegere. 

Dacă te străduiești puțin, poți să citești pe fruntea mea: „COPIL-PROBLEMĂ”. Posibil să aibă 

un mic deficient de vedere, altfel nu-mi explic de ce... Anca, cum poți să nu vezi ce e evident 

pentru toată lumea? Măcar dacă ai avea scuza aia că „abia ne-am cunoscut". 

Ne știm de vreo 4 ani, din clasa a IX-a. De vorbit, am vorbit pentru prima dată săptămâna 

trecută. Cobora din bloc dimineața devreme ca să se ducă la bibliotecă, iar eu tocmai mă trezisem 

după o beție cruntă pe o bancă, în partea cealaltă a orașului. 

- ‘Neața, Anca! îi spun destul de tare cât să fiu sigur că se întoarce. 

Tresare. Se întoarce, vizibil enervată, doar ca să vadă fața dobitocului care îi perturbă 

gândurile. Când mă vede, începe să zâmbească până ajunge să râdă cu hohote. Sunt confuz. Mă 

gândeam că o sa-mi arunce o privire în treacăt și o să-și continue drumul sau la orice altceva 

asemănător, dar ea stătea acolo râzând, deschisă la o posibilă discuție despre, desigur, motivul 

pentru care eram întins pe o bancă la ora aia. 

-‘Neața, Victor! îmi zise zâmbind în continuare. 
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Eu tăceam ca prostul. Mi se blocase creierul complet. Nu eram de nasul ei. De ce vorbea 

cu mine? Stăteam și mă holbam la ea. „Oprește-te, Victor! O să sperii fata. Spune ceva 

inteligent!”... Da' de unde inteligență?  

-Și... ce te aduce pe banca asta așa de dimineață? zise ea, încercând să mă scoată din 

vizibila dificultate de a scoate din gură şi altceva decât un sughiţ enervant. 

-Te așteptăm pe tine, dragă. Aparent, ai cam întârziat din moment ce am adormit pe 

bancă. Ce e cu tine la ora asta? 

-Mă duc la bibliotecă să iau niște cărți pentru un proiect. 

Se comporta de parcă n-ar ști ca sunt un bețiv notoriu, cu care n-ar fi prea indicat să 

vorbești. Ce e cu ea? Ce e diferit la ea față de restul lumii? 

-A, da. Fata perfectă într-adevăr, care e tot timpul ocupată cu țelurile ei mărețe. 

Expresia feței i se schimbă. Puțin sesizabil, dar destul încât să observ. Sclipirea din ochii 

ei dispăru, fericirea ei se stinse. Cuvintele mele o deranjaseră. Cum puteam să o dezamăgesc? 

Avea așteptări de la mine? De ce? Are amnezie? A uitat cine e Victor de fapt? Fusesem răutăcios, 

dar nu e ca și cum fusesem vreodată altfel cu cineva. Nu eram capabil de vorbe frumoase sau să 

empatizez cu lumea. Deși atunci aș fi vrut să pot spune ceva care să remedieze situația... „Alo, 

Victor? Nu are de ce să-ți pese. Treci peste. Oricum o dai în bară mereu, măcar o trezești la 

realitate, înainte sa încerce şi ea să te salveze la fel ca profii de la școală”. Se resemnă repede. 

Dovada era că orice dorință de conversație se risipi. 

-Mda... Trebuie să ajung acolo. Pa! Zise asta cât de grăbit putu și plecă fără să aștepte un 

răspuns. 

-Pa! şoptii ca pentru mine. 

Înlemnisem o clipă pe bancă. Fie că doream, fie că nu, întâlnirea asta mă tulburase. Îmi 

dăduse puțin de gândit. Asta până la următoarea mea intersectare cu o sticlă de alcool, care nu se 

lăsă prea mult așteptată.  

După o săptămână de chiul și petreceri fără sfârșit, m-am hotărât să văd cum mai e pe la 

școală. Fără să vreau, plimbându-mă pe holurile școlii, o căutam din priviri. Disperat să aflu dacă 

ea chiar are ceva diferit. Voiam să ne intersectăm cumva, din greșeală sau din voință divină, 

oricum era bine. Zadarnic. Ce face Victor, băiat descurcăreț, atunci când nu există șanse? Le 

creează. Dar cum? Gândirea necesită odihnă. După două ore de somn pe bancă, eram gata de 

comploturi. De găsit pe holuri, nu era de găsit. Unde ești tu, Anca? Chiulul e o variantă exclusă. 

Fata perfectă nu chiulește. Deci, ar trebui să fie în clasă. Dar cu ce pretext mă duc la ei în clasă? 

Dor de vechii colegi nu-mi era. Gândește, Victor. Cu cine ai păstrat legătura din toată clasa aia de 

ratați? Trebuie să fie cineva... Sebi! Asta e! Pretext rezolvat. Să trec la treabă. 



27 

 

Ajung la ei în clasă. Îl caut pe Sebi. Era înconjurat de alți câțiva foști colegi. Mă bag şi eu 

in seamă, ca să nu pară nimic dubios. Încep să o caut din priviri în timp ce jonglez și în discuția 

cu băieții. Am găsit-o. E, la rândul ei, prinsă într-o conversație. Nu m-a observat. Bun. Am 

localizat-o. Mai departe, cum fac să rămân doar cu ea? 

-Și tu ce mai faci, Victor? Cum e clasa a XI-a bis? mă întreba Sebi, trezindu-mă din 

reveria mea. 

-Cum a fost şi prima clasă a XI-a, o povară, doar că acum e cu alți colegi. Auzi, voi ce ore 

mai aveți? 

-Doar engleză. De ce? îmi zise, mirosind probabil ceva necurat în întrebarea mea. 

