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EDITORIAL 
 
Cu emoţie, plini de entuziasm, energie şi gânduri pozitive, am pornit pe calea editării unui nou număr al 
revistei „Mozaic“, o adevărată provocare atât pentru iniţiatorii săi, cât şi pentru cititori. 
 
Revista noastră se doreşte a fi o punte de comunicare între elevi şi profesori şi cuprinde o paletă largă 
de informaţii care reflectă rezultatele muncii acestora. Veţi găsi în paginile revistei o retrospectivă a 
momentelor ce au marcat viaţa liceului nostru, în perioada decembrie 2019 - februarie 2020. 
 
Luna cadourilor a început cu sărbătoarea Sfântului Nicolae. A urmat, spre sfârşitul primului semestru, 
serbarea de Crăciun, când elevii, păstrând tradiţia, au pornit la colindat. Colindele sunt cântece 

tradiţionale, formate din urări de bine şi belşug pentru toţi cei ce le ascultă.  
 
În ianuarie, am sărbătorit Ziua Culturii Naţionale, Unirea Principatelor Române, Ziua Internaţională a 
Scrisului de Mână, Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli, iar în luna februarie, Ziua Mondială a 
Radioului, Ziua „Constantin Brâncuşi” etc.. 
 
La începutul lunii februarie, în contextul „Zilei internaţionale a cititului împreună”, în şcoala noastră a 
luat fiinţă Clubul de lectură „Mozaic”, când, prin amabilitatea Editurii „Coresi”, ne-au onorat cu prezenţa 
dna Passionaria Stoicescu (poetă, prozatoare, traducătoare), dl Ştefan Dimitriu (prozator, dramaturg, 
traducător, om de televiziune), dna Gina Micloş (Director Executiv la Editura ePublishers), dl Constantin 

Poenaru (reprezentant al Editurii Coresi). 
 
Luna iubirii a fost marcată printr-o serie de evenimente, precum activitatea dedicată celebrei poveşti 
de dragoste din literatura universală, „Romeo şi Julieta” de William Shakespeare, activitatea dedicată 
cuplurilor din literatura română şi, nu în ultimul rând, activitatea dedicată sărbătorii dragostei la 
români, Dragobetele.  
 

Colectivul de redacţie 
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William 
Shakespeare - 
Romeo şi Julieta  

 

Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 

Coordonator: prof. Carabă Georgiana 

 
 
 

William Shakespeare (1564-1616), 
dramaturg şi poet englez, este unul dintre 
numele cele mai importante ale literaturii 
universale. Actor, apoi proprietar asociat 
al teatrului „Globe”, Shakespeare a devenit 
celebru în epocă prin piesele sale şi s-a 
retras în plină glorie, la Stratford-upon-
Avon, oraşul său natal. A scris comedii, 
drame şi tragedii: Comedia erorilor, 
Scorpia îmblânzită, Visul unei nopţi de 

vară, Mult zgomot pentru nimic, Cum vă 
place, Hamlet, Regele Lear, Furtuna etc.  
 
Romeo şi Julieta, probabil cea mai 
populară poveste de dragoste din istoria 
lumii, scrisă în 1594, este o tragedie în 
cinci acte, care are la bază o poveste 
reală, petrecută în secolul al XIV-lea.  
 
În urmă cu sute de ani, cele mai bogate şi 

mai puternice familii din oraşul Verona, 
Italia, erau Capulet şi Montague. Între  
cele două familii era o duşmănie cruntă, 
întinsă la toţi membrii familiei, cu toate 
rudele lor, la prieteni şi la servitori. Foarte 
des izbucneau pe străzile Veronei 
încăierări între membrii sau susţinătorii 
celor două familii. 
 
 Odată, bătrânul Capulet dădu o mare 

petrecere, cu foarte mulţi invitaţi. Printre 
aceştia se strecurase şi Romeo, un 
membru al familiei Montague, împreună 
cu doi prieteni ai săi, Benvolio şi Mercutio. 
Cei trei îşi acoperiseră feţele cu măşti, 
cum se făcea pe vremea aceea la baluri. 

Romeo venise la bal ca să o vadă pe 
Rosalina, frumoasa care îi dispreţuia 
iubirea. Însă, privirile îi fuseseră atrase de 
o fată de o frumuseţe ce o făcea să fie ca 
„o porumbiţă albă printre ciori”, aşa cum  
le-a mărturisit Romeo tovarăşilor săi. 
Tybalt, un nepot de-al bătrânului Capulet, 
a auzit aceste cuvinte şi, mai mult, a 
recunoscut vocea lui Romeo. A început să 

strige furios şi ar fi scos spada, dacă nu l-
ar fi oprit chiar bătrânul Capulet. Tybalt se 
stăpâni, dar jură că Romeo va plăti scump 
îndrăzneala de a veni printre cei din 
neamul Capulet.  
 
În vremea aceasta, Romeo intră în vorbă 
cu acea fată frumoasă şi află că este 
Julieta, chiar fiica bătrânului Capulet, aşa 
cum el era fiul bătrânului Montague. Află 

şi Julieta cine este acest tânăr şi, chiar 
dacă amândoi îşi dădeau seama că nu ar 
trebui să aibă de-a face unul cu celălalt, 
era deja prea târziu: Romeo şi Julieta se 
îndrăgostiseră unul de celălalt.  

Romeo venise la bal ca să o vadă pe 
Rosalina, frumoasa care îi dispreţuia 
iubirea. Însă, privirile îi fuseseră atrase de o 
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cu acea fată frumoasă şi află că este 
Julieta, chiar fiica bătrânului Capulet, aşa 
cum el era fiul bătrânului Montague. Află 
şi Julieta cine este acest tânăr şi, chiar 
dacă amândoi îşi dădeau seama că nu ar 
trebui să aibă de-a face unul cu celălalt, 
era deja prea târziu: Romeo şi Julieta se 
îndrăgostiseră unul de celălalt. 

 
Noaptea, după ce balul s-a sfârşit şi au 
plecat toţi pe la casele lor, Romeo s-a 
întors la casa Julietei şi s-a oprit sub 
balconul în care se afla aceasta. Fără să 
ştie că acesta se afla acolo, Julieta vorbea 
cu glas tare, purtând o discuţie imaginară 
cu el, mărturisindu-i iubirea, dar şi părerea 
de rău că face parte din familia rivală. 

Romeo nu se putu stăpâni şi îi vorbi şi el, 
mărturisindu-i iubirea lui. Cei doi şi-au 
spus multe cuvinte de dragoste, dar, cum 
doica fetei a venit să o cheme stăruitor la 
culcare, Julieta i-a mărturisit lui Romeo că, 
orice s-ar întâmpla, ea va fi a lui prin 
căsătorie. De fericire, Romeo nu a putut să 
doarmă şi a trecut pe la mănăstire, la 
fratele Lorenzo. I-a mărturisit acestuia că 

s-a îndrăgostit de Julieta şi i-a cerut să îl 

căsătorească cu ea.  Tentat de gândul că 
astfel ar face să se stingă duşmănia 
dintre cele două familii, călugărul a 
acceptat şi i-a căsătorit imediat ce a sosit 
Julieta, anunţată de doica ei. După 
cununie, Julieta a revenit acasă, aşteptând 
noaptea să se întâlnească din nou cu 
Romeo, în grădină. În ziua în care Romeo 
şi Julieta s-au căsătorit în secret, în timp 

ce Benvolio şi Mercutio se plimbau pe 
stradă, pe la amiază, au fost opriţi de un 
grup de Capuleţi, condus de Tybalt. 
Acesta începu cearta şi, în acest timp, 
trecu pe acolo şi Romeo. Tybalt i-a vorbit 
acestuia urât, iar Romeo a căutat să-l 
îmbuneze, întrucât era o rudă de-a soţiei 
lui. Tybalt a tras spada, Mercutio a tras-o 
pe a lui, dar a fost rănit de moarte.  
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Văzându-şi prietenul mort, Romeo şi-a 
pierdut cumpătul, a scos sabia şi s-a 
luptat cu Tybalt, până l-a ucis. Zgomotul şi 

vestea cruntei încăierări au adunat multă 
lume, în frunte cu bătrânii Capulet şi 
Montague, precum şi soţiile acestora. 
Imediat a sosit şi prinţul, cârmuitorul 
oraşului, care i-a ascultat pe martori şi a 
hotărât pedeapsa: l-a osândit pe Romeo la 
exil. 
 
Julieta era disperată, deoarece, la doar 
câteva ore de la căsătorie, soţul ei era 

surghiunit. Romeo s-a refugiat în chilia 
fratelui Lorenzo, şi acolo a aflat despre 
pedeapsa pe care i-a hotărât-o prinţul. Era 
disperat şi cu greu a reuşit călugărul să-l 
liniştească, sfătuindu-l să plece la Mantua 
şi să aştepte acolo până când el va 
dezvălui vestea căsătoriei sale cu Julieta, 
veste care, spera el, îi va potoli pe toţi. 
Seara, Romeo s-a dus în grădina Julietei, 
hotărât să plece la Mantua. A petrecut 

noaptea cu tânăra lui soţie, dar fericirea 
era umbrită de tristeţea apropiatei 
despărţiri. Dimineaţă, Romeo plecă spre 
Mantua. După câteva zile, bătrânul 
Capulet îi porunci Julietei să se 
căsătorească cu contele Paris, fără a ţine 
seamă de împotrivirile ei. Julieta alergă la 
fratele Lorenzo şi îi spuse în ce impas  
se afla, iar călugărul îi dădu o sticluţă  

cu o licoare. Julieta trebuia să bea 
licoarea şi, timp de douăzeci şi patru de 
ore, avea să pară că îşi găsise moartea.  
Ai ei o vor depune în cripta familiei, iar, în 
timpul acesta, călugărul îl va anunţa  
pe Romeo să vină şi să o ducă cu el  
la Mantua.  
 
Julieta a făcut întocmai cum a învăţat-o 
călugărul. Dimineaţă, ai ei i-au găsit trupul 

ca lipsit de viaţă, spre marea jale a 
părinţilor şi a lui Paris. Vestea cea rea a 
ajuns şi la Romeo, înainte însă de a 
ajunge trimisul fratelui Lorenzo, aşa că 
acesta a crezut că soţia sa este moartă 
cu adevărat. Cu gândul de a-şi lua viaţa 
după ce o va mai vedea o dată pe Julieta, 
Romeo cumpără otravă de la un spiţer 
(farmacist) şi plecă spre Verona, unde 
ajunse pe la miezul nopţii.  

La cimitir, Romeo tocmai încerca să 
deschidă cavoul, când fu întrerupt de 
Paris. Acesta adusese flori pentru Julieta 

şi credea că Romeo încearcă să 
profaneze mormântul. Contele a încercat 
să-l prindă pe Romeo, ca pe unul care 
fusese surghiunit din oraş, dar revenise, 
iar acum l-ar fi aşteptat pedeapsa cu 
moartea. Cei doi au scos spada, iar Paris 
a fost ucis în luptă de Romeo.  
 

Tânărul şi-a luat rămas-bun de la soţia lui, 
apoi a înghiţit otrava şi a murit, tocmai când 

Julieta era pe cale să se trezească din 
moartea trecătoare pe care i-o dăduse 
licoarea fratelui Lorenzo. Bătrânul călugăr, 
aflând că Romeo nu primise scrisoarea de 
la el, veni el însuşi să o scoată din cavou. 
Julieta, când s-a trezit, l-a văzut pe Romeo 
mort. Cum se auzea zgomotul unei mulţimi 
care se apropia, călugărul fugi. Julieta, 
îndurerată, se înjunghie cu un pumnal. Cei 
doi zăceau morţi, unul lângă altul.  
 

Un paj al contelui Paris a dat de veste 
despre lupta dintre acesta şi Romeo. Au 
venit acolo straja, care l-a oprit pe călugăr, 
o mulţime de lume, capii familiilor Capulet 
şi Montague şi prinţul însuşi. Călugărul a 
povestit tot ceea ce s-a întâmplat cu 
Romeo şi Julieta, de la început şi până la 
sfârşit. Prinţul i-a certat pe părinţii celor 
doi tineri, arătându-le că nenorocirea 

întâmplată a fost o pedeapsă a cerului 
pentru duşmănia lor. Degeaba se 
împăcară ei, degeaba promiseră să facă 
monumente celor doi tineri, Romeo şi 
Julieta erau duşi dintre cei vii.   
 

Bibliografie: 
 William Shakespeare, Romeo şi Julieta, 

Traducere de Şt. O. Iosif, Prefaţă de 
Lucian Pricop, Editura Cartex 2000, 

Bucureşti, 2014. 

 Barbara Sichtermann, Guntram 

Schwotzer, Cele mai cunoscute 50 de 
cupluri de îndrăgostiţi, Editura Aquila 
`93, Bucureşti, 2001. 

 Cristina Ionescu, Gheorghe Lăzărescu, 

Ieronim Tătaru, Crestomaţie de 
literatură universală, ediţia a 2-a, 
Editura Diacon Coresi, Bucureşti, 1993. 06 07 



Văzându-şi prietenul mort, Romeo şi-a 
pierdut cumpătul, a scos sabia şi s-a 
luptat cu Tybalt, până l-a ucis. Zgomotul şi 

vestea cruntei încăierări au adunat multă 
lume, în frunte cu bătrânii Capulet şi 
Montague, precum şi soţiile acestora. 
Imediat a sosit şi prinţul, cârmuitorul 
oraşului, care i-a ascultat pe martori şi a 
hotărât pedeapsa: l-a osândit pe Romeo la 
exil. 
 
Julieta era disperată, deoarece, la doar 
câteva ore de la căsătorie, soţul ei era 

surghiunit. Romeo s-a refugiat în chilia 
fratelui Lorenzo, şi acolo a aflat despre 
pedeapsa pe care i-a hotărât-o prinţul. Era 
disperat şi cu greu a reuşit călugărul să-l 
liniştească, sfătuindu-l să plece la Mantua 
şi să aştepte acolo până când el va 
dezvălui vestea căsătoriei sale cu Julieta, 
veste care, spera el, îi va potoli pe toţi. 
Seara, Romeo s-a dus în grădina Julietei, 
hotărât să plece la Mantua. A petrecut 

noaptea cu tânăra lui soţie, dar fericirea 
era umbrită de tristeţea apropiatei 
despărţiri. Dimineaţă, Romeo plecă spre 
Mantua. După câteva zile, bătrânul 
Capulet îi porunci Julietei să se 
căsătorească cu contele Paris, fără a ţine 
seamă de împotrivirile ei. Julieta alergă la 
fratele Lorenzo şi îi spuse în ce impas  
se afla, iar călugărul îi dădu o sticluţă  

cu o licoare. Julieta trebuia să bea 
licoarea şi, timp de douăzeci şi patru de 
ore, avea să pară că îşi găsise moartea.  
Ai ei o vor depune în cripta familiei, iar, în 
timpul acesta, călugărul îl va anunţa  
pe Romeo să vină şi să o ducă cu el  
la Mantua.  
 
Julieta a făcut întocmai cum a învăţat-o 
călugărul. Dimineaţă, ai ei i-au găsit trupul 

ca lipsit de viaţă, spre marea jale a 
părinţilor şi a lui Paris. Vestea cea rea a 
ajuns şi la Romeo, înainte însă de a 
ajunge trimisul fratelui Lorenzo, aşa că 
acesta a crezut că soţia sa este moartă 
cu adevărat. Cu gândul de a-şi lua viaţa 
după ce o va mai vedea o dată pe Julieta, 
Romeo cumpără otravă de la un spiţer 
(farmacist) şi plecă spre Verona, unde 
ajunse pe la miezul nopţii.  

La cimitir, Romeo tocmai încerca să 
deschidă cavoul, când fu întrerupt de 
Paris. Acesta adusese flori pentru Julieta 

şi credea că Romeo încearcă să 
profaneze mormântul. Contele a încercat 
să-l prindă pe Romeo, ca pe unul care 
fusese surghiunit din oraş, dar revenise, 
iar acum l-ar fi aşteptat pedeapsa cu 
moartea. Cei doi au scos spada, iar Paris 
a fost ucis în luptă de Romeo.  
 

Tânărul şi-a luat rămas-bun de la soţia lui, 
apoi a înghiţit otrava şi a murit, tocmai când 

Julieta era pe cale să se trezească din 
moartea trecătoare pe care i-o dăduse 
licoarea fratelui Lorenzo. Bătrânul călugăr, 
aflând că Romeo nu primise scrisoarea de 
la el, veni el însuşi să o scoată din cavou. 
Julieta, când s-a trezit, l-a văzut pe Romeo 
mort. Cum se auzea zgomotul unei mulţimi 
care se apropia, călugărul fugi. Julieta, 
îndurerată, se înjunghie cu un pumnal. Cei 
doi zăceau morţi, unul lângă altul.  
 

Un paj al contelui Paris a dat de veste 
despre lupta dintre acesta şi Romeo. Au 
venit acolo straja, care l-a oprit pe călugăr, 
o mulţime de lume, capii familiilor Capulet 
şi Montague şi prinţul însuşi. Călugărul a 
povestit tot ceea ce s-a întâmplat cu 
Romeo şi Julieta, de la început şi până la 
sfârşit. Prinţul i-a certat pe părinţii celor 
doi tineri, arătându-le că nenorocirea 

întâmplată a fost o pedeapsă a cerului 
pentru duşmănia lor. Degeaba se 
împăcară ei, degeaba promiseră să facă 
monumente celor doi tineri, Romeo şi 
Julieta erau duşi dintre cei vii.   
 

Bibliografie: 
 William Shakespeare, Romeo şi Julieta, 

Traducere de Şt. O. Iosif, Prefaţă de 
Lucian Pricop, Editura Cartex 2000, 

Bucureşti, 2014. 

 Barbara Sichtermann, Guntram 

Schwotzer, Cele mai cunoscute 50 de 
cupluri de îndrăgostiţi, Editura Aquila 
`93, Bucureşti, 2001. 

 Cristina Ionescu, Gheorghe Lăzărescu, 

Ieronim Tătaru, Crestomaţie de 
literatură universală, ediţia a 2-a, 
Editura Diacon Coresi, Bucureşti, 1993. 06 07 



O poveste de dragoste - Romeo şi Julieta  
Profesor: Carabă Georgiana 

Cea mai cunoscută 
poveste de dragoste din 
literatura universală, 
Romeo şi Julieta de 
William Shakespeare, a 
fost prezentată, într-un 
mod deosebit, în cadrul 
unei activităţi organizate 

de către doamnele 
profesoare Carabă 
Georgiana şi Roşcan 
Nina cu elevii clasei  
a IX-a A. 
 
Elevii au prezentat 
subiectul operei pe acte, 
au scos în evidenţă 
principalele momente 

ale subiectului, 
personajele operei, 
precum şi mesajul 
transmis de aceasta. 
Ajutaţi de doamnele 
profesoare, au realizat 
scenete atât în limba 
română, cât şi în limba 
engleză, apoi au 

dezbătut problematica 

cuplului, încercând  
să-şi imagineze un alt 
final al operei. 
 
De asemenea, au fost 
aduse în discuţie, 
folosindu-se un material 
PowerPoint, ecranizările 
care s-au realizat, de-a 

lungul timpului, pornind 
de la opera lui 
Shakespeare, dar şi 
ediţiile operei publicate 
în limba română. La 
finalul activităţii, elevii 
împreună cu doamnele 
profesoare au realizat 
planşe care au surprins 
tema abordată. 

Cea mai cunoscută poveste de dragoste 
din literatura universală, Romeo şi 

Julieta de William Shakespeare, a fost 
prezentată, într-un mod deosebit, în 
cadrul unei activităţi organizate de către 
doamnele profesoare Carabă Georgiana 
şi Roşcan Nina cu elevii clasei a IX-a A. 
 
Elevii au prezentat subiectul operei pe 
acte, au scos în evidenţă principalele 
momente ale subiectului, personajele 
operei, precum şi mesajul transmis de 

aceasta. Ajutaţi de doamnele profesoare, 
au realizat scenete atât în limba română, 
cât şi în limba engleză, apoi au dezbătut 
problematica cuplului, încercând să-şi 
imagineze un alt final al operei. 
 
De asemenea, au fost aduse în discuţie, 
folosindu-se un material PowerPoint, 
ecranizările care s-au realizat, de-a 
lungul timpului, pornind de la opera lui 

Shakespeare, dar şi ediţiile operei 
publicate în limba română.  
 
La finalul activităţii, elevii împreună cu 
doamnele profesoare au realizat planşe 
care au surprins tema abordată.  

Sunt trei reguli pentru 
succes: a şti mai mult decât 

ceilalţi, a lucra mai mult 
decât ceilalţi, a te aştepta la 

mai puţin decât ceilalţi.  
 

(W. Shakespeare)  

„ 

” 
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Poezii de dragoste 

Declaraţie 
Eleva: Temei Flori, clasa a IX-a A 

 

 

Inima mea nu te minte, 
Te iubesc cu-adevărat. 
Eu te caut prin cuvinte,     
Tu doar te laşi aşteptat… 

Te-am căutat… 
Eleva: Bursuc Alexandra, clasa a IX-a A 

 
 
Te-am căutat cu privirea, 
Sperând că o să te întâlnesc,     
Am căutat nemurirea,                        

Sperând că o să te regăsesc… 
 

Îmi doresc vânt de Martie, 
În mijloc de Mai, 
Şi să nu fi plecat, 
Când te rugam să mai stai. 

Iubirea… o glorie… 
Eleva: Rizoiu Andreea, clasa a IX-a A 

 
Tu, cuprins ca de o vrajă,  
Uiţi tot ce-a fost între noi, 
Uiţi de clipele frumoase 
Şi de multele scrisori… 
 
Prins în al vieţii joc, 
Nu mai eşti atent deloc, 
Iar când crezi că n-ai noroc, 
Din iubire, tu iei foc… 
 

Iubirea, pe scurt, e-o lungă istorie, 
O fire slabă, dar plină de glorie, 
De vrei să o ştergi din memorie, 
Ajungi pe-o culme de glorie… 

10 11 
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Journey in Great 
Britain 
Reading Museum 

Student: Spirache Tiberiu, 11th grade A 
Teacher: Nina Roşcan 

Last year I had the opportunity to visit Reading 
Museum in Great Britain with my family and to 

get involved in the activities that the museum 
had organized for children of all ages.  

