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Expresia de origine latină Nihil Sine Deo, însemnând Nimic fără Dumnezeu este deviza Casei Regale 
de Hohenzollern - Sigmaringen, fiind o emblemă de onoare și reprezentativitate pentru România. 
Această expresie este semnificativă pentru păstrarea valorilor de înaltă ținută etică, spirituală și 
civică și face trimitere la valori precum adevărul, dreptatea și demnitatea. Odată cu domnia regelui 
Carol I, dictonul latin a apărut și în heraldica românească, pe prima stemă a României, pe o panglică 
albastră, era înscris Nihil sine Deo ca deviza a ţării.  
 
Acum 100 de ani, românii au reușit să realizeze un vis aparent imposibil: unirea Basarabiei cu 
România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final 
unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 
1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele 
evenimente, sărbătorim Centenarul Marii Uniri. 
 
A fi uniți nu înseamnă a fi toți la fel, ci a defini și păstra valorile comune. Moștenirea pe care au lăsat-
o înaintașii noștri nu trebuie doar omagiată, ci și asumată ca o datorie pe care o avem cu toții în 

vederea păstrării unui stat democratic, unitar și tolerant față de toate etniile, credințele și clasele 
sociale. 
 

După 100 de ani de la acest eveniment din istoria țării, elevii pot înțelege că anumite valori comune 
au făcut posibilă Marea Unire: tenacitatea liderilor politici de la acea vreme, efortul susținut al 
românilor, credința lor că trebuie să trăiască într-un singur stat, rațiunea românilor de a căuta cele 
mai bune soluții pentru concretizarea aspirațiilor comune.  
 
„Problema care se pune azi României, e înfricoșător, dar simplu; sau România pricepe datoria pe care 
i-au creat-o evenimentele în curs, și-atunci istoria ei abia începe, iar viitorul ei va fi o răzbunare 
prelungită și măreață a umilințelor ei seculare; sau România, mioapă la tot ce e „mâine”, cu ochii 
mari deschiși la tot ce e „azi” nu pricepe și înlemnită stă pe loc, și atunci istoria ei va înfățișa pentru 
vecie exemplul unic și mizerabil, al unei sinucideri viețuite.” 

Nicolae Titulescu, 3 mai 1915 
 
 
 

Director, 

Prof. Ing. Nicoleta Gaidoș 

Scurt istoric al 
Colegiului Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” 
 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” este 
amplasat în sectorul 1 și deși în actuala clădire 
funcţionează de 21 ani, unitatea școlară este 
mult mai veche. 
 
În anul 1966 ia fiinţă Liceul Industrial de 
Transporturi (L.I.T.) aparţinând Ministerului 
Transporturilor cu sediul în Calea Griviţei nr. 
31. Unitatea funcţionează sub această 
denumire și în această locaţie până în anul 
1974 când se împarte în Grup Şcolar 
Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri „Aurel 
Vlaicu”, cu sediul în strada Expresului nr. 1 și în 
Grupul Şcolar Auto București cu sediul în 
Bulevardul Păcii nr. 391. 
 
Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, 
Poduri „Aurel Vlaicu cuprindea Liceul Industrial 
nr. 10 și Şcoala Profesională nr. 38, care 
funcţionează în această formă până în anul 
1990, când se transformă din nou în Grup Şcolar 
Industrial Construcţii Căi Ferate cu sediul în 

strada Feroviarilor nr. 37, unde funcţionează și 
în prezent și Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” cu 
sediul în strada Expresului nr. 1. 

Şcoala s-a evidenţiat prin formarea multor 
specialiști în domeniile mecanică și construcţii, 
începând de la muncitori până la ingineri  
și profesori. Valorile dominante promovate de 
școala noastră sunt: egalitarism, cooperare, 
muncă în echipă, respect reciproc, atașamentul 
faţă de copii, respectul pentru profesie, 
libertate de exprimare, receptivitate la nou, 
creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 
 
Normele valorice, credinţele conducătoare 
privind conceptele fundamentale ale școlii sunt 
cuprinse în R.O.I., elaborat pe baza 
„Regulamentului de organizare și funcţionare a 
unităţilor din învățământul preuniversitar de 
stat a legilor de bază și privește atât activitatea 
elevilor cat și a cadrelor didactice. 

 
În ceea ce privește climatul organizaţiei 
școlare, s-ar putea aprecia ca fiind un climat 
deschis, caracterizat prin dinamism și un grad 
înalt de angajare a membrilor instituţiei școlare; 
relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, 
colegiale, de respect și de sprijin reciproc. 
 
Elevii provin dintr-un mediu eterogen, școala 
confruntându-se și cu unele probleme sociale ale 
elevilor (de tipul: părinți șomeri, copii orfani de 
unul sau ambii părinţii, copii cu părinţi plecaţi în 
străinătate ). În anul 2010 prin O.M.E.C.T.S. Nr. 

5375/2010 , Grupului Şcolar Industrial Construcţii 
Căi Ferate își schimbă denumirea în Colegiul 
Tehnic „Mircea cel Bătrân. 

Nihil sine Deo 
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Un secol de la 
Marea Unire 
 

Elev: Vlad Maria, clasa a XII-a B  
Profesor: Anca Ionescu 

 
4/17 ianuarie 1918  
Apare, la Paris, primul număr din 
publicația săptămânală “La Roumanie” 
care avea drept scop sprijinirea, în 
emigrație, în plan publicistic și diplomatic 
a revendicărilor românești. 
 

28 ianuarie/ 10 februarie 1918  
România acceptă începerea tratativelor de 
pace cu Puterile Centrale. 
 

29 ianuarie/ 11 februarie 1918  
Se formează un nou guvern, în frunte cu 
generalul Alexandru Averescu, având ca 
principal obiectiv tergiversarea, pe cât 
posibil, a încheierii păcii cu Puterile 
Centrale și crearea unor premise 
favorabile obținerii unei păci onorabile. 
 

11/24 februarie 1918  
Plenipotențiarii Puterilor Centrale impun 
primului ministru, generalul Alexandru 
Averescu, trei condiții principale ale 
încheierii păcii: cedarea întregului 
teritoriu al Dobrogei, până la Dunăre, 
importante rectificări de frontieră în zona 
Porților de Fier, în Valea Jiului și între 
Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, 
precum și grele concesiuni economice.  
 

20 februarie/5 martie 1918  
Se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar 
de pace între România și Puterile Centrale, 
pe baza căruia încep la București, la  
9/22 martie, tratativele în vederea 
încheierii păcii, pe următoarele baze: 
cedarea Dobrogei până la Dunăre,  
 

Puterile Centrale urmând să amenajeze 
un drum comercial între România și 
Constanța; rectificări de frontieră în 
favoarea Austro-Ungariei; impunerea 
unor grele condiții economice etc. 
 
3/ 16 martie 1918 
Bălți. Adunarea generală a zemstvei din 
districtul Bălți adoptă, în unanimitate, o 
moțiune în care se spune “Proclamăm 
astăzi în mod solemn (…) în fața lui 
Dumnezeu și a întregii lumi, că cerem 
unirea Basarabiei cu Regatul României 
sub al cărei regim constituțional și sub 
ocrotire legilor ei (…) vedem siguranța 
existenței noastre naționale și a 
propășirii economice”. 
 
5/18 martie 1918 
Demisia guvernului condus de generalul 
Alexandru Averescu. Regele Ferdinand îl 
însărcinează pe Alexandru Marghiloman 
cu formarea unui nou guvern, cu speranța 
că șeful conservatorilor, grație încrederii 
ce inspira Puterilor Centrale, va putea 
încheia o pace în condiții mai ușoare. 
 

9/22 martie 1918  
Încep tratativele de pace de la Cotroceni 
între România și Puterile Centrale. 
 

9/22 aprilie 1918  
Decret regal de ratificare a Hotărârii de 
unire a Basarabiei cu România, semnat de 
Ferdinand I, regele României,și 
contrasemnat de Alexandru Marghiloman, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
 
24 aprilie/7 mai 1918 
Semnarea Tratatului de pace de la 
București și a anexelor sale dintre 
România, pe de o parte, și Germania, 
Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia, pe de 
altă parte. 

România era nevoită să cedeze Dobrogea, 
care urma să fie anexată de Bulgaria, să 
accepte rectificări de frontieră în Carpați, în 
favoarea Austro-Ungariei (prin care se 
cedau teritorii însumând 5.600 kmp, cu o 
populație de 724.957 locuitori), să 
demobilizeze armata, menținându-se 
numai patru divizii cu efective complete și 
8 divizii cu efective de pace (20.000 de 
infanteriști, 3.200 de cavaleriști și 9.000 de 
artileriști) și să încheie convenții 
economice (agricolă, a petrolului, a 
pădurilor etc.), prin care, în fapt, se instituia 
monopolul Germaniei asupra principalelor 
bogății ale țării. Regele Ferdinand I refuză, 
în ciuda presiunilor Puterilor Centrale, să 
sancționeze Tratatul.  
 
22 iunie/5 iulie 1918 
Se înființează, la Washington, din 
inițiativa lui Vasile Stoica, Liga națională 
română, cu scopul de a face propagandă 
în jurul problemei românești; la 13 
septembrie, fuzionează cu Comitetul 
național român. 

6/19 iulie 1918  
Se constituie în Italia, la Cittaducale, 
“Comitetul de acțiune al românilor din 
Transilvania, Banat și Bucovina”, sub 
conducerea profesorului Simion 
Mândrescu, cu scopul de a organiza pe 
prizonierii români din armata austro-
ungară în legiuni care să participe la luptă 
alături de armata italiană. 
 