Întrebam și eu. Trebuie să ajung la un prieten şi n-am cu cine să merg, de-aia. 

Bravo, Victor! Începi să te pricepi. M-a crezut, deci e okay. Mai am o oră, apoi mergem 

pe spontaneitate. Trebuie să aflu dacă o face ceva diferită sau era alcoolul din sângele meu care 

făcea toată lumea specială. Stau ca pe ace, așa că o oră a însemnat foarte mult. Ies repede, 

strecurându-mă prin marea de oameni, atent doar să nu o pierd. O prind din urmă la poarta 

liceului. Și acum ce fac? 

-Anca! Strig, sperând că o să-i atrag atenția încă o dată.  

Se întoarce cu aceeași strălucire în ochi. Era la fel ca prima dată. Eram vrăjit de prezența 

ei. Nu făcea nimic deosebit, dar contactul ăla vizual, privirea ei... Avea ceva în ea ce nu mai 

văzusem. Chiar era ceva diferit la ea. N-aș ști ce, dar mă atrage al naiba de rău. Între timp, 

ajunsesem lângă ea. 

-Mergi acasă? Că și eu merg în aceeași direcție, la un prieten. Și mă gândeam să mergem 

împreună, zic. Dacă ești de acord... 

-Sigur! Acum ești treaz? întrebă sarcastic începând să râdă.  

-De data asta da. Sunt chiar conștient de ce zic. Conversația aia nici nu mi-o prea 

amintesc. 

Făceam pe prostul destul de convingător sau ea chiar insista cu prezumția aia de 

nevinovăție. Își amintea discuția. Şi eu mi-o aminteam foarte bine. Se întunecă o clipă la față, 

după care îşi reveni. Continuarăm să vorbim diverse. Mă descurcam destul de bine, având în 

vedere gradul meu de cultură... Oricum, ea vorbea mai mult decât mine. Fata chiar e exemplul 

viu al unei enciclopedii ambulante. Era fascinantă. Drumul se sfârși mai repede decât credeam. 

Ne aflam iar în fața blocului, lângă aceeași bancă. O șansă pentru un nou început... 

Mai departe, anul școlar a trecut foarte repede. Eu treceam, în sfârșit, în clasa a XII-a. 

Cum? Simplu. Am început să învăț. Nu, nu m-a obligat ea. A fost chiar de bună voie. Acum 

suntem prieteni foarte buni. Doar că până să ajungem la stadiul ăsta, a fost cale lungă. Întâi, o 
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grămadă de timp am condus-o până acasă, ocolind tot orașul ca mai apoi să ajung acasă. A mers 

o vreme, până când și-a dat seama că erau doar pretexte și nu m-a mai întrebat de ce vin pe acolo. 

Apoi a început să mă roage să îi aduc anumite cărți de la biblioteca de lângă mine. Inițial, noi n-

aveam absolut nimic în comun, normal că eram disperat să caut mai multe subiecte de discuție, 

ca să pot să adaug câte un plus la capitolul inteligență. Și așa am început să citesc toate cărțile pe 

care le luam pentru ea, înainte să i le dau. Evoluam cu pași mici, dar repezi. Începusem să știu o 

grămadă despre drept și să cochetez cu ideea de a fi avocat în viitor. La un moment dat, am 

observat un lucru: chiar dacă inițial poate am fost un proiect de caritate, acum îi plăcea să discute 

cu mine. Aria mea culturală se lărgise vizibil. Curând, i-am cerut să mă mediteze la materiile pe 

care nu reușeam să le învăț singur. A fost de acord, ceea ce m-a bucurat enorm. După toate astea, 

chiar treceam clasa. Îmi descoperisem vocația și știam ce și cum trebuie sa fac pentru a ajunge 

acolo. Eram împlinit din aproape toate punctele de vedere. Doar că ea, spre deosebire de mine, 

termina clasa a XII-a și, bineînțeles, urma să plece la facultate.  

Ultima dată când ne-am văzut a fost când am ajutat-o să-și urce bagajele în tren.  

-Îmi pare rău că am apucat sa fim prieteni o perioadă atât de scurtă! îmi zicea cu vocea 

tremurândă și sclipirea-i din ochi aproape stinsă. 

-Să nu-ți pară! Atât cât a fost, e de ajuns. Până la urmă o să ne mai vedem noi. Dacă nu, 

ținem noi legătura cumva. Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat anul ăsta! Chiar ești specială! 

În ochi aveam o sclipire specială. Avusesem un profesor bun.  

  

Într-adevăr, o iubeam nespus. Mă atrăseseră încă de la început inteligența și setea ei de 

cunoaștere, ambele vizibile în sclipirea aia din privire. Am dobândit-o si eu pe parcursul anului 

ăstuia. Eram un om cu totul schimbat, datorita ei. Acum aveam ceva în comun: iubirea pentru 

cunoaștere. Simţindu-mă destul de aproape de standardele ei, am „profitat" de momentul ăla și de 

faptul că acum nu mi se mai părea că e ceva greșit că o iubeam. Da, am sărutat-o. Și nu, aparent, 

nu m-a refuzat. A semănat puțin cu sfârșitul unui film clișeic, doar că la noi nu era nici o iubire 

de o vară, nici nu era vreuna nechibzuită. Cred că era ceva mai presus de atât, mai presus de noi, 

devenise deja o iubire clădită pe cunoaștere, idealul nostru comun pe care îl puteam atinge doar 

împreună. 

După vreun un an sau doi, ne-am întâlnit iar. Eu eram pe o bancă şi ea cobora din bloc. 

