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EDITORIAL 

Nevoia de afirmare a  adolescentului 

      „Cultura e puterea cea mai tare de pe 

pământ și e o cetate nouă a unității naționale.” 

  

În viața omului, perioada adolescenţei este una dintre cele 

mai importante, căci acum  se cristalizează trăsăturile de 

personalitate, se realizează exteriorizarea şi orientarea spre 

anumite preocupări sau pasiuni. Înclinaţiile, talentul, pasiunile 

încep „să ceară” necesitatea de expunere publică şi de a primi 

aprecierile celor din jur. 

Aspiraţiile adolescenţilor capătă consistenţă, ei orientându-

şi comportamentul pentru atingerea unor obiective care capătă 

prioritate în viaţa lor. Adolescenţii încep să aloce timp, efort şi pregătire pentru a se 

realiza ca profesionişti sau ca persoane cu un anume statut în diferite arii (știință, 

economie, medicină, sport, artă, literatură etc.) ale vieții sociale. Capacitatea de 

exteriorizare se perfecționează, mintea devine mai flexibilă şi dezvoltă alternative de 

exprimare şi de comunicare atât a problematicii sociale, a colectivității în care trăiesc, 

cât și a lumii lor interioare.  

În perioada adolescenţei se poate realiza debutul în zona creaţiei, literare mai ales, 

constând în transpunerea pe hârtie, în versuri sau proză, în primul rând, a căutărilor și 

rezultatelor frământărilor interioare. Dacă acest debut se realizează şi în paginile vreunei 

publicaţii de profil, el marchează un moment special deoarece implică aprecieri venite 

din partea celor inițiați.  

 Ipostaza de creator, de scriitor reprezintă pentru un anumit tip de tineri o opţiune 

pentru viitor, una de concretizare a aspiraţiilor legate de autorealizare şi de stimă proprie. 

Preferinţa pentru creație se cristalizează după ce un adolescent, citind un număr suficient 

de  cărţi, a acumulat o serie de cunoștințe pe care le consideră mulțumitoare pentru a 

încerca și el comunicarea în scris. Adolescenţii vor să se descopere, să vadă dacă au 

talent sau nu. Frământările interioare cer o cale de exprimare, iar scrisul poate fi o 

alternativă dezirabilă lor. 

 Preocuparea de a scrie implică deja din partea adolescenţilor un efort constant, o 

orientare a acţiunilor lor în zona pregătirii, o exersare susținută a abilităţilor, a scrierii de 

texte frecvent şi, mai ales, a testării impactului acestora, prin oferirea spre lectură celor 

din jur şi, implicit, a supunerii celor scrise de ei unor evaluări critice străine. 

 Revistele școlare, indiferent de profilul lor, general (de tip magazin, ca aceasta),  

de matematică sau de creație literară, așa cum există în colegiul nostru, deschid o poartă 

largă și o sferă amplă de posibilități de exprimare. Ele devin un prim prag ce poate fi 

trecut cu ușurință dacă adolescentul își dorește cu adevărat aceasta. 
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 Trebuie observat că la vârsta adolescenţei scrisul determină dezvoltarea mentală, 

dar şi dezvoltarea ca personalităte, reprezentând totodată o expresie a înclinațiilor, 

priceperilor, talentului cu care sunt înzestraţi, fapt ce conduce la orientarea către 

activităţicare să satisfacă  nevoilelor de afirmare și de realizare în societate. Adolescenţii 

au nevoie să fie încurajaţi, sprijiniţi, îndrumaţi, au nevoie de spaţii sociale şi culturale, 

care să le permită să evolueze. Școala este prima „școală” care le oferă asemenea 

posibilități. 

Aceasta este important pentru că îi poate oferi, în primul rând, recunoaştere și 

apreciere, de care un adult, o personalitate formată, nu are neapărată nevoie, deoarece se 

cunoaște pe sine îndeajuns. 

Desigur, un adolescent poate găsi multiple domenii concrete de manifestare: se 

pot angaja, de pildă, în acțiuni nobile umanitare, își pot cheltui energia debordantă în 

diferite activități sportive sau, tot așa de bine, se pot exterioriza exprimându-se prin 

scris.  

 Ca generaţie, adolescenţii simt, mai ales, nevoia să spună lumii ce simt şi ce 

gândesc. Ei vor să fie o voce a generației lor, să arate că pot participa în societate la viața 

socială, că au importante resurse. Sunt preocupaţi de problemele societăţii şi vor să fie 

activi, exprimându-şi opiniile. Tinerii găsesc că prin ceea ce gândesc, prin părerile lor, 

prin ceea ce scriu, pot influenţa lumea, pot transmite mesaje care să ajungă la cititori şi 

astfel să le ofere sprijin, păreri, soluții ori să-i determine la acţiune în scopuri nobile și 

benefice societății în care trăiesc. 