24 august/6 septembrie 1918  
Se creează, la Paris, Consiliul Național 
Român Provizoriu, care, în 20 septembrie / 3 
octombrie, a proclamat formarea Consiliului 
Național al Unității Române, organ 
reprezentativ, având în conducere pe Take 
Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. 
Constantin Angelescu și Ioan Th. Florescu 
(vicepreședinți). Consiliul este recunoscut 
la 29 septembrie/12 octombrie de guvernul 
francez, la 23 octombrie/5 noiembrie de 
guvernul S.U.A., la 29 octombrie/11 
noiembrie de guvernul englez, iar la 9/22 
noiembrie de cel italian drept exponent al 
intereselor poporului român. 
 

29 septembrie/12 octombrie 1918  
Comitetul Executiv al Partidului Național 
Român din Transilvania, întrunit la Oradea, 
adoptă în unanimitate o declarație, 
redactată de Vasile Goldiș, privind 
hotărârea națiunii române din Transilvania 
de a se așeza “printre națiunile libere”, în 
temeiul dreptului ca fiecare națiune să 
dispună liber de soarta sa. Se revendică 
recunoașterea conducerii P.N.R. ca organ 
provizoriu de conducere a Transilvaniei. Se 
constituie un “Comitet de acțiune”, cu sediul 
la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș. 
 

5/18 octombrie 1918  
Declarația de independență a Transilvaniei, 
adoptată în ședința de la Oradea, este citită 
în Parlamentul de la Budapesta de dr. 
Alexandru Vaida — Voevod. 
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Regina Maria a României 

14/27 octombrie 1918 
Deputații români bucovineni din 
Parlamentul vienez, foștii deputați din 
Dieta Bucovinei, primarii români din 
localitățile Țării de Sus a Moldovei, 
împreună cu alți reprezentanți ai provinciei 
istorice s-au întrunit în Sala Mare a 
Palatului Național din Cernăuți și au 
hotărât constituirea Adunării Constituante. 
Adunarea alege un Consiliu Național 
condus de Iancu Flondor, Dionisie Bejan, 
Doru Popovici și Sextil Pușcariu — 
vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu 
Sbierea și Laurent Tomoioagă — secretari. 
 

18/31 octombrie 1918 
Proclamarea Către Națiunea Română, în 
care se aduce la cunoștință opiniei 
publice constituirea Consiliului Național 
Român Central ca unicul for de conducere 
al românilor transilvăneni, precum și 
principiile sale de acțiune. 
 

31 octombrie/13 noiembrie 1918  
Consiliul Național din Basarabia adoptă o 
“lege fundamentală asupra puterilor Țării 
Bucovinei”, prin care își asumă întreaga 
putere de stat. 
 

5/18 noiembrie 1918  
Manifest către popoarele lumii, prin care 
Consiliul Național Român Central afirmă 
în fața opiniei publice mondiale dorința 
românilor transilvăneni de a se uni  
cu România.  
 

7/20 noiembrie 1918  
Manifest al Marelui Sfat Național din 
Transilvania privind convocarea la 18 
noiembrie/1 decembrie a Marii Adunări 
Naționale la Alba Iulia. 
 

9/22 noiembrie 1918  
Consiliul Național Român Central din 
Transilvania cere, ultimativ, guvernului 
maghiar să-i recunoască puterea deplină 
asupra teritoriului Transilvaniei. 

15/28 noiembrie 1918  
Congresul Bucovinei hotărăște în 
unanimitate “Unirea necondiționată și 
pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei 
hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, 
cu Regatul României”. 
 

1 decembrie 1918 
Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, 
Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 
de delegați (deputați) aleși. Gheorghe Pop de 
Băsești, președintele Partidului Național 
Român, declară Adunarea Națională de la 
Alba Iulia “constituită și deschisă”. Vasile 
Goldiș rostește cuvântarea solemnă, 
încheiată cu un proiect de rezoluție, care 
începe cu cuvintele: “Adunarea Națională a 
tuturor românilor din Transilvania, Banat și 
Țara Ungurească, adunați prin 
reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în 
ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea 
acelor români și a tuturor teritoriilor locuite 
de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție 
este adoptat cu ovații prelungite. Pentru 
cârmuirea Transilvaniei, Adunarea 
Națională procedează la alegerea unei 
adunări legislative numită Marele Sfat 
Național, compus din 250 de membrii; 
acesta, la rându-i, va numi un guvern 
provizoriu — Consiliul Dirigent. După 
adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 
100.000 de participanți la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, adunați pe 
Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații 
entuziaste hotărârea de unire 
necondiționată și pentru totdeauna a 
Transilvaniei cu România. Unirea 
Transilvaniei cu România încheie procesul 
de făurire a statului național unitar român, 
proces început în 1859, prin unirea Moldovei 
cu Țara Românească, continuat prin unirea 
Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 
și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața 
României Mari: 295.049 km pătrați, cu o 
populație de 16.500.000 de locuitori. 

Regele Ferdinand I al Romaniei 
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Pe lângă documentarea științifică, 
manifestările artistice vor aduce 
culoare și implicare în trăirea 
evenimentelor. Vizitele la Muzeul de 
Istorie si vizionarea filmelor 
documentare îi ajuta pe elevi să 
cunoască urmele trecutului, să-i 
simtă aproape pe eroii neamului, să 
înțeleagă istoria așa cum a fost. 
Prezentările multimedia si 
informațiile transmise de profesori 
vor transmite mesajul Unirii spre 
generațiile următoare, de respect și 
prețuire pentru eroii neamului.  

„Istoria ne cheamă la fapte. Mersul 
irezistibil al civilizației omenești a 
scos și neamul românesc din 
întunericul robiei la lumina 
cunoștinței de sine.” 
 
Cu acest îndemn erau convocați 
pentru 1 decembrie 1918 delegații 
românilor la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia. Și este 
știut că, pătrunși de trăirea 
momentului la Alba Iulia au venit 
peste 100.000 de români.  

La un secol de la cea mai măreață 
pagină din istoria poporului nostru 
avem șansa de a ne dovedi vrednici 
urmași a celor care au înfăptuit 
Marea Unire.  
 
Suita de activități la care au 
participat elevii Colegiului 
Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” au 
menirea de a-i apropia cât mai mult 
de cunoașterea faptelor istorice 
naționale, de a le încălzi inimile cu 
sentimentele bucuriei și mândriei că 
sunt români.  

Participarea la 
activitățile ,,Centenarului Marii Uniri 
1918-2018” are rolul de a- i ajuta pe 
elevi să conștientizeze importanța 
momentului, de a trăi ei înșiși istoria 
pe viu, de a face din aceste activități 
sărbători ale sufletului de tineri 
români împreună cu colegii lor. 
 
La activități au participat, sub 
diferite forme, toți elevii liceului, cât 
și profesorii. Ele s-au desfășurat atât 
în unitatea de învățământ, cât și în 
afara ei.  
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Constantin  
Brâncuși 

Mari români la 1918 

Constantin Brâncuşi, geniul artei 
contemporane, a dăruit României ceva 
unic în lume, ceea ce omul a căutat 
dintotdeauna, o scară la cer: Coloana 
infinitului. Infinită a fost iubirea lui 
Brâncuşi pentru artă. Pentru un timp 

infinit numele său se va identifica cu cel 
al ţării noastre. De la un copilaş bătut cu 
nuiele de tatăl său a ajuns unul dintre cei 
mai importanţi artişti ai secolului al XX-
lea. A mers 2000 de kilometri pe jos, şi-a 
ars mâinile cu apă fierbinte, a îndurat 
foamea şi boala, pentru ca în final el 

însuşi să afirme: „Opera lui Brâncuşi nu 
este o expresie locală, ea este esenţa 
celei mai înalte expresii a purităţii 

universale şi va rămâne de-a lungul 
secolelor viitoare singurul obstacol 
peste care nu se va putea trece.”  
 
Se pare că eternitatea chiar s-a născut la 
sat. În România. În 1906, Constantin 
Brâncuşi expune pentru prima dată la 
Société Nationale des Beaux-Arts şi la 
Salon d’Automne din Paris. Îi 
impresionează pe critici, dar el nu este 

satisfăcut de lucrările sale. În acelaşi an, 
el este forţat să părăsească Şcoala de 
Belle Arte, din cauza faptului că 
împlinise vârsta de 30 de ani, vârstă 
limită pentru a putea fi student acolo. 
Constantin Brâncuşi, românul revendicat 
de francezi, se stinge din viaţă pe 16 
martie 1957 şi este înmormântat în 
cimitirul Montparnasee din Paris. 
Atelierul său este găzduit integral de 

către Muzeul de Artă Modernă din Paris.  
 
Sursa:  
https://www.historia.ro/sectiune/
portret/articol/viata-infinitului-constantin
-brancusi-dupa-ce-ai-vazut-una-din-
pasarile-lui-brancusi-nu-mai-poti-vedea-o
-pasare-in-zbor-ca-inainte 

Elev: Iulia Balaneanu 

Profesor: Nina Roscan 

Maria  
Tănase 

În 1958 imprimă la Electrecord patru cântece 
populare româneşti traduse şi adaptate în 
franceză de Nicole Sachelarie, cumnata 

artistei: Doïna de Dolj, La malédiction 
d’amour (Cine iubește și lasă), Danse 
montagnarde (Uhăi, bade), Tiens, tiens, tiens 
et na (Iac-așa). Acestea au fost editate pe 
un microsion Electrecord (nr. cat. EPC 138), 
iar apoi au fost incluse, împreună cu alte 
cântece ale artistei cântate în limba română, 
pe un disc editat în colaborare cu casa 
franceză „Le Chant du Monde”, disc distins 
în 1965 cu „Grand prix du disque” (Marele 

premiu al discului), decernat de Academia 
„Charles Cros” din Paris.  
 