Sună a deja-vu? Aproape. Eu nu mai eram beat pe bancă, doar stăteam, chiar citeam o carte. 

Eram în alt oraș. Si ea se grăbea să ajungă la cursuri. Am vorbit în treacăt şi am zis că ne vom 

mai întâlni. O nouă șansă pentru un nou început... 
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Un apus de soare 

Oproiu Maria 

 Clasa a VII-a B 

 

Conturul cenuşiu al oraşului se pierde în urma mea din ce în ce mai mult cu cât înaintez 

spre  malul  Dunării, ascuns printre copaci şi străjuit de drumul de fier. Odată trecută de aceste 

bariere pot în sfârşit vedea luciul plumburiu al apei . Mai fac un pas şi mă opresc. N-aş fi crezut 

vreodată că natura poate avea atât de multe feţe minunate.  

 Scapătă de asfinţit. Norii cenuşii se aprind într-o roşie vâlvătaie, anunţând retragerea 

astrului divin. Bolta pastelată, ca un maestru păpuşar, îşi pregăteşte scena pentru următoarea 

reprezentaţie. Din culise, copertina ţesută din umbre se desface şi se aşterne pe malul pustiit. 

Soarele, actorul principal, a îmbrăcat haină nouă, croită din stofă de lumină şi întărită cu fir de 

aur. Păşeşte ţanţoş spre centrul scenei. Însă, iată că vine şi luna, temutul său adversar şi împinge 

spre margine ghemul de lumină şi speranţă care acaparase toate privirile. Acesta, mai, mai să 

cadă de pe cer, salvat în ultimul moment de o rază rătăcitoare. Dar nici luna nu se lasă.  Îl orbeşte 

cu lumina sa rece şi-i sfâşie haina şi podoabele în bucăţi, făcându-l  să-nroşească de ruşine şi 

mânie, deopotrivă. Dunărea se-nfurie şi ea şi-şi trezeşte undele-i nebănuite, intervenind în lupta 

eternă a celor două astre.  

 Un fior de gheaţă mă cuprinde, apoi realizez cu groază de a cui parte joacă bătrânul 

fluviu, războinic veteran. Cu stropii săi reci stinge soarele şi-l trage sub apele sale, înecându-l. 

Luna, victorioasă îşi ocupă locul în centrul teatrului, iar scena îşi schimbă decorul. Păpuşarul 

trimite cu-n vânt rece mii şi mii de constelaţii să-şi joace rolul, spre a reda speranţa şi lumina-n 

univers. Dar luna e prea trufaşă şi-şi ţese propriul ei decor de beznă rece, ce poate fi străpunsă 

doar de licărirea sa îngheţată. 

 Orchestra îşi începe cântecul de jale. Greierii dau tonul acestei minunate doine, 

încurajând păsările rătăcite să-i acompanieze. Dunărea, învingătoare în orice luptă, se alătură cu 

susurul ei unic. Natura încremeneşte, doar câte o ramură, pe ici, pe acolo, îşi începe dansul sub 

ordinul rece al vântului, ultimul comandant fidel al lunii, proaspăta împărăteasă a nopţii. 

 Şi astfel, uitând de oraşul acum probabil adormit, am rămas vrăjită, urmărind în 

continuare actul doi al unei piese fără seamăn. 
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Rebus  

Teodorescu Sara 

Clasa a VII-a B 

 

      C      

 E          

 N               

  T 

  E   

     N    

     A    

 R           

 

1. Om politic care astrigat: SUNTEM INDEPENDENȚI! 

2.Un pas al MariiUniri a fost și Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara 

Românească șidobândireaindependențeiînurma războiului din 1877-1878, pefondul  

…………………..nationalea românilor pe parcursulsecolului al XIX-lea. 

3.Înciudaconstituiriieiîntr-un scopesențial al politiciiexterneînurmătoareledouădecenii, 

recunoașterea din partea …………………… nu a venitniciodată, iardinspreeaaveasăvinăîniunie 

1940 ultimatumul. (2 cuvinte) 

4. La 26 noiembrie 2018, Banca Națională a României a pus încirculație, în atenția numismaților, 

un ………………….de monede. 

5. Se află pe o parte a monedei . 

6.Etapă preliminară a Marii Uniri.(2 cuvinte) 

7. RepublicăDemocratăMoldovenească, constituită la sfârșitulanului 1917. 

8. Regiune istoricășigeograficăsituatăîninteriorul arcului carpatic. 
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Rezultatele elevilor Colegiului Național „Traian” la Olimpiadele și 

concursurile școlare 

 