 Mă adresez și eu acum elevilor haretiști, ca 

altădată celebrul 48-ist Ion Heliade Rădulescu 

(coincidența de nume  este, evident, o simplă 

întâmplare): Scrieți, dragi colegi, scrieți cât mai mult și 

cât mai bine puteți, exprimându-vă gândurile, dorințele, 

realizările, părerile, visele, speranțele, aspirațiile voastre 

obișnuite, cele mai intime, într-un viitor frumos și 

generos, pe care nu peste mult timp îl vom trăi împreună 

și pe care noi, adolescenții de azi, suntem chemați să-l 

construim cu toții, fiecare în domeniul său de activitate 

după puterile și abilitățile lui. 

 Pentru aceasta, revista noastră, Aspirații,  vă 

așteaptă cu… „paginile deschise”!  

                                                            

Raluca-Daniela Rădulescu, 

                                                                                                  clasa a XI-a E, 

                                                                                                    redactor-șef 
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Interviu cu domnul profesor Florin Cristian Anastasiu, directorul Colegiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporter: Domnule director, știu că 

sunteți foarte ocupat și vă mulțumesc pentru 

că ați acceptat acest interviu pentru revista 

„cea mare” a colegiului – Aspirații.  Pentru 

început, vă rog să ne spuneţi câteva dintre 

cele mai importante realizări din ultima 

perioadă din Colegiul nostru.  

 Director: Eu am să-ţi spun care sunt 

lucrurile realizate, iar voi, elevii, veţi decide 

dacă aceste realizări sunt importante sau nu. 

Şi când spun lucruri realizate, mă refer la 

faptul că au lucrat mult mai mulţi oameni din 

cadrul colegiului, nu doar directorul, 

bineînţeles întregul consiliu de administraţie, 

şefi de catedră, reprezentanţi ai elevilor, 

pentru lucrurile importante care  s-au realizat 

în această perioadă. 

 În primul rând, a fost proiectul de 

amenajare a „laboratorului de robotică”, pe 

care urmează să-l inaugurăm; am reuşit să-l 

echipăm, să-l dotăm, să formăm echipa, iar, 

pentru mine ca director, înfiinţarea acestui 

laborator de robotică, care este primul 

laborator de robotică al unei unităţi de 

învăţământ din Tulcea, este un lucru deosebit 

de important. De asemenea, vara trecută, am 

reuşit să reparăm în integralitate acoperişul 

sălii de sport a colegiului, care nu fusese 

reabilitat cred că de la construcţia ei şi care 

deja nu mai făcea faţă intemperiilor. 

 De asemenea, menţionez că s-au 

continuat proiectele mai vechi, unul dintre 

acestea fiind Gala premiilor de excelenţă, 

ajunsă, dacă nu mă înşel, la ediţia a VI-a, și 

care s-a desfăşurat la sfârşitul anului şcolar 

trecut. În cadrul acestei gale am oferit premii 

unui număr de peste 120 de copii din resurse 

proprii, din ceea ce am reuşit să strângem cu 

ajutorul sponsorilor, pentru a premia aceşti 

elevi eminenţi. 

 O realizare notabilă este și 

accentuarera dimensiunii europene a 

educației de la „Haret” prin angajarea școlii 

într-o nouă serie de proiecte Erasmus+, care 

au implicat mobilitatea unor elevi și profesor 

ce au vizitat școli din Grecia, Italia, Cehia și 

Turcia și noi, la rândul nostru, jucând rolul 

de gazde pentru elevii și profesorii străini.
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 R: Am auzit că elevi ai Colegiului au 

fost în vară la Sulina în tabără; dacă este 

adevărat şi cu ce ocazie? 

 D: După cum se știe, un număr destul 

de mare de elevi au obținut rezultate 

deosebite la olimpiadele școlare și la diferite 

concursuri. Acelor elevi ai Colegiului, care 

au obţinut  premiul I la olimpiadele judeţene, 

am reuşit să iniţiem un nou proiect şi să le 

oferim o tabără de vară gratuită la Sulina. 

Multă lume crede că acest proiect este unul 

foarte simplu, dar, când vorbeşti de un 

număr de aproximativ 20 de elevi şi când 

stabileşti un cuantum pentru fiecare dintre 

aceştia de aproape 500-600 lei, cred că toți 

își dau seama că este o sumă destul de 

consistentă pe care trebuie să o suportăm 

noi, din fondurile proprii ale şcolii Cam atât 

despre realizările notabile care îmi vin în 

minte în acest moment. 