Sursa:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_T%C4%
83nase  

Elev: Andra Corcodel 
 
„Sunt voci care nu exprimă numai frumosul 
muzical, minunea veche și cu toate astea 
mereu nouă a cântecului, ci ceva mai mult, 
exprimă sufletul unui loc și al unui timp. Așa 

a fost vocea Mariei. Când cânta ea, […] parcă 
plângea un violoncel cu strunele de mătase”  

Constantin Nottara 
 
Maria Tănase (n. 25 septembrie 
1913, Bucureşti, România – d. 22 
iunie 1963, Bucureşti, Republica Populară 
Română) a fost o interpretă română de muzică 
populară, uşoară, lăutărească, romanțe şi 
teatru de revistă. A fost supranumită Pasărea 

măiastră de către Nicolae Iorga în anul 1938. 
 
S-a născut în mahalaua Cărămidarilor din 
Bucureşti (zona Palatul Copiilor – Parcul 
Tineretului), fiind al treilea copil al Anei 
Munteanu, originară din comuna Cârța, județul 
Sibiu (Țara Făgăraşului) şi al florarului Ion 
Coandă Tănase (1877-1958), din satul Mierea-
Birnici, jud. Dolj (azi Mierea, com. Cruşeț, jud. 
Gorj), de pe valea Amaradiei. A avut o soră şi 

un frate: Aurica (n. 1910) şi François (zis 
Franz, n. 1911). 
 
În martie 1941 întreprinde un turneu artistic 
în Turcia. Cântă în revista Melody Revue de 
la Istanbul cu prilejul inaugurării Teatrului de 
vară „Taxîm”. Aici este desemnată cetățean de 
onoare de preşedintele Turciei. La finalul 
acestui turneu se reîntoarce în țară. Alături de 
echipele formate din cele mai selecte 

elemente ale teatrului şi muzicii româneşti 
cântă răniților din război. 
 
După instaurarea comunismului, în 1952 este 
solicitată să profeseze la Şcoala medie de 
muzică nr. 1 din Bucureşti, în cadrul unei 
catedre de cânt popular nou creată. Le-a avut 
eleve pe Victoria Darvai, Ileana 
Constantinescu, Natalia Şerbănescu. 
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Iuliu 
Maniu și 
Ion 
Mihalache 
 

Elev: Adriana Leca 
 

Ziua de 5 februarie este 

o zi cu semnificaţii 
deosebite pentru 
ţărăniști: comemorarea 
celor doi lideri marcanţi 
ai Partidului Naţional 
Ţărănesc - Iuliu Maniu și 
Ion Mihalache. Se 
împlinesc 60 de ani de la 

moartea în închisoarea 
de la Sighet a marelui 
om politic Iuliu Maniu și 
50 de ani de la moartea 
în închisoarea de la 
Râmnicu Sărat a 
celuilalt mare om politic 
al PNŢ, Ion Mihalache. 
 
Iuliu Maniu a fost unul 
din cei mai importanţi 
oameni politici români în 

perioada dintre cele 
două războaie mondiale. 
Victimă a regimului 
opresiv comunist, prin 
rezistenţa sa în anii grei 
de temniţă, Maniu a fost 
un simbol al speranţei și 
al dorinţei de libertate 
pentru români, în timpul 
anilor duri de dictatură 

comunistă. Implicat în 
politica vremii ca un 
opozant al regimului lui 
Ion Antonescu, Maniu 
nu a luat parte la 
evenimentele de la 23 
august 1944.  

Nu a putut accepta ideea 
comunismului și a luptat 
împotriva preluării ţării  

de către comuniști, 
opunându-se și instalării 
guvernului Petru Groza la 
6 martie 1945. Militant 
fervent al democraţiei, a 
luptat împotriva încălcării 
drepturilor democratice, 
chiar adresând memorii 
marilor puteri din 
occident.  
 

În iulie 1947 a fost 
arestat de autorităţile 
comuniste în urma 
actului denumit “ 
înscenarea de la 
Tămădău” și apoi a fost 
judecat pentru „înaltă 
trădare”. La proces a 
primit o condamnare de 

închisoare pe viaţă.  
 

După pronunţarea 
sentinţei este trimis la 
penitenciarul din Galaţi, 
iar în august 1951 este 
transferat împreună cu 
Ion Mihalache și alţi 
naţional-ţărăniști la 
Sighet. Nu a putut 

rezista prea mult 
condiţiilor din temniţă și 
s-a stins din viaţă la 5 
februarie 1953 la Sighet. 
 

Ion Mihalache reprezintă 
și el o figură politică 
marcantă. El este 
fondator al Partidului 
Ţărănesc și a fost 

vicepreședinte al 
Partidului Naţional 
Ţărănesc în urma 
fuzionării partidului său 
cu Partidul Naţional 
Român al lui Iuliu Maniu. 
În anul 1926, Partidul 
Ţărănesc se unește cu  
 

Partidul Naţional Român 
condus de Iuliu Maniu, 
formând astfel Partidul 

Naţional Ţărănesc. 
Președintele partidului 
devine Iuliu Maniu, iar 
Ion Mihalache ocupă 
postul de vicepreședinte. 
În urma acestui proces, 
a fost condamnat la 
temniţă grea pe viaţă, 10 
ani degradare civică, 
confiscarea averii și 

50.000 de lei cheltuieli 
de judecată. Ion 
Mihalache a decedat în 
martie 1963, în 
închisoarea cu regim de 
exterminare fizică a 
deţinuţilor politici de la 

Râmnicu Sărat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sursa:  
http://epochtimes-
romania.com/news/
comemorare-iuliu-maniu-
si-ion-mihalache-

personalitati-marcante-
victime-ale-regimului-
comunist---182917 

Iuliu Maniu 

Ion Mihalache 
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1 decembrie este ziua naţională a României şi are o 
însemnătate specială în societatea noastră. 
Totodată, această zi marchează un eveniment 
istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu 
România, în anul 1918. În această zi, românii de 
pretutindeni sărbătoresc pe stradă, la paradele 
militare din Alba-Iulia sau Bucureşti, ori acasă 

alături de cei dragi. 
 

1 decembrie a fost adoptată ca ziua naţională a 
României în anul 1990, fiind promulgată de fostul 
preşedinte Ion Iliescu. Această dată marchează 
Unirea Transilvaniei cu România şi va rămâne una 
dintre cele mai importante pagini ale istoriei şi 
unităţii naţionale româneşti. 

 
1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal 

din istoria României, dată la care Marea Adunare de 
la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu 

România, totodată cerându-se un singur stat 
naţional. Cu toate acestea, primul pas a fost făcut, 
de fapt, între 21 noiembrie-4 decembrie 1918. Când 
Sfatul Ţării din Basarabia a proclamat Republica 

Democratică Moldovenească. Apoi, la 24 ianuarie 
se adoptă declaraţia de Independenţă. 

 
 

Adunarea Naţională de la Alba Iulie a adoptat o 
rezoluţie în care este atestată unirea tuturor 
românilor din Transilvania şi Banat cu România. 
La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Godiş a 
citit rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a 
tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/ 
1 decembrie 1918, decretează unirea acelor 
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii 
cu România. Adunarea proclamă îndeosebi 
dreptul inalienabil al națiunii române la întreg 
Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.” 
 

Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege, 
la 11 decembrie 1918 de către regele 
Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor 

în şedință din 29 decembrie 1919. 
 

1 decembrie nu este prima zi naţională a 
României 
1 decembrie nu a fost singura zi naţională, 
România a mai schimbat două astfel de 
sărbători în trecut.  

Între anii 1866-1947, 10 mai a fost considerată 
sărbătoarea şi ziua naţională a României, 
deoarece Prinţul Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai  
1866 jurământul în faţa adunării reprezentative 
a Principatelor Române Unite. În amintirea 
acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a 
proclamat în faţa parlamentului independenţa 
României. După abdicarea regelui Mihai I, la 30 
decembrie 1947, a fost proclamată Republica 
Populară Română. Astfel, ziua de 24 august a 
fost adoptată drept ziua naţională, sub numele 
oficial de ziua insurecţiei armate antifasciste şi 
începutul revoluţiei populare în România, cu 
referire la întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste. 

 
Elevii Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” au 
ales să sărbătorească Ziua Națională a 
României prin sesiuni de informare cu privire la 
evenimentele istorice premergătoare marelui 
eveniment, precum si jocuri educative şi 
prezentări multimedia. 

Eleva: Miruna Bidir, clasa a X-a A 
Profesor: Busuioc Mihaela 

1 Decembrie Ziua Națională a României 
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Costumul tradițional românesc 
Eleva: Adriana Dragomir, clasa a XII-a C 

Profesor: Mihaela Prodan 

Dacă ia româneasca ar 
prinde viață și glas să 
povestească, am afla din 
spusele ei povestea 
fascinantă a unui neam 
și a unui pământ aflate 
într-o legătură așa 
strânsă unul cu celălalt, 
încât conexiunea dintre 
acestea poate defini cel 
mai bine noțiunea de 
statornicie.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unele dintre simboluri 
vin din vremuri 
imemoriale, vremuri ale 
primilor sedentari ai 
Europei, ale primilor 
meșteșugari și făuritori 
de așezări stabile, ale 
primilor artiști ai 
ceramicii (Cucuteni, 
Gumelnița, Hamangia 
etc.) Regăsim, este 
drept, motive arhaice și 
simboluri și pe 
veșmintele populare ale 
unor nații din jurul 
nostru, însă diferența 
este că despre toate 
(bulgari, ruși,maghiari, 
sârbi etc.) știm de unde 
și când au venit în zonă, 
dar despre români și 
înaintașii lor nici măcar 
inamicii lor nu au putut 
inventa vreo poveste 
sau teorie care să stea 
în picioare privind  
 

Simbolurile perpetuate de-a lungul 
mileniilor ne vorbesc despre soare și 
stele, despre pământ și flori, despre etape 
din existența umană a fiecărui individ sau 
etape din existența unui popor întreg, ale 
societății locale și a stilului său de viață 
aflat în conexiune cu mediul înconjurător 
și divinitate. Din simbolurile purtat de ia 
românească descifrăm HORA, ca joc al 
celor ce sunt frați, descifrăm momente ale 
vieții, dar și trecerea spre lumea de 
dincolo, descifrăm anotimpurile și cum 
trebuie să ne raportăm la pământ și la cer.  

apartenența noastră la un  
cu totul alt spațiu decât  
cel carpatic.  