ETAPA NAȚIONALĂ 

NR.C
RT NUME PRENUME 

ȘC. 
PROVENIENȚ
Ă 

CLAS
A  OLIMPIADA PREMIUL 

PROF. 
ÎNDRUMĂTOR 

1 
Puiu Maria-
Mihaela 

COL NAT 
TRAIAN IX OLAV, II 

Dumitrașcu 
Mariana 

2 
Grecu Bogdan 
Octavian 

COL NAT 
TRAIAN XI Lingvistica, 

Premiul 
special 

Dumitrașcu 
Mariana 

3 Oproiu Maria 
COL NAT 
TRAIAN VII I.Teodoreanu, 

Premiul 
special 

Dumitrașcu 
Mariana 

4 Lupuleți Vlad Călin 
COL NAT 
TRAIAN VII Fizică 

Medalie 
bronz Carapencea Vali 

5 
Sîrbulescu 
Teodora 

COL NAT 
TRAIAN XIIF Istorie 

Premiul 
special Catană Elena 

6 Apetrei Anastasia 
COL NAT 
TRAIAN X F Geografie  

Premiul 
special 

Bădescu 
Octavian 

7 Urucu Evelin 
COL NAT 
TRAIAN VII B Religie 

Premiul 
special Ghinea Maria 

8 Raicu Tudor 
COL NAT 
TRAIAN VII B Istorie II Oproiu Mihaela 

9 Oproiu Maria 
COL NAT 
TRAIAN VII B Istorie III Oproiu Mihaela 

10 Nanciu Radu 
COL NAT 
TRAIAN 

VIII 
A Istorie II Oproiu Mihaela 

11 Coliţoiu Simina 
COL NAT 
TRAIAN V B Geografie I Moraru Gabriela 

12 
Ruicănescu 
Adnana 

COL NAT 
TRAIAN V B Geografie I Moraru Gabriela 

13 Frunză Eduard 
COL NAT 
TRAIAN V B Geografie I Moraru Gabriela 

14 Vîrzob Vladimir 
COL NAT 
TRAIAN V B Geografie I Moraru Gabriela 

15 Bărbulescu Robert 
COL NAT 
TRAIAN V B Geografie II Moraru Gabriela 

16 
Hurduc Alex 
Damian 

COL NAT 
TRAIAN VI A 

Geografie Mica 
olimp I Pariși Andreea 

  
Grecu Bogdan 
Octavian 

COL NAT 
TRAIAN XI F Matematică 

Medalie de 
bronz SSMR 

Căiniceanu 
Gheorghe 
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ETAPA 

JUDEȚEANĂ 

       

NR.CRT NUME PRENUME 

ȘC. 
PROVENIEN
ȚĂ 

CLA
SA  

OLIMPIAD
A 

PREM
IUL 

PROF. 
ÎNDRUMĂTOR 

1 Drăghici Ioana 
COL NAT 
TRAIAN 

XI 
OLLR I 

Dumitrașcu 

Mariana 

2 Iliescu Elena 
COL NAT 
TRAIAN 

VII

I OLLR I 
Dumitrașcu 

Mariana 

3 Preda Amina 
COL NAT 
TRAIAN 

IX 
OLLR I 

Toma Nineta 

4 
Crețescu Maria 
Alexandra 

COL NAT 
TRAIAN 

XI 
OLAV 

I 
Dumitrașcu 
Mariana 

5 Puiu Maria-Mihaela 
COL NAT 
TRAIAN 

IX 
OLAV 

I 
Dumitrașcu 
Mariana 

6 Grecu Bogdan 
COL NAT 
TRAIAN 

XI 
Lingvistică 

I 
Dumitrașcu 
Mariana 

7 Constantin Mara 
COL NAT 
TRAIAN V CSR  I 

Hruby E / Ghinea 
M 

8 Paraschiv Ivona 
COL NAT 
TRAIAN X CSR I 

Tutunaru D / 
Ghinea M 

9 Ardeiu Andra 
COL NAT 
TRAIAN 

IX OLLR II 
Dumitrașcu 

Mariana 

10 Oproiu Maria 
COL NAT 
TRAIAN 

VII OLLR II 
Dumitrașcu 

Mariana 

11 Dumitru Alexandra 
COL NAT 
TRAIAN 

X OLAV II 
Tutunaru 

Daniela 

12 
Constantin Mara 

COL NAT 
TRAIAN V Lingvistică II 

Hruby E / 

Paponiu D 

13 
Mihăiță Daniel 

COL NAT 
TRAIAN VII Lingvistică II 

Dumitrașcu M. 

/ Paponiu D 

14 
Crețescu Maria 

Alexandra  
COL NAT 
TRAIAN XI CSR II 

Dumitrașcu M / 

Ghinea M 

15 
Falcan Delia 

COL NAT 
TRAIAN VII CSR II 

Dumitrașcu M / 

Ghinea M 

16 
Oproiu Maria 

COL NAT 
TRAIAN VII CSR II 

Dumitrașcu M / 

Ghinea M 

17 Plăvițu Maria 
COL NAT 
TRAIAN 

VII CSR II 
Tutunaru 

Daniela 

18 
Puiu Mara 

COL NAT 
TRAIAN 

IX CSR II 
Dumitrașcu M / 

Ghinea M 

19 
Răchitan Maria COL NAT 

TRAIAN 
X CSR II 

Tutunaru 

Daniela / 

Ghinea M 

20 
Tufaru Iulia 

COL NAT 
TRAIAN 

VI CSR II 
Hruby E / 

Ghinea M 

21 Andrița Giulia 
COL NAT 
TRAIAN VIII OLLR III 

Dumitrașcu 
Mariana 
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22 Bușe Iasmina 
COL NAT 
TRAIAN XI OLLR III 