 R: Cu adevărat, aceasta este un lucru 

extraordinar, apreciat de elevii premiați. În 

altă ordine de idei: ce proiecte de viitor are 

conducerea școlii și ce ne-ați putea dezvălui 

despre ele. 

 D: S-au continuat și continuăm, de 

asemenea, activitatea de modernizare a 

infrastructurii şcolii, în sensul că s-au pus 

bazele unui al treilea laborator de 

informatică, pe care preconizez că o să-l 

avem dat în folosinţă undeva la începutul 

anului şcolar 2021-2022. 

 E posibil să fie un al doilea laborator 

de mass-media, dar cred că până la urmă va 

fi un laborator de informatică, unde să-şi ţină 

cursurile clasele de profil, având studiu 

intensiv al informaticii.  

 

 Pe mine  m-a interesat şi mă 

interesează permanent menţinerea unui 

climat bun în şcoală, dincolo de realizările 

faptice, de realizările concrete, dincolo de 

investiţii sau construcţii. Pe mine m-au 

interesat mult mai mult, cum să spun, 

capitalul afectiv care se strânge şi modul în 

care eu ca director, împreună cu toți colegii 

mei, membrii în Consiliul de administraţie, 

reuşim să facem ca oamenii să se simtă mai 

bine la şcoală; toţi elevii să se simtă mai bine 

la şcoală, noi să fim colegi mai buni, să fim 

prieteni mai buni, să vorbim mai mult unii cu 

alţii şi mai puţin unii despre alţii.  Încercăm 

să facem ca elevii să se simtă bine la şcoală, 

să se simtă safe, în siguranţă la şcoală, astfel 

încât părinţii lor să se simtă confortabili în 

momentul în care ştiu că şi-au trimis copiii la 

„Spiru Haret”. Acestea sunt, în opinia mea, 

lucrurile mult mai importante decât aspectele 

materiale, concrete.  

 Da, aceasta poate să fie o parte 

frumoasă a muncii mele, că o astfel de 

muncă nu se termină niciodată şi că 

întotdeauna mai ai ceva de perfectat.  

 R: Domnule director,  suntem 

conștienți că noi, elevii, suntem beneficiarii 

tuturor măsurilor și acțiunilor de 

îmbunătățire și perfecționări luate de 

conducerea colegiului. Încă o dată, vă 

mulţumesc foarte mult pentru interviul 

acordat. 

 

 A consemnat,   

     Daria-Maria Vicol, 

                redactor- șef adjunct 
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IN MEMORIAM 
 

Pentru cea mai dragă dirigintă 
 

 

 Dorim să începem  prin a evoca 

trăirile și impresiile pe care le-am avut la 

prima întâlnire cu doamna profesoara Vicol 

Mihaela. 

 Ne vom aduce mereu aminte de 

prima zi de liceu în care ne-a întâmpinat cu o 

îmbrățișare caldă și primitoare, emoționată 

fiind să-și cunoască noua familie. 

 Nu vom uita niciodată zâmbetul 

doamnei plin de speranță, energia 

debordantă care ne inspira si ne încuraja în 

fiecare zi si spiritul plin de vitalitate care ne 

ajuta mereu. 

 Doamna dirigintă ne motiva mereu să 

perseverăm, să credem că totul este posibil, 

să muncim pentru visurile noastre și să nu ne 

dăm bătuți niciodată. 

 Prima noastră excursie alături de 

doamna profesoară Vicol a fost la Târgul de 

Carte „Gaudeamus” din București, din anul 

2018. Atunci am simțit cu adevărat că 

familia noastră începe să se unească. 

 Anul precedent, de Sfântul Nicolae, 

doamna dirigintă ne-a propus să ne 

exprimăm în câteva rânduri gândurile și 

aspirațiile noastre, urmând ca în clasa a 

douăsprezecea să le citim alături de 

dumneaei. 

 Ne vom aminti mereu de primul și 

din păcate ultimul Crăciun petrecut 

împreună, în care am trăit sentimente unice 

și neprețuite. 
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 Cartea „Domnul Ibrahim și florile 

din Coran”, scrisă de Eric Emmanuel 

Schmitt, pe care doamna profesoară ne-a 

dăruit-o, este un cadou neprețuit pentru noi, 

întrucât ne va aminti de bunătatea sufletului 

dumneaei și totodată reprezintă un simbol al 

dragostei pe care aceasta ne-o purta. 

  

 De asemenea, după excursia de la 

Straja am simțit cu adevărat ce înseamnă să 

ai o a doua mamă. Doamna Vicol s-a 

implicat în fiecare concurs sau activitate 

 

 

sportivă la care am participat pentru a obține 

victoria, făcându-ne fericiți. Doamna 

dirigintă a fost precum îngerul nostru 

păzitor, ne proteja și avea grijă de noi tot 

timpul chiar dacă dumneaei era obosită. 