Noi, cei de azi, mai purtăm 
încă pe veșminte ce ne-au 
transmis cucutenii de acum 
7.000 de ani, într-un limbaj 
doar de noi știut, ce pare a fi 
legământul făcut de cei din 
neolitic cu sutele de generații 
ce le-au fost urmași. 
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Comorile vii 
ale munților 

Elev: Andrei Raducanu, clasa a IX-a E 
Profesor:  Dan Oprisan 

Fauna României este una din cele mai 

bogate și variate din Europa, conținând specii 
rare sau chiar unice pe continent. În România 
trăiesc 732 specii și subspecii 
de vertebrate și numeroase (câteva mii) 
specii de nevertebrate. Vertebratele sunt 
reprezentate în fauna României 
prin: ciclostomi (4 specii), pești (184 specii și 
subspecii), amfibieni (20 specii și 

subspecii), reptile (31 specii și 
subspecii), păsări(382 specii și subspecii) 
și mamifere (110 specii și subspecii).  Printre 
mamifere una este în pericol iminent de 
extincție (vaca de mare), una în pericol 
(nurca), 13 vulnerabile și 4 amenințate. 
 
Dacă am face un salt în timp pe teritoriul 

României am fi cu siguranţă socaţi de 
animalele pe care le-am întâlni aici.  

Nu este vorba de dinozauri, urși de peșteră 

sau tigri cu colţi pumnal. Însă, dacă am 
călători în timp cu doar două trei sute de ani 
în urmă, am vedea cu proprii ochi antilopele 
din Moldova și Dobrogea, caii și măgarii 
sălbatici din Bărăgan, elani, bourii și zimbri 
din pădurile Ardealului, Valahiei și Moldovei, 
stolurile de dropii din jurul Bucureștiului, 
Timișoarei, Călărașului, Constanţei și Brăilei. 
 
Fauna actuală a României a fost puternic 
influențată de glaciațiunea pleistocenă, care 
a determinat deplasări masive ale speciilor. 
În perioadele glaciare, fauna terțiară (de 
climă caldă) a dispărut sau s-a retras spre 

sud iar elementele arctice, siberiene și 
altaice, care au imigrat din nord, nord-est și 

est, s-au amestecat cu cele din Munţii 
Carpaţi, fiind aici relicte glaciare tipice.  
 Marea majoritate a speciilor de animale din 

România au venit în aceste ţinuturi din refugiile 
glaciare după dispariţia gheţarilor din Carpaţi. 

Fauna pădurilor mezofile și parţial a celor de 
conifere provine din refugiul mediteranean, cea a 
pădurilor mezoxerofile din refugiul caucazian și 
mai puţin din refugiul sirian; fauna din etajul 

coniferelor și din subetajul pădurilor amestecate 
de conifere și foioase provine din refugiul 

manciurian.  
 
Fauna de stepă și de câmpie din ţara noastră 
provine din refugiul aralo-caspic și în măsură 
mai mică, din refugiile iranian, sirian, mongol și 
tibetan. Pe teritoriul României se deosebesc mai 
multe categorii de elemente faunistice cum ar fii 
elementele europene, central-europene, pontice, 
turano-pontice, mediteraneene, ponto-
mediteraneene și balcanice. 
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Endemismele românești trăiesc, în marea 
majoritate, în regiunea de munte; sunt 
puţine în zonele deluroase și la câmpie. 
 

Ursul brun (Ursus arctos) este o specie 

de urși din genul Ursus, răspândită în 
toată regiunea holarctică. Este un animal 
deosebit de puternic, aparținând familiei 
Urside, are un corp de până la 2,5 m 
lungime (subspeciile grizzly, Kodiak și 
ursul de Kamciatka), o înălțime la 
greabăn de până la 1,5 m și o greutate 
maximă de 600 kg (aceleași subspecii). 
Ursul brun poate trăi până la 30 de ani în 
natură și până la 50 de ani în captivitate. 

Este un animal plantigrad, iar ghearele nu 
sunt retractile, imprimându-se în mers 
odată cu talpa și degetele. 
 

În România, se găsește subspecia Ursus 
arctos arctos. Până în prima jumătate a 
sec. XIX se găsea în întreaga țară, din 
Delta Dunării până în Carpați.  

Din păcate, a fost exterminat din zonele 
de câmpie, pentru a nu împiedica 
agricultura extensivă și creșterea 
extensivă a vitelor, pescuitul extensiv și 
alte practici similare din secolul XIX. 

 
Cu toate că este retras în Carpați, ursul 
își găsește în România cel mai prielnic 
adăpost din Europa. Ursul brun trăiește 
de-a lungul lanțului carpatic, mai ales 
printre stânci, unde își poate crea 
bârlogul. Fiind un animal puternic, poate 
parcurge chiar și 150 de kilometri într-o 
singură zi și se bazează pe auz și miros. 
În anul 2008, în România existau aprox. 

7.500 de urși bruni. În decembrie 2010, în 
România existau cca. 6.000 de urși bruni, 
adică 40% din totalul celor existenți în 
Uniunea Europeană. În anul 2012,  
se estima că 2.000 dintre aceștia 
trebuiau uciși, pentru că nu aveau 
suficientă hrană.  

Râșii sau lincșii (Lynx) sunt un grup al 

celor patru specii de feline sălbatice de 
mărime medie. Toate sunt considerate 
ca făcând parte din genul Lynx, dar unele 

autorități le clasifică să facă parte din 
genul Felis, căruia îi aparține pisica 
sălbatică și pisica de casă. Caracalul, 
numit uneori râsul african sau râsul 
persian, este considerat ca făcând parte 
din genul Felis.  
 
Din toate patru speciile de lincși, doar 
râsul iberic (L. pardinus) a fost evaluat la 
lista roșie a IUCN ca specie amenințată 
critic. Celelalte, în ciuda faptului că au 

fost vânate în mod necontrolat  
în secolele XIX și XX, rămân să fie în 
afara oricărui pericol de dispariție la 
nivelul mondial, fiind totuși amenințate în 
unele țări. 

Capra neagra, animal protejat prin lege 

in tara noastră, este una dintre cele mai 
valoroase specii aparținând faunei din 
Romania. Considerata adevărata perla a 
munților, capra neagra poate fi întâlnita pe 
crestele masivilor muntoși: Rodnei, 
Făgăraș, Retezat, Piatra Craiului, Ciucaș, 
Parâng, Ceahlău, Bucegi si mai nou in 
rezervația Cheile Tisitei din Vrancea.  
Locurile in care trăiește sunt greu 
accesibile turistului însa nu si pentru ea, 
capra neagra fiind un animal cu deosebita 
agilitate si un echilibru desăvârșit ce poate 
străbate cu rapiditate si ușurința zonele 
foarte înalte, stâncoase si deosebit de 

abrupte chiar daca sunt acoperite de 
zăpada. Caprele negre trăiesc in grupuri 
mici, in timp ce masculii bătrâni prefera 
singurătatea. Toamna însa, ele se strâng in 
grupuri mari, ramanand toata iarna sub 
ocrotirea cate unui exemplar mai batran, 
cunoscător al primejdiilor. 
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Bijuterii românești din lemn 
Elev: Mihai Erceanu, clasa a IX-a E 

Profesor: Mihail Safta 
Bisericile de lemn din România 
formează un patrimoniu prețios pe 
plan național și mondial. Până la 
începutul secolului XX românii au 
creat și s-au manifestat preponderent 
într-o civilizație a lemnului, de o 
bogăție, o varietate și un rafinament 
remarcabil, în care bisericile de lemn 
au atins vârful ei maxim de expresie. 
În acestea s-au înfiripat comunitățile 
creștine din sate și târguri și în jurul 
lor au luat ființă primele așezăminte 
monahale, singurele noastre centre 
culturale în decursul multor veacuri. 
În România se păstrează peste 1400 de 
biserici de lemn construite înainte de 
anul 1918. Valoarea lor în ansamblu 
este inestimabilă pentru cultura 
românească. Ele fac parte integrantă 
și definitorie din identitatea națională.  
 
Bisericile de lemn din România 
p r e z i n t ă  c â t e v a  t r ă s ă t u r i 
fundamentale comune. Dintre acestea, 
cele mai semnificative sunt 
planimetria dreptunghiulară—alungită 
între răsărit și apus, boltirea navei și 
acoperișul în patru ape. La acestea se 
adaugă, fără îndoială, calitatea 
execuției, căci nici în cele mai 
îndepărtate fundături de țară nu 
întâlnești o biserică de lemn făcută de 
bărdași simpli. 

Bisericile de lemn din România sunt 
adevărate tezaure de cultură 
românească, cele mai multe dintre 
ele puțin documentate și cunoscute. 
Prin ele se păstrează o artă 
constructivă sacrală cu rădăcini 
adânci în istoria românilor, păstrată 
până în timpurile moderne prin 
meșteri de biserici itineranți 
specializați. Pe pereții interiori și 
uneori exteriori ai bisericilor s-au 
păstrat picturi murale, documente vii 
sau spălate de vremuri și uitare ale 
credinței poporului român. 
 