I was absolutely impressed by everything! 
Some of the activities that I engaged in were 
especially interesting: the animal safari trail, 
the making of animal badges, the lion pom-
poms, the spoon-imals. 

I greatly enjoyed the animal world art journey 

through time and around the world in a visual 
treat of an exhibition where great art meets 
great craft. I couldn’t believe that I would ever 
have the chance to see the stunning stylized 
Peruvian weavings and the Japanese batiks. 
I was mesmerized by artists’ works from 
ancient Egypt and nineteen century Asia to 
contemporary Britain. 

Education 617 through a number of connected 
images, which is surrounded by a border of 
symbolic patterns and animals, and then 

contained by a hem of loose floral swirls. 

In the neo-Gothic Town Hall, the Reading 
Museum explores the town’s past, from its 
earliest days as a Saxon Settlement, through 
its Medieval abbey, industrialization and up to 
the 21st century. There’s art by Jacob Epstein 
and Auguste Rodin in the Windows Gallery,
while the Huntley & Palmers Gallery charts the 
biscuit-making industry that buoyed Reading’s 

economy in Victorian times. 

Bayeux Tapestry was commissioned after the 
conquest of England by William the Conqueror 
in AD 1066 and was among the first recorded 
pieces of political 'spin' in English history.  

This colorful tapestry is 20 inches high and 
230 feet long and includes a central panel that 
tells the story of William's conquest 
International Journal of Qualitative Studies in 
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How I discovered Marin Preda and the 
southern american literary tradition 

 
Student: Vlad Alexandru, grade 11th F  

 
 
Every weekend I visit my 
grandparents who live at 
the countryside. I love 
talking with my grandfather 
and I am sure that I will 

miss these long 
conversations with him 
when I will grow up and “the 
time will not be patient with 
us anymore”, as Romanian 
author Marin Preda once 
famously wrote in his 
beloved novel “Moromeţii”.  
 
When I first read the novel I 
was struck by the 
resemblance with the 
stories that my grandfather 
told me about his childhood 
at the countryside in the 
South of Romania. This 
historical and geographical 
region, called Oltenia, has 
certain particularities that 
also remind oneself of the 
South in the United States 
of America: a pretty 

conservative region, with a 
strong sense for tradition 
and hard- working people 
who cherish the lands and 
the independence. 
 
 

My grandfather often told 
me about the beginning of 
the totalitarian regime in 
Romania and then I 
discovered that world in 
Marin Preda’s novel “Cel mai 
iubit dintre pamanteni” (The 
most beloved of the 
earthlings) which told the 

story of Victor Petrini, a  
 

Philosophy professor who is 
arrested by the repressive 
secret agency, “Securitate”. 
This novel which reports the 
failing of the main character 
develops under history and 
outside it. The author 

succeeds to dismantle 
social and narrative taboos 
imposed by the censorship.  

The Southern American 
literary tradition is also rich 
and portrays the 

characteristics of the place 
with all its values and vision 
upon life. The South in 
America has always been a 
fascinating place, the 
traditions and people’s 
character were brilliantly 
recreated in great works of 
literature by authors such as 
William Falkner, John 
Steinbeck or Toni Morrison 
and Alice Walker.   
 
I started reading American 
fiction when my English 
teacher in the secondary  
 
 
 

school presented us with a 
prize consisting in books 
after a school contest. I 

gladly participated and was 
awarded the second prize 
and three books of 
American literature among 
which I can mention The 
Sound and the Fury by 
William Falkner, The Old 
Man and the Sea by Ernest 
Hemingway and Of Mice 
and Men by John Steinbeck. 
I spent that summer reading 
the books and immediately 
entered a different world full 
of experiences and 
perspectives on life that I 
would have never imagined.  
 

I can surely say that they 
changed the way I perceive 
life and society now.   

 
William Falkner in particular 
captured my attention with 
his insights into the 
characters’ minds and I 
sensed a certain similarity 
between our Southern 
literature and the American 
one regarding the  
depiction of social values 
but also the critique towards 
certain traditionalistic, 
conservative even 
retrograde social practices. 

14 15 
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O metodă didactică modernă şi 
interactivă de succes în învăţământ 

 

Profesor coordonator F. E. Pavil Daniela Paula 

„Ȝintește spre succes, 
iar nu spre perfecȝiune. 
Nu renunȝa niciodată 
la dreptul tău de a 
greși, pentru că atunci 
îȝi vei pierde abilitatea 
de a învăȝa lucruri noi 
și de a înainta în viaȝă.”  

(DAVID BURNS)  
 

„Firma de exerciȝiu”, metodă 

didactică modernă și 

interactivă de succes în 

învăȝământul românesc, 

determină dobândirea de către 

elevi a unor abilităȝi 

antreprenoriale, perfecȝionarea 

comportamentului profesional 

și identificarea potenȝialului 

propriu. Concret, o astfel de 

„firmă“ îi oferă elevului 

competenȝe în toate domeniile 

economice, adică, „să știe ce să 

facă și cum să facă“. Instruirea 

în cadrul acestui „laborator 

școlar“ face posibilă punerea în 

practică a cunoștinȝelor deja 

dobândite, fiind, astfel, o 

continuare firească și necesară 

a instruirii, prin care tânărul 

învaȝă, practic, cum să 

conceapă și să conducă o 

afacere, prin simularea unor 

operaȝiuni pe care 

întreprinzătorii din mediul real 

de afaceri le desfășoară: de la 

elaborarea unui plan de afaceri, 

până la proiectarea planurilor 

de producȝie, marketing, 

resurse umane, management, 

contabilitate și chiar lichidarea 

unei afaceri. 
 

Desfășurarea în bune condiȝii a 

activităȝii firmei de exerciȝiu este 

condiȝionată de existenȝa a două 

componente esenȝiale: structura 

organizatorică și sistemul 

informaȝional de management.  

Dacă structura organizatorică 

asigură desfășurarea 

activităȝilor firmei de exerciȝiu, 

sistemul informaȝional 

managerial asigură circulaȝia 

informaȝiei între diferitele 

componente organizatorice ale 

firmei de exerciȝiu, potrivit 

obiectivelor acestora. Sistemul 

informaȝional al firmei de 

exerciȝiu cuprinde totalitatea 

resurselor informaȝionale 

create, prelucrate și transmise 

pe fluxuri și circuite 

informaȝionale, potrivit 

cerinȝelor obiectivelor firmei de 

exerciȝiu, precum și tehnicilor și 

mijloacelor de procesare a 

acestora, în vederea asigurării 

unui nivel de corectitudine și 

rapiditate a actului decizional 

managerial. El are nevoie, în 

funcȝionarea lui, de o serie de 

comportamente în măsură să îi 

asigure fiabilitatea. 

 

Resursele informaȝionale 

constituie o primă 

componentă, care reprezintă 

ansamblul informaȝiilor 

generate, obȝinute, disponibile 

și refolosibile din firma de 

exerciȝiu. Acestea sunt 

necesare, practic, oricărui tip de 

activitate. Fiecare activitate 

generează noi informaȝii, care 

sunt utile ducerii la bun sfârșit 

a respectivei activităȝi, precum 

și a celorlalte. Domeniile de 

resurse informaȝionale majore 

privind activităȝile firmei de 

exerciȝiu pot fi sintetizate, după 

cum urmează: 

 pentru activitatea 

comercială: cercetarea pieȝei, 

strategia de reclamă, 

expedierea de materiale de 

marketing, planificarea și 

promovarea vânzărilor, 

întocmirea statisticilor de 

vânzări, gestiunea stocurilor; 

 

 pentru activitatea de 

personal: recrutare, selecȝie, 

angajare, salarizare, 

promovare, perfecȝionare; 

 pentru activitatea financiar-

contabilă: planificarea 

profitului, stabilirea 

costurilor, procesarea și 

înregistrarea operaȝiilor de 

aprovizionare și vânzare, 

efectuarea plăȝilor, 

corespondenȝa cu 

administraȝia financiară; 

 pentru activitatea de 

secretariat: procesarea 

intrărilor/ ieșirilor de poștă, 

administrarea bazei de date, 

stabilirea de contacte, 

organizarea arhivei. 

 

Prin aplicarea acestui concept 

modern de instruire, începem 

să răspundem cerinȝelor 

economiei europene privind un 

învăȝământ orientat la 

maximum către pregătirea 

practică, promovăm 

capacitatea de a lucra în echipă 

și independent, dorinȝa de 

realizare și de a lua decizii, 

flexibilitate și sensibilitate 

interculturală – calificări cheie 

într-o lume modernă. 

Participarea la Târgul 
Național al Firmelor  de 

Exerciȝiu 
 

KRETZULESCU - 
TRADIȚIE ȘI 

CONTEMPORANEITATE!  
Ediția a X-a  - Școala Superioară 

Comercială „Nicolae 

Kretzulescu”, București -  

6 Decembrie 2019 

 

PĂRERI ȘI IDEI DESPRE 
FIRMA DE EXERCIȚIU 
 

F.E. ESKENDA COLLECTION 
S.R.L: 
„Un târg regional al firmelor de 

exerciţiu îşi propune să ne 

înveţe ce se întâmplă în jurul 

nostru şi să ne descopere 

aptitudinile pe care le avem. 

Pentru cineva care vrea să facă 

afaceri, e foarte bine ca o privire 

corectă şi o evaluare corectă a 

ceea ce se întâmplă în jurul său, 

să fie însoţită de aptitudini în 

afaceri. Nu oricine reuşeşte.” 

(Manager F. E. ESKENDA 

COLLECTION S.R.L, Miruna 

BIDIR , cls. a XI-a A) 

 

 

F. E. ROWINGS S.R.L 
„Am învăţat multe lucruri de 

când sunt la firma de exercițiu. 

Spre exemplu, societatea pe 

care o reprezint are şanse mari 

să se facă foarte cunoscută 

prin ofertele pe care le facem 

celorlalți participanți la acest 

târg, prin serviciile pe care le 

prezentăm, ofertele pe care le 

facem şi relațiile pe care le 

creăm cu colegii de la celelalte 

firme. IMAGINEA CONTEAZĂ 

FOARTE MULT!” 

(Manager F.E. ROWINGS  S.R.L) 

16 17 



O metodă didactică modernă şi 
interactivă de succes în învăţământ 

 

Profesor coordonator F. E. Pavil Daniela Paula 

„Ȝintește spre succes, 
iar nu spre perfecȝiune. 
Nu renunȝa niciodată 
la dreptul tău de a 
greși, pentru că atunci 
îȝi vei pierde abilitatea 
de a învăȝa lucruri noi 
și de a înainta în viaȝă.”  

(DAVID BURNS)  
 

„Firma de exerciȝiu”, metodă 

didactică modernă și 

interactivă de succes în 

învăȝământul românesc, 

determină dobândirea de către 

elevi a unor abilităȝi 

antreprenoriale, perfecȝionarea 

comportamentului profesional 

și identificarea potenȝialului 

propriu. Concret, o astfel de 

„firmă“ îi oferă elevului 

competenȝe în toate domeniile 

economice, adică, „să știe ce să 

facă și cum să facă“. Instruirea 

în cadrul acestui „laborator 

școlar“ face posibilă punerea în 

practică a cunoștinȝelor deja 

dobândite, fiind, astfel, o 

continuare firească și necesară 

a instruirii, prin care tânărul 

învaȝă, practic, cum să 

conceapă și să conducă o 

afacere, prin simularea unor 

operaȝiuni pe care 

întreprinzătorii din mediul real 

de afaceri le desfășoară: de la 

elaborarea unui plan de afaceri, 

până la proiectarea planurilor 

de producȝie, marketing, 

resurse umane, management, 

contabilitate și chiar lichidarea 

unei afaceri. 
 

Desfășurarea în bune condiȝii a 

activităȝii firmei de exerciȝiu este 

condiȝionată de existenȝa a două 

componente esenȝiale: structura 

organizatorică și sistemul 

informaȝional de management.  

Dacă structura organizatorică 

asigură desfășurarea 

activităȝilor firmei de exerciȝiu, 

sistemul informaȝional 

managerial asigură circulaȝia 

informaȝiei între diferitele 

componente organizatorice ale 

firmei de exerciȝiu, potrivit 

obiectivelor acestora. Sistemul 

informaȝional al firmei de 

exerciȝiu cuprinde totalitatea 

resurselor informaȝionale 

create, prelucrate și transmise 

pe fluxuri și circuite 

informaȝionale, potrivit 

cerinȝelor obiectivelor firmei de 

exerciȝiu, precum și tehnicilor și 

mijloacelor de procesare a 

acestora, în vederea asigurării 

unui nivel de corectitudine și 

rapiditate a actului decizional 

managerial. El are nevoie, în 

funcȝionarea lui, de o serie de 

comportamente în măsură să îi 

asigure fiabilitatea. 

 

Resursele informaȝionale 

constituie o primă 

componentă, care reprezintă 

ansamblul informaȝiilor 

generate, obȝinute, disponibile 

și refolosibile din firma de 

exerciȝiu. Acestea sunt 

necesare, practic, oricărui tip de 

activitate. Fiecare activitate 

generează noi informaȝii, care 

sunt utile ducerii la bun sfârșit 

a respectivei activităȝi, precum 

și a celorlalte. Domeniile de 

resurse informaȝionale majore 

privind activităȝile firmei de 

exerciȝiu pot fi sintetizate, după 

cum urmează: 

 pentru activitatea 

comercială: cercetarea pieȝei, 

strategia de reclamă, 

expedierea de materiale de 

marketing, planificarea și 

promovarea vânzărilor, 

întocmirea statisticilor de 

vânzări, gestiunea stocurilor; 

 

 pentru activitatea de 

personal: recrutare, selecȝie, 

angajare, salarizare, 

promovare, perfecȝionare; 

 pentru activitatea financiar-

contabilă: planificarea 

profitului, stabilirea 

costurilor, procesarea și 

înregistrarea operaȝiilor de 

aprovizionare și vânzare, 

efectuarea plăȝilor, 

corespondenȝa cu 

administraȝia financiară; 

 pentru activitatea de 

secretariat: procesarea 

intrărilor/ ieșirilor de poștă, 

administrarea bazei de date, 

stabilirea de contacte, 

organizarea arhivei. 

 

Prin aplicarea acestui concept 

modern de instruire, începem 

să răspundem cerinȝelor 

economiei europene privind un 

învăȝământ orientat la 

maximum către pregătirea 

practică, promovăm 

capacitatea de a lucra în echipă 

și independent, dorinȝa de 

realizare și de a lua decizii, 

flexibilitate și sensibilitate 

interculturală – calificări cheie 

într-o lume modernă. 

Participarea la Târgul 
Național al Firmelor  de 

Exerciȝiu 
 

KRETZULESCU - 
TRADIȚIE ȘI 

CONTEMPORANEITATE!  
Ediția a X-a  - Școala Superioară 

Comercială „Nicolae 

Kretzulescu”, București -  

6 Decembrie 2019 

 

PĂRERI ȘI IDEI DESPRE 
FIRMA DE EXERCIȚIU 
 

F.E. ESKENDA COLLECTION 
S.R.L: 
„Un târg regional al firmelor de 

exerciţiu îşi propune să ne 

înveţe ce se întâmplă în jurul 

nostru şi să ne descopere 

aptitudinile pe care le avem. 

Pentru cineva care vrea să facă 

afaceri, e foarte bine ca o privire 

corectă şi o evaluare corectă a 

ceea ce se întâmplă în jurul său, 

să fie însoţită de aptitudini în 

afaceri. Nu oricine reuşeşte.” 

(Manager F. E. ESKENDA 

COLLECTION S.R.L, Miruna 

BIDIR , cls. a XI-a A) 

 

 

F. E. ROWINGS S.R.L 
„Am învăţat multe lucruri de 

când sunt la firma de exercițiu. 

Spre exemplu, societatea pe 

care o reprezint are şanse mari 

să se facă foarte cunoscută 

prin ofertele pe care le facem 

celorlalți participanți la acest 

târg, prin serviciile pe care le 

prezentăm, ofertele pe care le 

facem şi relațiile pe care le 

creăm cu colegii de la celelalte 

firme. IMAGINEA CONTEAZĂ 

FOARTE MULT!” 

(Manager F.E. ROWINGS  S.R.L) 

16 17 



Ziua 
Internațională 
Anticorupție 
 

Eleva: Sultana Maria Alexandra,  
clasa a XII-a A 

Coordonator: profesor Busuioc Mihaela 
 
Pentru un fenomen care se desfășoară 
la orice pas - corupția - elevii de la 
clasele a XII-a A și a XII-a B împreună 
cu profesorii Colegiului Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” s-au reunit pentru 
a se pune de acord cu privire la 
posibilitatea evitării acestui fenomen, 
ce le poate schimba viața, viitorul. 
Astfel, elevii și profesorii au pornit să 
dezbată… anticorupția! …pornind de la 
un proiect mai vechi, la care au 
participat elevii noștri în anul 2016. 
 
Data de 9 decembrie a fost stabilită ca 
Ziua Internațională Anticorupție, 
începând cu anul 2006, prin rezoluția  

58/4 a Adunării Generale a ONU, prin 
care Adunarea a adoptat Convenția 
Națiunilor Unite împotriva Corupției. 
Ziua Internațională Anticorupție are 
ca obiectiv promovarea principiilor 
etice, integritatea, transparența și 
responsabilitatea atât asupra 
propriilor acțiuni în afacerile publice, 
cât și în cele private. România a 
semnat Convenția la data de 9 
decembrie 2003, la Merida, și a 
ratificat-o prin Legea nr. 365 din 15 
septembrie 2004.  
 
Corupţia este un fenomen complex—
social, politic şi economic—şi o 
infracţiune gravă, care poate submina 
dezvoltarea şi nici o ţară, regiune sau 
comunitate nu este imună. Lupta 
împotriva corupţiei este o preocupare 
globală, deoarece ea atinge, deopotrivă, 
şi ţările bogate, şi pe cele sărace, iar 
datele arată că cel mai mult îi 
afectează pe cei foarte săraci. 

Corupţia este infracţiunea comisă de 
oficialităţile din sectorul public sau 
privat, care abuzează de funcţia lor 
pentru un a avea un câştig pentru 
sine, sau pentru alte persoane.  
Există mai multe forme ale corupţiei, 
iar între ele sunt mita, delapidarea, 
abuzul de putere. 
 
Corupţia atacă fundamentele 
instituţiilor democratice, distorsionează 
procesele electorale, perverteşte 
supremaţia legii şi creează un sistem 
birocratic bazat pe incompetenţă, al 
cărei unic scop este solicitarea mitei. 
Corupţia contribuie la instabilitate, 
încetineşte dezvoltarea economică prin 
descurajarea investiţiilor străine directe 
şi este un factor dominant, care 
conduce statele fragile la faliment. 
 
În fiecare an, în lume, 1 trilion de 
dolari sunt daţi ca mită şi 2.6 trilioane 
de dolari sunt furaţi prin corupţie – o 
sumă echivalentă cu mai mult de 5 % 
din PIB-ul tuturor ţărilor de pe glob, 
conform un.org.  
 
53 % dintre cetăţenii Uniunii Europene 
susţin că guvernele lor au eşuat să 
combată corupţia.  

Una din trei persoane care locuiesc în 
Europa consideră corupţia una dintre 
cele mai mari probleme cu care se 
confruntă ţara lor, conform raportului 
Transparency International, lansat în 
16 noiembrie 2016. Cifrele cresc la 
două din trei persoane, în Republica 
Moldova, Spania şi Kosovo, 
demonstrând, astfel, că este nevoie 
urgentă de acţiuni direcţionate 
împotriva abuzului de putere şi a 
înţelegerilor ascunse. 
 
Comisia Europeană a publicat un 
sondaj, în decembrie 2019, privind 
atitudinea mediului de afaceri european 
față de corupția din Uniunea 
Europeană. Rezultatele arată o tendință 
descendentă, însă un număr 
semnificativ (63%) de întreprinderi 
consideră corupția ca fiind larg 
răspândită, o scădere de la 75% în 2013. 
Cât privește situația din România, 97% 
din reprezentanții mediului de afaceri 
susțin că problema corupției este 
răspândită la nivel național. Mai mult 
decât atât, 88% dintre aceștia văd 
corupția ca pe un impediment în 
desfășurarea normală a activității 
firmelor, comparativ cu o medie 
europeană de 37%. 
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Sfântul Ierarh Nicolae 
Eleva: Marin Raluca, clasa a IX-a A 

Sfântul Nicolae sau 
„Făcătorul de minuni”, 
sărbătorit de creştini pe 
6 decembrie, a trăit  
la sfârşitul secolului  
al III-lea – începutul 
secolului al IV-lea. 
 

S-a născut într-o familie 
bogată, în localitatea 
Patara, în provincia 
Lichia, din partea 
asiatică a Turciei de 
astăzi. Încă din copilărie 
a dovedit credinţă 
excepţională, iar în 
timpul tinereţii s-a 
remarcat prin purtare 

aleasă, post, 
discernământ şi viaţă 
duhovnicească intensă. 
 
A studiat la cele mai 
bune şcoli, unde s-a 
remarcat prin inteligenţă, 
iar în bisericile în care 
intra, uimea pe toţi prin 
blândeţe şi nobleţe 

sufletească. Întrucât 
unchiul său era episcop 
la Patara, Nicolae a  
stat o vreme la 
mănăstirea de acolo, 
unde a devenit preot. 
 
Sfântul Nicolae a făcut 
minuni chiar din timpul 

vieţii sale. În timpul 
călătoriei spre Ţara 
Sfântă, o furtună 
puternică i-a speriat pe 
cei din corabie, dar 
Nicolae i-a îndemnat pe 
toţi să se roage lui 
Dumnezeu, iar furtuna  
s-a oprit.  