 A fost și va rămâne în inimile 

noastre dascălul, diriginta, prietena, mama 

care ne-a învățat despre viitor, ne-a educat 

și pregătit  pentru ceea ce înseamnă cu 

adevărat viața. 

 Nu putem descrie în cuvinte durerea 

pierderii dumneaei, dar, de asemenea, este 

de inegalat bucuria că am avut onoarea de a 

cunoaște o persoană atât de specială. 

 Cu amar în suflet, regretăm că nu am 

mai avut ocazia unei ultime îmbrățișări, a 

unui ultim sfat, dar, mai ales, a unui sincer 

adio... 

 Draga noastră dirigintă, Pentru 

eternitate! 

                                                                                                                                   

    Clasa a X-a C 
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LITERATURĂ 

DEBUT POETIC 
 

 

 

Gânduri în ploaie                              
                                                  
Plouă de mult afară,                          

Într-un septembrie târziu                    

Stropii bat în geam, iară                     

Eu m-am gândit să-ți scriu...    

                             

N-am ceasul la mână,                        

Deci las timpul să treacă...                 

Și stau ore, pierdut, până                  

Cerul bate-n toacă.                            

 

Tresar. Ploaia se-ntețește,                               

Și plouă cu-amintiri...                           

Un om de la geam privește 

Printre-ale trecutului clipociri...             

 

 

 

Pontus Euxinus                  
 

A mai căzut un picur, 

Căci plouă la mare... 

Albastrul își plânge 

Durerile sale... 

 

A mai căzut o frunză, 

E toamnă la mare... 

Pe plajă se simte, 

Mirosul de sare. 

 

Un pescăruș plutește, 

O stare de zbor, 

Care se oprește 

Sub coama unui nor... 

 

A mai trecut o zi... 

E iarnă la mare, 

O pânză plutește 

Pierdută în zare...    

 

 

 

 

 

 

Satul 
 

Sus pe deal, e casa Domnului, 

Atât frumos și maiestuos era 

Ca tot ce sta în umbra crucii, 

Era acoperit de nea. 

 

Albă pătură, întreaga așezare 

Orice urmă-a ființei vii dispare, 

Privind mai jos, observ mișcare, 

Un moș plimbă tacticos o țigare. 

 

Fuiori de fum se pierd în zare, 

Ulița-i cuprinsă de polei 

Monedă roșie apune-n depărtare 

Privesc, pe înserate, spre satul alor mei. 

 

 

Radu-Ion Roman, 

 clasa a IX-a A    
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LITERATURĂ 
 

Metamorfoză  prin  creație 
 

 Acea zi părea să fie una ca toate 

celelalte: era o dimineață mohorâtă de toamnă.  

Norii, tușe pictate haotic peste albastrul 

pastelat al cerului absorbind ultimele crâmpeie 

de lumină, acum doar o amintire, se scurgeau 

infiltrându-se în scheletul carbonizat, poros al 

străzii. Ca resturile unei cutii toracice goale, 

degradate de timp se încovoiau parcă în 

modele indescifrabile copacii, fantomele unor 

străjeri tăcuți damnați pentru eternitate. În aer 

se simțea o atmosferă sfâșietoare de 

somnolență mârșavă, îmbietoare; se forma în 

jurul meu și al colegilor mei molcom, luându-

ne în stăpânire mințile și strecurându-ni-se agil 

în oase, ca un hoț hain, fără scrupule și cu 

conștiința pătată. 

 Eram la școală, colegii mei erau 

neobișnuit de tăcuți, simțeam lipsa zumzetului 

continuu ce ne înconjura mereu, ca o aură, ca 

un scut protector. În așteptarea profesoarei de 

limba și literatura română era atât de liniște, 

aceste clipe păreau înghețate în timp. 

  Deodată, ușa s-a deschis cu un scârțâit 

ascuțit, disconfortant, ce a reverberat profund 

în sufletele noastre, trezindu-ne ca un duș rece 

spiritele adormite din visare.  

 

În timp ce profesoara se îndrepta încet spre 

catedră, zâmbindu-ne luminos am observat că 

nu este singură: îndeaproape, cu pași nesiguri, 

ținând strâns o mapă roșie, de parcă ar fi fost 

ultimul ei sprijin, cu mâinile tremurânde și cu 

încheieturile mâinilor albite, o urma o tânără 

ce părea neliniștită. Cu toții o priveam cu ochii 

mari și curioși, zeci de întrebări nerostite 

îngreunând aerul, planând deasupra noastră ca 

niște vulturi înfometați și nemiloși. 