Una din trăsăturile cele mai 
caracteristice, interesante și mai 
învăluite în mister ale bisericilor de 
lemn din România este limbajul 
sculptat al portalelor de la intrări. 
Portalele, la fel ca și gulerele și 
mânecile cămeșilor țărănești, au fost 
cel mai adesea locuri de trecere în 
plan atât fizic cât și simbolic. 
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Lucrări publice în 
vremea lui Carol  

Palatul Băncii Naționale 
a României 
Eleva: Ema Barbieru, clasa a X-a A 

 

Palatul BNR este o clădire din centrul vechi 

al Bucureștiului, situata pe strada Lipscani, 

sediul Băncii Naționale a României a fost 

considerat citadela liberalilor. Preluând 

terenul ocupat de un han în secolul al XVII-

lea, construcția palatului BNR arată 

dimensiunea economică survenită în anul 

1880 și orientarea spre cultura europeană. 

Modernizarea urbană a fost ghidată de 

arhitecți formați la École de Beaux Arts din 

Paris. Astfel, prin așezarea sa în zona 

istorică, BNR a încurajat formarea districtului 

financiar.  

Arhitectura aparține Renașterii înalte 

franceze, ca fațadă avem un statuar de 

foarte bună calitate (I. Georgescu, Ștefan 

Ionescu Valbudea), aceleași detalii continuă 

în interior, prin holul central și scările 

monumentale pană la etajul principal. 

 

Pictura murală a fost realizată de G. D. Mirea, 

Nicolae Grigorescu (1894) și Eugen  

Voinescu (1893). Conceput pentru o piață 

mare, palatul este însă înconjurat de străzi 

înguste, văzut doar din perspective 

tangențiale de-a lungul străzilor laterale.  

 

Sursa:  

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

În dulcele stil 
Neo-Clasic  

Ateneul Român 
din București 

 

Elev: Marian Samson, clasa a X-a A 

 
Construit în urmă cu mai bine de 120 de 

ani palatul  
Ateneului Român este nu numai unul 
dintre simbolurile Bucureștiului ci ale 

întregii ţări. Imposibil de a nu fi  
admirat, acest palat are însa și o 

poveste a lui, o poveste pe care vă 
invităm să o cunoașteţi, pe scurt, în  

următoarele rânduri.  
Prima societate purtând numele 

Ateneul Român a fost fondată la Iași în 
1860, printre membrii fondatori ai 
acesteia îi putem numi pe:Mihail 

Kogălniceanu, Ștefan Micle, Petre Suciu 
sau V.A. Urechia. La 15 septembrie 

1860 a apărut organul de presă al 
acestei societăţi purtând numele 

“Ateneul Român”. Activitatea societăţii 
din Iași a încetat în 1864 după mutarea 

la București a lui V.A. Urechia, unde 
este numit director general al 

Ministerului Instrucţiunii. La 24 mai 
după obţinerea autorizaţiei de 

construire, Ateneul încheie un contract 
cu arhitectul francez Albert Galeron 

semnat din partea română de N. 
Kretulescu, C. Escaru și C. Stăncescu. 

 
Sursa:  

https://www.historia.ro/sectiune/general/
articol/cum-s-a-nascut-un-simbol-al-

romaniei-ateneul-roman 
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Cercul Militar București 
 

Elev: Tiberiu Spirache, clasa a X-a A 

 

Cercurile militare au reprezentat o formă organizatorică adaptată unui demers  
socio-cultural modernizator. Nevoia de modernizare în domeniul militar a fost  
acută, împrumuturile, în special instituţionale, din armatele occidentale, cu referire  
deosebită către armata franceză făcându-se simţite în organizarea instituţiilor  
armatei romaneşti nu însăşi în mentalitatea conducătorilor. Cercul militar a fost  
considerat locul consacrat întâlnirilor ofiţerilor în afara cazărmii unde se discutau  
probleme legate de teoria războiului, chestiuni doctrinare sau de strategie militară.  

 

Cercul Militar al ofiţerilor din garnizoana Bucureşti a luat fiinţă la data de 15 decembrie 
1876. Noua instituţie a fost pusă în patronajul direct al, pe atunci, principelui Carol I.  
Asemenea celorlalte cercuri militare si cel din garnizoana Bucureşti era un mod de 
asociere privată a corpului ofiţieresc, desfăşurarea activităţilor fiind susţinute financiar 
prin cotizaţiile membrilor sau prin donaţii ori valorificarea unor produse culturale. Primul 
sediu al cercului din capitală se găsea în localul Eforiei din Bulevardul Elisabeta (în 
prezent sediul Primăriei sectorului 5).  

Sursa:  

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cum-s-a-nascut-palatul- 
cercului-militar-national 

Stilul renascentist 
francez-Palatul de 
Justitie Bucuresti 
Atentia, Legea, 
Vigoarea, Justitia, 
Elocinta, Adevarul-
statui alegorice pe 
fatada Palatului 

 
Eleva: Mioara Nastase,  

clasa a XII-a A 
 

Palatul de Justiţie este una dintre cele 
mai frumoase şi importante clădiri din 
Bucureşti, monument istoric şi de  
arhitectură, emblematic pentru justiţie. 
Edificiul a fost realizat la sfârşitul 
secolului XIX, în perioada de avânt 
economic de după cucerirea 
independenţei, când au fost construite  
şi alte monumente de arhitectură  
ale Capitalei.  

Instanţele bucureştene aveau să  dobândească 
un locaş propriu-zis abia în 1840, când statul 
cumpăra, în acest scop, casele logofătului 
Mihalache Manu, de pe Podul Calicilor (Calea 
Rahovei), situate peste drum de biserica 
Domniţa Bălaşa, case ale căror temelii aveau să 
fie, mai târziu, înghiţite de apele Dâmboviţei, 
canalizate şi strivite de masiva construcţie a 
actualului Palat de Justiţie.  
 
După reforma judecătorească a lui Cuza Vodă, 
casa logofătului Manu a devenit neîncăpătoare 
pentru judecători.  
 
Tribunalele, împreună cu Ateneul Român şi 
Conservatorul şi-au găsit adăpost în casele de 
lângă Cişmigiu ale colonelului Maican, în piaţa 
Valter Mărăcineanu, care, până în 1878, s-a  
numit Piaţa Tribunalelor. „Lucrarea a fost 
preluată de către arhitectul Ion Mincu, şeful 
şcolii româneşti de arhitectură, care s-a ocupat 
de finisaje şi de proiectarea interioarelor.  
 

Sursa: 
http://www.cab1864.eu/documente/ISTORIC%

20PALATUL%20DE%20JUSTITIE_63ro.pdf  
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Eleva: Iulia Balaneanu, clasa a XII-a A 
 

Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni 
și Economie (cunoscut îndeobște ca 
Palatul CEC, după denumirea ulterioară  
a instituției) este o clădire din București, 
situată în Calea Victoriei, față în  
față cu Palatul Poștelor, construit în 
aceeași perioadă.  
 

Piatra de temelie a Palatului CEC a fost 
pusă în 8 iunie 1897, în prezența  Regelui 
Carol I al României și a  Reginei Elisabeta. 
Până în 1875, în acel loc se aflaseră 
mănăstirea și hanul "Sfântul Ioan cel Mare".  
 

Datând din secolul al XVI-lea, 
așezămintele au fost restaurate de 
Constantin Brâncoveanu în anii 1702-1703 
pentru ca apoi, degradându-se, să fie 
demolate în anul 1875. Actuala clădire a 
fost ridicată după demolarea primului 
sediu al Casei de Depuneri (ridicat la 
rândul lui în locul mânăstirii).  
 

Realizată după planurile arhitectului Paul 
Gottereau, cu elemente specifice din 
arhitectura franceză de la sfârșitul  
 

secolului XIX, Palatul CEC a fost terminat în 
anul 1900. Palatul, construit în stil eclectic, 
se termină cu o cupolă de sticlă și metal.  
 
O cupolă mult mai mare acoperă holul 
central al edificiului, în care funcționează 
diferite ghișee ale instituției. La început a 
funcționat în diverse imobile, după care în 
anul 1875 s-a început construirea unui  
sediu propriu.  
 
Pe locul în care se află azi CEC-ul se găsea 
atunci biserica Sfântul Ioan cel Mare, care 
a fost demolată pentru a face loc primei 
construcții.  
 
CEC-ul se dezvoltă rapid, astfel încât  
vechiul sediu devine neîncăpător. Se 
hotărăște demolarea lui și pe același loc  
s-a început construcția actualului sediu, 
după planurile arhitectului francez Paul 
Gottereau. Începutul lucrărilor a fost  
marcat printr-o ceremonie care a avut loc 
la 8 iunie 1897.  

Sursa:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_CEC  

Necesitatea de a avea sediul legislativului în 
dealul mitropoliei este și rezultatul faptului că 
prin tradiție Mitropolitul nu putea să-și  
părăsească locuința.  
 

Prin urmare obiceiul de a organiza adunarea 
deputaților la mitropolie devine o acțiune  
firească, în acest sens o parte din chiliile 
călugărilor fiind transformate într-o construcție 
care să permită reuniunile oficiale  
ale legislativului.  
 

În anul 1881 are loc repararea și reamenajarea 
vechii construcții a Adunării Deputaților, 
obținute din transformarea chiliilor și este 
adăugat un amfiteatru, asemănător Palatului 
Deputaților Germani (Reichstag). Amfiteatrul 
creat era mare, cochet, spațios și avea două  
rânduri de loji și o galerie.  
 