Tot atunci, Sfântul 
Nicolae a înviat un tânăr 
corăbier care căzuse  
de pe catarg şi se 
înecase. De asemenea, 
în Alexandria, Sfântul 
Nicolae a vindecat mulţi 
bolnavi şi demonizaţi. 

 
El a salvat cetatea Mira, 
tot din Lichia, de foamete, 
arătându-se în vis unui 
negustor italian, pe care l-
a îndemnat să vină să-şi 
vândă grâul acolo. 
 
Datorită minunilor pe 
care le-a făcut, Sfântul  

 
 
 

Nicolae este considerat 
ocrotitorul copiilor, în 
special al celor săraci, 
dar şi al marinarilor, al 
brutarilor, al fetelor 
nemăritate şi al celor 
acuzaţi pe nedrept. 
 

Sfântul Nicolae este 
serbat atât de Biserica 
Ortodoxă, cât şi de cea 
Romano-catolică, pe 6 
decembrie. 
 
Moaştele Sfântului 
Nicolae sunt păstrate la 
Catedrala din Bari, în 
Italia, într-o criptă din 

care izvorăşte un lichid  

incolor, numit „Mana” sau 
„Santa Mana”. Potrivit 
tradiţiei, episcopul acestei 

eparhii amestecă acest 
lichid cu apă, îl 
binecuvântează şi-l 
împarte credincioşilor. 
 
La biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din 
Bucureşti, la kilometrul 
zero, se află o parte din 
moaştele Sfântului 

Nicolae. Totodată, multe 
lăcaşuri de cult poartă 
numele Sfântului Nicolae. 

Originea obiceiului de 
a da o nuia celor 
neascultători 
 
Nicolae, ajuns, episcop 
de Myra de la o vârstă 
fragedă, îngrijorat de o 
posibilă ruptură care 
putea avea loc în 
Biserică, i-a dat 
ereticului Arie o palmă. 
Astfel, potrivit bisericii, 

de la palma Sfântului 
Nicolae a rămas 
obiceiul ca, pe 6 
decembrie, cei 
neascultători să fie 
loviţi cu nuieluşa în 
semn de avertisment. 
Tot tradiţia spune că 
nuieluşa cu care este 
lovit neascultătorul 

trebuie să fie de măr, iar 
dacă aceasta, pusă în 
apă, va înflori până la 
Naşterea Domnului 
(Crăciun), înseamnă că 
sfântul „a mijlocit” 
iertarea celui care a 
fost lovit. 

Nuieluşele de măr care 
înfloresc de Sfântul 
Nicolae, semn că 
greşelile au fost iertate 
 
Dacă la Sfântul Andrei se 
punea la încolţit grâul 
pentru a vedea cum va fi 
anul care vine, de Sfântul 
Nicolae se pun în apă 
crenguţe de pomi 
fructiferi, pentru că 

acestea să înflorească, 
dovada iertării greşelilor, 
după cum spun tradiţiile 
populare. Nicolae este 
unul dintre numele cele 
mai îndrăgite şi mai 
răspândite. Numele este 
format din cuvintele 
greceşti nike - victorie, 
biruinţa şi laos - popor, 

om ce face parte dintr-
un popor victorios. 
 

Surse:  

 https://

www.europafm.ro/
cine-a-fost-sfantul-
nicolae-ocrotitorul-
copiilor-saraci/ 

 https://stirileprotv.ro/

stiri/social/sfantul-
nicolae-tradic-ii-c-i-
obiceiuri-cine-sunt-
ajutoarele-moc-ului-si-
originea-nuielelor.html 

 https://

www.google.com/
search?
q=sfantul+nicolae&rlz
=1C1CAFB_enRO735R

O735&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=2
ahUKEwj9kvzkhp3pAh
XagVwKHYcGDaoQ_A
UoAXoECB 
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Sfântul Ierarh Nicolae 
Eleva: Marin Raluca, clasa a IX-a A 
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În data de 11 decembrie 2019, la 
invitaţia primită de către Colegiul 
Tehnic „Mircea cel Bătrân” din partea 
Parohiei „Sf. Gheorghe – Griviţa”, 
doamna profesoară Carabă Georgiana 
a participat împreună cu elevii clasei a 
IX-a A la tradiționalul concert de 
colinde, susținut de renumita Corală 
bărbătească „Armonia” din Constanţa. 
 
În deschiderea serii, părintele paroh a 
subliniat bogăția și varietatea 
repertoriului acestei corale, amintind, 
totodată, publicului recentele rezultate 
ale acesteia pe plan internațional. 
Concertul a reunit colinde din 
repertoriul românesc și internațional. 
Vocile artiștilor au fost acompaniate, 
pe alocuri, cu pian, nai și chitară, 
concertul cuprinzând și câteva 
momente poetice. 

În data de 12 decembrie 2019, doamna 
profesoară Carabă Georgiana a 
organizat o „altfel” de şedinţă cu 
părinţii, adică sub formă de serbare de 
Crăciun, surpriza fiind atât pentru 
elevii clasei a IX-a A, care au fost 
anunţaţi că vor face repetiţii pentru 
serbarea liceului, neştiind că vor fi 
puşi, de fapt, să le prezinte părinţilor 
programul artistic pe care l-au 
pregătit, cât şi pentru părinţii 
acestora, care credeau că sunt invitaţi 
la o simplă şedinţă.  
 
Elevii au recitat poezii având ca temă 
sărbătoarea Crăciunului, au cântat 
colinde, au spus „Pluguşorul” şi 
„Sorcova” şi au dansat, fiind, astfel, 
introduşi în „Magia Crăciunului”.  

Concert de colinde – Biserica  
„Sf. Gheorghe Griviţa” 

 
Profesor:  Carabă Georgiana 

„Magia 
Crăciunului” – o 
„altfel” de şedinţă 
cu părinţii  

 
Profesor:  Carabă Georgiana 
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Tradiții și istorie surprinse în 
activitățile Clubului European 

Profesor: dr. Popescu Daniela 

Metafora vârstelor în lumina 
Crăciunului 
Vineri, 17 decembrie 2019, elevii din 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” au 
participat la activitatea organizată de 
Clubul European al Colegiului Tehnic 
”Mihai Bravu”. În cadrul acesteia a fost 
prezentată lucrarea „Metafora 
vârstelor în lumina Crăciunului”, prin 
care elevele Bidir Georgiana, Corcodel 
Andra, Isticioaia Larisa și Popa 
Victoria, din clasa a XI-a A, au abordat, 
într-o manieră inedită, obiceiurile și 
tradițiile de Crăciun, specifice 
României și Suediei.  

Elisabeta Rizea a luptat în 
micro universul ei
împotriva regimului 
autoritar; aceasta  a 
demonstrat, de-a lungul 
vieții, că are o forţă 
interioară extraordinară, 
nu şi-a abandonat 
credinţa, principiile, 
speranţa, nu a renunţat
uşor la viaţă. Prin 
forţa trăirilor, a devenit
model al existenţei, 
simbolizând libertatea
individului, dar şi a
spiritului justiţiar. 
Infernul femeii a
continuat şi după decretul 
de amnistie generală din 
1964, după ce a fost
eliberată. Cu o sănătate 
şubrezită în închisorile
comuniste, cu sufletul 
îndurerat, revenită în
satul natal, curajoasa 
ţărancă nu mai regăseşte 
nimic din universul ce-i 
era odată cunoscut. 
Rostul ei fusese 
înlăturat... viaţa trebuia 
reclădită. 
Acestea sunt o parte 
dintre datele prezentate 
de elevii implicați în 
cadrul proiectului, o parte 
din istoria românilor, care 
nu trebuie dată uitării.

Prezentarea temei a fost făcută dintr-o 
dublă paradigmă: a adolescentei și a 
femeii aflate la vârsta senectuții. 
Astfel, datele concrete care fac 
trimitere la celebrarea momentului 
Nașterii Domnului au fost expuse din 
perspectiva individului aflat la început 
de drum, dar și a omului care își 
încheie existența. Viața, destinul, 
trecutul și prezentul, speranța și 
regretul s-au împletit într-o analiză 
rațională, dar și emoțională, într-un 
discurs magic, asociat cu imagini 
reprezentative pentru a spune 
povestea existenței. 

Ororile trecutului prin ochii unei 
femei 
În ajunul sărbătorilor de Crăciun, elevii 
Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” au 
realizat o lucrare care are ca punct de 
reper figura Elisabetei Rizea, simbolul 
luptei împotriva regimului comunist. 
Aceasta a fost prezentată la activitatea 
Clubului European, organizată de 
Colegiul Tehnic „Carol I”. Proiectul a fost 
realizat de elevii Ionescu Ionuț și Udrea 
Mădălina, din clasa a X-a A, și a fost 
intitulat „Ororile trecutului prin ochii 
unei femei”. 
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Serbarea de Crăciun 
Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 

În data de 18 decembrie, 
elevii şi profesorii Colegiului 
Tehnic „Mircea cel Bătrân” 
au întâmpinat Naşterea 
Domnului prin organizarea 
tradiţionalei serbări de 
Crăciun, în care s-au 
prezentat colinde, 
Pluguşorul, Sorcova, 

scenete, poezii  şi dansuri 
specifice sărbătorii 
Crăciunului. Implicarea 
elevilor în astfel de 
evenimente conduce la 
conştientizarea faptului că 
sărbătorile şi tradiţiile 
trebuie păstrate şi transmise 
mai departe.  

Colindatul este un obicei 

străvechi, păstrat din moşi 
strămoşi, până în zilele 
noastre. Colindul este 
zestrea noastră spirituală de 
neprețuit, pentru că el 
transmite o veste de la 
Dumnezeu. Colindătorii 
merg cu voioşie, din casă în 
casă, să anunțe Naşterea 
Pruncului Iisus Hristos, ca 
nişte solii binecuvântate de 
Domnul. Colindatul 

reprezintă vestirea Naşterii 
lui Hristos, aşadar o „bună 

vestire”.  
Aşa cum Apostolii au fost 

trimişi să dea de ştire lumii 
întregi de venirea Fiului lui 
Dumnezeu întrupat şi apoi 
înviat în lume, aşa sunt 
meniți şi colindătorii să facă 

acest lucru în fiecare an. 

La sfârşitul serbării, „Moş 
Crăciun” şi-a făcut apariţia, 
împărţindu-le tuturor celor 
prezenţi daruri. 
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În data de 15 ianuarie 2020, s-a desfăşurat 
activitatea cu tema: „15 Ianuarie - 170 de 
ani de la naşterea Luceafărului literaturii 
româneşti”, activitate organizată de către 
doamna profesoară Carabă Georgiana cu 
elevii claselor a IX-a A şi a IX-a C. 

În cadrul acestei activităţi, s-au prezentat 
informaţii şi imagini despre viaţa şi opera 
lui Mihai Eminescu, atât prin intermediul 
unui material PPT, cât şi cu ajutorul altor 
materiale, s-au expus cărţi cu versuri 
scrise de marele poet, s-au recitat poezii 
şi s-au realizat desene şi postere. Elevul 
Mănescu Mihail Cristian, de la clasa a IX-a 
A, a interpretat la vioară melodii care 
amintesc de versurile eminesciene. 

La activitate au fost prezente doamnele 
directoare, prof. ing. Gaidoş Nicoleta şi 
prof. Hanciuc Nina, precum şi doamna 
prof. Busuioc Mihaela. 

15 Ianuarie - Ziua Culturii Naţionale 
Profesor:  Carabă Georgiana 

Activitatea a avut drept scop cunoaşterea 
biografiei şi operei poetului Mihai 
Eminescu, dragostea pentru literatura 
română şi îmbogăţirea vocabularului 
elevilor, formarea atitudinii de respect 
faţă de marile valori ale ţării.

Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare 
națională, care are loc anual, în România, 
pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova
cultura, arta, și efortul academic. Ziua de 
15 ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii 
Naționale, întrucât reprezintă data
nașterii poetului național al românilor, 
Mihai Eminescu.

„Am înţeles că un om poate avea
totul neavând nimic şi nimic 

având totul.”  

„Oamenii se împart în două 
categorii: unii caută și nu găsesc, 

alții găsesc și nu sunt 
mulțumiți.”  

„Menirea vieţii tale e să te cauţi 
pe tine însuţi.”

(Mihai Eminescu) 
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„EMINESCU este 
numele acestei ţări. 

ROMÂNIA este 
numele lui 

EMINESCU".  
(Nichita Stănescu) 

„Fără Eminescu am 
fi mai altfel şi mai 

săraci."  
(Tudor Vianu) 

„E unul care cântă 
mai dulce decât 

mine?/ Cu atât mai 
bine ţării, şi lui cu-

atât mai bine./ 
Apuce înainte s-

ajungă cât mai sus,/ 
La răsăritu-i falnic 
se-nchină-al meu 

apus."  
(Vasile Alecsandri) 

Mari clasici ai literaturii române 
Eminescu, luceafărul poeziei românești 

Elev: Marin Andrei Florin, clasa a X-a C 
Coordonator: prof. Ioan Mirela 

Mihai Eminescu (născut Mihail 
Eminovici, la 15 ianuarie 1850) a fost un 
poet, prozator și jurnalist român, socotit 
de cititorii români și de critica literară 
postumă drept cea mai importantă voce 
poetică din literatura română.  

Orice suflet romantic sau melancolic este 
mereu atras de creație, mai ales de cea în 
versuri. Este împins parcă de o dorință de 
a-și așterne pe hârtie sentimentele, fie 
cele de tristețe, de singurătate, fie cele de 
fericire, dragoste, entuziasm sau 
admirație. Foarte puțini, însă, reușesc
acest lucru. Nu e deloc ușor să găsești 
cele mai potrivite cuvinte, care să-ți 
exprime starea sufletească, să reușești 
să-ți așterni gândurile și sentimentele pe 
hârtie, într-o rimă perfectă, să dai 
versurilor un ton melodios, să-i transmiți
cititorului exact starea ta sufletească. 
Deci, cu alte cuvinte, nu e deloc ușor să fii 
poet. Poate că un adevărat poet se naște 
cu acest dar, sau poate frumusețea sa
interioară, sufletească îl transformă în 
poet. De aceea, cred că un poet trebuie
considerat întotdeauna un geniu, pe 
bună dreptate. 

Literatura noastră a avut, de-a lungul
timpului, parte de poeți adevărați și 
deosebit de talentați, care ne-au lăsat o 
operă minunată de care putem fi 
întotdeauna mândri.  

Deasupra tuturor însă, a strălucit mereu o 
stea, „Luceafărul” poeziei românești, o 
stea care nu se va stinge niciodată și 
poate niciodată nu va răsări alta mai 
strălucitoare decât ea. Această stea, acest 
„Luceafăr” al neamului nostru și nu
numai, este Eminescu.  

Acest talent de a găsi mereu cuvântul 
potrivit la locul potrivit, de a da versului o 
luminozitate și o claritate neasemuită, de 
a-l face melodios și înțeles ușor de fiecare
cititor, este un talent desăvârșit al unui 
poet în toată puterea cuvântului. 

Eminescu este poate cel mai de preț dar 
pe care ni l-a dat vreodată literatura
românească, o adevărată minune, care nu 
durează „trei zile”, precum se spune
despre orice minune, ci va dura veșnic, va
rămâne mereu vie în sufletele noastre.  
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Caragiale - mereu actual 
Eleva: Amino Alexandra Loredana, clasa a IX-a D 

Coordonator: prof. Ioan Mirela 

Ion Luca Caragiale, unul dintre 
cei patru mari clasici ai 
literaturii române, alături de 
Ion Creangă, Ioan Slavici şi 
Mihai Eminescu, s-a născut pe 
data de 1 februarie 1852, în 
satul Haimanale, care-i poartă 
astăzi numele, fiind primul 
născut al lui Luca Ştefan 
Caragiale şi al Ecaterinei 
Chiriac Karaboas. Conform 
unor surse, familia sa ar fi fost 
de origine aromână. Tatăl său, 
Luca (1812-1870), şi fraţii 
acestuia, Costache şi Iorgu, s-
au născut la Constantinopol, 
fiind fiii lui Ştefan, un bucătar 

angajat la sfârşitul anului 
1812 de Ioan Vodă Caragea în 
suita sa. 

Primele studii le-a făcut în 
1859-1860 cu părintele 
Marinache, de la Biserica Sf. 
Gheorghe din Ploieşti, iar până 
în 1864 a urmat clasele 
primare II-V, la şcoala 
Domnească din Ploieşti, unde l
-a avut învăţător pe Bazil 

Drăgoşescu. Până în 1867, a 
urmat trei clase la Gimnaziul 

„Sfinţii Petru şi Pavel” din 
Ploieşti, iar în 1868 a terminat 
clasa a V-a liceală la 
Bucureşti. În 1871, Caragiale a 
fost numit sufleor şi copist la 
Teatrul Naţional din Bucureşti, 
după propunerea lui Mihail 

Pascaly. L-a cunoscut pe 
Eminescu când tânărul poet, 

debutant la „Familia”, era 
sufleor şi copist în trupa lui 
Iorgu. Din 1873 până în 1875, 
Caragiale a colaborat la 

„Ghimpele” cu versuri şi proză, 
semnând cu iniţialele Car şi 
Policar (Şarla şi ciobanii, 
fabulă antidinastică).  

În 1889, anul morţii poetului 

Mihai Eminescu, Caragiale a 
publicat articolul „În Nirvana”. 

În 1890 a fost profesor de 
istorie la clasele I-IV la Liceul 
particular „Sf. Gheorghe”, iar în 
1892 şi-a exprimat intenţia de 
a se exila la Sibiu sau la 
Braşov. La 24 februarie 1903, a 
avut o încercare de a se muta 
la Cluj, unde a fost găzduit de 
protopopul Elie Dăianu, însă în 
luna noiembrie s-a stabilit, 

provizoriu, la Berlin. La 14 
martie 1905 s-a stabilit 
definitiv la Berlin. 

Caragiale a fost şi director al 
Teatrului Naţional din 
Bucureşti.  

Titu Maiorescu, ministrul 
Instrucţiunii Publice, ocupându
-se de problema schimbării 
conducerii Teatrului Naţional, 
după mai multe consultări, a 
hotărât, la 2 iulie 1888: 
„Director al primului nostru 
teatru va fi tânărul dramaturg 
I.L. Caragiale”. În vârstă de 

numai 36 de ani, a deschis 
stagiunea, la 1 octombrie 

1888, cu comedia „Manevrele 
de toamnă”, o localizare făcută 
de Paul Gusty, în care 
interpreţii au obţinut succese 

remarcabile.  

Nefiind sprijinit de câţiva mari 
actori dramatici ai timpului 
(Aristizza Romanescu, Grigore 

Manoilescu, Constantin 
Nottara) şi „sabotat” de unele 
ziare bucureştene, Caragiale s-
a văzut nevoit să demisioneze 
în 1889, înainte de începerea
stagiunii următoare, după ce 
dovedise, totuşi, evidente 
resurse de organizator şi o 
nebănuită energie.

De la debutul său în 
dramaturgie (1879), până în 
1892, Caragiale s-a bucurat de 
sprijinul Junimii, deşi în 
întregul proces de afirmare al 
scriitorului, Junimea însăşi a 
fost, până prin 1884-1885, 
ţinta atacurilor concentrate ale 
adversarilor ei. Mai multe 
dintre adversităţile îndreptate 
împotriva lui Caragiale au fost 
cauzate şi de calitatea sa de 

junimist şi de redactor la ziarul 
conservator şi junimist, 
„Timpul” (1878-1881). 

Pentru prima dată, Caragiale a 
fost jucat pe scena teatrului 
românesc în anul 1884, la 13
noiembrie, pe scena Teatrului 
Național din Bucureşti, cu 
piesa „O scrisoare pierdută”, 
înregistrând un mare succes 

de public, prin seria de 
11 reprezentații consecutive, 

în decurs de numai
trei săptămâni. 

Piesa a fost reluată pe scena  

Teatrului Național din Iaşi, apoi 
din Craiova, urmând 
răspândirea ei în toată țara.
Pentru autor, spectacolele de 

la teatrul ieşean au însemnat 
consacrarea, după ce, în 1879, 
primele două reprezentări ale 
comediei „O noapte 
furtunoasă” au provocat 
scandal şi l-au îndepărtat 

pentru un timp pe dramaturg 
de Teatrul Național şi după ce, 

în 1880, „Conu Leonida față cu reacțiunea” trecuse aproape 
neobservată, jucându-se pe o scenă de mâna a doua, după cum avea 
să consemneze, în anul 1855, Titu Maiorescu, în „Comediile d-lui 

I.L. Caragiale”. 

Ani după ani, piesa a fost jucată în distribuții de excepție. În anul 1953, 
piesa este pusă în scenă de Sică Alexandrescu, într-o distribuție de 
excepție - Niki Atanasiu, Elvira Godeanu, Alexandru Giugaru. Chiar azi 
putem găsi piesa pe scena Teatrului Național din Bucureşti, avându-i în 
rolurile principale pe Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuț, parteneri atât 
pe scenă teatrului, cât şi a vieții.
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Mica Unire - „visul de aur” al 
tuturor românilor 

 

Elev: Constantin Alexandru Cristian, clasa a X-a C 
 

„Unirea Principatelor a fost visul de 
aur al juneţelor mele, ocupaţia cea 

mai serioasă a anilor mei de victorie 
şi va fi ultimul suspin al meu cu care 

mă voi despărţi de voi.” 
(Ion Heliade Rădulescu) 

 
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii 
sărbătoresc Unirea Principatelor 
Române din anul 1859 – numită şi „Mica 
Unire”, realizată sub conducerea 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un 
act de voinȝă politică a celor două 
principate româneşti, Moldova şi Ȝara 
Românească, prima etapă în crearea 
statului unitar român modern. 