  În scurt timp, toate întrebările noastre 

și-au găsit răspunsuri: tânăra care a intrat este 

o autoare debutantă ce a terminat liceul la 

colegiul în care studiem și a venit pentru că a 

vrut să prezinte începutul primului ei roman. 

  Ea a început să ne citească, avea o 

voce calmă care ne-a fermecat pe loc: 

cuvintele curgeau lin pe măsură ce citea, 

imagini fantastice, din altă lume, cioburi de 

univers învăluite în praf de stele  explodau 

dinaintea noastră ca o supernovă ce ne orbea 

mințile neșlefuite cu strălucirea ei neașteptată. 

Mă simțeam absorbită de  poveste, care își 

împletea rădăcinile invizibile plantate prin 

cuvinte în mințile fiecăruia dintre noi. Înainte   

să-mi dau seama așteptam cu sufletul la gură 

următorul paragraf. Vedeam cum ochii 

autoarei se lumineză cuprinși de văpaia 

creației ce până acum a fost doar un foc ce 

ardea mocnit. Ea însăși se metamorfoza 

dinaintea noastră odată cu propria realitate pe 

măsură ce cuvintele ne captivau: puteam vedea 

cum  atitudinea sfioasă se risipește, ca ceața   

într-o dimineață însorită străpunsă de 

picăturile de  lumină ce ne-au fost dăruite, 

vocea ei devenea tot mai sigură și postura ei se 

îndrepta pe măsură ce se pierdea, se contopea 

cu propriul univers. 

 Asistam la cea mai frumoasă 

metamorfoză: a ființei umane în lumina pură, 

într-un spirit descătușat prin propria creație. 
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 În momentul în care a terminat de citit 

am putut simți, aproape fizic, întoarcerea 

violentă, bruscă, în lumea materială. Mă 

simțeam luminoasă, ca și cum m-aș fi trezit   

dintr-un vis frumos. M-am simțit strivită de 

zidul rece al realității. 

 Din senin, ca la un semn ne-am ridicat 

cu toții în picioare și am început să aplaudăm, 

ropote de aplauze au inundat clasa, loc sacru în 

care pentru câteva momente a coexistat o 

complet altă lume. 

 Tânăra a plecat, la sfârșitul orei 

împreună cu profesoara noastră cu lacrimi în 

ochi și cu un mare și sincer zâmbet pe față. 

Acum raze jucăușe învăluiau clasa,   m-am 

uitat pe geam: cerul, de un albastru limpede 

îmi îneca orizontul, ca un ocean fără sfârșit ce 

legăna lin, pe un ritm tainic, formând un dans 

neîntrerupt între culori pastelate apărute în 

văzduh împletite armonios cu lumina emanată 

de văpaia ce aprindea cerul și dădea suflu de 

viață peisajului. 

 Această oră a fost una dintre cele mai 

speciale, deoarece am învățat că așa cum 

natura trăiește  prin lumină, așa trăiește  și 

omul prin creație; fiecare corp are nevoie de 

suflet pentru a se simți viu.  

 

  Maria-Daria Stoica,                                                                                        

clasa a VIII-a B 

 

      Grafică realizată de Lăcătuş Marius  

                                        clasa a X-a E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafică realizată de Pungă Adelina Ionela   

                                        clasa a IX-a E 
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LITERATURĂ 

 

Londra, o călătorie de neuitat  
 

 

Se spune că pentru a te dezvolta 

frumos pe plan personal spiritual este bine, 

măcar odată pe an, să mergi într-un loc nou. 

Astfel, vei descoperi lucruri nebănuite și vei 

capta din energia acelui loc, la întoarcerea 

acasă căpătând o înfățișare nouă și plină de zel. 

Mulți dintre noi își doresc să călătorească și să 

viziteze cât mai multe locuri posibil. Unii 

reușesc acest lucru mai devreme, alții mai 

târziu, dar pentru toți vine acel moment în care 

avem ocazia de a intra pe tărâmuri 

necunoscute și a le explora universul. 

 Iată că, și pentru mine, la începutul 

toamnei acestui an, s-a ivit ocazia specială de a 

pleca pentru câteva zile, într-una dintre marile 

metropole ale acestei lumi, Londra. Deși nu 

am stat foarte mult timp pe tărâmuri 

englezești, am reușit să vizitez principalele 

atracții turistice cu gândul că în viitorul 

apropiat cu siguranță mă voi întoarce pentru a 

continua acest periplu.  