Dumitrașcu 
Mariana 

23 Falcan Delia 
COL NAT 
TRAIAN VII OLLR III 

Dumitrașcu 
Mariana 

24 Olei Ioana Cătălina 
COL NAT 
TRAIAN IX OLLR III 

Dumitrașcu 
Mariana 

25 Vochescu Alexandra 
COL NAT 
TRAIAN VI OLLR III Hruby Elisabeta 

26 Zoican Iulia 
COL NAT 
TRAIAN V OLLR III Hruby Elisabeta 

27 Albei Ema 
COL NAT 
TRAIAN IX OLAV III 

Dumitrașcu 
Mariana 

28 Stoian Luca 
COL NAT 
TRAIAN VI OLAV III 

Hruby E / Ghinea 
M 

29 Zoican Iulia 
COL NAT 
TRAIAN V Lingvistică III 

Hruby / Paponiu 
D 

30 Iliescu Elena 
COL NAT 
TRAIAN VIII CSR III 

Dumitrașcu M / 
Ghinea M 

31 Presneanu Oana 
COL NAT 
TRAIAN VI CSR III 

Hruby E /Ghinea 
M 

32 Raicu Tudor 
COL NAT 
TRAIAN VII CSR III 

Dumitrașcu M / 
Ghinea M 

33 Lupuleți Vlad Călin 
COL NAT 
TRAIAN VII 

Olimpiadă 
Fizică I Carapencea Vali 

34 Avram Alexandru 
COL NAT 
TRAIAN X 

Olimpiadă 
Fizică I Carapencea Vali 

35 Sîrbu Adrian 
COL NAT 
TRAIAN VI 

Olimpiadă 
Fizică II Epuran Emil 

36 Ispas Andrei 
COL NAT 
TRAIAN X 

Olimpiadă 
Fizică II Carapencea Vali 

37 Gardner Benjamin 
COL NAT 
TRAIAN XI 

Olimpiadă 
Fizică II 

Zaharescu 
Tamara 

38 Bumbaru AnaMaria 
COL NAT 
TRAIAN X 

concurs 
nat PHI II Carapencea Vali 

39 Firulescu Vlad Cristian 
COL NAT 
TRAIAN X 

concurs 
nat PHI II Carapencea Vali 

40 Ispas Andrei 
COL NAT 
TRAIAN X 

concurs 
nat PHI II Carapencea Vali 

41 Limberea Gabriela 
COL NAT 
TRAIAN X 

concurs 
nat PHI II Iordache Claudiu 

42 Roșiețeanu Ana Maria 
COL NAT 
TRAIAN X 

concurs 
nat PHI III Carapencea Vali 

43 Drăcea Iulian Ilie 
COL NAT 
TRAIAN XII 

concurs 
nat PHI II Epuran Emil 

44 Șeitan Radu Cătălin 
COL NAT 
TRAIAN XII 

concurs 
nat PHI II Epuran Emil 

45 
Ștefan Bogdan 
Alexandru 

COL NAT 
TRAIAN XII 

concurs 
nat PHI II Epuran Emil 

46 Beze Andrei 
COL NAT 
TRAIAN XII 

concurs 
nat PHI III Epuran Emil 

47 
Jianu Elena 

COL NAT 
TRAIAN IX Istorie II Oproiu M 
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48 
Sîbulescu Teodora 

COL NAT 
TRAIAN XII Istorie I Catană Elena 

49 Urucu Evelyn 
COL NAT 
TRAIAN VII Geografie  I 

Bădescu 
Octavian 

50 Apetrei Anastasia 
COL NAT 
TRAIAN X F Geografie I 

Bădescu 
Octavian 

51 
Tudorescu Rareş 
Andrei 

COL NAT 
TRAIAN 

V 

B 
Geografie II 

Moraru 

Gabriela 

52 Coliţoiu Simina 
COL NAT 
TRAIAN 

V 

B 
Geografie III 

Moraru 

Gabriela 

53 Vîrzob Vladimir 
COL NAT 
TRAIAN 

V 

B 

 