În 1848, atunci când s-a realizat uniunea 
vamală între Moldova şi Țara 
Românească, în timpul domniilor lui 
Mihai Sturdza, respectiv Gheorghe 
Bibescu, a urmat Războiului Crimeii (1853-
1856), în care Franȝa, Anglia şi Imperiul 
Otoman au ieşit victorioase în  faȝa 
Imperiului Rus.  
 
În anul 1858, Marile Puteri s-au reunit în 
cadrul Conferinȝei de la Paris, finalizată cu 
o Convenȝie, o înțelegere între Marile Puteri, 
prin care se accepta o uniune mai mult 
formală între cele două țări, cu guverne 
diferite și cu unele instituții comune. 

Astfel, printr-un act internaȝional care 
ȝinea cont doar parȝial de voinȝa 
românilor, s-au stabilit norme 
fundamentale referitoare la situația 
politico-juridică a Principatelor și 
reorganizarea lor. Pe baza Convenției de la 
Paris, se introducea principiul separației 
puterilor, ele urmând să fie exercitate, în 
fiecare Principat, de către domn și 
Adunarea, ambele lucrând și cu 
participarea unui organ comun, Comisia 
centrală, înlocuind astfel Regulamentele 
Organice, actele pe baza cărora 
funcȝionaseră cele două ȝări române până 
atunci. Desigur că reglementările au avut 
la bază şi sprijinul declarat al împăratului 
Napoleon al III-lea, care dorea ca în estul 
Europei să existe un bastion pro-francez, 
care să contracareze influenȝa Rusiei.  
 

La 5 ianuarie 1859, în Moldova, Adunarea 
electivă, formată din 48 de deputaȝi, l-a 
ales în unanimitate ca domn pe 
Alexandru Ioan Cuza, şeful partidei 
unioniştilor moldoveni. În Ȝara 
Românească, unde alegerile urmau să  
se ȝină pe 24 ianuarie, locȝiitorii domneşti 
erau antiunionişti, iar Adunarea  
 
 

electivă era dominată de conservatori, 
astfel că bucureştenii au fost mobilizaȝi 
pentru a susȝine candidatura lui Cuza. 
 
În şedinȝa din 24 ianuarie 1859, deputatul 
Vasile Boerescu a propus candidatura lui 
Alexandru Ioan Cuza, care a fost votat în 
unanimitate, stârnind mânia Porȝii 
Otomane și a Austriei, care au considerat 
alegerea drept o încălcare a Convenției de 
la Paris, însă în textul actului nu se 
prevedea ca domnii aleși în cele două 
Principate să fie persoane distincte. 
Astfel, Cuza a devenit domnitor al celor 
două principate, iar unirea lor a fost 
recunoscută de către marile puteri pe 
parcursul domniei sale. 
 
În anul 1862, cu ajutorul unioniștilor din 
cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a 
unificat Parlamentul și Guvernul, 
realizând astfel unirea politică, iar după 
înlăturarea sa de la putere, în 1866, unirea 
a fost consolidată prin aducerea pe tron a 
principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen. 
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Mica Unire - „visul de aur” al 
tuturor românilor 

 

Elev: Constantin Alexandru Cristian, clasa a X-a C 
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24 Ianuarie - Unirea Principatelor 
Române 

Profesor: Busuioc Mihaela 
 

Elevii claselor a XI-a A și a XI-a B s-au 
reunit în laboratorul de istorie-geografie 
pentru a sărbători Mica Unire, alături de 
doamnele profesoare Duță Camelia și 
Busuioc Mihaela. 
 

Cu această ocazie, au aflat că pe 24 
ianuarie 2020 se împlinesc 159 de ani de 
la Unirea Principatelor Române sub 
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – 
Mica Unire, cum a rămas evenimentul 
din 1859 consemnat în istorie. 
 

Elevii au participat cu câte un PPT și au 
dezbătut împreună cu doamnele 
profesoare evenimentul din 1859.  
 

Anul 1859 a reprezentat un punct de 
însemnătate crucială în istoria 
românilor și primul pas important în 
direcția înfăptuirii statului național 
român. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul 
Alexandru Ioan Cuza este ales domn al 
Țării Românești de către deputații din 
Adunarea electivă de la București, după 
ce devenise anterior, pe 5 ianuarie, 
domnitor al Moldovei.  
 

Urmările Unirii au fost uriaşe. De data 
aceasta nu a mai fost vorba de o simplă 
schimbare de domnie, ci de o nouă 
pagină de istorie naȝională. Începea o 
epocă de realizări profunde în toate 
domeniile, care au deschis calea 
modernizării şi dezvoltării României şi 
care au creat condiȝiile obȝinerii 
Independenȝei (1877) şi realizării Marii 
Uniri (1918). 

Hotărârea din 1859 a politicienilor români 
sfida decizia Marilor Puteri, care ceruseră 
ca Unirea Principatelor Române să fie 
doar una administrativă. Mai exact, cele 
două principate să aibă instituȝii 
similare, dar în dublu exemplar: doi 
domnitori, două guverne, două 
parlamente, cu o singură Curte de 
Casaȝie, comună, la Focşani. Dubla 
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a dus la 
realizarea unui singur stat. Peste doi ani, 
administraȝia lui Cuza unifica instituȝiile, 
iar Unirea devenea una reală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adunările ad-hoc din Moldova (22 sept./ 3 
oct.1857 - 21 dec. 1857/ 2 ian. 1858) şi din 
Ȝara Românească (30 sept./ 12 oct. - 10/ 22 
dec. 1857) au întrunit deputaȝi, boieri şi 
ȝărani, câte unul de judeȝ (ȝinut). Chemaȝi 
să se pronunȝe în problema unirii, 
participanȝii au dat răspunsul pozitiv 
prin cele două Rezoluȝii aproape identice 
votate (în Moldova la 7/19 oct. 1857, iar în 
Ȝara Românească la 8/20 oct. 1857), în 
care cereau: Unirea Principatelor Române 
într-un singur stat; neutralitatea  
 

Principatelor Unite; autonomia în baza 
vechilor tratate cu Poarta Otomană; prinȝ 
străin, ales dintr-o dinastie domnitoare a 
Europei, cu moştenirea Tronului, 
moştenitorii urmând a fi crescuȝi în 
religia ȝării; adunarea obştească cu 
adevărat reprezentativă, una singură, ca 
putere legiuitoare. 
 
O comisie a Puterilor Garante, printre care 
Rusia, Franȝa şi Anglia, a analizat 
hotărârile celor Două Divanuri. Pe baza 
acestora s-a semnat, în 1858, Convenȝia de 
la Paris, care a reprezentat cadrul 
constituȝional pentru organizarea celor 
două principate. Conform prevederilor 
acesteia, în zilele de 14, 16, 17 şi 18 
decembrie 1858, în Moldova, s-au 
desfăşurat alegeri pentru Adunarea 
Electivă. La 28 decembrie 1858, s-au 
deschis lucrările Adunării Elective, care a 
validat mandatele a 55 dintre 58 de 
deputaȝi aleşi. 
 
Partida Naȝională avea o majoritate 
confortabilă în cadrul Adunării, dar nu se  

pronunȝase încă asupra numelui 
candidatului. În noaptea de 4 spre 5 
ianuarie 1859, în cadrul unei întâlniri a 
membrilor Partidei Naȝionale, Mihail 
Kogălniceanu propune drept candidat 
unic pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, 
susȝinător al luptei unioniste. Deputaȝii se 
angajaseră să voteze candidatul care ar 
obȝine majoritatea.  
 
De aceea nu este întâmplător faptul că şi 
susȝinătorii celorlalȝi candidaȝi l-au votat 
tot pe Cuza. Domnul a depus jurământul, 
în care se angaja să apere drepturile şi 
interesele patriei şi să asigure binele şi 
fericirea naȝiei române. 
 
Alegerile pentru Adunarea Electivă a Ȝării 
Româneşti s-au desfăşurat între 8/20 şi 
12/24 ianuarie 1859. Partida Naȝională n-a 
reuşit să obȝină majoritatea mandatelor, 
în acest context, liderii Partidei Naȝionale 
şi, în special liberalii-radicali, elementul 
cel mai dinamic al coaliȝiei, şi-au dat 
seama că singura cale de izbândă este 
apelul la masele populare. 
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Lucrările Adunării Elective s-au deschis 
în ziua de 22 ianuarie/3 februarie într-o 
atmosferă incendiară. Clădirea din Dealul 
Mitropoliei era înconjurată de mii de 
oameni. În noaptea de 23 spre 24 ianuarie, 
membrii Partidei Naȝionale s-au reunit la 
hotelul Concordia din Bucureşti unde, 
pentru prima oară, s-a formulat cu voce 
tare ceea ce până atunci fusese doar o 
năzuinȝă: alegerea lui Cuza ca domn al 
ambelor Principate. 
 

În dimineaȝa zilei de 24 ianuarie, când 
lucrările Adunării s-au reluat, Vasile 
Boerescu a cerut o şedinȝă secretă, în 
cadrul căreia a precizat: A ne uni asupra 
principiului Unirii este a ne uni asupra 
persoanei ce reprezintă acest principiu. 
Această persoană este Alexandru Ioan 
Cuza, domnul Moldovei ! Să ne unim 
asupra acestui nume şi posteritatea ne va 
binecuvânta, ȝara ne va întinde mâinile şi 
conştiinȝa noastră va fi împăcată că ne-
am împlinit... o dorinȝă sfântă.  
 

Deputaȝii au jurat că vor vota în 
unanimitate pe domnul Moldovei. Toate 
cele 64 de buletine purtau numele lui 
Cuza, unele având şi urări adresate 
domnitorului: spre mărirea patriei, spre 
fericirea românilor. După citirea voturilor, 
Alexandru Ioan Cuza a fost proclamat 
domn al Principatelor Unite. Imediat, 
rezultatul a fost adus la cunoştinȝa 
mulȝimii de pe Dealul Mitropoliei. Ziarul 
Românul, din 27 ianuarie/8 februarie, 
consemna: …Fraȝii noştri ȝărani... strigau 
acum cu toată puterea energică a 
sufletelor lor: Să trăiască Cuza! Să trăiască 
Domnul nostru! 
 

La 8/20 februarie 1859, Alexandru Ioan 
Cuza ajungea la Bucureşti. În aceeaşi zi a 
depus jurământul în clădirea Catedralei 
Mitropolitane Bucureşti, în care se angaja 
să respecte actul unirii. 

Situaȝia creată în cele două Principate a 
fost dezbătută în cadrul Conferinȝei 
internaȝionale deschise la Paris între 26 
mart./7 apr.-25 aug./6 sept. 1861. Franȝa, 
Rusia, Anglia, Prusia şi Sardinia au 
recunoscut dubla alegere. Imperiile 
austriac şi otoman s-au arătat  
iniȝial nemulȝumite, prima fiind 
neliniştită de perspectiva consolidării 
statului român, cealaltă urmărind unele 
avantaje materiale. 
 
La 22 noiembrie 1861, Poarta emitea 
Firmanul de organizare administrativă a 
Moldovei şi Valahiei, prin care Puterile 
suzerane şi garante erau de acord cu 
schimbarea Convenȝiei şi admiteau 
unificarea instituȝiilor legislative şi 
administrative ale celor două principate. 
Rezerva asupra noului statut venea tot din 
partea Imperiului Otoman, acesta 
acceptând schimbarea numai pe timpul 
vieȝii domnitorului. 

La 11 decembrie 1861, Cuza adresează 
naȝiunii române o proclamaȝie, 
anunȝând mesajul său: Unirea este 
îndeplinită, naȝionalitatea română 
este întemeiată. A urmat unificarea 
guvernelor şi a Camerelor celor două 
Principate. La 22 ianuarie 1862, s-a 
format primul guvern unic al 
Principatelor Unite, condus de Barbu 
Catargiu, iar la data de 24 ianuarie 
1862 îşi deschidea lucrările 
Parlamentul unic,  în care  
Alexandru Ioan Cuza proclama 
Unirea definitivă a Principatelor, 
sub numele de România, iar  
oraşul Bucureşti devenea capitala 
noului stat. 
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sufletelor lor: Să trăiască Cuza! Să trăiască 
Domnul nostru! 
 

La 8/20 februarie 1859, Alexandru Ioan 
Cuza ajungea la Bucureşti. În aceeaşi zi a 
depus jurământul în clădirea Catedralei 
Mitropolitane Bucureşti, în care se angaja 
să respecte actul unirii. 

Situaȝia creată în cele două Principate a 
fost dezbătută în cadrul Conferinȝei 
internaȝionale deschise la Paris între 26 
mart./7 apr.-25 aug./6 sept. 1861. Franȝa, 
Rusia, Anglia, Prusia şi Sardinia au 
recunoscut dubla alegere. Imperiile 
austriac şi otoman s-au arătat  
iniȝial nemulȝumite, prima fiind 
neliniştită de perspectiva consolidării 
statului român, cealaltă urmărind unele 
avantaje materiale. 
 
La 22 noiembrie 1861, Poarta emitea 
Firmanul de organizare administrativă a 
Moldovei şi Valahiei, prin care Puterile 
suzerane şi garante erau de acord cu 
schimbarea Convenȝiei şi admiteau 
unificarea instituȝiilor legislative şi 
administrative ale celor două principate. 
Rezerva asupra noului statut venea tot din 
partea Imperiului Otoman, acesta 
acceptând schimbarea numai pe timpul 
vieȝii domnitorului. 

La 11 decembrie 1861, Cuza adresează 
naȝiunii române o proclamaȝie, 
anunȝând mesajul său: Unirea este 
îndeplinită, naȝionalitatea română 
este întemeiată. A urmat unificarea 
guvernelor şi a Camerelor celor două 
Principate. La 22 ianuarie 1862, s-a 
format primul guvern unic al 
Principatelor Unite, condus de Barbu 
Catargiu, iar la data de 24 ianuarie 
1862 îşi deschidea lucrările 
Parlamentul unic,  în care  
Alexandru Ioan Cuza proclama 
Unirea definitivă a Principatelor, 
sub numele de România, iar  
oraşul Bucureşti devenea capitala 
noului stat. 
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Ziua Internaţională a Scrisului de Mână 
Profesor:  Carabă Georgiana 

 
Pe 23 ianuarie 2020, doamnele 
profesoare Carabă Georgiana 
şi Ionescu Anca au organizat 
cu elevii clasei a IX-a A 
activitatea dedicată „Zilei 
Internaţionale a Scrisului  
de Mână”.  
 

În cadrul acestei activităţi, 
doamna profesoare le-au 
vorbit elevilor despre rolul şi 
importanţa scrisului de mână 
pentru formarea caracterului 
şi a personalităţii omului. 
Elevii au citit eseuri despre 
tema propusă, au scris de  
mână diferite texte, iar la 
sfârşitul activităţii au realizat 

un poster.  
 

Sărbătoarea coincide cu ziua 
de naştere a lui John 
Hancock. Acesta a devenit 
foarte cunoscut pentru 
semnătura sa extrem de 
lizibilă şi stilistic aparte de pe 
Declarația de Independență a 

Statelor Unite ale Americii. 
 

Ziua Internațională a scrisului 
de mână ne reaminteşte că, 
deşi trăim într-o lume a 
ecranelor şi a butoanelor, ar fi 
păcat să ne pierdem o 
asemenea abilitate. 
 

Doamnele profesoare le-au 
vorbit elevilor despre 
grafologie şi le-au prezentat 
materiale despre diferite 
tipuri de scris şi despre 
interpretarea acestora. Elevii 
au fost impresionaţi de 
materialele prezentate şi au 
dorit să afle ce tip de 
personalitate au în funcţie  
de scris.  

Grafologia sau analiza 
scrisului de mână, datorită 
faptului că acesta este un 

reflex inconştient, a fost şi 
rămâne unul dintre cele 
mai exacte şi efective 
teste de personalitate, 
dezvăluind o mulțime de 
trăsături ale caracterului 
omenesc, anume datorită 
faptului că scrisul de  
mână este un obicei atât 
de personalizat şi unic 

pentru fiecare. 
 
Grafologia, ştiinţa care 
analizează scrisul de mână 
pentru a descoperi 
trăsăturile de caracter ale 
persoanelor, a existat  
încă de pe vremea lui 
Aristotel. Specialiştii 
grafologi susțin că, prin 

interpretarea scrisului de 
mână al unei persoane, pot 
fi dezvăluite peste 5.000 
de tipuri de personalitate. 
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Ziua Internaţională a Scrisului de Mână 
prof. Carabă Georgiana 

 
Pe 23 ianuarie 2020, doamnele 
profesoare Carabă Georgiana 
şi Ionescu Anca au organizat 
cu elevii clasei a IX-a A 
activitatea dedicată „Zilei 
Internaţionale a Scrisului  
de Mână”.  
 

În cadrul acestei activităţi, 
doamna profesoare le-au 
vorbit elevilor despre rolul şi 
importanţa scrisului de mână 
pentru formarea caracterului 
şi a personalităţii omului. 
Elevii au citit eseuri despre 
tema propusă, au scris de  
mână diferite texte, iar la 
sfârşitul activităţii au realizat 

un poster.  
 

Sărbătoarea coincide cu ziua 
de naştere a lui John 
Hancock. Acesta a devenit 
foarte cunoscut pentru 
semnătura sa extrem de 
lizibilă şi stilistic aparte de pe 
Declarația de Independență a 

Statelor Unite ale Americii. 
 

Ziua Internațională a scrisului 
de mână ne reaminteşte că, 
deşi trăim într-o lume a 
ecranelor şi a butoanelor, ar fi 
păcat să ne pierdem o 
asemenea abilitate. 
 

Doamnele profesoare le-au 
vorbit elevilor despre 
grafologie şi le-au prezentat 
materiale despre diferite 
tipuri de scris şi despre 
interpretarea acestora. Elevii 
au fost impresionaţi de 
materialele prezentate şi au 
dorit să afle ce tip de 
personalitate au în funcţie  
de scris.  

Grafologia sau analiza 
scrisului de mână, datorită 
faptului că acesta este un 

reflex inconştient, a fost şi 
rămâne unul dintre cele 
mai exacte şi efective 
teste de personalitate, 
dezvăluind o mulțime de 
trăsături ale caracterului 
omenesc, anume datorită 
faptului că scrisul de  
mână este un obicei atât 
de personalizat şi unic 

pentru fiecare. 
 
Grafologia, ştiinţa care 
analizează scrisul de mână 
pentru a descoperi 
trăsăturile de caracter ale 
persoanelor, a existat  
încă de pe vremea lui 
Aristotel. Specialiştii 
grafologi susțin că, prin 

interpretarea scrisului de 
mână al unei persoane, pot 
fi dezvăluite peste 5.000 
de tipuri de personalitate. 
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Ziua 
Internaţională a 
Nonviolenţei  
în Şcoli 

 

Profesor: Carabă Georgiana 

În data de 30 ianuarie 2020, s-a desfăşurat 
activitatea cu tema: „Ziua Internaţională a 
Nonviolenţei în Şcoli”, activitate 
organizată de către doamnele profesoare 
Carabă Georgiana, Ionescu Anca şi 
Mîrşanu Mădălina cu elevii clasei a  
IX-a A. Ziua de 30 ianuarie a fost aleasă 
pentru a promova armonia, toleranţa şi 
solidaritatea în şcoli. 
 

În cadrul acestei activităţi, doamnele 
profesoare le-au vorbit elevilor despre 
faptul că violenţa în şcoală reprezintă 
orice formă de manifestare a unor 
comportamente precum: exprimare 
inadecvată sau jignitoare, bruscare, 
împingere, lovire, rănire, comportament 
şcolar neadecvat etc.. 
 

Elevii au fost împărţiţi în două grupe şi li 
s-a propus să scrie cuvinte care îi duc cu 
gândul la violenţă şi la opusul acesteia, 
apoi au realizat două planşe 
corespunzătoare temelor date. Mai mult, 
au primit chestionare în care li se cerea 
să realizeze o ierarhizare a cauzelor 
violenţei şcolare.  
 

Doamna profesoară Carabă Georgiana le-a 
citit elevilor două texte – „Cuiele”, de Pop 
Simion, şi „Casa celor 1000 de 
oglinzi” (folclor japonez) - , iar elevii le-au 
comentat, au precizat care este morala ce 
se desprinde din ele şi au venit şi cu 
exemple personale. 

Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în 
şcoli a avut ca zi de plecare 30 ianuarie, 
aceasta fiind ziua celebrării morţii lui 
Mahatma Gandhi, supranumit părintele 
independenţei Indiei şi iniţiatorul 
mişcărilor de revoltă neviolente, cel care 
spunea: „nonviolenţa este arma celor 
puternici.”. 
 
Fondată în 1964, cunoscută şi ca  
Ziua Internaţională a Nonviolenţei şi a 
Păcii, este o iniţiativă mondială, 
neguvernamentală, independentă, liberă 
şi voluntară a educaţiei pentru 
nonviolenţă şi pace, care se desfăşoară în 
şcoli din întreaga lume, prin centre de 
educaţie, la care sunt invitaţi să participe 
profesori şi elevi de toate nivelurile din 
toate ţările. Această zi promovează o 
educaţie permanentă în şi pentru 
armonie, toleranţă, solidaritate,  
respect pentru drepturile omului, 
nonviolenţă şi pace.  

Chiar dacă Ziua Internaţională pentru 
Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită pe 30 
ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se 
manifeste în fiecare zi. Toate formele 
agresiunii întâlnite în şcoli - de la îmbrânceli şi 
jigniri, până la injurii, vulgarităţi, intimidări 
fizice şi verbale - trebuie să dispară, iar relaţiile 
interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-
părinte trebuie dezvoltate pe o bază de armonie 
şi toleranţă, în care puterea de convingere a 
cuvântului, şi nu a violenţei, trebuie să primeze. 
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Ziua 
Internaţională a 
Nonviolenţei  
în Şcoli 

 

Profesor: Carabă Georgiana 

În data de 30 ianuarie 2020, s-a desfăşurat 
activitatea cu tema: „Ziua Internaţională a 
Nonviolenţei în Şcoli”, activitate 
organizată de către doamnele profesoare 
Carabă Georgiana, Ionescu Anca şi 
Mîrşanu Mădălina cu elevii clasei a  
IX-a A. Ziua de 30 ianuarie a fost aleasă 
pentru a promova armonia, toleranţa şi 
solidaritatea în şcoli. 
 