 La mijlocul lunii septembrie 2019,   

mi-am „luat zborul” peste mări și țări, 

îndeplinindu-mi astfel unul dintre visurile mult 

dorite, acela de a pune piciorul pe pământ 

englezesc. Am respirat și m-am hrănit timp de 

şapte zile cu aer, energie și vibrații londoneze, 

încărcându-mi bateriile până la următoarea 

excursie, simțindu-mă împlinită din toate 

punctele de vedere. 

 Cum mă așteptam, această experiență 

s-a dovedit a fi una memorabilă și unică încă 

de la urcarea în avion, simțind fiorii plăcuți pe 

care ți-i poate da o călătorie în afara granițelor. 

 Londra este minunată, magnifică și 

strălucește precum o comoară în străfundurile 

cele mai întunecate ale pământului, chiar și 

atunci când plouă. Oricum, ploaia face parte 

din peisajul englezesc, așa că o excursie fără 

ploaie în Anglia poate părea un lucru ciudat. 

 De-a lungul celor şapte zile am reușit 

să iau la pas bulevardele și străduțele 

englezești, vizitând o mulțime de puncte de 

atracție, ajungând ca, la sfârșitul fiecărei zile, 

să fiu împăcată și mulțumită că mi-am atins 

scopul vizitei. 

 Printre principalele obiective turistice 

pe care le-am vizitat se numără: Palatul 

Buckingham, Green Park, Turnul Londrei, 

London Eye, Tower Bridge, British Museum și 

Big Ben. 

 Muzeele pe care am ales să le vizitez în 

mica mea escapadă londoneză sunt doar cele 

unde nu se percepe taxă de intrare și pot spune 

că nu sunt puține la număr. 

 Ceea ce m-a frapat în minunata 

„escapadă” a fost gradul de civilizație al 

acestei capitale, și pot afirma pe deplin că este 

de o calitate superioară, întrecând cu mult 

așteptările mele. 
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 Chiar dacă Londra reprezintă un mix 

de culturi și naționalități, bunul simț se 

regăsește pretutindeni, de la salutul și 

zâmbetul vânzătorilor din magazine, la scuzele 

de rigoare în momentul în care, din greșeală, 

atingi sau te lovești de cineva pe stradă sau în 

metrou. 

 În încheiere pot spune că Londra, cu tot 

bagajul său material și spiritual - cochetele 

autobuze roșii etajate, taxiurile ce par a fi 

aduse din vremuri imemoriale, verdeața de 

smarald a parcurilor, magazinele elegante, 

monumentele, muzeele și obiectivele 

impunătoare, casele cu arhitecturi specific 

englezești, vietățile roșcate și stufoase, 

creuzetul de culturi și nații, atmosfera sublimă 

englezească, picăturile reci și catifelate de 

ploaie - reprezintă un punct valoros pe harta 

lumii care merită vizitat în orice anotimp, 

deoarece întotdeauna stârnește emoții și trăiri 

nebănuite. 

 

 

  

 

 

 Văzând pe alții, cred că ajungem să ne 

înțelegem mai bine pe noi și să prețuim 

frumusețile noastre naturale și valorile istorice 

străbune. 

                                                   

                      Bianca-Maria Nan, 

              clasa a VII-a A 

 

 

 

 

            

 

 

            Grafică realizată de Luchian Denisa  

                                              clasa a X-a B 
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LITERATURĂ 

Războiul care mi-a salvat viața 

Recenzie  
                                                              

                                                                  de Kimberly Brubaker Bradley 

 

 

 Recent am citit o carte captivantă și 

doresc să o recomand și celorlați! Este vorba 

despre cartea scriitoarei americane Kimberly 

Brubaker Bradley, Războiul care mi-a salvat 

viața, apărută la editura Arthur, în anul 2016. 

 Titlul m-a făcut curioasă tocmai pentru 

că a dat o conotație pozitivă războiului care, în 

general, curmă vieți, distruge și schimbă 

destine într-un mod cât se poate de crud. Așa 

că am citit prima pagină, neștiind la ce război 

se referă sau dacă este vorba într-adevăr de un 

război. Cartea este scrisă într-un mod curgător, 

antrenant, care te fură. 

 De la primele pagini am constatat că 

acțiunea începe în Londra, în vremea celui de-

al Doilea Război Mondial, iar protagonista 

cărții este o copilă pe nume Ada Smith. Cum 

se vede lumea prin ochii de copil? 

Dar dacă ești un copil suferind de un 

handicap? Și cum ar fi dacă mama, ființa care 

trebuie să te protejeze, ți-ar fi cel mai mare 

dușman? Ce ar face oricine dacă ar trăi în 

asemenea condiții? De câtă putere  oare dă 

dovadă cineva care, sechestrată fiind de când 

se știe, într-o cameră mică    dintr-un 

apartament mic din Londra, nefiind învățată să 

meargă, nevând măcar niște cârje care să-i fie 

de ajutor, este cu toate acestea cea care are 

grijă de frățiorul ei, pregătind în același timp 

ceaiul și micul dejun mamei sale. 