Geografie 
III 

Moraru 

Gabriela 

54 Hurduc Alex Damian 
COL NAT 
TRAIAN 

VI 

A 
Geografie I Pariş Andreea 

55 Pîrvulescu Anisia 
COL NAT 
TRAIAN 

X F Logică I Andreca Ioana 

56 Vîrzob Vladimir 
COL NAT 
TRAIAN 

VB Religie II Ghinea Maria 

57 Ciorăscu Anda 
COL NAT 
TRAIAN VB Religie II Ghinea Maria 

58 Tufaru Iulia 
COL NAT 
TRAIAN VIA Religie II Falcan Mirela 

59 Urucu Evelin 
COL NAT 
TRAIAN 

VII 
B Religie I Ghinea Maria 

60 
Raicu Tudor 

COL NAT 
TRAIAN 

VII 

B 
Religie II Ghinea Maria 

61 
Merliţă Andreea 

COL NAT 
TRAIAN 

IX 

A 
Religie I Falcan Mirela 

62 
Pîrvulescu Anisia 

COL NAT 
TRAIAN 

X F Religie I Ghinea Maria 

63 
Răchitan Maria 

COL NAT 
TRAIAN 

X F Religie II Ghinea Maria 

64 
Creţescu  Maria 

COL NAT 
TRAIAN 

XI 

F 
Religie I Ghinea Maria 

65 
Raicu Tudor COL NAT 

TRAIAN 

VII 

B 

Istorie La 

scoala cu 

ceas 

II Oproiu Mihaela 

66 
Oproiu Maria COL NAT 

TRAIAN 

VII 

B 

Istorie La 

scoala cu 

ceas 

III Oproiu Mihaela 

67 
Nanciu Radu COL NAT 

TRAIAN 

VII

I A 

Istorie La 

scoala cu 

ceas 

II Oproiu Mihaela 

68 
Coliţoiu Simina COL NAT 

TRAIAN 

V 

B 

Geografie 

La scoala 

cu ceas 

I şi 

Cupa 

Moraru 

Gabriela 

69 
Ruicănescu Adnana COL NAT 

TRAIAN 

V 

B 

Geografie 

La scoala 

cu ceas 

I 
Moraru 

Gabriela 

70 
Frunză Eduard COL NAT 

TRAIAN 

V 

B 

Geografie 

La scoala 
I 

Moraru 

Gabriela 
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cu ceas 

71 
Vîrzob Vladimir COL NAT 

TRAIAN 

V 

B 

Geografie 

La scoala 

cu ceas 

I 
Moraru 

Gabriela 

72 
Bărbulescu Robert COL NAT 

TRAIAN 

V 

B 

Geografie 

La scoala 

cu ceas 

II 
Moraru 

Gabriela 

73 
Miculescu Adina 
Gabriela 

COL NAT 
TRAIAN 

X 

Mesajul 

meu 

antidrog 

II Andreca Ioana 

74 
Beze Andrei COL NAT 

TRAIAN 
XII 

Mesajul 

meu 

antidrog 

III Andreca Ioana 

75 

Guriță Eduard 

Adrian COL NAT 
TRAIAN 

VI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

I 

Gimoiu Iuliana 

76 

Lupuleți Vlad Călin 
COL NAT 
TRAIAN 

VII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 

Paponiu Dana 

77 

Grecu Bogdan 

Octavian COL NAT 
TRAIAN 

XI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

I 
Căiniceanu 
Gheorghe 

78 

Șeitan Radu Cătălin 
COL NAT 
TRAIAN 

XII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

I Paponiu Dana 

79 

Pîrvuceanu 

Alexandru COL NAT 
TRAIAN 

XI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 
Căiniceanu 

Gheorghe 

80 

Zoican Iulia 
COL NAT 
TRAIAN 

V 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II Paponiu Dana 

81 Teodorescu Sara 
COL NAT 
TRAIAN VII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II Paponiu Dana 

82 Semen Valentin 
COL NAT 
TRAIAN X 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II Răducan Emilia 

83 Bărbulescu Robert 
COL NAT 
TRAIAN V 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

III Paponiu Dana 
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84 Popescu Maria 
COL NAT 
TRAIAN VII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

III Paponiu Dana 

85 Poganu Maria 
COL NAT 
TRAIAN VIII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

III Paponiu Dana 

86 Apetri Anastasia  
COL NAT 
TRAIAN X 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

III Răducan Emilia 

87 Stoinel Bogdan 
COL NAT 
TRAIAN XI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

III 
Căiniceanu 

Gheorghe 

88 Lupuleți Vlad Călin 
COL NAT 
TRAIAN VII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II Paponiu Dana 

89 Pîrvuceanu Alexandru 
COL NAT 
TRAIAN XI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 
Căiniceanu 
Gheorghe 

90 Șeitan Radu Cătălin 
COL NAT 
TRAIAN XII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 

Paponiu Dana 

91 Șeitan Radu Cătălin 
COL NAT 
TRAIAN XII 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 

Paponiu Dana 

92 Stoinel Bogdan 
COL NAT 
TRAIAN XI 

Matemati

că 

Olimpiad

ă  

II 
Căiniceanu 
Gheorghe 

93 
STEFANESCU DARIA 
SAMIRA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Iordache 
Mihaela 

94 
AVRAM ALEXANDRU 
ANDREI 

COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Popescu Cătălina 

95 LIMBEREA GABRIELA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Iordache 
Mihaela 

96 TATUCU MIRUNA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Popescu Cătălina 

97 
CEAUSENE OANA 
PATRICIA 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Popescu George 

98 TUDOR BOGDAN 
COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

I 
Crețescu Nicolița 

99 
OLEI IOAN 

CATALINA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
 Popescu 

George 

100 ALBEI EMA COL NAT IX LB ENGL - II Spiridon Raluca 
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RAISA TRAIAN Sect B 

101 
PREDA DANA 

AMINA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II Fota Diana 

102 
PUIU MARIA 

MIHAELA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

George 

103 
ARDEIU ANDRA 

TEODORA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II Spiridon Raluca 

104 
DRINCEANU 

ALEXIA MARIA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II Spiridon Raluca 

105 
FOTA DARIUS 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II Fota Diana 

106 
PUIU MARIA 

GABRIELA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

George 

107 SICA GABRIELA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

Cătălina 

108 DRAGOI CRISTINA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Iordache 

Mihaela 

109 RASCARU LIVIOARA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Marinescu 

Ștefan 

110 CIUREL ROXANA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

Cătălina 

111 DUMITRU ALEXANDRA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Iordache 

Mihaela 

112 COTARTA EDY 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

Cătălina 

113 MICSONIU DARIUS 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Iordache 

Mihaela 

114 
DRAGHICI OANA 
SILVIA 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

George 

115 
GARDNER KENNETH 
BENJAMIN 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Crețescu 

Nicolița 

116 
PIRVUCEANU 
ALEXANDRU DANIEL 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

II 
Popescu 

George 

117 
FERNE ALEXANDRU 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III Spiridon Raluca 

118 
BADESCU MARCO 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III Spiridon Raluca 

119 
BOBIA-VLAD BIANCA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III Spiridon Raluca 

120 
LUNGU RUXANDRA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Iordache 

Mihaela 

121 
CIMPOCA MARIA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III Fota Diana 

122 
NARAMZOIU DAMIAN 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Iordache 

Mihaela 

123 
SAVESCU ALISIA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Iordache 

Mihaela 

124 
ULIU MARIA ADELINA 

COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu 

George 

125 DRAGAN PAVEL 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu 

Cătălina 
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126 
MICULESCU ADINA 
GABRIELA 

COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu 

Cătălina 

127 VLAD ARIANA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu Cătălina 

128 OPRITA ANDREEA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Marinescu 
Ștefan 

129 
POPESCU TUDOR 
CRISTIAN 

COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu Cătălina 

130 SIRBOIU DAVID 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu George 

131 CISMARU IOANA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Iordache 
Mihaela 

132 FIRULESCU VLAD 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu George 

133 CIUREA DANUSIA 
COL NAT 
TRAIAN X 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu Cătălina 

134 BUTARITA MANUELA 
COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III Wisket Ileana 

135 CIOBANU DARIA 
COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Crețescu 

Nicolița 

136 
ALEXANDRESCU 
ARIANA 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Marinescu 

Ștefan 

137 
ANDRITA MIRUNA 
ELENA 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu 

George 

138 PREDESCU REBECA 
COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III Wisket Ileana 

139 
TURTUREA MARIA 
BIANCA 

COL NAT 
TRAIAN XI 

LB ENGL - 
Sect B 

III 
Popescu 

George 

140 BOENGIU ANA 
COL NAT 
TRAIAN IX 

LB ENGL - 
Sect A 

III Udriște Mihaela 

141 
BORONTIS ADELIN 

COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

II 
Fota Diana 

142 
MITRACHE RAUL 

COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

II 
Wisket Ileana 

143 
OLARU STEFAN 

COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

II 
Wisket Ileana 

144 
OPROIU MARIA 

COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

II 
Wisket Ileana 

145 
STANCIU ADRIANA 
FLORINA 

COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

II 
Dicu Olenka 

146 FIRU CASIAN 
COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

III 
Fota Diana 

147 MOSTEORU LUCA 
COL NAT 
TRAIAN VII Lb Engleză 

III 
Fota Diana 

148 
DUCU STEFANIA 

COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

II 
Wisket Ileana 

149 
HIRSOVESCU 
TEODORA 

COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

II 
Dicu Olenka 

150 ANDRITA GIULIA 
COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Wisket Ileana 

151 COLCEA ANA MARIA 
COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Wisket Ileana 
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152 
PRICOP MARIA 
ALEXANDRA 

COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Dicu Olenka 

153 
ROMAN ANCUTA 
NICOLA 

COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Dicu Olenka 

154 
VACARU 

ALEXANDRU 
COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Wisket Ileana 

155 
VILCEANU ANGELA 
ELENA 

COL NAT 
TRAIAN VIII Lb Engleză 

III 
Dicu Olenka 

 

 

România şi Primul Război Mondial  
Prof. Dr. Nicolae Prună 

Context internațional 

Marile Puteri erau pregătite de război: alianțe politico- militare, industrie de război, 

planuri de război, propagandă etc. Momentul declanșării războiului a fost decis de Austro-

Ungaria.  

Neutralitatea României (1914-1916) 

România a reacţionat prin Consiliul de Coroană de la 

Sinaia. S-a stabilit poziţia oficială a României: neutralitatea. 

Existau două opţiuni politice: intrarea imediată în război de 

partea Puterilor Centrale, opţiune exprimată de regele Carol I, 

sau neutralitatea, susţinută de partidele politice.  

Regele Carol I și clasa politică constataseră lipsurile 

armatei române în campania victorioasă împotriva Bulgariei. 

Era necesară reorganizarea armatei de operațiuni, dar și 

dotarea cu armament și tehnică de luptă. Au urmat doi ani de 

negocieri cu statele din cele două alianțe și pregătirea armatei. 

 

Participarea României la Războiul Mondial 

Convențiile dintre România și Antanta stabileau condițiile de participare la război. 

Consiliul de Coroană de la Cotroceni a aprobat convențiile şi a 

declarat război Austro-Ungariei. În noaptea de 15 august 1916,  

trupele române trec la aplicarea planului ,,Ipoteza Z’’ în Transilvania, 

ajungând să elibereze: Braşov, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, 

Gheorghieni.  

Bulgarii au ocupat Turtucaia (august 1916), Silistra, 

Constanţa, Cernavodă. Ofensiva  bulgaro-germană a feldmareşalului 

August von Mackensen, în sudul Dobrogei, a determinat România să 

transfere trupe din Transilvania și să organizeze contraofensiva de la 

Flămânda. 

Ofensiva germano-austriacă (septembrie-octombrie) pe Valea 

Jiului condusă de generalul Eric von Falkenhayn a ajuns la Craiova. 

Au fost înfrânţi generalii I. Dragalina şi D. Praporgescu. La Neajlov şi 

Argeş, armata română a fost învinsă și Bucureştiul a fost ocupat de 

germani. 

 

 

 

Ecaterina Teodoroiu (1894-1917) a 

devenit un simbol. În 1916 a luptat la 

Podul Jiului şi Târgu-Jiu ca voluntar, iar 

în 1917 era în tranşeele din Vrancea cu 

gradul de sublocotenent. A murit în 

luptele de la Mărăşeşti (23 august 1917). 
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 La finalul lunii decembrie 1916, frontul s-a stabilizat în sudul Moldovei. Guvernul, 

administraţia şi armata erau în Moldova (noua capitală fiind Iaşi). S-a format un guvern de 

uniune naţională din liberalii şi conservatorii-democraţi sub conducerea prim-ministrului I.I.C. 

Brătianu. Tezaurul României a fost transportat în Rusia. Armata a fost reorganizată de o misiune 

 militară franceză condusă de generalul Henry Berthelot.  

În vara anului 1917, armata română condusă de generalul Al. Averescu a declanșat 

ofensiva de la Mărăşti. La Mărăşeşti şi Oituz  a fost oprită ofensiva austro-germană de către E. 

Grigorescu şi Al. Averescu. 

Pe fondul ieșirii din război a Rusiei, guvernul român 

condus de progermanul Alexandru Marghiloman a semnat 

armistiţiul de la Focşani şi Tratatul de la Bucureşti prin care 

România devenea dependentă politic şi economic de Puterile 

Centrale. Ofensiva Antantei a determinat guvernul generalului 

C-tin Coandă să decreteze reintrarea în război. 