În cadrul acestei activităţi, doamnele 
profesoare le-au vorbit elevilor despre 
faptul că violenţa în şcoală reprezintă 
orice formă de manifestare a unor 
comportamente precum: exprimare 
inadecvată sau jignitoare, bruscare, 
împingere, lovire, rănire, comportament 
şcolar neadecvat etc.. 
 

Elevii au fost împărţiţi în două grupe şi li 
s-a propus să scrie cuvinte care îi duc cu 
gândul la violenţă şi la opusul acesteia, 
apoi au realizat două planşe 
corespunzătoare temelor date. Mai mult, 
au primit chestionare în care li se cerea 
să realizeze o ierarhizare a cauzelor 
violenţei şcolare.  
 

Doamna profesoară Carabă Georgiana le-a 
citit elevilor două texte – „Cuiele”, de Pop 
Simion, şi „Casa celor 1000 de 
oglinzi” (folclor japonez) - , iar elevii le-au 
comentat, au precizat care este morala ce 
se desprinde din ele şi au venit şi cu 
exemple personale. 

Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în 
şcoli a avut ca zi de plecare 30 ianuarie, 
aceasta fiind ziua celebrării morţii lui 
Mahatma Gandhi, supranumit părintele 
independenţei Indiei şi iniţiatorul 
mişcărilor de revoltă neviolente, cel care 
spunea: „nonviolenţa este arma celor 
puternici.”. 
 
Fondată în 1964, cunoscută şi ca  
Ziua Internaţională a Nonviolenţei şi a 
Păcii, este o iniţiativă mondială, 
neguvernamentală, independentă, liberă 
şi voluntară a educaţiei pentru 
nonviolenţă şi pace, care se desfăşoară în 
şcoli din întreaga lume, prin centre de 
educaţie, la care sunt invitaţi să participe 
profesori şi elevi de toate nivelurile din 
toate ţările. Această zi promovează o 
educaţie permanentă în şi pentru 
armonie, toleranţă, solidaritate,  
respect pentru drepturile omului, 
nonviolenţă şi pace.  

Chiar dacă Ziua Internaţională pentru 
Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită pe 30 
ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se 
manifeste în fiecare zi. Toate formele 
agresiunii întâlnite în şcoli - de la îmbrânceli şi 
jigniri, până la injurii, vulgarităţi, intimidări 
fizice şi verbale - trebuie să dispară, iar relaţiile 
interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-
părinte trebuie dezvoltate pe o bază de armonie 
şi toleranţă, în care puterea de convingere a 
cuvântului, şi nu a violenţei, trebuie să primeze. 
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Clubul de 
lectură „Mozaic” 

 
Profesor: Carabă Georgiana 

 
În contextul „Zilei internaţionale a cititului 
împreună”, în data de 5 februarie 2020, în 
liceul nostru a avut loc deschiderea 
Clubului de lectură „Mozaic”. Prin 
amabilitatea Editurii „Coresi”, ne-au onorat 
cu prezenţa dna Passionaria Stoicescu 
(poetă, prozatoare, traducătoare), dl Ştefan 
Dimitriu (prozator, dramaturg, traducător, 
om de televiziune), dna Gina Micloş 
(Director Executiv la Editura ePublishers) 
şi dl Constantin Poenaru (reprezentant al 
Editurii Coresi). De asemenea, la eveniment 
s-au alăturat şi elevi de clasa a VIII-a, de la 
Şcoala Gimnazială 179, coordonaţi de dl 
profesor Dorin Gal. 

Activitatea a fost moderată de către dna Gina Micloş, în calitate de colaborator editorial al 
invitaţilor, şi de dna prof. Carabă Georgiana, în calitate de reprezentant al Colegiului 
Tehnic „Mircea cel Bătrân”. În deschidere au luat cuvântul doamnele directoare, prof. ing. 
Gaidoş Nicoleta şi prof. Hanciuc Nina, iar doamna prof. Carabă Georgiana a ţinut o 
pledoarie despre rolul şi importanţa unui club de lectură. 

În cadrul acestei activităţi, invitaţii au 
vorbit despre literatură, despre cum ia 
naştere o creaţie literară, despre rolul 
lecturii şi al cărţii în viaţa fiecăruia. 
Domnul Ştefan Dimitriu le-a vorbit 
elevilor şi despre pasiunea pentru 
televiziune ca formă de reflectare şi 
mediatizare a cărţii. Întrebările şi 
răspunsurile au dus la un viu dialog între 
elevi şi invitaţi. La finalul activităţii, elevii 
au citit fragmente de texte în proză şi 
poezii scrise sau traduse de către 
scriitorii invitaţi. La activitate au  
fost prezente doamnele prof. Voicu 
Mariana, prof. Mîrşanu Mădălina şi prof. 
Busuioc Mihaela. 
 
Ziua internaţională a cititului împreună 
(World Read Aloud Day) a fost sărbătorită 
pentru prima dată în 2010, fiind creată de 
LitWorld, o reţea internaţională de 
organizaţii dedicate promovării lecturii şi 
alfabetizării peste tot în lume. 
 
Ziua internaţională a cititului împreună 
are rolul de a sărbători bucuria lecturii 
împreună şi de a atrage atenţia asupra 
dreptului la alfabetizare pentru fiecare 
om. În cei 10 ani de când a fost creată,  
 
Ziua internaţională a cititului împreună a 
devenit o mişcare globală, în care s-au 
implicat milioane de cititori, scriitori şi 
ascultători de poveşti din întreaga lume.  
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Clubul de 
lectură „Mozaic” 

 
Profesor: Carabă Georgiana 

 
În contextul „Zilei internaţionale a cititului 
împreună”, în data de 5 februarie 2020, în 
liceul nostru a avut loc deschiderea 
Clubului de lectură „Mozaic”. Prin 
amabilitatea Editurii „Coresi”, ne-au onorat 
cu prezenţa dna Passionaria Stoicescu 
(poetă, prozatoare, traducătoare), dl Ştefan 
Dimitriu (prozator, dramaturg, traducător, 
om de televiziune), dna Gina Micloş 
(Director Executiv la Editura ePublishers) 
şi dl Constantin Poenaru (reprezentant al 
Editurii Coresi). De asemenea, la eveniment 
s-au alăturat şi elevi de clasa a VIII-a, de la 
Şcoala Gimnazială 179, coordonaţi de dl 
profesor Dorin Gal. 

Activitatea a fost moderată de către dna Gina Micloş, în calitate de colaborator editorial al 
invitaţilor, şi de dna prof. Carabă Georgiana, în calitate de reprezentant al Colegiului 
Tehnic „Mircea cel Bătrân”. În deschidere au luat cuvântul doamnele directoare, prof. ing. 
Gaidoş Nicoleta şi prof. Hanciuc Nina, iar doamna prof. Carabă Georgiana a ţinut o 
pledoarie despre rolul şi importanţa unui club de lectură. 

În cadrul acestei activităţi, invitaţii au 
vorbit despre literatură, despre cum ia 
naştere o creaţie literară, despre rolul 
lecturii şi al cărţii în viaţa fiecăruia. 
Domnul Ştefan Dimitriu le-a vorbit 
elevilor şi despre pasiunea pentru 
televiziune ca formă de reflectare şi 
mediatizare a cărţii. Întrebările şi 
răspunsurile au dus la un viu dialog între 
elevi şi invitaţi. La finalul activităţii, elevii 
au citit fragmente de texte în proză şi 
poezii scrise sau traduse de către 
scriitorii invitaţi. La activitate au  
fost prezente doamnele prof. Voicu 
Mariana, prof. Mîrşanu Mădălina şi prof. 
Busuioc Mihaela. 
 
Ziua internaţională a cititului împreună 
(World Read Aloud Day) a fost sărbătorită 
pentru prima dată în 2010, fiind creată de 
LitWorld, o reţea internaţională de 
organizaţii dedicate promovării lecturii şi 
alfabetizării peste tot în lume. 
 
Ziua internaţională a cititului împreună 
are rolul de a sărbători bucuria lecturii 
împreună şi de a atrage atenţia asupra 
dreptului la alfabetizare pentru fiecare 
om. În cei 10 ani de când a fost creată,  
 
Ziua internaţională a cititului împreună a 
devenit o mişcare globală, în care s-au 
implicat milioane de cititori, scriitori şi 
ascultători de poveşti din întreaga lume.  
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Interviu-fulger cu scriitoarea și poeta 
Passionaria Stoicescu 

Eleva: Camelia Poenaru, clasa a IX-a A 

Camelia Poenaru: Pentru că 
Dumneavoastră sunteți 
scriitoare și poetă, arta 
(scrisul) joacă alt rol în viața 
Dumneavoastră, față de viața 
unui om obișnuit. Puteți să vă 
referiți, în câteva cuvinte, la 
acest rol? 
 
Passionaria Stoicescu: Arta 
se hrănește totdeauna din 
viață, dar nu arătată pe de-a 
dreptul. În cazul literaturii, 
prin corespondența între 
sensurile unor cuvinte, 
folosind figurile de stil și 
nicidecum vorbirea obișnuită 

trecută în cuvinte. Orice 
preaplin, din tristețe sau 
bucurie, poate fi subiect de 
literatură. Dar orice preaplin, 
ca trăire, trebuie redat printr-o 
abordare originală, care să nu 
semene cu a altui confrate 
scriitor. Arta înseamnă mereu 
uimire și descoperire proprie, 

prin redare proprie, într-o 

lume în care toți văd același 
lucru sau fenomen, dar numai 
scriitorul îl observă proaspăt, 
prin ochii și prin sufletul 
propriu, îmbinând cuvintele 
tot într-un mod propriu, al 
stilului său personal. Rolul 
artei este unul etic, unul 
educativ, unul de promovare a 

frumosului și a cunoașterii 
limbii materne sau a altor 
limbi, pentru îmbogățirea 
spiritului și a sufletului celui 
care știe și poate să 
prețuiască arta. 

Camelia Poenaru: Cum priviți 
situația aceasta, în care tot 
mai multe persoane citesc 
cărți electronice (cei care mai 
citesc)? Cartea tipărită pe 
hârtie va dispărea, și 
bibliotecile vor fi îndepărtate 
din casele noastre? 
 
Passionaria Stoicescu: Cu 

durere și părere de rău, nu 
pentru că nu vor mai exista 
cititori de carte pe hârtie și 
biblioteci, ci pentru că aria 
scrisului și a cititului va fi 
restrânsă și condamnată la 
a fi prețuită doar de 
posesorii tehnicilor și ai 
aparaturilor moderne.  

Camelia Poenaru: Credeți că 
literatura, acum, în epoca în 
care orice persoană poate 
să publice orice, oricât și 
oricum, mai are importanța 
pe care o avea înainte de 
epoca cibernetică? 
 
Passionaria Stoicescu: Dacă 
este adevărată și profundă, 

da. Sita calității va funcționa 
în orice epocă și va cerne ce
-i adevărat și scris cu talent, 
de ce este trucat și 
superficial. De aceea, din 
mulții scriitori publicați, 
puțini rămân cei pe care 
timpul îi validează. 
 

Câți din satele și orașele 
mai mici de astăzi, care 
uneori nu au nici lumină 

electrică, vor putea accesa 
calculatorul sau tableta? 
Câți vor putea folosi 
telefonul modern pentru a 
lectura un text, care va fi 
mult mai scurt ca spațiu și 
plin de greșeli atât 
ideatice, cât și de limbă, 
pentru că nu va avea cine 
să le controleze? 

Libertatea de a scrie 
oricând și oricum nu e de 
bun augur pentru calitatea 
literaturii. Va scădea 
sacrificarea pădurilor și va 
crește alarmant 
grafomania internautică, 
scrierea a orice îți trece 
prin cap, cu greșeli de 
limbă condamnabile, dar 

cu pretenția de a fi artă  
și originalitate. 
 
Camelia Poenaru: Vă 
mulțumim. 
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Interviu-fulger cu scriitoarea și poeta 
Passionaria Stoicescu 

Eleva: Camelia Poenaru, clasa a IX-a A 

Camelia Poenaru: Pentru că 
Dumneavoastră sunteți 
scriitoare și poetă, arta 
(scrisul) joacă alt rol în viața 
Dumneavoastră, față de viața 
unui om obișnuit. Puteți să vă 
referiți, în câteva cuvinte, la 
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cu pretenția de a fi artă  
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Camelia Poenaru: Vă 
mulțumim. 
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Passionaria Stoicescu 
 

Elev: Andreş Florin Adrian, clasa a IX-a A 

Poetă, prozatoare, 
scriitoare de literatură 
p e n t r u  c o p i i , 
traducătoare, membră a 
Uniunii Scriitorilor din 
România (1976), Secţia 
Poezie. Fiica lui Ştefan 
Stoicescu, economist, 
şi a Virginiei  
(n. Constantinescu), 
învăţătoare. Absolventă 
a Şcolii pedagogice 
Buzău (1961-1965), 
licenţiată a Facultăţii 
de Filologie a 
Universităţii din 
Bucureşti (1965-1970). 
 
Învăţător (1964-1965), 
profesor de limba 
română (1965-1966), 
instructor metodist la 
Casa de Cultură din 
Râmnicu-Sărat (1966-
1967), corector, apoi 
redactor la Editura 
Litera (1970-1984), 
lector de carte la 
Editura Ion Creangă 
(1984-1987), la Centrala 
Editorială (1987-1989) şi 
la Editura Minerva 
(BPT) (1989-1992), 
expert guvernamental  
în Guvernul României,  
 

„Noapte bună, sâmbure de prună!”, 
„Şoricelul mofturos” (teatru), „Călimara 
fermecată”, „Mic dicţionar de 
antonime” ,  „…paronime” ,  ”…
antonomaze”, „Povestioare cu ploaie şi 
soare”, „Cartea înaripată”.). 

Colaborează la reviste literare din 
ţară şi străinătate, a tradus, în  
volum, poezie, dramaturgie (în 
colaborare) din limbile rusă, polonă 
(Bella Ahmadulina, Bulat Okudjava, 
Vladimir Vîsoţki, Adam Mickiewicz, 
Wislawa Szymborska,  Jan 
K o c h a n o w s k i ,  S t a n i s l a w 
W y s p i a n s k i ,  K a z i m i e r a 
Illakowiczowna, Yuliusz Slowacki, 
Czeslaw Milosz, Boleslaw Lesmian) 
– şi în periodice, şi din limbile 
belarusă, cehă, bulgară şi georgiană. 
 
A participat la manifestări 
internaţionale,  reprezentând 
România cu stand personal (25 de 
cărţi) la Târgul Internaţional de 
Carte pentru Copii de la Bologna, 
Italia (2011). 

Sursa:  
 http://passionaria.ro/  

D e p a r t a m e n t u l 
Informaţii (1992-1993), 
ziarist, redactor de 
rubrică la Mesagerul 
Economic, ziarul 
Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României 
(1993-2003). A debutat 
cu poezie, în Luceafărul 
(1964), înrâurită de 
poeţii buzoieni Ion  
Gheorghe şi Ion Caraion. 
Debutul editorial a fost 
în 1971, cu literatură 
pentru copii, „Lume 
mică, lume mare”, la 
Editura Ion Creangă. 

Are 67 de cărţi apărute, 
din care 18 de poezie 
(„Zăpezile de jertfă”,  
„Cuşca de aer”, „Apa 
sâmbetei” „Arca lui 
Noe” etc.), 8 de proză 
(„Lecţia de logică”, 
„Soare cu dinţi”, 
„Circul”, „Solitaire” etc.), 
41 de literatură pentru 
copii („Calendarul 
fermecat”, „Pană de 
gaiţă şi poveştile ei”, 
„Poveştile primăverii”,  
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În ziua de 13 februarie 2020, elevii clasei a 
XI-a A au sărbătorit alături de elevii din 
clasa a X-a E şi doamnele diriginte, 
Busuioc Mihaela şi Mîrșanu Mădălina, 
Ziua Mondială a Radioului. 
 

Ziua Mondiala a Radioului a fost 
proclamată la 3 noiembrie 2011, în cadrul 
celei de-a 36-a Conferințe generale la 
UNESCO, pentru a fi marcată, anual,  
la 13 februarie. Comitetul executiv al 
UNESCO a recomandat Conferinţei 
Generale proclamarea Zilei mondiale a 
radioului, pe baza unui studiu de 
fezabilitate realizat de UNESCO, în urma 
unei propuneri venite din partea Spaniei.  

Ziua Mondială a Radioului 
Eleva: Stancu Gabriela, clasa a XI-a A 

Coordonator: prof. Busuioc Mihaela 

Azi se transmit prin radio (unde radio) o 
largă gamă de semnale diferite, inclusiv 
imagini mișcătoare (televiziune) și fluxuri 
enorme de date. Undele radio călătoresc 
prin aer și pot trece prin cele mai multe 
corpuri nemetalice inclusiv corpul 
omenesc. 
 
De foarte multă vreme, omul a fost nevoit 
să transmită informații la distanțe mari. 
În Antichitate, semnalele cu ajutorul 
focului constituiau singura cale de 
comunicare la mari distanțe; așa s-a aflat, 
de exemplu, despre căderea Troiei sau a 
Ierusalimului. 
 
Până să ajungă la performanţa din zilele 
noastre, mulţi au fost cei care au scris 
câte o pagină în evoluţia radioului, de la  
 

La 14 ianuarie 2013, în cadrul celei de-a  
67-a sesiuni, Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite a 
recunoscut, în mod oficial, proclamarea 
UNESCO a Zilei mondiale a radioului, la  
13 februarie, reprezentând data la care, în 
1936, a fost înfiinţat postul de radio al 
Naţiunilor Unite.  
 

Conform Wikipedia, Radio a fost la origine 
o metodă de transmitere a sunetelor prin 
unde radio, care prin natura lor sunt unde 
electromagnetice.  
 
Tot "radio" se mai numește și aparatul 
receptor corespunzător.  

cel considerat inventatorul său, Nicola 
Tesla, la primul om care a transmis un 
mesaj vocal prin intermediul undelor 
radio, Reginald Fessenden, în 1900, 
ajungând, în prezent, o adevărată 
industrie de informaţie, care se bucură de 
o tehnologie tot mai performantă.  
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Data de 22 decembrie 1989 a însemnat 
pentru Radio România și pentru 
societatea românească, un moment de 
răscruce și un examen. Din acel 
moment, Radio România își 
redeschide stațiile regionale, iar 
evoluția instituției este una 
ascendentă: în 1990 se înființează  
 

El a construit un sistem care putea 
transmite și primi semnale radio de la 
o distanță de aproape 3 km. În 1895, a 
trimis un semnal radio pentru prima 
dată; în 1907, el a recepționat prima 
dată un semnal radio din Canada, și 
anume semnul „x” din Codul Morse. 
Nikola Tesla a început, în 1900, 
construcția primei stații de emisie de 
radio, dar din lipsă de fonduri a 
abandonat ideea. Totuși, el este 
considerat inventatorul ideii de stații 
radio cu emisiuni. 
 
Ziua mondială a radioului este 
marcată pentru a promova cooperarea 
internaţională între radiodifuzori, dar 
şi pentru a încuraja accesul la 
informaţie prin intermediul posturilor 
de radio de pe întreg globul. Radioul 
poate oferi mijloacele necesare pentru 
schimbare, fiind un vector de 
coeziune, educaţie şi cultură. El 
reuneşte oameni şi comunităţi din 
toate mediile şi promovează un dialog 
pozitiv în susţinerea schimbării.  

 

Mai mult, radioul are un rol puternic  
şi specific în comunicarea în situaţii 
de urgenţă. 
 
Radioul Naţional a fost inaugurat, la 1 
noiembrie 1928, cu apelul „Alo, Alo aici 
Radio Bucureşti, România”, cuvinte 
rostite de Dragomir Hurmuzescu, 
promotorul radiofoniei româneşti. 
 
Azi, Societatea Română de 
Radiodifuziune (asociată deseori cu 
denumirea de Radio România) este un 
serviciu public autonom de 
radiodifuziune de interes național, cu 
atribuții de informare, educație și 
divertisment, independent editorial, 
care își desfășoară activitatea  
sub controlul Parlamentului, în 
condițiile Legii nr. 41 din 17 iulie  
1994 (republicată și actualizată) și  
în conformitate cu convențiile 
internaționale la care România  
este parte. 

studioul regional Constanța; tot atunci 
începe să emită și Antena Bucureștilor 
– devenită, mai târziu, în 1998, Radio 
București. Ulterior mai apare un alt 
canal, destinat populației rurale și 
intitulat Antena Satelor, iar în prezent 
emit oficial 20 de posturi radio doar  
în București. 
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Ziua 
„Constantin 

Brâncuşi” 
Profesor: Carabă Georgiana 

 
 

În data de 19 februarie  
2020, s-a desfăşurat 
activitatea cu tema 
„Constantin Brâncuşi - 
sculptorul sufletelor”, care a 
marcat 144 de ani de la 
marelui artist. Activitatea a 
fost organizată de către 
doamnele profesoare 
Carabă Georgiana, Ionescu 
Anca, Mîrşanu Mădălina, 
Anton Ileana şi Busuioc 
Mihaela cu elevii clasei  
a IX-a A. 
 