  Fratele ei mai mic este singura ei 

bucurie, deși el are libertatea de care ea este 

privată. Pe măsură ce Jamie crește, gândindu-

se la viitor, Ada conștientizează că este 

necesar să învețe să meargă, chiar dacă acest 

lucru înseamnă chin și durere. 

 Pentru Ada, zvonurile despre război nu 

însemnau nimic, până când într-o zi, fratele 

său a venit de la școală și i-a spus că toți copiii 

vor fi evacuați din Londra, pentru a fi protejați 

în caz de atac aerian. Din istorie, știm că în 

anul 1939, după invadarea Poloniei, Regatul 

Unit declară război Germaniei naziste. La 

declararea stării de război, statul se preocupa 

de punerea la adăpost a copiilor, organizând o 

rețea de ajutor în orașele și comunele aflate 

lângă Londra. 

 Aflând acest lucru, eroina noastră 

începe să spere că va scăpa de acasă, dar 

mama ei nu dorește acest lucru pentru Ada, ci 

doar pentru Jamie, fratele ei. Gândindu-se că 

va fi despărțită de fratele ei, fata vrea să fugă. 

Aceasta evadează, forțându-se în ciuda durerii, 

să se țină pe picioare. 
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 Situația acesteia îi îngreunează fuga și 

aproape cade, când vede un băiețel care îi 

făcea cu mâna de la geam și care o ajută să 

ajungă, în cele din urmă, cu bine în gară. 

Adăpostită în tren, fiecare informație nouă, 

clădire, copac, animal îi oferă acesteia 

momente de uimire, deoarece orizontul ei 

fusese limitat la străduța înghesuită și la 

caldarâmul pietruit. Se simte liberă, deși știe 

că această stare nu va fi permanentă și că s-ar 

putea întoarce oricând acasă. 

 Ajunși la destinație, copiii sunt 

repartizați în diferite familii. Ada și Jamie nu 

sunt doriți și nu sunt aleși de nicio familie. 

Doamna care se ocupa cu împărțirea  copiilor 

nu se lasă și o forțează pe Susan Smith să-i 

primească pe cei doi, chiar dacă aceasta nu și-a 

dorit niciodată copii. 

 Întâmplător, în acest fel, războiul le 

oferă Adei și lui Jamie o nouă casă, o nouă 

lume și viață.  

 Cartea reușește în cuvinte simple să 

prezinte niște probleme grave, să deschidă uși 

și să schimbe lumi.  

  

 

 

 

 

 

Acest război desfășurat la scară mondială 

reprezintă totodată pentru Ada un război cu 

mama ei, cu sine și cu problemele pe care le 

înfruntă; în sufletul ei, însă, există speranța 

unei victorii, a libertății ce trebuie câștigată. 

 Scriitoarea americană Kimberly 

Brubaker Bradley s-a născut în Fort Wayne, 

Indiana, în anul 1967. Nu s-a gândit niciodată 

să devină scriitoare, pasiunea ei fiind chimia. 

Primul ei roman a fost lansat în anul 1998 și 

până în prezent a mai scris alte 16, ultimul 

fiind o continuare a acestui roman “The war 

that I won” și care a devenit rapid un 

bestseller. Cu romanul “Războiul care mi-a 

salvat viața”, autoarea a câștigat în anul 2016 

Newbery Honor Medal și a fost pe locul I pe 

lista New York Time Bestseller. 

 M-a impresionat și mi-a plăcut 

romanul, în special, pentru pledoaria pe care o 

face autoarea pentru viață, pentru lupta cu 

greutățile ei și pentru mesajul ei optimist.   

 

 

Bianca-Maria Nan,                                                                              

clasa a VII-a A 

          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafică realizată de Niţă Vlad Alexandru,  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    clasa a X-a A 
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MATEMATICĂ 

 

Pasiunea mea, matematica 

 

 

Se spune că matematica este muzica 

rațiunii, limba prin care Dumnezeu a creat 

Universul. Încă de la o vârstă fragedă, ni se 

induce adesea ideea că aceasta este o 

disciplină complicată și anevoioasă. Consider 

totuși că, prin dăruire, implicare și eforturi 

neobosite, oricine poate ajunge la rezultate 

uimitoare în acest domeniu.  

Mi-am 

descoperit pasiunea 

pentru matematică 

încă de la începutul 

claselor primare. Îmi 

amintesc și acum cu 

bucurie toate serile în 

care, alături de sora 

mea mai mare, mă 

cufundam cu o plăcere 

deosebită în incredibilul univers al numerelor. 