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

Palatul_Camerei_Deputa%C8%9Bilor  

Palatul Patriarhiei 
 

Elev: Mihai Erceanu, clasa a IX-a E 
 

Palatul Camerei Deputaților (în  
prezent Palatul Patriarhiei) este o  
construcție din București, amplasată pe 
Dealul Mitropoliei. De-a lungul timpului 
edificiul a fost sediul instituției legislative a 
statului român, până la sfârșitul 
anului 1996, când a fost trecut de guvernul 
Văcăroiu (PDSR) în mod gratuit în 
administrarea Bisericii  Ortodoxe Române. 
 
Primele date despre dealul pe care va fi  
construit viitorul Palat al Camerei 
Deputaților sunt din jurul anului 1650. În 
acea perioadă Dealul Mitropoliei, ulterior 
Dealul Patriarhiei, era acoperit cu viile 
domnului și viile călugărilor de la 
Mitropolie. Ideea de a avea în mijlocul 
mitropoliei sediul forului legislativ nu 
este pur întâmplătoare, acest aspect este  
rezultatul unor cutume ale vremurilor.  
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Crăciun în România 

Eleva: Andra Corcodel,  

clasa a X-a A 

Crăciunul este o sărbătoare principală 
anuală, la fel ca în majoritatea statelor 
creștine. Crăciunul a fost introdus odată 
cu apariția creștinismului în România. 
Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 
25, 26 și 27 decembrie. 

Proveniența cuvântului colind se găsește în 

latinul calendae. Numele a fost dat de romani 

sărbătorilor păgâne de Anul nou.  

 

În acea perioadă copiii romanilor umblau din 

casă în casăși cântau „imne”. De-a lungul  

timpului datina latină a fost preluată și  

adaptată la religia creștină.  

 

Din cadrul ritualului colindelor fac parte  

cântecele de stea, vifleemul, plugușorul,  

sorcova. Se joacă vasilica, jocuri cu măști 

(ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular,  

dansuri (căluţii, călușarii). Bradul este cel mai 

important arbore al romanilor.  

 

Este prezent în toate cele trei etape ale vietii 

unui om: botez, nuntă si înmormântare. A 

devenit o tradiție de Crăciun pentru ca se  

spune ca este arborele ce aduce prosperitate,  

noroc si fertilitate. 

 

În Ajunul Crăciunului, toți membrii familiei, cu 

mic cu mare încep împodobirea bradului. 

Globulețele colorate, luminițele și beteala sunt 

accesoriile ce încarcă frumos bradul  

de Crăciun. 

Un vechi obicei al românilor din satele unor 

zone ale țării, ca de pildă cele din  

Oltenia, era acela ca în Ajunul Crăciunului, 

gospodarii să se trezească dimineața  

devreme, să facă focul în sobă și cu o  

rămurică a unui pom din grădină să jăruiască 

jarul stând la gura sobei și să spună: "Bună 

dimineața lui Ajun!/ C-a venit într-un ceas 

bun/ Să ne-aducă:porcii grași și unturoși/ Și 

oamenii sănătoși;/ Vacile cu viței, oile cu miei, 

scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu 

ouă și tot așa se continua cu ceea ce 

gospodarii doreau să aibă, ca în final să se 

spună: La anul și la mulți ani!Scriptura 

amintește de „cei trei magi” de la Răsărit, care 

l-au “aflat pe Prunc înfășat în iesle”, așa cum 

le spusese binevestitorul Gavriil, după ce  

au fost călăuziţi de o stea, moment care  

este evocat în prima zi de Crăciun, când  

copiii merg pe la case și cântă „Steaua  

sus răsare…”. 

Crezând cu tărie că Acela este  

Mântuitorul, magii “I s-au închinat şi L-au 

făcut cunoscut şi I-au adus daruri, 28 de 

monede din aur, gravate, şi 62 de bucăţi 

sferice de tămâie şi smirnă. 
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Bradul este ținut până în data de 7 
ianuarie, când oficial sezonul 
sărbătorilor de iarna se încheie cu 
sărbătoarea Sfântului Ion. Tradițiile 
Crăciunului au fost îmbogățite de la  
an la an.  

 

Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș 
Crăciun cu plete dalbe, care vine cu 
tolba încărcată de cadouri pentru copiii 
cuminți, iar cu câteva zile înainte de 
Crăciun se împodobește bradul cu 
ornamente de culoare roșie sau verde. 

 

Elevii Colegiului Tehnic ,,Mircea cel 
Bătrân” au participat la serbarea de 
Crăciun cu scenete, prezentări, poezii 
și colinde in limba romana, engleza  
si franceza. 

Întrucât una din valorile cele mai 
importante ale contemporaneităţii 
este creativitatea, dezvoltarea acesteia 
a devenit una din cerinţele 
fundamentale ale educaţiei.  

 

Serbarea şcolară de Crăciun  
reprezintă un eveniment mult așteptat 
de elevi, menit să evidenţieze într-o 
formă estetică achiziţiile acumulate 
de copii pentru dezvoltarea 
creativităţii.  

 

În procesul de învăţare multe sunt 
momentele de satisfacţie şi bucurie pe 
care le trăiesc cei implicaţi, dar  
maxima încărcătură emoţională se  
dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi este  

deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul  
spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea 
de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează 
viaţa afectivă, stimulând sentimente 
nebănuite sau dezvoltând pe cele slab 
manifestate  anterior; contribuie la dezvoltarea 
simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei. 



Clubul European 
spune povestea 
Crăciunului  
din Suedia 

 

Prof. dr. Popescu Daniela 
 

Luni, 14 decembrie 2018, elevii Colegiului 
Tehnic ”Mircea cel Bătrân” au participat 
la activitatea Clubului European, 
organizată de Colegiul Tehnic „Mihai 

Bravu”, intitulată ”Crăciunul în Europa”. 
Voicu Caleb și Pavel Alin, îndrumați de 
doamna profesoară Ionescu Anca au 
spus povestea Crăciunului din Suedia. 
Prezentarea informațiilor a fost 
Interactivă, tinerii dovedind pe tot 
parcursul susținerii materialului o 
capacitate retorică deosebită.  

Despre Moșul din Suedia s-ar spune că 
este o combinație între americanul Santa 
Claus și piticii cenușii din grădină. Se 
pare, că ruda cea mai apropiată a 

Moșului în spațiul scandinav ar fi un țap. 
 
Celebrarea Crăciunului în Suedia începe 
de pe data de 13 decembrie, cu Ziua 
Luciei, care, spune legenda, marchează 
cea mai lungă noapte din an, când omul 
și bestia deopotrivă simt senzația de 
foame.  
 
În seara de Ajun, bradul se împodobește 

cu ornamente tradiționale suedeze: un 
fel de capre din paie.  
 
Acestea sunt considerate adevărații  
paznici ai bradului, reamintind că  
Mântuitorul s-a născut într-o iesle. Moș 
Crăciun cu ajutorul unui pitic împarte  
daruri copiilor, provocând emoție și  
fericire în fiecare familie. 

Indiferent de spațiul în care trăim bucuria 

Nașterii Domnului depinde de fiecare 

dintre noi să transformăm: 

Deznădejdea în speranță! 

Egoismul în altruism! 

Lacrima în zâmbet! 

Minciuna în adevăr! 

Întunericul în lumină! 
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Destinul 

european al 

României 
 

Astăzi, 13 decembrie, ambasadorii 

juniori, alături de colegii lor din clasele 

a X a și a XI a, au avut bucuria de a 

viziona filmul documentar Destinul 

european al României, realizat pentru 
a omagia împlinirea Centenarului  

Marii Uniri.  

 

Vizionarea a constituit o frumoasă 

lecție de istorie, cultura și artă, prin 

prezentarea celor mai de seamă 

personalități românești din aceste 

domenii, care prin realizările lor de 

excepție au adus recunoaștere 

internațională României.  

 

La multi ani Romania si mult succes în 

misiunea de preluare a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene! 

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat 
membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat 
membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii.  
Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia  

 
Toate acestea derivă din tratatele și legislaţia 
adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare 
până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt 
stat membru al Uniunii Europene.  
 
După aderare, România a trecut de la statutul 
de observator activ la cel de membru cu  
drepturi depline. România a devenit a șaptea 
țară din UE după numărul de locuitori. Țara  

desemnează 35 de deputați pentru Parlamentul 
European, dar numărul acestora va scădea 
printr-o reorganizare a locurilor din Parlament 
stipulată în Tratatul de la Nisa. Limba română a 
devenit una dintre limbă oficială|limbile oficiale 
ale Uniunii (a șaptea după numărul de vorbitori, 
în concurență strânsă cu olandeza, urmând ca 
oricare cetățean al UE să se poată adresa  
instituțiilor în această limbă.  

Elev: Adriana Leca, clasa a X-a A 

Profesor: Duta Camelia 
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Obiectivele si 
valorile Uniunii 
Europene 
 

Elev: Corcodel Andra 
Profesor: Simona Popescu 

 
Obiective 
Uniunea Europeană își propune: să 
promoveze pacea, valorile europene și  
bunăstarea cetățenilor săi, să ofere 
libertate, securitate și justiție fără 
frontiere interne, să asigure o 
dezvoltare durabilă bazată pe o 
creștere economică echilibrată și pe 
stabilitatea prețurilor, să mențină o 
economie de piață deosebit de 
competitivă care să favorizeze 
ocuparea integrală a forței de muncă 
și progresul social și să protejeze 
mediul, să combată excluziunea 
socială și discriminarea, să încurajeze 
progresul tehnic și științific, să 
consolideze coeziunea economică, 
socială și teritorială și solidaritatea 
între statele membre, să respecte 
diversitatea culturală și lingvistică a 
popoarelor sale, să creeze o uniune 
economică și monetară a cărei 
monedă să fie euro. 
 