În cadrul acestei activităţi, s-
au prezentat materiale 
despre viaţa şi opera celui 
care a fost considerat 
„părintele sculpturii 
moderne”, scoţându-se în 
evidenţă semnificaţiile celor 
trei creaţii: Masa tăcerii, 
Poarta sărutului, Coloana 
fără sfârşit. De asemenea, s-
au vizionat fragmente din 
filmul „Brâncuşi, cioplitorul 
de suflete”, film realizat de 
Grid Modorcea, cu Ernest 
Maftei. Elevii au recitat 
poezii dedicate lui 
Constantin Brâncuşi, au 
prezentat citate celebre 
aparţinând acestuia şi au 
realizat pe hârtie flipchart 
planşe despre viaţa şi opera 
lui Constantin Brâncuşi, 
precum şi un colaj cu poezii 
dedicate acestuia. 
 
Constantin Brâncuşi s-a 
născut la 19 februarie 1876 
în satul Hobiţa, comuna 
Peştişani, din judeţul Gorj, 
într-o casă construită în 
întregime din lemn. 

„Când ai încetat să mai fii copil, ai 
murit de mult.”  

 
(Constantin Brâncuşi) 

Mama şi-a dorit foarte mult ca fiul ei să devină 
preot în satul natal, însă n-a apucat să-şi vadă 
feciorul propovăduind Cuvântul Evangheliei şi 
gospodar de frunte, la casa lui, înconjurat de 
copii, aşa cum era obiceiul în viaţa ţăranului 
român. La 27 de ani, i se încredinţează cea 
dintâi comandă pentru un monument public: 
bustul generalului Carol Davila. „Poet al 
formelor cioplite“, Brâncuşi construieşte o 
vastă operă de o remarcabilă complexitate 
tematică. După trecerea în eternitate, faima sa 
şi a operelor sale nu a încetat să sporească. 
Chiar şi după zeci de ani, lucrările sale ocupă 
un loc de cinste printre marile creaţii artistice 
ale lumii. 
 
„Nu putem să-L ajungem niciodată pe 
Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El 
rămâne important.” (Constantin Brâncuşi) 
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Peştişani, din judeţul Gorj, 
într-o casă construită în 
întregime din lemn. 

„Când ai încetat să mai fii copil, ai 
murit de mult.”  

 
(Constantin Brâncuşi) 

Mama şi-a dorit foarte mult ca fiul ei să devină 
preot în satul natal, însă n-a apucat să-şi vadă 
feciorul propovăduind Cuvântul Evangheliei şi 
gospodar de frunte, la casa lui, înconjurat de 
copii, aşa cum era obiceiul în viaţa ţăranului 
român. La 27 de ani, i se încredinţează cea 
dintâi comandă pentru un monument public: 
bustul generalului Carol Davila. „Poet al 
formelor cioplite“, Brâncuşi construieşte o 
vastă operă de o remarcabilă complexitate 
tematică. După trecerea în eternitate, faima sa 
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Chiar şi după zeci de ani, lucrările sale ocupă 
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„Nu putem să-L ajungem niciodată pe 
Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El 
rămâne important.” (Constantin Brâncuşi) 
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Dragobetele sărută fetele! 
Profesor: Carabă Georgiana 

Sărbătorile sunt întotdeauna 
un prilej de manifestare a 
bucuriei. Poporul român a 
ştiut mereu să guste 
sărbătoarea prin obiceiuri şi 
tradiţii de o deosebită 
frumuseţe, una dintre 
acestea fiind sărbătoarea 
iubirii, manifestată la noi de 
Dragobete. Cu acest prilej, 
doamna profesoară Carabă 
Georgiana a organizat cu 
elevii clasei a IX-a A o 
activitate cu titlul: 
„Dragobetele sărută 
fetele!”. La activitate ni s-au 
alăturat şi elevii clasei a  

IX-a E, precum şi doamnele 
profesoare Busuioc 
Mihaela, Prundeanu  
Mioara, Voicu Mariana şi 
Roşcan Nina. 
 
Modernizarea, schimbarea 
sunt procese normale ce se 
desfăşoară în orice 
societate şi tinerii au 

tendinţa de a uita tot ceea 
ce este vechi. Scopul 
acestei activităţi a fost de a  
arăta „noutatea tradiţiei” şi 
faptul că nu tot ceea ce  
este nou este obligatoriu 
superior lucrurilor vechi. 
Dragostea este perenă,  
ea nu este nici veche,  
nici nouă. 

 
S-a urmărit şi o expunere 
logică şi atractivă a legendei 
legate de această sărbătoare 
românească, prin personajele 
intrate în tradiţie, baba 
Dochia şi fiul său, Dragobete. 
S-a prezentat legenda care 
vorbeşte despre Dragobete  
 

ca fiind un personaj 
mitologic, numit şi Năvalnicul 
sau Logodnicul păsărilor 
(sărbătoarea care aduce 
iubirea în casă şi în suflet), 
ocazie cu care au fost 
prezentate obiceiurile de 
demult ale fetelor şi  
ale băieţilor.  
 
Elevii au interpretat două 
scenete, au recitat poezii de 
dragoste, au scris mesaje 
de dragoste, pe care le-am 
integrat într-un colaj, iar la 
final au cântat şi au dansat, 
fiind acompaniaţi la vioară 
de elevul Mănescu Mihai. 

„Dragobetele sărută fetele!” 
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De 
dragoste și 
despre 
dragoste...  

 
Profesor:  Ioan Mirela 

 
Pentru a celebra iubirea 
românește, elevii claselor 
a X-a E profesională, a XI-
a B și a XII-a A din cadrul 
Colegiului Tehnic „Mircea 
cel Bătrân”, sub 
îndrumarea doamnei 
profesoare Ioan Mirela, au 
participat la activitatea De 
dragoste și despre 
dragoste... În cadrul 
acestei activități, elevii 
participanți au prezentat 
povești de dragoste cu 
referire la nume celebre 
din literatura română: 
George - Agatha Bacovia, 
Mihai Eminescu - 
Veronica Micle, Camil 
Petrescu - Cella Serghi. 
La finalul activității, elevii   
au lucrat pe echipe la 
crearea unor mesaje de și 
despre dragoste. De 
asemenea, au avut loc și 
recitări de poezii, 
concursuri de desene  
și afișe, respectând 
tematica abordată. 
 
Momentele minunate au 
fost surprinse de domnul 
profesor Paul Dârmon, 
care s-a arătat încântat 
atât de creativitatea 
elevilor, cât și de 
entuziasmul acestora. 

Dragobetele, fiul babei Dochia ? 
 

Elev: Mitoi Ionuț-Rafael, clasa a X-a C 

De Dragobete, păsările încep să își 
construiască cuiburile și să se 
împerecheze. Se spune că păsările 
rămase fără pereche în ziua 
Dragobetelui vor rămâne singure tot 
anul. La fel, fetele și băieții trebuie să se 
întâlnească de Dragobete pentru a se 
îndrăgosti și a avea pereche tot anul. 
Fetele și feciorii, adunați în cete, 
mergeau la pădure, pentru a culege 
primele flori de primăvară și pentru a 
strânge zăpadă. Din zăpadă, fetele 
obțineau apa cu care se vor spăla în 
anumite zile de sărbătoare pe parcursul 
anului. După culesul florilor, la prânz, 
urma jocul „zburătorit”: fetele fugeau 
spre sat, iar băieții încercau să le 
prindă, pentru a le fura un sărut. Astfel 
se puneau bazele logodnelor, care erau 
apoi anunțate familiilor. 
 
Dragobete a fost fiul babei Dochia, o 
tânără deosebit de frumoasă. Legenda 
spune că ar fi adormit într-o poiană, iar 
Duhul Muntelui s-ar fi transformat în 
ceață și ar fi lăsat-o însărcinată. După 9 
luni, s-ar fi născut Dragobete, fiul 
acesteia. La naștere, a avut 4 ursite: 
Primăvara, care i-a dăruit iubirea, 
prospețimea florilor și tinerețe fără 
bătrânețe, Vara, care i-a dăruit dulceața 
fructelor și căldura dragostei, Toamna,  
 

care i-a oferit un fluier pentru a-i 
înveseli pe oameni cu cântecele lui,  
iar cea de-a patra ursitoare, Iarna, i-a 
dat o îmbrăcăminte albă cu sclipiri  
de diamante.  
 
Dragobete  a ajuns să fie îndrăgit și 
iubit atât de femei, cât și de bărbați. Se 
pare că toate darurile l-au ajutat să 
seducă toate tinerele care îi ieșeau în 
cale, motiv pentru care a devenit 
simbolul dragostei. Totuși, într-o zi, 
când deja era tânăr fecior, a întâlnit un 
înțelept, care l-a dus în munte și l-a 
învățat totul despre plante și animale. 
În plus, în noaptea de 23 spre 24 
februarie, apărea în visele băieților și îi 
învăța tainele iubirii.  
 
După sute de ani în care Dragobete i-ar 
fi învățat pe oameni să iubească, el a 
murit și a fost transformat într-o plantă 
numită „Năvalnic”, care apare 
primăvara, devreme, în poieni. 
Dragobetele este și un zeu al bunei 
dispoziții, de ziua lui făcându-se 
petreceri, iar de acolo porneau, de multe 
ori, viitoarele căsnicii. De Dragobete, 
fiecare român serbează dragostea,  
fiind mai atenți unul cu celălalt, 
dăruind persoanei iubite cele mai 
frumoase cadouri.  

58 59 



De 
dragoste și 
despre 
dragoste...  

 
Profesor:  Ioan Mirela 

 
Pentru a celebra iubirea 
românește, elevii claselor 
a X-a E profesională, a XI-
a B și a XII-a A din cadrul 
Colegiului Tehnic „Mircea 
cel Bătrân”, sub 
îndrumarea doamnei 
profesoare Ioan Mirela, au 
participat la activitatea De 
dragoste și despre 
dragoste... În cadrul 
acestei activități, elevii 
participanți au prezentat 
povești de dragoste cu 
referire la nume celebre 
din literatura română: 
George - Agatha Bacovia, 
Mihai Eminescu - 
Veronica Micle, Camil 
Petrescu - Cella Serghi. 
La finalul activității, elevii   
au lucrat pe echipe la 
crearea unor mesaje de și 
despre dragoste. De 
asemenea, au avut loc și 
recitări de poezii, 
concursuri de desene  
și afișe, respectând 
tematica abordată. 
 
Momentele minunate au 
fost surprinse de domnul 
profesor Paul Dârmon, 
care s-a arătat încântat 
atât de creativitatea 
elevilor, cât și de 
entuziasmul acestora. 

Dragobetele, fiul babei Dochia ? 
 

Elev: Mitoi Ionuț-Rafael, clasa a X-a C 

De Dragobete, păsările încep să își 
construiască cuiburile și să se 
împerecheze. Se spune că păsările 
rămase fără pereche în ziua 
Dragobetelui vor rămâne singure tot 
anul. La fel, fetele și băieții trebuie să se 
întâlnească de Dragobete pentru a se 
îndrăgosti și a avea pereche tot anul. 
Fetele și feciorii, adunați în cete, 
mergeau la pădure, pentru a culege 
primele flori de primăvară și pentru a 
strânge zăpadă. Din zăpadă, fetele 
obțineau apa cu care se vor spăla în 
anumite zile de sărbătoare pe parcursul 
anului. După culesul florilor, la prânz, 
urma jocul „zburătorit”: fetele fugeau 
spre sat, iar băieții încercau să le 
prindă, pentru a le fura un sărut. Astfel 
se puneau bazele logodnelor, care erau 
apoi anunțate familiilor. 
 
Dragobete a fost fiul babei Dochia, o 
tânără deosebit de frumoasă. Legenda 
spune că ar fi adormit într-o poiană, iar 
Duhul Muntelui s-ar fi transformat în 
ceață și ar fi lăsat-o însărcinată. După 9 
luni, s-ar fi născut Dragobete, fiul 
acesteia. La naștere, a avut 4 ursite: 
Primăvara, care i-a dăruit iubirea, 
prospețimea florilor și tinerețe fără 
bătrânețe, Vara, care i-a dăruit dulceața 
fructelor și căldura dragostei, Toamna,  
 

care i-a oferit un fluier pentru a-i 
înveseli pe oameni cu cântecele lui,  
iar cea de-a patra ursitoare, Iarna, i-a 
dat o îmbrăcăminte albă cu sclipiri  
de diamante.  
 
Dragobete  a ajuns să fie îndrăgit și 
iubit atât de femei, cât și de bărbați. Se 
pare că toate darurile l-au ajutat să 
seducă toate tinerele care îi ieșeau în 
cale, motiv pentru care a devenit 
simbolul dragostei. Totuși, într-o zi, 
când deja era tânăr fecior, a întâlnit un 
înțelept, care l-a dus în munte și l-a 
învățat totul despre plante și animale. 
În plus, în noaptea de 23 spre 24 
februarie, apărea în visele băieților și îi 
învăța tainele iubirii.  
 
După sute de ani în care Dragobete i-ar 
fi învățat pe oameni să iubească, el a 
murit și a fost transformat într-o plantă 
numită „Năvalnic”, care apare 
primăvara, devreme, în poieni. 
Dragobetele este și un zeu al bunei 
dispoziții, de ziua lui făcându-se 
petreceri, iar de acolo porneau, de multe 
ori, viitoarele căsnicii. De Dragobete, 
fiecare român serbează dragostea,  
fiind mai atenți unul cu celălalt, 
dăruind persoanei iubite cele mai 
frumoase cadouri.  

58 59 



A fost o fată de împărat, o simplă 
ciobăniță sau o babă urâtă cu sufletul rău? 
Chiar dacă este o legendă, o poveste din 
folclorul românesc sau o tradiție din 
mitologie, Dochia a lăsat obiceiurile pe 
care românii le respectă și în ziua de 
astăzi.  
 
În legenda culeasă de Gheorghe Asachi, 
Dochia era fiica conducătorului dac, 
Decebal. Se spune că fata era nespus de 
frumoasă, acest lucru cunoscând-se în 
cele patru zări.  
 
Legenda datează de pe timpul împăratului 
roman, Traian, care se pare că a și fost 
îndrăgostit de ea. Dochia  refuză să devină 
soția lui și se refugiază pe muntele sacru 
al dacilor, Ceahlăul. Urmărită pe munte de 
către împăratul Traian, Dochia își dă 
seama că nu poate scăpa de el și se roagă 
zeului Zamolxe, care o transformă în 
stâncă împreună cu oile sale.  
 
În credința populară, primele zile din luna 
martie sunt zilele Babei Dochia. Din 1 
până pe 9 martie românii își aleg câte o zi, 
pe care o numesc: baba mea. Această zi a 
babei le va arăta, cu ajutorul 
temperaturilor de afară și al fenomenelor 
naturii, cum le va merge tot anul. O altă 
legendă spune că, dacă în ziua babei tale 
afară este frig şi viscol, vei avea un an 
greu, cu multe încercări.  

Zilele Babei Dochia 
Profesor: Cupeș Monica 

1-9 martie sau Zilele Babei Dochia  
- când se spune că așa cum e baba ta, așa îți va fi tot anul - 

Dacă ziua este însorită și luminoasă, anul 
îți va aduce multe împliniri. Oamenii își 
aleg baba în funcție de ziua lor de naștere, 
sau adună cifrele zilei de naștere până 
ajung la o singură cifră, de la 1 la 9.  

Zilele babei Dochia se încheie pe 9 martie, 
când se crede că vin moșii și căldura. 
Primele zile ale lunii martie sunt 
considerate schimbătoare, așa cum se 
spune că-i era caracterul Babei Dochia.  

Cea mai cunoscută legendă a Babei 
Dochia este cea care a circulat din gură în 
gură, din cele mai vechi timpuri, pe 
plaiurile românești: se spune că o babă 
avea o noră, pe care o punea la munci 
grele ori de câte ori avea ocazia.  
 

Așa se face că, pe 1 martie, o trimite pe 
biata fată să spele lâna la râu, dar îi spune 
că lâna provenită de la oi negre să se facă 
albă prin spălare. Un înger, auzind-o pe 
fată plângând, a ajutat-o, dăruindu-i o 
floare albă cu care să spele lâna cea neagră.  

Baba Dochia își vede nora cu floarea  
cea albă în mână și decide să plece cu oile 
la munte, fiind convinsă că a venit 
primăvara. Îşi pune repede pe ea 9 cojoace 
şi urcă cu oile pe munte. Pe drum a fost 
ori prea cald, ori prea frig, aşa că Baba 
Dochia s-a dezbrăcat, pe rând, de  
cojoace. Când rămâne fără nici un  
cojoc, vine gerul şi o îngheaţă. Dumnezeu 
o transformă atunci în stâncă, împreună 
cu oile. 

Stânca Dochia din Munţii Ceahlău 60 61 
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Trei zile - trei instituții, obiective turistice pentru elevii 
Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” 

  Eleva: Doboș Roxana, clasa a XII-a A         
Coordonator: prof. Duță Camelia Elena 

Un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Mircea 
cel Bătrân” au participat la vizitarea 
Parlamentului European de la Bruxelles, la 
invitația doamnei europarlamentar Clotilde 
Armand. 

În cele trei zile, elevii au vizitat Casa Istoriei 

Europene, Parlamentul European și 
Parlamentarium. În toate cele trei instituții, ei 
au fost interesați să acumuleze noi informații 
despre activitatea forului legislativ european, 
dar și despre istoria Europei, în general, și a 
Uniunii Europene, în special. 

La Casa Istoriei Europene au urmărit cu 
interes, pe parcursul celor șase etaje, 

exponatele, începând cu Antichitatea, trecând 
prin istoria celor două Războaie Mondiale și 

până la procesul de reconstruire a unităţii 
continentului care a urmat,  mai ales că au 
găsit și informații despre România. Şi, etaj cu 
etaj, piesă cu piesă, muzeul te prinde ca într-
un carusel.  

Au fost văzute exponate din perioada 

tehnologiei și a știinţei, a globalizării și a 
imperialismului.  

Aici le-au fost prezentate activitatea 
Parlamentului, structura sa, activitatea 
europarlamentarilor români, urmate de un

concurs de întrebări, la care elevii au fost 
foarte activi, răspunzând corect la 
majoritatea acestora. Au urmat discuții și
întrebări ale copiilor pe diverse teme, cum ar
fi Brexit-ul, imaginea României în Europa, 
atragerea de fonduri europene în țară etc. În
continuare, a fost vizitată sala unde au loc 
ședințele în plen ale Parlamentului; grupul de
elevi a fost impresionat de importanța locului 
unde se află, au pus întrebări și au făcut 
fotografii. În Parlamentarium, Centrul pentru
vizitatori al Parlamentului European, a fost 
apreciat faptul că muzeul este interactiv, iar
dotările tehnice numeroase le-au permis să 
înțeleagă cum funcționează Parlamentul, 
cum este elaborată legislația și de ce este
importantă politica europeană. Pentru scurt
timp, elevii au putut juca roluri de 
europarlamentari cu ajutorul jocurilor 
interactive, care au fost foarte interesante și
antrenante. Ultima zi a fost dedicată vizitării 
orașului, mai ales a zonei centrale, care a 

lăsat o impresie deosebită prin clădirile 
istorice impunătoare, dar și prin numeroasele 
magazine de ciocolată.

În urma celor trei zile petrecute la Bruxelles, 
elevii noștri au rămas cu impresii frumoase, 
cu numeroase informații despre istoria și 
viața politică a Europei, instituțiile acesteia și
modul lor de funcționare, dar și cu viziunea că
doar prin colaborarea între state se pot
realiza dezvoltarea și progresul urmărite de
toate țările europene. De acum, ei vor acorda 
mai multă importanță informațiilor și știrilor 
despre Parlamentul European, deoarece au
văzut la fața locului unde și cum se iau
deciziile la nivelul Uniunii Europene.

Prin obiecte, afișe, filmuleţe, 

vizitatorii observă pofta nestăvilită 
de evoluţie și dezvoltare a 

omenirii.  

Este un muzeu care prezintă 
istoria Europei și a ideii europene, 
privite mai curând prin prisma 
vieții cotidiene a europenilor, a 
experiențelor lor.  

Unele, traumatizante, cum ar fi
războiul, lagărele de concentrare, 
Cortina de fier. Interesant a mai
fost și faptul că informațiile

despre obiectele expuse erau
prezentate audio, copiii fiind 
impresionați de tehnica folosită. A 
urmat o zi de activități în
Parlamentul European și în
Parlamentarium. 
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India 
Elevi: Popescu Alin, clasa a IX-a A 

Dinjos Lorica, clasa a IX-a A 
 

India, oficial Republica India, este o țară din sudul Asiei. India se află pe locul 7 
în ierarhia țărilor după suprafață, pe locul doi după numărul locuitorilor și este 
statul democratic cu cei mai mulți locuitori. India are o zonă de coastă cu o 
lungime de 7000 de km și granițe cu Pakistan la vest, Nepal, Republica Populară 
Chineză şi Bhutan, la nord-est, şi Bangladesh şi Myanmar la est. În Oceanul 
Indian, ea este adiacentă cu ţările insulare Sri Lanka şi Indonezia. 
 
New Delhi este capitala Republicii India și parte a metropolei Delhi. Orașul a fost 
planificat și construit pentru a deveni capitală, și a fost denumit astfel când 
trupele britanice au mutat capitala Indiei Britanice de la Calcutta aici (1911). A 
fost construit în sudul unei zone urbane mai vechi, denumită câteodată „vechiul 
Delhi” sau „vechea cetate”.  
 

A continuat să fie capitală și după retragerea trupelor britanice.  
 

Limbile vorbite  
Limbile predominante în India sunt indo-ariana (vorbită de aproximativ 74% din 
populație) și dravidiana(vorbită de aproximativ 24% din populație).  

Celelalte provin din familiile limbilor 
austro-asiatice și sino-tibetane. India 
nu are însă o limbă națională. Hindi 
are cel mai mare număr de vorbitori, 
ca urmare este limba oficială a 
guvernului. Engleza este folosită în 
domeniile businessului ,  ale 
administrației și are statutul de limbă 
oficială auxiliară, având un rol 
important în ceea ce privește educația, 
mai ales în cadrul studiilor superioare.  
Fiecare stat și regiune are una sau mai 
multe limbi oficiale, iar constituția 
recunoaște, în particular, 22 de limbi 
programate. 
 