 

 

 

 

 

 

 

Spațiul geografic natural al României 
Prof. Dr. Nicolae Prună 

Coordonate geografice 

 Identificarea spațială a României se realizează pe baza unor coordonate de latitudine și 

longitudine. Centru țării este dat de intersecția paralelei de 45
0
 și meridianul de 25

0
, lângă 

Făgăraș, România fiind parte componentă a Europei Centrale, în partea de sud-est. A fost o 

perioadă în care meridianul 0 trecea prin Oradea, această delimitare aparținând austriacului 

Georg von Peuerbach (1423–1461).Clima din această zonă este temperat-continentală cu unele 

accente imprimate de așezarea în nordul Peninsulei Balcanice și în apropierea de stepa rusă. În 

ultimii 2000 de ani au alternat perioadele mai calde cu cele mai reci, în perioada secolelor VIII-X 

și XIII-XVII fiind o vreme mai rece. 

 Suprafața geografică 

România are o suprafață de 238 397km
2
. Prin relief, România este o țară carpatică, prin 

așezarea la Dunăre, este o țară danubiană, prin litoral este o țară pontică. Carpații sunt 

reprezentați de cele trei ramuri: Orientali, Meridionali și Occidentali. Din Carpați izvorăsc 

aproape toate apele ce trec prin România. Podișurile, câmpiile, depresiunile etc. completează 

formele geografice de pe teritoriul statului. Aceste forme geografice au cunoscut o evoluție de-a 

lungul timpului, la fel și clima, un rol important revenind glaciațiunilor. 

Flora și fauna au cunoscut evoluții. Dacă în paleolitic, mamutul și rinocerul siberian 

dominau acest spațiu, în prezent există rezervații naturale pentru a ocroti animale precum zimbri, 

urși, cerbi etc. Pădurile ce  în urmă cu 200 de ani acopereau tot spațiul statului au lăsat locul 

exploatărilor agricole, industriale și mediului urban, o parte importantă fiind protejată în parcurile 

naturale. Delta Dunării ce se extinde anual în Marea Neagră și a influențat așezările umane din 

toate timpurile, a devenit o rezervația biosferei.  

Zavaidoc, Elena Zamora, 

Fănică Luca și George 

Enescu susțineau concerte  

pe front. 
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Bogățiile subsolului precum sarea, aurul, lutul, apele minerale și termale etc. au fost o 

sursă de existență, de tratament dar și de conflicte de-a lungul existenței umanității. 

În ultima perioadă au devenit atractive diverse forme de relief precum cheile unor râuri, 

lacuri precum Lacul Roșu format în anul 1837, cascade precum Bigăr, Vălul Miresei, poduri 

naturale – Podul lui Dumnezeu, peșteri – Peștera Muierilor, Peștera Urșilor, trovanții de la 

Costești, Babele și Sfinxul etc. 

Relieful poate suferi ușoare modificări ca urmare a activității oamenilor în domeniul 

construcțiilor. Dunărea a devenit navigabilă în zona 

Porților de Fier prin construirea a două hidrocentrale. 

Alte exemple: construcția de autostrăzi, pârtii de schi 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicații la istorie 
Prof. Dr. Nicolae Prună 

,,Desigur, geografia, istoria și trăsăturile etnice influențează evenimentele viitoare, dar nu 

le și determină.  

Cum stabilim o linie de demarcație între necesitatea de a recunoaște importanța geografiei 

în modelarea istoriei și pericolul de a da o prea mare importanță acestui fapt? 

Geografia este fundalul, decorul istoriei înseși. În ciuda distorsiunilor cartografice, poate 

fi la fel de grăitoare în privința intențiilor pe termen lung ale unui guvern cum sunt consiliile 

secrete ale acestuia. Poziția unui stat pe hartă este primul lucru care-l definește, mai mult chiar 

decât filosofia de guvernare după care de ghidează.” (Robert Kaplan, Răzbunarea geografiei. Ce 

ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului) 

 

1. Autorul consideră așezarea geografică a unui stat ca fiind foarte importantă, definitorii 

fiind clima temperată, accesul la mare, la resurse și o conducere democrată. Aceste 

caracteristici se pot identifica în România? Formați perechi și obțineți resurse pentru 

cât mai multe caracteristici. Expuneți ideile voastre sub forma unui afiș pe care îl 

prezentați colegilor și îl depuneți la dosarul personal. 

 

,,Tot unda electrică a Oltului dă viață nesătulelor dihănii: roți, pârghii, plăci de oțel își 

urmează implacabila mișcare. Ca o moară. Concasorul macină și cerne, învăluit într-un nor de 

praf care, treptat, se așterne pe obrazul și hainele celor ce-l hrănesc cu hălci de vulcan. Ei se 

aseamănă astfel cu morarii care macină grâul la ieșirea Oltului în câmpie. 

 Sunt însă mai triști, iar soarta lor e alta. 

 Strânși aici din cele patru unghiuri ale țării, sute de oameni au subjugat plugul cu 

perforatoarele mecanice, iar sămânța de grâu cu dinamita, expeditivă și năprasnică.” (Geo Bogza, 

Cartea Oltului) 

 

Sat de munte 
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2. Studiați textul literarde mai sus. Apreciați prin ce elemente este sugerată influența 

mediului asupra oamenilor și invers. 

3. Formați grupe de 4-6 elevi pentru a crea un afiș prin care să prezentați România sau 

comunitatea în care trăiți folosind cunoștințe transdisciplinare. Transformați 

activitatea școlară într-una extrașcolară, înregistrându-i pe membrii mai în vârstă din 

familie (pentru a vă descrie cum era spațiul geografic în urmă cu mai mulți ani. 

Folosiți interviurile pentru a crea o ,,Bibliotecă vie” sau transpuneți-le  într-o piesă de 

,,teatru forum”. 
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