Valori 
Valorile UE sunt comune tuturor 
statelor membre, într-o societate în 
care au înt1111âietate toleranța, 
justiția, solidaritatea și combaterea 
discriminării. Aceste valori sunt  
parte integrantă din modul european 
de viață: 

Statul de drept 
Uniunea Europeană este întemeiată 
pe statul de drept. Tot ce face UE se 
bazează pe tratate, asupra cărora au 
convenit toate statele membre, în mod 
voluntar și democratic. Dreptul și  
justiția sunt protejate de un organism 
judiciar independent. Țările membre 
au conferit competență judiciară 
definitivă Curții Europene de Justiție, 
ale cărei hotărâri trebuie respectate de 
toată lumea. 
 

Drepturile omului 
Drepturile omului sunt protejate de 
Carta drepturilor fundamentale a UE. 
Acestea includ dreptul de a nu fi 
discriminat pe motive de sex, origine  
etnică sau rasială, religie sau  
convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și dreptul 
de a obține acces la justiție. Aceste 
obiective și valori reprezintă temelia 
pe care s-a construit UE și sunt  
consfințite prin Tratatul de la  
Lisabona și Carta drepturilor 
fundamentale a UE. 

În 2012, UE a primit. Premiul Nobel pentru 
Pace ca recompensă pentru susținerea 
unor cauze majore precum pacea,  
reconcilierea, democrația și drepturile 
omului în Europa. De la uniunea  
economică la cea politică Uniunea  
Europeană este o uniune economică și 
politică unică în lume, care reunește 28 de 
țări europene și acoperă aproape tot  
continentul. Organizația care va deveni 
UE a fost creată în perioada de după cel 
de-al Doilea Război Mondial. În prima  
etapă, s-a pus accent pe consolidarea  
cooperării economice: țările implicate în 
s c h i m b u r i  c o m e r c i a l e  d e v i n  
interdependente din punct de vedere  
economic și astfel se evită riscul  
izbucnirii unui nou conflict.  
 
Astfel, în 1958, a luat naștere Comunitatea 
Economică Europeană (CEE) care, inițial, 
a contribuit la intensificarea cooperării 
economice între șase țări: Belgia,  
Germania, Franța, Italia, Luxemburg și  
Țările de Jos. De atunci, s-au alăturat alte 
22 de țări, ceea ce a dus la crearea unei 
imense piețe unice(denumită și piața  
internă), care continuă să se dezvolte 
pentru a-și valorifica întregul potențial. 

40 41 

Demnitatea umană 
Demnitatea umană este inviolabilă. 
Trebuie să fie respectată și protejată și  
constituie baza propriu-zisă a 
drepturilor fundamentale. 
 
Libertatea: 
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor 
dreptul de a se deplasa și stabili în 
mod liber pe teritoriul Uniunii. 
Libertățile individuale, cum ar fi 
respectul față de viața privată, 
libertatea de gândire, libertatea 
religioasă, libertatea de întrunire, 
dreptul la informație și libertatea de 
exprimare, sunt protejate de Carta 
drepturilor fundamentale a UE. 
 
Democrația 
Funcționarea Uniunii se întemeiază 
pe democrația reprezentativă. Statutul 
de cetățean european implică și 
exercitarea unor drepturi politice. 
Fiecare cetățean adult din UE are 
dreptul de a candida și de a vota la 
alegerile pentru Parlamentul  
European, fie în țara de reședință, fie 
în țara de origine. 
 
Egalitatea 
Egalitatea presupune drepturi egale în 
fața legii pentru toți cetățenii.  
Principiul egalității între femei și 
bărbați stă la baza tuturor politicilor 
europene și reprezintă piatra de 
temelie a integrării europene. Se 
aplică în toate domeniile. Principiul 
plății egale pentru muncă egală a fost 
integrat în tratatul din 1957. Deși mai 
există încă inegalități, UE a făcut 
progrese semnificative. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_ro
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_ro


Colegiul Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” -  
Școala Ambasador a 
Parlamentului 
European 
 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” 
București a primit pe 21 septembrie 
titlul de Școala Ambasador al  
Parlamentului European în cadrul  
festivități organizate la sediul Biroul 
de legătură al României cu  
Parlamentul European.  
 

O mare bucurie și o mare onoare  
pentru scoala noastră! Felicitări  
tuturor școlilor premiate și mulțumiri 
organizatorilor competiției pentru 
experientele frumoase dobândite prin 
participarea în acest proiect! Felicitări 
ambasadorilor seniori și juniori din 
scoala noastră! Astăzi, 27 februarie 
2019, Colegiul Tehnic "Mircea cel 
Batran" București a fost gazda uneia 
dintre dintre dezbaterile organizate de 
U.E. în cadrul Proiectului "Back to 
School" (Înapoi la scoala).  

 

Aceasta initiativa permite funcționarilor 
U.E. sa se întoarcă intr o scoala din orașul 
lor natal pentru a vorbi despre proiectul  
european și despre activitatea lor în cadrul 
instituțiilor europene.  Cu această ocazie, 
ambasadorii juniori și seniori au avut 
placerea si onoarea de a o cunoaște pe dna. 
Octavia Stepan - Project Manager INEA 
(Agenția Executivă de Dezvoltare și Inovare 
din cadrul Comisiei Europene), cu care au 
dezbătut aspecte ale etapelor construcției 
U.E., principalele instituții europene și 
atribuțiile acestora, modul de adoptare al 
bugetului U.E., modalitățile de realizare a 
unei mobilitati urbane durabile.  
Ambasadorii juniori au impresionat o pe 
dna. reprezentant al C.E. atât prin  
cunoștințele, întrebările, dar și modul în 
care au prezentat Punctul de informare 
privind U.E. amenajat în scoala.  

Elevi: 
Florea Gabriel,Leca Adriana,  

Andra Corcodel,  
Spirache Tiberiu, George Hurmuz 
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Prin deșfăsurarea unor diferite activități care 
aveau ca punct central promovarea valorilor 
europene precum libertatea, solidaritate, 
diversitatea, egalitatea în fața legii, 
adolescenții au învățat să fie mai toleranți, 
corecți, să empatizeze cu celălalt chiar dacă 
acesta este diferit. Astfel, obținerea Premiului 
de Excelență pentru promovarea spiritului și 
valorilor europene a venit ca o încununare a 
eforturilor depuse pe parcursul unui an școlar, 
dar și ca o motivație pentru tinerii și pentru 
profesorii implicați în proiect să continue 
demersul integrării valorilor europene  
în procesul educativ dar și în  
existența cotidiană. 

Promovarea valorilor 
europene 
 

În urma participării la programul „Școli 
–ambasador ale Parlamentului 
European”, ambasadorii juniori și 
seniori ai Colegiului Tehnic "Mircea  
cel Bătrân" au luat parte la Conferința 
anuală a Institutului European din 
România.  
 
Aceasta s-a intitulat ”Unitate în 
diversitate”, iar școala noastră a fost 
nominalizată și a obținut Premiul de 
Excelență pentru promovarea spiritului 
și valorilor europene în anul 2018. 
Activitățile derulate în cadrul proiectului 
”Școli –ambasador ale Parlamentului 
European”, au avut ca scop informarea. 

elevilor cu privire la toate aspectele ce 
surprind specificul Uniunii Europene. 
 
Discuții libere alături de formatori, 
dezbateri alături de europarlamentarii 
invitați, lecții interactive prin care s-au 
exersat abilitatea de sinteză și analiză, 
creativitatea, disursul argumentativ, 
capacitatea de lucru în echipă au 
reprezentat modalitățile prin care tinerii 
și-au însușit o serie de noțiuni 
referitoare la spațiul european.  
 
Proiectul, structurat în șase module  
a urmărit aspecte ce fac trimitere  
la istoria, structura, simbolurile,  
formele de conducere, valorile Uniunii 
Europene, drepturile și libertățile 
cetățenilor europeni.  



specialitate şi totodată cu invitaţi/ specialişti ( părinţi şi nu numai) din diferite domenii de activitate 
care să împărtăşească cu ei „povestea” devenirii lor personale şi profesionale. Necesitatea şi 
utilitatea proiectului se regăseşte în nevoile de informare, conştientizare, îndrumare şi nu în ultimul 
rând de responsabilizare pe care elevii le au în ceea ce priveşte alegerile pe care ei trebuie să le facă 
în vederea asimilării propriului parcurs profesional în contextul actual al modului de inovare şi de 
permanentă schimbare a configurării viitorului, atât din perspectiva pieţei muncii, dar şi a meseriilor 
viitorului, aşa cum o arată cercetările de specialitate. Grupul ţintă este alcătuit din 420 de elevi (60 
de elevi x 7 şcoli implicate în proiect), 21 părinţi (3 părinţi x 7 şcoli) şi 11 profesori (5 profesori de la 
unitatea de învăţământ aplicantă şi 6 profesori de la şcolile partenere). 
 
Proiectul îşi propune ca obiective principale: 
1. Conştientizarea elevilor asupra propriului parcurs de dezvoltare personală şi profesională; 
2. Conectarea elevilor cu un top 10 de „meserii ale viitorului” aşa cum sunt acestea configurate în studiile 
de specialitate şi totodată cu invitaţi/specialişti din diferite domenii de activitate care să împărtăşească 
cu ei „povestea” devenirii lor personale şi profesionale; 
3. Realizarea „fişei” meseriilor alese şi identificarea avantajelor şi dezavantajelor acestora pe baza 
documentării din studiile de specialitate şi în urma interacţiunii cu specialişti din diferite domenii.  
 