Religiile Indiei 
În India au fost în trecut patru religii 
mai importante: hinduismul, 
budismul, jainismul, sikhismul; 
Creștinismul și islamul au apărut 
ulterior.  

La recensământul din anul 2011, s-a 
stabilit că, în ordinea numărului 
credincioșilor, pe primul loc se află 
hinduismul 79,6 %, urmat de islam 14,2 
%, creștini 2,3 %, sikism 1,9 %, budism 
0,8 % jainism 0,4 % și alte religii 0,8 %. 
 
Bindi (punctul roşu)  
Bindi este faimosul punct roşu purtat 
pe frunte de multe dintre femeile din 
India, și chiar și de bărbați. Acesta 
este un simbol religios, care are și un 
rol de ordin social.  
 
În mod tradițional, bindi (locul dintre 
sprâncene este considerat în India 
punctul înțelepciunii ascunse, unde 
toată experiența umană este adunată) 
este un fel de verighetă a femeii 
indiene căsătorite, ce se deosebește de 
cea care nu este încă soție. 
 65 
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Obiceuri  
Bariksha este momentul în care 
părinţii fetei şi-au arătat intenţiile 
oficial pentru un anumit mire, acesta 
din urmă, împreună cu familia, fiind 
de acord cu alegerea făcută. Un refuz 
în zilele ce urmează este puţin 
probabil.  
 
Tilak presupune călătoria părinţilor 
fetei acasă la băiat pentru a oficializa 
relaţia. O mare petrecere va fi 
organizată, iar cei implicaţi vor 
sărbători cu mult fast. Un număr mic 
de rude ale fetei vor fi prezente la 
această sărbătoare, undeva, nu mai 
mult de 10 persoane. Nu se va 
întâmpla prea des ca părinţii 
băiatului să facă propunerea unei 
căsătorii.  
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Sariul este compus din cinci, până la 
șase metri (în cazuri extreme, până la 
nouă metri) de pânză lungă necusută, 
dreptunghiulară, având, de multe ori, 
la un capăt o bordură lată accesorizată 
de o culoare diferită.  
 
Bucătăria indiană 
Bucătăria indiană este la fel de diversă 
ca India. Aceasta foloseşte numeroase 
ingrediente, o gamă largă de stiluri în 
prepararea mâncărurilor, tehnici de 
gătit şi prezentări ale preparatelor. De 
la salate la sosuri, de la carne la 
vegetariene, de la condimentat la 
temperat, de la pâini la deserturi, 
bucătăria indiană este invariabil 
complexă. Daal (mâncare tradiţională) 
–  nenumărate combinații de legume 
și legume, inclusiv linte, năut, cartofi 
și ceapă, adesea făcute cu unt rumenit, 
numit ghee. Daal este o parte 
importantă a mesei indiene de zi cu 
zi. Daal este una dintre cele mai mari 
surse de proteine. 

 
Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/India 

Muzica indiană 
Muzica indiană se întinde pe diferite 
tradiţii, de la cântece folk şi muzică ce 
variază de la regiune la regiune, 
muzică tribală, tradiţii clasice şi 
semiclasice şi muzică populară.  
 
Sunt recunoscute două stiluri de 
muzică clasică – stilul Hindustani, în 
nordul Indiei, şi stilul Carnatic, în sud.  
 
Fiecare are, de asemenea, instrumente 
dedicate, printre care muzica 
Hindustani foloseşte sitar, sarod, 
surbahar, bansuri, shahnai şi vioara, în 
timp ce muzicienii de stil Carnatic 
folosesc, de obicei, ca instrument 
principal veena, venu, nadasvaram, 
gottuvadyam sau vioara. 

Sari  
Sari este o îmbrăcăminte indiană 
pentru femei. Sariul este un exemplu 
pentru o îmbrăcăminte tradițională, 
care în India, Sri Lanka, Bangladeș, 
Nepal și, de asemenea, în unele zone 
din Pakistan, este încă foarte des 
purtat în viața de zi cu zi. În Pakistan, 
sariul este purtat, în principal, pentru 
ocazii speciale, cum ar fi nunți, sau 
alte sărbători, care sunt comune în 
India, Sri Lanka, Bangladesh și Nepal.  
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Mai jos, sunt redate câteva 
fotografii realizate de doamna 
dirigintă, prof. Carabă Georgiana, în 
timpul orei de limba şi literatura 
română, la clasa a IX-a A, având ca 
temă romanul „Maitreyi”, scris de 
Mircea Eliade, ocazie cu care s-a 
realizat o prezentare a istoriei şi a 
culturii indiene (14 februarie 2020). 
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India şi „Maitreyi” 
Eleva: Mîrşanu Ana Maria Simona, clasa a IX-a A 
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Deşi aflate în cantitate 
mică în organismul 
uman, oligoelementele 
sunt foarte importante 
pentru susţinerea vieţii. 
Aceşti constituenţi 
infinitezimali ai plantelor 
(cereale, legume, fructe), 
indispensabili bunei 
funcţionări a organelor 
noastre, par să acţioneze 
prin simpla lor prezenţă, 
şi nu prin cantitate. 
Fierul nu reprezintă decât 
0,006% din greutatea 
corpului, deci circa 4,2 
grame, dar aceasta nu 
înseamnă că este mai 
puţin important. Prezent 
în moleculele de 
hemoglobină, el este cel 
care duce oxigenul de la 
plămâni către ţesuturi. 
Printre rolurile acestora, 
se pot număra: protecţia 
împotriva cancerului 
(seleniul), combaterea 
cariei dentare (fluorul), 
scăderea în greutate 
(cromul). Pentru o  
bună funcţionare a 
organismului,  sunt 
necesare în jur de 20 de 
minerale, dar oamenii de 
ştiinţă consideră un 
număr de 7 ca fiind 
indispensabile: calciul, 
iodul, fierul, magneziul, 
fosforul, seleniul şi zincul.  

Rolul oligoelementelor în organism 
 

Profesor: Prundeanu Mioara 

Alte minerale necesare 
corpului sunt: clorul, 
cromul, cobaltul, cuprul, 
f luorul ,  manganul, 
molibdenul, potasiul, 
sodiul, sulful, vanadiul. 
Oligoelemente precum 
siliciul, arsenicul şi 
nichelul sunt, de 
asemenea, importante 
pentru viaţă.  

Se găseşte în ficat, carne 
roşie, gălbenuş, nuci, 
ovăz, orez brun, cartofi, 
seminţe de floarea-
soarelui, mazăre, ciuperci, 
broccoli, sparanghel, 
pătrunjel, cireşe, banane, 
avocado, prune uscate, 
stafide, cereale integrale. 
Cantităţi însemnate de 
fier, dar ceva mai greu 
asimilabile,  conţin 
rădăcina de pătrunjel, 
smochinele, stafidele, 
caisele uscate, spanacul, 
urzicile, cartofii fierţi în 
coajă, migdalele şi 
celelalte fructe cu coaja 
lemnoasă. 
 

IOD- are un rol esenţial în 

buna funcţionare a glandei 
tiroide, intrând în 
alcătuirea hormonilor 
tiroidieni (tiroxina), 
asigură sănătatea pielii, a 
părului şi a unghiilor şi 
ajută la menţinerea 
greutăţii corporale în 
limite normale. Poate fi 
procurat prin consumul de 
peşti de apă sărată, fructe 
de mare, alge marine, sau 
legume crescute în sol 
bogat în iod. 
 

ZINC - constituie 

elementul activ pentru 
circa 300 de enzime, în 
care are rol structural, 
regulator sau catalitic.  

FIER - are funcţie 

respiratorie, intrând în 
alcătuirea hemoglobinei, 
intervine în energetica 
celulară, în procesele de 
oxido-reducere şi în 
sinteza acizilor nucleici, 
susţine sistemul de 
apărare al organismului 
împotriva agresivităţii 
factorilor infecţioşi.  
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Zincul este esenţial 
pentru creştere şi 
dezvoltare, joacă un  
rol important în 
metabolismul proteinelor, 
al lipidelor, al glucidelor 
şi al acizilor nucleici, 
intrând în structura ADN, 
este crucial pentru 
menţinerea structurii şi 
integrităţii membranei 
celulare, esenţial pentru 
sistemul imunitar, având 
acţiune antiinfecţioasă  
şi antitumorală, necesar 
în procesele de 
regenerare celulară. 
 
El contribuie la structura 
normală a pielii şi la 
menţinerea sănătăţii 
acesteia, accelerând 
vindecarea rănilor, 
a c t i v e a z ă  s i n t ez a 
insulinei, precum şi 
procesele de detoxifiere 
pentru eliminarea unor 
c o m p u ş i  c h i m i c i 
poluanţi, acţionează ca 
antioxidant, neutralizând 
radicalii liberi de oxigen, 
reglează nivelul de 
vitamina A şi cantitatea 
în care aceasta este 
eliberată de ficat, ajută la 
menţinerea în bună stare 
a prostatei, important în 
dezvoltarea normală a 
creierului şi pentru 
asigurarea funcţiilor sale.  
 

SELENIU - este  

u n  m i c r o e l e m e n t 
a n t i o x i d a n t , 
anticancerigen.  În 
organism, îi revine rolul 
de a contribui la 
realizarea respiraţiei 
celulare, la protejarea 
hemoglobinei şi la 
absorbţia şi sporirea 
eficienţei vitaminei E, cu 
care acţionează sinergic. 
În plus, seleniul este 
deosebit de benefic 
pentru persoanele în 
vârstă. Acest mineral 
contribuie la menţinerea 
elasticităţii ţesuturilor, 
atenuează simptomele 
specifice menopauzei, 
potenţează tratamentele 
aplicate în bolile 
c a r d i o v a s c u l a r e . 
Necesarul de seleniu este 
satisfăcut din raţia  
 

CUPRU - intră în 

alcătuirea unor enzime 
antioxidante, participă la 
sinteza pigmenţilor din 
păr şi piele (melanine), 
intervine în formarea 
ţesutului conjunctiv de 
bază, care serveşte la 
crearea unei multitudini 
de alte ţesuturi, este 
necesar bunei utilizări a 
vitaminei C, influenţează 
funcţionarea muşchilor, a 
nervilor şi a sistemului 
imunitar, participă la 
producerea de energie şi 
contribuie la absorbţia 
fierului şi la formarea 
hemoglobinei, prevenind 
anemia, intervine în 
metabolismul glucozei şi 
al colesterolului, fiind util 
în hipercolesterolemie şi 
ateroscleroză. Se găseşte 
în ficatul de vită, cereale 
(în special grâu), fasole 
uscată, mazăre, crustacee 
şi aproape toate 
alimentele de origine 
marină. 
 

obişnuită de alimente, 
necunoscându-se cazuri 
de carenţă. În cantităţi 
mici, seleniul se găseşte 
în diferite produse, 
îndeosebi de origine 
vegetală, cum ar fi: 
germenii de cereale, 
usturoiul, ceapa, roşiile, 
tărâţele de grâu etc. 
Nivelul conţinutului în 
seleniu al diferitelor 
vegetale depinde de 
bogăţia în respectivul 
mineral a solurilor în 
care ele cresc. Există 
seleniu şi în varză, 
conopidă şi broccoli, care 
au proprietatea de a 
împiedica apariţia 
cancerului de colon şi de 
rect. Dintre produsele 
alimentare de origine 
animală, ficatul, rinichii 
şi peştele conţin seleniu. 

MANGAN - potenţează 

activitatea multor 
enzime şi a vitaminelor 
din complexul B. Are 
efect benefic asupra 
sistemului nervos, 
micşorând iritabilitatea 
şi facilitând capacitatea 
de memorare, eliberează 
organismul de agenţii 
poluanţi, participă la 
sinteza colagenului şi la 
metabolismul glucidelor, 
al steroizilor şi al câtorva 
hormoni (de exemplu cei 
tiroidieni), ajută la 
reducerea inflamaţiilor 
în artrita reumatoidă. 
Surse alimentare de 
mangan sunt cerealele şi 
seminţele uleioase. 
 

CROM - intervine în 

metabolismul glucidelor 
şi al grăsimilor, fiind 
benefic în tratarea 
diabetului (potenţează 
  

acţiunea insulinei şi 
intervine în transportul 
glucozei către celule, 
unde aceasta este 
t r a n s f o r m a t ă  î n  
energie) şi al bolilor 
cardiovasculare (prin 
creşterea nivelului de 
colesterol bun şi 
reducerea riscului 
tensiunii arteriale), 
contribuie la reducerea 
depozitelor adipoase şi 
înlocuirea acestora cu 
masă musculară, fiind 
util în tratamentul 
obezităţii şi în acţiunile 
de remodelare corporală. 
Crom găsim în carnea de 
pui, lapte, unt, orez brun, 
ouă, morcovi, salată, 
varză, ciuperci, fasole, 
păstârnac,  cartofi , 
banane, portocale, mere, 
căpşuni, crustacee, 
drojdie de bere. 

72 73 



Zincul este esenţial 
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dezvoltare, joacă un  
rol important în 
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au proprietatea de a 
împiedica apariţia 
cancerului de colon şi de 
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acţiunea insulinei şi 
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unde aceasta este 
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energie) şi al bolilor 
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înlocuirea acestora cu 
masă musculară, fiind 
util în tratamentul 
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de remodelare corporală. 
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MOLIBDEN - reglează 

metabolismul glucidelor 
şi al grăsimilor, 
contribuie, prin activarea 
unor enzime, la 
asimilarea fierului şi la 
m e t a b o l i z a r e a  ş i 
e l i m i n a r e a  u n o r 
s u b s t a n ţ e  n o c i v e 
(aldehide). Molibdenul se 
găseşte în alimente ca: 
cereale nedecorticate, 
coacăze, mazăre şi fasole. 
F i x a r e a  a c e s t u i 
oligoelement în organism 
este invers proporţională 
cu cea a proteinelor. 
 

NICHEL - este un 

microelement care 
stimulează funcţiile 
f icatulu i  ş i  a le  
 

pancreasului,  fiind 
indicat îndeosebi în 
diabetul zaharat. Conţin 
nichel fructe şi legume, 
cum ar fi: caisele, cartofii, 
ceapa, fasolea verde şi 
uscată, grâul, morcovii, 
orezul, roşiile, spanacul, 
strugurii, varza.  
 

SILICIU - este un 

microelement cu rol 
important în dezvoltarea 
sistemului osos, vascular, 
respirator şi al fibrelor 
elastice. Siliciul este 
mineralizant şi antitoxic, 
esenţial atât în procesul 
de nutriţie generală,  
cât şi în autoapărarea  
ş i  d ez i n t o x i c a r e a 
organismului.  

V A N A D I U  - 

stimulează metabolismul 
şi contribuie la creşterea 
oaselor, întărirea dinţilor, 
funcţionarea adecvată a 
tiroidei, fertilitate şi 
producţia de hormoni. 
Un rol major al 
vanadiului în organism îl 
reprezintă inhibarea 
formării colesterolului în 
vasele sanguine, putând 
preveni, în acest fel, 
atacurile de cord. Nu se 
c u n o s c  a f e c ţ i u n i 
provocate de carenţa de 
vanadiu. Ca surse 
naturale de vanadiu pot fi 
a m i n t i t e  p e ş t e l e , 
ciupercile şi cerealele 
integrale. 

Siliciul este indicat în 
arterioscleroză, în diferite 
intoxicaţii, întârzieri în 
osificare sau în dentiţie, în 
hipertensiune arterială, 
d e m i n e r a l i z ă r i  ş i 
rahitism, în astenii şi 
slăbirea generală a 
organismului, ca şi în 
diferite hemoragii, diabet, 
reumatism, tuberculoză, 
artroze, boli de piele, 
îmbătrânirea celulelor. 
Conţin siliciu produse 
p r ecu m:  c er ea le l e 
nedecorticate, pieliţele 
fructelor şi ale legumelor, 
ceapa, ciupercile, fasolea 
verde, lămâile, merele, 
păpădia, păstârnacul, 
prazul, ridichile, urzicile, 
strugurii, usturoiul, apa  
de izvor.  

COBALT - este un 

oligoelement extrem de 
i m p o r t a n t  p e n t r u 
organism. Împreună cu 
fierul şi cuprul intervine 
în procesul de formare a 
hematiilor (globulele 
roşii din sânge). De 
asemenea, cobaltul face 
parte din molecula 
vitaminei B12 şi ajută la 
stimularea ADN-ului şi la 
reglarea tensiunii 
arteriale. Lipsa cobaltului 
poate avea drept 
consecinţă disfuncţii  
ale sistemului nervos  
şi anemie.  

Aceste simptome pot fi 
tratate şi cu ajutorul 
vitaminei B12, nu numai 
c u  a d m i n i s t r a r e a 
suplimentelor de cobalt. 
Cele mai bune surse 
naturale de cobalt sunt: 
carnea, rinichii, ficatul, 
stridiile şi scoicile. De 
asemenea, o cantitate 
importantă de cobalt se 
găseşte în laptele 
proaspăt muls, consumat 
crud.  
 
Alte surse de cobalt sunt: 
spanacul, varza, fasolea, 
caisele, smochinele, 
perele şi algele marine. 
Pentru a beneficia din 
plin de acest preţios 
mineral, este foarte 
important ca aceste 
alimente să fie 
consumate proaspete, 
deoarece prin preparare 
termică se pierd peste 
50% din cantităţile de 
cobalt conţinute iniţial. 

 
FLUOR - participă la 

formarea oaselor şi a 
smalţului dentar, este 
esenţial în timpul 
procesului de vindecare. 
Deficitul de fluor din 
organism favorizează 
apariţia cariilor dentare. 
Surse de fluor sunt: peşte, 
nuci, ficat, carne de vita, 
carne de oaie, migdale, 
morcovi, legume cu 
frunze verzi. 
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MOLIBDEN - reglează 

metabolismul glucidelor 
şi al grăsimilor, 
contribuie, prin activarea 
unor enzime, la 
asimilarea fierului şi la 
m e t a b o l i z a r e a  ş i 
e l i m i n a r e a  u n o r 
s u b s t a n ţ e  n o c i v e 
(aldehide). Molibdenul se 
găseşte în alimente ca: 
cereale nedecorticate, 
coacăze, mazăre şi fasole. 
F i x a r e a  a c e s t u i 
oligoelement în organism 
este invers proporţională 
cu cea a proteinelor. 
 

NICHEL - este un 

microelement care 
stimulează funcţiile 
f icatulu i  ş i  a le  
 

pancreasului,  fiind 
indicat îndeosebi în 
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intoxicaţii, întârzieri în 
osificare sau în dentiţie, în 
hipertensiune arterială, 
d e m i n e r a l i z ă r i  ş i 
rahitism, în astenii şi 
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COBALT - este un 

oligoelement extrem de 
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caisele, smochinele, 
perele şi algele marine. 
Pentru a beneficia din 
plin de acest preţios 
mineral, este foarte 
important ca aceste 
alimente să fie 
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deoarece prin preparare 
termică se pierd peste 
50% din cantităţile de 
cobalt conţinute iniţial. 

 
FLUOR - participă la 

formarea oaselor şi a 
smalţului dentar, este 
esenţial în timpul 
procesului de vindecare. 
Deficitul de fluor din 
organism favorizează 
apariţia cariilor dentare. 
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nuci, ficat, carne de vita, 
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O interacţiune sau forţă fundamentală 
este mecanismul prin care particulele 
interacţionează şi care nu poate fi 
exprimat prin alte mecanisme. Orice forţă 
poate fi exprimată prin aceste patru tipuri 
de interacţiuni. 

Conform fizicii moderne, există 4 forţe 
fundamentale care controlează toate 
tipurile de interacţiuni descoperite în 
Univers. Prima şi cea mai uşor 
observabilă forţă este gravitaţia. Este o 
forţă de atracţie, care se manifestă între 
toate entităţile care au masă proprie. 
Pentru ca efectele gravitaţiei să se facă 
simţite, un obiect trebuie să se afle în 
apropierea unui corp foarte masiv, 
asemenea stelelor, planetelor sau 
sateliţilor naturali ai planetelor, din 
cadrul sistemului nostru solar.  

Unificarea interacțiunilor din natură 
Profesor: Grațianu Adrian 

A doua forţă fundamentală este, de fapt, 
rezultatul unificării a două fenomene 
extrem de cunoscute - electricitatea şi 
magnetismul. James Maxwell a observat 
că electricitatea şi magnetismul sunt 
două manifestări ale aceluiaşi lucru şi a 
unificat forţele electrice şi magnetice, în 
1864, dând naştere conceptului de 
electromagnetism. Noua forţă, forţa 
electromagnetică, este forţa responsabilă 
pentru transmiterea luminii şi a celorlalte 
tipuri de radiaţie ale spectrului 
electromagnetic.  

Forţa nucleară slabă, responsabilă pentru 
fenomenul de descompunere radioactivă, 
este a treia forţă fundamentală, conform 
modelului ştiinţific acceptat în fizica 
modernă. Forţa nucleară slabă este, în 
fapt, o forţă de contact, ceea ce înseamnă 
că acest tip de forţă îşi face simţită 
prezenţa atunci când două particule 
elementare sunt în contact sau la o 
distanţă foarte mică una de cealaltă.  

Forţa nucleară slabă, responsabilă pentru 
fenomenul de descompunere radioactivă, 
este a treia forţă fundamentală, conform
modelului ştiinţific acceptat în fizica
modernă. Forţa nucleară slabă este, în 
fapt, o forţă de contact, ceea ce înseamnă 
că acest tip de forţă îşi face simţită 
prezenţa atunci când două particule
elementare sunt în contact sau la o 
distanţă foarte mică una de cealaltă.  

În fine, forţa nucleară tare, cea mai 
puternică dintre cele 4 forţe fundamentale 
şi care acţionează pe distanţe extrem de 
mici, este forţa care ţine alături, în cadrul
nucleului atomic, protonii, neutronii şi 
alte particule subatomice. 

Comunitatea oamenilor de ştiinţă 
împărtăşeşte, încă din vremea lui 
Einstein,credinţa că forţele fundamentale 
observabile în natură au existat în 
momentele de început ale Universului, 
sub forma uneia singure, din care au 
evoluat, pe parcurs, celelalte. Această 
teorie extrem de complexă, care de mai 
bine de 50 de ani a rămas la stadiul de 
deziderat, ar trebui să explice cum forţele
fundamentale mai sus menţionate pot fi 
exprimate ca manifestări diferite ale 
aceluiaşi fenomen.

James Maxwell a făcut primul pas în 
direcţia unificării forţelor, găsind o formă
matematică pentru observaţiile practice 
care indicau faptul că electricitatea şi 
magnetismul sunt faţete aparent distincte 
ale aceluiaşi fenomen. Au trecut apoi mai 
bine de 100 de ani până când s-a dovedit
că forţa electromagnetică şi cea nucleară
slabă sunt, de asemeni, manifestări 
diferite ale unei realităţi unice mai 
complexe. 

A doua forţă fundamentală este, de fapt, 
rezultatul unificării a două fenomene 
extrem de cunoscute - electricitatea şi 
magnetismul. James Maxwell a observat 
că electricitatea şi magnetismul sunt 
două manifestări ale aceluiaşi lucru şi a 
unificat forţele electrice şi magnetice, în 
1864, dând naştere conceptului de 
electromagnetism. Noua forţă, forţa 
electromagnetică, este forţa responsabilă 
pentru transmiterea luminii şi a celorlalte 
tipuri de radiaţie ale spectrului 
electromagnetic.  76 77 
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Acest lucru s-a întâmplat în 1973, când s-a 
născut conceptul de forţă electroslabă. 
Începând de atunci, fizicienii au încercat, 
fără succes, să unifice forţa nucleară tare 
cu forţa electroslabă. O asemenea 
realizare ştiinţifică ar fi un imens pas 
înainte, pe care comunitatea ştiinţifică 
l-ar face spre înţelegerea originilor 
Universului.  

Teoria Marii Unificări reprezintă familia 
de teorii ce unifică cele trei forţe 
negravitaţionale - tare, electromagnetică 
şi slabă -  într-un singur formalism 
teoretic. Mergând mai departe, pentru 
a unifica cele trei forţe negravitaţionale 
cu gravitaţia, se spera că se va ajunge 
la o Teorie a Totului, ce va unifica cele 
patru forţe. 

Mulţi fizicieni consideră că teoria M, cu 11 
dimensiuni, numită şi Teoria Stringurilor, 
este Teoria completă a Totului, sau, cel 
puţin, reprezintă un pas înainte pentru a 
rezolva una dintre cele mai mari întrebări 
ale fizicii. 

Şi, totuşi, rămâne acel grad de 
incertitudine. Există mai multe opinii în 
privinţa unei teorii unificate complete. Fie 
se va descoperi, fie vom ajunge să ne dăm 
seama că nu există, ci sunt doar 
succesiuni de teorii care vor descrie 
universul din ce în ce mai exact. 
Universul continuă să ne uimească şi, 
evident, ştim prea puţine. Poate mult prea 
puţine pentru a oferi o Teorie a Totului. 

O teorie unificatoare nu va însemna că 
vom afla totul, ci abia vom porni la drum, 
punându-ne, din nou, alte întrebări. Şi, 
probabil, va reprezenta baza pe care ne 
vom clădi cunoaşterea noastră viitoare. 
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Fii inteligent... Fii bun la… 
matematică 
Două mii douăzeci - 2020 

 
Profesor: Drăgan Marius 

2020 este un număr compus, descompunerea 

în factori primi:   2020 = 22 ∙ 5 ∙ 101 . 

 

Are 12 divizori, care sunt următorii: 

1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 202, 404, 505, 1010, 

2020 

 

Sumele divizorilor mai mici ca numărul 

însuși: 

1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 101 + 202 + 404 + 

505 + 1010 = 2264 

 

Descompunerea într-o sumă de numere 

naturale consecutive: 

2020 = 402 + 403 + 404 + 405 + 406 

2020 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 

255 + 256 

2020 = 31 + 32 + 33 +  .  .  .  + 68 + 69 + 70 

 

Cum se mai poate scrie acest număr? 

 

Suma pătratelor a două numere naturale 

(două posibilități) 

2020 =  

2020 =  

Diferența pătrarelor a două numere 

naturale (două posibilități) 

2020 =  

2020 =  

 

Suma pătratelor a trei numere naturale  

(o singură posibilitate) 

2020 =  

 

 

2 216 42

2 224 38

2 2506 504

2 2106 96

2 2 218 20 36 

Suma pătratelor a patru numere naturale: 

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 = a 

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

 

2 2 2 22 4 8 44  

2 2 2 22 4 20 40  

2 2 2 22 12 24 36  

2 2 2 23 7 21 39  

2 2 2 23 9 9 43  

2 2 2 23 9 29 33  

2 2 2 24 8 28 34  

2 2 2 24 14 28 32  

2 2 2 25 5 11 43  

2 2 2 25 5 17 41  

2 2 2 25 23 25 29  

2 2 2 27 11 13 41  

2 2 2 27 11 25 35  

2 2 2 27 13 29 31  

2 2 2 27 15 15 39  

2 2 2 27 17 29 29  

2 2 2 27 21 21 33  

2 2 2 28 10 16 40  

2 2 2 28 16 16 38  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

 

Sume și diferențe de pătrate:  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2 2 2 28 16 26 32  

2 2 2 28 20 20 34  

2 2 2 29 11 27 33  

2 2 2 29 15 25 33  

2 2 2 211 13 19 37  

2 2 2 211 21 27 27  

2 2 2 211 23 23 29  

2 2 2 212 12 24 34  

2 2 2 212 16 18 36  

2 2 2 212 20 24 30  

2 2 2 213 13 29 29  

2 2 2 213 19 23 31  

2 2 2 214 16 28 28  

2 2 2 214 20 20 32  

2 2 2 215 15 27 29  

2 2 2 215 21 25 27  

2 2 2 216 16 22 32  

2 2 2 217 19 23 29  

2 2 22 45 3 

2 2 210 44 4 

2 2 214 43 5 

2 2 226 37 5 

2 2 230 34 6 

2 2 225 38 7 

2 2 222 40 8 

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

 

Sume și diferențe de puteri: 

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

 

2 2 226 38 10 

2 2 220 42 12 

2 2 233 34 15 

2 2 226 40 16 

2 2 230 38 18 

2 2 234 35 19 

2 2 222 44 20 

2 2 230 43 27 

2 2 234 42 30 

2 2 238 40 32 

8 2 32 6 12 

5 4 105 3 2 

4 5 5 75 4 3 2  

4 3 87 5 2 

3 2 27 41 2 

3 3 2 211 9 7 3  

3 3 3 4 212 6 4 2 2   

3 2 313 13 2 

3 4 3 515 6 3 2  
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Scrierea numerelor naturale folosind cifrele 

numărului 2020 în această ordine: 

1 = (2 + 0) : (2 + 0) 

2 = 2 + 0 + 2 ∙ 0 

3 = (2 + 0) : 2 + 0 

4 = 2 + 0 + 2 + 0 

5 = 2 + 0! + 2 + 0 

6 = 2 + 0! + 2 + 0! 

7 = (2 + 0!)! + 2 – 0! 

8 = (2 + 0!)! + 2 + 0 

9 = (2 + 0!)! + 2 + 0! 

10 = 2 ∙ ((0! + 2)! – 0!) 

11 = 2 ∙ (0! + 2)! – 0! 

12 = 2 ∙ (0! + 2)! + 0 

13 =  2 ∙ (0! + 2)! + 0! 

14 = 2 ∙ ((0! + 2)! + 0!) 

 

Cu foarte multe operații aritmetice: 

2020 = 2 ∙ 5 + 3 : (2 – 3 : 2) – 8 : (3 – 8 : 3) + 

15 : (4 – 15 : 4) – 24 : (5 – 24 : 5) + 35 : (6 – 

35: : 6) – 48 : (7 – 48 : 7) + 63 : (8 – 63 : 8) + 

80 : (9 – 80 : 9) + 99 : (10 – 99 : 10) 
 

2020 = 4 ∙ (7 ∙ 9 : (8 – 7 ∙ 9 : 8) + 1) 
 

2020 = 100 + 5 ∙ 7 : (6 – 5 ∙ 7 : 6) + 8 ∙ 10 : (9 

– 8 ∙ 10 : 9) + 9 ∙ 11 : (10 – 9 ∙ 11 : 10) 

 

Cu cifre latine:  MMXX 

 

Cu puteri, pe scurt:   2020 = (114 – 94) : 22 . 

 

Cu puterile lui 2: 

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  
 

Cu puterile lui 3: 

2020 =  
 

Printre numere pitagorice:  

 

  

 

 

 
 

Cu ajutorul factorialelor: 

2020 = 4! ∙ 5! – 6! – 5! – 4! + 3! – 2!  

2020 = 2 ∙ 6! + 4 ∙ 5! + 3 ∙ 4! + 4 ∙ 3! + 2 ∙ 2! 

2020 = 2 ∙ 6! + 4 ∙ 5! + 4 ∙ 4! + 3! – 2!  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  

2020 =  
 

Printre fracții egiptene: 

     

    

 

10 9 8 7 6 5 22 2 2 2 2 2 2     

10 9 8 7 6 5 4 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2       

11 4 3 22 2 2 2  

11 5 22 2 2 

7 5 4 2 03 3 3 3 3 3    

2 2 22020 400 1980 

2 2 22020 868 1824 

2 2 22020 1212 1616 

2 2 22020 1344 1508 

2 2 22020 2525 1515 

10! 9! 2 8! 2 7! 2 6! 4 5! 3 4! 3! 2!            

2020 10! 9! 2 8! 7! 6! 2 5! 2 4! 2 3!           

24! 4!

3! 21! 3!




30! 5!

2! 3! 27! 2! 3!


  

14! 6!
2!

5! 9! 3! 3!
 

 

25! 13!
3!

3! 22! 3! 10!
 

 

1 1 1

2020 2420 12220
 

1 1 1

2020 1620 8181
 

1 1 1 1

2020 1900 818100 30780
  

1 1 1 1

2020 388 940512 480
  

1 1 1 1 1
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În plus, care nu mai este matematică, doar puțină „logică”: 

Dacă : : 

ma + ma = mama 

ta  + ta   = tata 

ba + ba  = baba 

zi + zi  =  zizi 

Pom + Pom = PomPom 

bon + bon = bonbon  

 

Completare: 

 

Atunci: 

2 + 2  =  22 

 

19 + 19 = 1919 

 

și 

20 + 20 = 2020 ? 

 

Găsiți numerele naturale x, y și z , pentru care avem: 

xy + yz + xz = 2020  x2 + y2 + z2 = 2201   

 

Surse:  

Satu Mare revista Szatmárnémeti, 2020. január 25. 
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Ca y est, le carnaval est 
de retour! Des festivités 
qui donnent couleur et 
gaieté aux grises journées 
d'hiver. Entre crêpes et 
déguisements, c'est la 
fête des enfants, mais 
aussi des adultes qui 
m a i n t i e n n e n t  d e s 
traditions nous venant du 
Moyen-Age. Le carnaval 
se vit à la maison, à 
l'école, et dans la rue! 
Dans certaines villes, la 
tradition du carnaval est 
particulièrement vivante 
et cela vaut la peine de se 
déplacer pour le voir en 
famille. 
 
Les carnavals sont un 
type de fête relativement 
répandu en Europe et en 
Amérique. Ils consistent 
généralement en une 
période où les habitants 
de la ville sortent 
déguisés, masqués et se 
retrouvent pour chanter, 
danser, faire de la 
musique dans les rues, 
jeter des confettis et 
serpentins, défiler, 
éventuellement autour 
d’une parade. 

La période des carnavals en France 
Profesor: Arthur Măldărășanu        

Origine 
Le substantif masculin 
«carnaval» apparaît sous 
cette forme en français, 
en 1549, pour exprimer  
le sens de «fête donnée 
pendant la période du 
carnaval». Il a pour 
o r i g i n e  l e  m o t 
carnelevare, un mot latin, 
formé de carne «viande» 
et levare «enlever».  
Il signifie, donc, 
littéralement, «enlever  
la viande». 
 

Périodes du carnaval 
D'après le calendrier 
religieux, le carnaval 
débute à l'Épiphanie  
(le 6 janvier), date qui 
marque la fin des fêtes de 
Noël et s'arrête le mardi 
gras, veille du début de la 
période de carême.  
 
 Date du début des 

carnavals 
La période des carnavals 
commence après la 
célébration de l’Épiphanie, 
fête chrétienne qui célèbre 
le Messie venu et incarné 
dans le monde et qui reçoit 
la visite et l'hommage des 
rois mages. La fête a lieu le 
6 janvier. 

Travestissements 
Les masques prennent les 
caractéristiques des êtres 
surnaturels qui sont les 
démons et les esprits des 
éléments de la nature. 
 

Significations du 
carnaval 
Traditionnellement, dans 
le christianisme, le 
carnaval marque la 
dernière occasion de 
célébration des aliments 
gras et autres avant le 
début du Carême. La 
période entre le début du 
Carême et Pâques 
(autrement dit la durée du 
Carême), selon le 
calendrier de l'Église, est 
de quarante jours. 
T r a d i t i o n n e l l e m e n t , 
pendant le Carême, 
aucune fête ne doit avoir 
lieu, et les gens doivent 
s'abstenir de manger des 
aliments riches, tels que 
la viande, les produits 
laitiers, les graisses et le 
sucre. Les quarante jours 
du Carême, rappellent le 
récit biblique des 
quarante jours que Jésus 
a passé dans le désert, 
servent à marquer une 
certaine période où le 
croyant chrétien se 
tourne vers Dieu et la 
discipline religieuse. 

Le Carême est la période 
de 40 jours qui précède le 
jour de Pâques, 
événement central du 
christianisme. Il rappelle 
les 40 jours que Jésus a 
passés au désert. Il 
commence le mercredi 
des Cendres et s’achève 
au jour de Pâques. C'est 
un temps de jeûne et de 
conversion. Il commence 
en 2018 le 14 février. 
 

Carnavals célèbres 
Les plus célèbres 
carnavals en Frances 
sont ceux de Nice, 
Nantes, Dunkerque et 
A n n e c y .  D ’ a u t r e s 
carnavals ont lieu en 
France pendant la 
période  27 janvier et 13  
 

mars parmi lesquels ceux 
de Granville, Mulhouse, 
Colmar, Albi, Bailleul, 
Cholet, Strasbourg ou 
même à Paris.  
 

Les carnavals peuvent 
prendre diverses formes:   
 Bals masqués ou 

Mascarades 
 Cavalcades (défilés de 

cavaliers) 
 Défilés 
 

I/ Le carnaval de Nice 
      C’est le premier 
carnaval de France. Il se 
déroule chaque hiver à 
Nice, au mois de février 
durant deux semaines. 
C ’ e s t  u n e  f ê t e 
emblématique pour la 
ville de Nice.  
 

Traditions du carnaval de 
Nice: 
 La bataille de fleurs (le 

mimosa, le lys, les 
marguerites). Sur 
chaque char, des 
mannequins costumés 
lancent de 80 à 100.000 
fleurs au public ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le char du roi (Jacques 
Chirac - 2006)  
 
 Le roi du carnaval - 

avant le début du 
carnaval, Sa Majesté 
Carnaval arrive sur la 
place Masséna afin 
d'annoncer l'ouverture 
de cette période de fête 
en prenant les clés de 
la ville.  
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II/ Le Carnaval de 
Dunkerque  
Du 25 janvier au 1 mars 
2020, le Carnaval de 
Dunkerque est le plus 
ancien et le plus célèbre 
du Nord de la France. 
Pendant trois mois, la 
ville vit la saison du 
carnaval, au rythme des 
fêtes. Le Carnaval de 
Dunkerque est connu 
pour ses bals et les 
célèbres "bandes" : des 
défilés costumés avec 
jets de harengs ou de 
bonbons et rigodon final. 
Les géants de Dunkerque 
sont aussi très attendus, 
avec les personnages 
traditionnels : Reuze 
papa, Reuze Maman, les 3 
enfants et les 6 gardes. Le 
Carnaval de Dunkerque 
est une manifestation 
populaire, fortement 
ancrée dans la tradition. 

III/ Le carnaval de 
Nantes 
C’est le second carnaval 
de France. Il se déroule 
sur une semaine et 
débute par le défilé du 
dimanche  après-midi.  Il 
est suivi du Carnaval des 
Enfants le mercredi après
-midi et se termine par la 
parade nocturne le 
samedi en soirée. 
 

Traditions du carnaval 
de Nantes: 
 Élection du roi et de la 

reine du carnaval 
 
L’apparition des „Grosses 
Tetes” - un thème est mis 
à l’honneur et célébré 
autour de plusieurs défilés 
pendant lesquels les 
célèbres «Grosses Têtes» 
font leur apparition. 

IV/ Le carnaval vénétien d’Annecy 
C’est un spectacle extraordinaire de costumes et de 
masques. Le carnaval a lieu au début du mois de mars . 
Trois jours durant (du 6 au 8 mars), des masques vénitiens 
vont défiler dans les rues de la vieille ville. 
 
La plupart des participants ont réalisé eux-mêmes leurs 
costumes. Ce sont très souvent des habitués qui ont déjà 
participé au carnaval de Venise ou a celui de Paris. 

Le défilé des enfants  Le défilé du dimanche  après-midi 

La parade nocturne  
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V/ Le carnaval de Paris 
Le Carnaval de Paris est 
une fête populaire 
parisienne succédant à la 
Fête des Fous, laquelle 
prospérait depuis au 
moins le xie siècle 
jusqu'au xve siècle. Paris 
renoue avec une tradition 
ancienne, celle pour les 
Parisiens de défiler le 
Dimanche gras - la 
promenade du bœuf gras 
- autrement dit le dernier 
dimanche avant le 
Carême ! 
 

L e s  m o m e n t s 
traditionnels de sorties 
de cortèges du Carnaval 
de Paris sont: 
 Les jours gras: ce sont 

«les derniers jours du 
carnaval» dont parle 
D u l a u r e .  I l s 
commencent au xviiie 
siècle le jeudi gras et 
finissent le mardi gras. 
Au xixe siècle ils vont 
se restreindre aux seuls 
dimanche-lundi-mardi 
gras. C'est le moment 
de la sortie de la 
Promenade du Bœuf 
Gras. 

 

Le Bœuf Gras caricaturé 
par Caran d'Ache dans Le 
Figaro en 1903. 
 
Vaugirard 1er, le Bœuf 
Gras de la Rive Gauche 
(abattoirs de Vaugirard), 
vedette du défilé du 
dimanche gras69 10 
février 1907. 
 
Vingt-et-un jours après 
Mardi Gras, le jeudi de la 
Mi-Carême. La Mi-
Carême est également 
appelée la Fête des 
blanchisseuses, car c'est 
le jour de leur fête et du 
défilé de leurs reines et 
de la reine des 
blanchisseuses. À celles
-ci succèdent à partir 
des dernières années du 
xixe siècle les reines 
i s s u e s  d ' a u t r e s 
corporations. 
 

Sources:  
 h t t p s : / /

www.familiscope.fr/
dossiers/les-plus-beaux
-carnavals-de-france/ 

 https://fr.wikipedia.org/
wiki/Carnaval_de_Paris 
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se restreindre aux seuls 
dimanche-lundi-mardi 
gras. C'est le moment 
de la sortie de la 
Promenade du Bœuf 
Gras. 

 

Le Bœuf Gras caricaturé 
par Caran d'Ache dans Le 
Figaro en 1903. 
 
Vaugirard 1er, le Bœuf 
Gras de la Rive Gauche 
(abattoirs de Vaugirard), 
vedette du défilé du 
dimanche gras69 10 
février 1907. 
 
Vingt-et-un jours après 
Mardi Gras, le jeudi de la 
Mi-Carême. La Mi-
Carême est également 
appelée la Fête des 
blanchisseuses, car c'est 
le jour de leur fête et du 
défilé de leurs reines et 
de la reine des 
blanchisseuses. À celles
-ci succèdent à partir 
des dernières années du 
xixe siècle les reines 
i s s u e s  d ' a u t r e s 
corporations. 
 

Sources:  
 h t t p s : / /

www.familiscope.fr/
dossiers/les-plus-beaux
-carnavals-de-france/ 

 https://fr.wikipedia.org/
wiki/Carnaval_de_Paris 
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Schiţe (I) 
Eleva: Marchidan Nicoleta, clasa a X-a E 

Coordonator: prof. Mîrşanu Mădălina 

Schiţe (II) 
Eleva: Ioniţă Andra, clasa a IX-a A 
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Scurt istoric al Colegiului Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” 
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Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, amplasat în sectorul 1 al capitalei, pe strada 
Feroviarilor, nr.37, funcţionează în actuala clădire de mai bine de 20 de ani, deși unitatea 
şcolară are o tradiție mult mai veche. 
 

Din anul 1966, până în prezent, liceul a purtat mai multe denumiri și a funcționat în diverse 
locații. În anul 2010 a căpătat denumirea actuală, conform Ordinului Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5375/06.10.2010, transformându-se din Grup Şcolar 
Industrial Construcţii Căi Ferate Bucureşti, în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”. 
 

De-a lungul timpului, prin eforturile susținute ale conducerii, școala a suferit o serie de 
transformări benefice, ajungând să dețină numeroase săli de clasă, cabinete și  laboratoare. 
De asemenea, elevii colegiului se pot bucura de sală și teren de sport,  ateliere pentru 
practică și  mașini pentru conducere auto. 
 

În plus, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” deține  parteneriate  cu agenți economici 
importanţi, în vederea instruirii practice a elevilor de liceu, dar și de școală profesională. 
Elevii claselor de școală profesională, profil mecanică, beneficiază, gratuit, și de 
posibilitatea obținerii permisului auto, categoria B. 
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