Activităţile principale ale proiectului sunt: 
1. Selectarea grupului ţintă - 60 de elevi de la nivelul fiecărei şcoli - la nivelul celor 7 şcoli implicate; 
2. Desfăşurarea în fiecare şcoală parteneră a workshop-ului de deschidere a proiectului;  
3. Realizarea conceptului grafic pentru materialele de promovare/promoţionale (banner, afiş, mape 
personalizate, tricouri personalizate);  
4. Organizarea a 4 ateliere tematice de câte o oră: atelierului de documentare despre cum vor arăta 
„meseriile viitorului” conform ultimilor studii de cercetare, a celor 2 ateliere nonformale pe prezentare a 5 
meserii în care vor interacţiona cu invitaţi-specialişti din diverse domenii şi a atelierului în cadrul căruia 
elevii vor alcătui „fişa” meseriei preferate, conferinţa de închidere a proiectului în care se vor prezenta 
rezultatele proiectului în cadrul unor prezentări realizate de către aceştia. 

Proiectul Civitas „Fii 
pregătit de 10 pentru 
viitorul tau!” 
 

Elevi: Florea Gabriel, Leca Adriana,  
Corcodel Andra, Tiberiu Spirache,  

Marian Samson, clasa a X-a A 
Profesor coordonator: Busuioc Mihaela 
 

Elevii Colegiului Tehnic „Mircea cel 
Bătrân” au participat la Proiectul 
CIVITAS „Fii pregătit de 10 pentru 
viitorul tau!” care a avut ca obiective: 
responsabilizarea și conștientizarea 
elevilor asupra propriului parcurs de 
dezvoltare personală și profesională, 
conectarea lor cu un top de 10 meserii 
ale viitorului și împărtașirea „poveștii” 
din spatele devenirii profesionale a  
unor invitați, specialisti în diverse 
domenii de activitate. 

Elevii au realizat „fișa” meseriilor alese și 
au identificat avantajele și dezavantajele 
acestora pe baza documentarii de 
specialitate și în urma interacțiunii cu 
specialiștii.  
 

Au mai participat elevi din următoarele 
unități școlare: Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”, Colegiul Național „Emil 
Racoviță”, Școala Superioară Comercială 
„Nicolae Krețulescu”, Colegiul Tehnologic 
„Mircea Vulcănescu”, Colegiul Economic 
„Viilor” și Școala Gimnazială „Constantin 
Brâncuși”; alcătuind un grup-țintă de 420 
de elevi, 21 de parinți. Proiectul „Fii 
pregătit de 10 pentru viitor!” îşi propune 
să și responsabilizeze şi să și 
conştientizeze pe elevi asupra propriului 
parcurs de dezvoltare personală şi 
profesională, conectându-i cu un top 10 
de „meserii ale viitorului” aşa cum sunt 
acesteaconfigurate în studiile de  
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January 15th, 1850 
 

Student: Sorin Bahnarianu,  
10th grade B 

Teacher: Roscan Nina 
 
Mihai Eminescu, born Mihail Eminovici 
on 15 January 1850 – 15 June 1889,  
was a Romantic poet, novelist, and 
journalist, generally regarded as the 
most famous and influential Romanian 
poet, as well as the first modern poet in 
Romanian literature.  
 
Eminescu was an active member of the 
Junimea literary society and worked as 
an editor for the newspaper Timpul 
("The Time"), the official newspaper of 
the Conservative Party (1880–1918). 
His poetry was first published when he 
was 16 and he went to Vienna to study 
when he was 19. The poet's 
manuscripts, containing 46 volumes 
and approximately 14,000 pages, were 
offered by Titu Maiorescu as a gift to 
the Romanian Academy during the 
meeting that was held on 25 January 
1902. Notable works include Luceafărul 
(The Vesper/The Evening Star/The 
Lucifer/The Daystar), Odă în metru antic 
(Ode in Ancient Meter), and the five 
Letters (Epistles/Satires).  
 
In his poems he frequently used 
metaphysical, mythological and 
historical subjects. Titu Maiorescu, in 
his work Eminescu and His Poems 
(1889) quoted N. D. Giurescu's research 
and adopted his conclusion regarding 
the date and place of Mihai Eminescu's 
birth, as being 15 January 1850, in 
Botoșani. This date resulted from 
several sources, among which there 
was a file of notes on christenings from 
the archives of the 

Liră de argint, Sihleanu, - Donici cuib de-
nţelepciune, 
Care, cum rar se întâmplă, ca să 
mediteze pune 
Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de 
la cerb; 
Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea 
diplomată? 
S-au dus toţi, s-au dus cu toate pe o 
cale ne'nturnată. 
S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca 
un proverb.  
 
Eliad zidea din visuri şi din basme 
seculare 
Delta biblicelor sunte, profeţiilor amare, 
Adevăr scăldat în mite, sfinx pătrunsă 
de-nţeles; 
Munte cu capul de piatră de furtune 
detunată, 
Stă şi azi în faţa lumii o enigmă 
n'explicată 
Şi vegheaz-o stâncă arsă dintre nouri  
de eres. 
.... 
 

Iară noi? noi, epigonii?... Simţiri reci, 
harfe zdrobite, 
Mici de zile, mari de patimi, inimi 
bătrâne, urâte, 
Măşti râzânde, puse bine pe-un caracter 
inimic; 
Dumnezeul nostru: umbră, patria 
noastră: o frază; 
În noi totul e spoială, totu-i lustru fără 
bază; 
Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu 
credem în nimic!  
 
Şi de-aceea spusa voastră era suntă şi 
frumoasă, 
Căci de minţi era gândită, căci din inimi 
era scoasă, 
Inimi mari, tinere încă, deşi voi sunteţi 
bătrâni. 

Uspenia (Domnească) Church of Botoșani; 
inside this file, the date of birth was "15 
January 1850" and the date of christening 
was the 21st of the same month. The date 
of his birth was confirmed by the poet's 
elder sister, Aglae Drogli, who affirmed that 
the place of birth was the village of Ipotești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de Mihai Eminescu  

 
Când privesc zilele de-aur a scripturelor 
române, 
Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi 
senine  
Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre 
primăveri, 
Sau văd nopţi ce-ntind deasupră-mi 
oceanele de stele, 
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu 
filomele, 
Cu izvoare-ale gândirii şi cu râuri de cântări. 
 

Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure 
de miere: 
Cichindeal gură de aur, Mumulean glas de 
durere,  
Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist şi mic, 
Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvară, 
Cantemir croind la planuri din cuţite şi 
pahară, 
Beldiman vestind în stihuri pe războiul 
inimic. 

S-a întors maşina lumii, cu voi viitorul 
trece; 
Noi suntem iarăşi trecutul, fără inimi, 
trist şi rece; 
Noi în noi n-avem nimica, totu-i calp, 
totu-i străin!  
 
Voi, pierduţi în gânduri sunte, 
convorbeaţi cu idealuri; 
Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim 
marea cu valuri, 
Căci al nostru-i sur şi rece - marea 
noastră-i de îngheţ, 
Voi urmaţi cu răpejune cugetările 
regine, 
Când, plutind pe aripi sunte printre 
stelele senine, 
Pe-a lor urme luminoase voi asemenea 
mergéţi. 
 
Cu-a ei candelă de aur palida 
înţelepciune, 
Cu zâmbirea ei regală, ca o stea ce nu 
apune, 
Lumina a vieţii voastre drum de roze 
semănat. 
Sufletul vostru: un înger, inima voastră: 
o liră, 
Ce la vântul cald ce-o mişcă cântări 
molcome respiră; 
Ochiul vostru vedea-n lume de icoane 
un palat. 
 
Noi? Privirea scrutătoare ce nimica nu 
visează, 
Ce tablourile minte, ce simţirea 
simulează, 
Privim reci la lumea asta - vă numim 
vizionari. 
O convenţie e totul; ce-i azi drept mâine-
i minciună; 
Aţi luptat luptă deşartă, aţi vânat ţintă 
nebună, 
Aţi visat zile de aur pe-astă lume de amar. 
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February 14th, 
Who was Saint 
Valentine? 

Student: David Boitan, 
10th grade B 

Teacher: Nina Roscan 

Saint Valentine (Italian: San 
Valentino, Latin: Valentinus), 
officially Saint Valentine of Rome, 
was a widely recognized 3rd 
century Roman saint 
commemorated on February 14v 
and since the High Middle Ages is 
associated with a tradition of 
courtly love. 

Saint Valentine of Rome was a 
priest in the Roman Empire who 
ministered to Christians, who  

Cosmedin, Rome; other relics were 
brought to Whitefriar Street 
Carmelite Church in Dublin, Ireland 
where they remain to this day; this 
house of worship continues to be a 
popular place of pilgrimage, 
especially on Saint Valentine's Day, 
for those seeking love. 

were persecuted there. He was 
martyred and buried at a Christian 
cemetery on the Via Flaminia close 
to the Ponte Milvio to the north of 
Rome, on February 14, which has 
been observed as the Feast of 
Saint Valentine (Saint Valentine's 
Day) since 496 AD.  

The relics of Saint Valentine were 
kept in the Church and Catacombs 
of San Valentino in Rome, which 
"remained an important pilgrim site 
throughout the Middle Ages until 
the relics of St. Valentine were 
transferred to the church of Santa 
Prassede during the pontificate of 
Nicholas IV".  

The flower-crowned skull of Saint 
Valentine is exhibited in the 
Basilica of Santa Maria in 

For Saint Valentine of Rome, along 
with Saint Valentine of Terni, 
"abstracts of the acts of the two 
saints were in nearly every church 
and monastery of Europe", 
according to Professor Jack B. 
Oruch of the University of Kansas. 
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