Nu știam pe atunci ce loc important în sufletul 

și în viitorul meu vor ajunge să aibă toate 

acestea. Provin   dintr-o familie de oameni 

fascinați și întru totul dăruiți materiilor reale. 

Astfel că dragostea pentru matematică mi-a 

fost insuflată de când eram mică atât de către 

mama mea, profesoară de matematică, cât și 

de sora mea, olimpică la această disciplină 

șapte ani la rând. 

Când am intrat în clasa a V-a, eram 

hotărâtă să iau modelul surorii mele și să 

particip la Olimpiada de Matematică cu scopul 

de a mă califica la etapa națională. După multă 

muncă, perseverență și, bineînțeles, răbdare, s-

au văzut și roadele fructuoase așteptate. Am 

obținut multe premii la concursuri, dar la 

Olimpiada Națională de Matematică, ce s-a 

ținut în acel an la Negrești Oaș, rezultatele nu 

au fost pe măsura așteptărilor mele.  

Pot spune că acela a reprezentat un moment 

de cumpănă în evoluția mea și care m-a 

demoralizat considerabil. 

Totuși, cu susținerea și suportul 

familiei, dar și a doamnei profesoare de 

matematică, anul următor, adică în clasa a  VI-

a, am revenit cu forțe noi și multă încredere. 

Am descoperit că frumusețea performanței 

constă în faptul că nu poți fi mereu învingător, 

mereu este o provocare la mijloc și, adesea, o 

nereușită este un impuls moral mai bun decât 

un succes. M-am calificat deci și în acest an la 

etapa națională a Olimpiadei de Matematică. 

După faza județeană, la care obținusem un 

punctaj foarte mare, speranțele mele pentru 

următoarea etapă crescuseră, dar și așteptările 

tuturor celor din jur. Au urmat trei săptămâni 

de pregătire intensă la catedra din cabinetul de 

informatică al școlii. M-am ambiționat și m-

am pregătit cu multă seriozitate, urma să fie 

cel mai important concurs de până în 

momentul actual din viața mea. 

După cele trei săptămâni, ce păruseră 

mai degrabă zile, a venit și ziua plecării spre 

Hunedoara, locul în care avea să se desfășoare 

Olimpiada Națională de Matematică. Drumul a 

fost lung, plin de emoții și gânduri care mă 

copleșeau, așa că, din nefericire, nu m-am 

putut bucura pe deplin de acesta. Festivitatea 

de Deschidere a avut loc la un colegiu de 

prestigiu din Deva. 

M-am reîntâlnit cu o mulțime de 

persoane cunoscute la olimpiada din clasa a  

V-a, am văzut multe fețe familiare și am auzit 

nume sonore din lumea matematicii. După 

aceasta, am luat masa de seară și, pentru că 

următoarea zi aveam examenul, am ieșit la o 

plimbare în aer liber alături de mama mea, 

care era profesorul însoțitor și de eleva de la 

clasa a V-a. 
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Atât familia, cât și doamna profesoară 

de matematică m-au încurajat în acea seara, 

oferindu-mi cuvinte calde și spunându-mi că 

rezultatul nu este cel mai important. Îmi 

amintesc și în momentul de față câte emoții și 

gânduri mă cuprinseseră în dimineața 

următoare. Având dezamăgirea anului trecut, 

toate lucrurile rele care se puteau întâmpla îmi 

treceau prin minte, dându-mi un sentiment de 

neliniște. Nu există sentiment mai puternic 

decât acesta, nu există cuvinte cu care să îl pot 

descrie: urma să susțin probele pentru care   

m-am pregătit tot anul, pentru care am depus 

atât de multe eforturi și care însemna atât de 

mult pentru mine. Când am ieșit din concurs, 

eram destul de mulțumită de mine. Nu știam 

dacă m-am descurcat bine sau rău în raport cu 

ceilalți participanți, totuși eram conștientă că 

rezultatul va fi mai bun decât cel din anul 

precedent. La masa de prânz din acea zi toți 

eram cu toții emoționați: unii plângeau, alții 

țipau de fericire. Ce e cert este că se vedea că 

toți eram gânditori și afectați pentru că la scurt 

timp după terminarea examenului se afișaseră 

baremele. Eu nu știam în ce categorie mă 

aflam: deși, pe de o parte, eram mulțumită de 

ce am făcut, o parte din mine simțea că nu a 

fost îndeajuns, că puteam să fac mai mult. Mă 

cuprinsese deci o oarecare tristețe și îndoială, 

convinsă că nu voi putea să iau medalie nici în 

anul acesta. Îmi amintesc că în ziua următoare 

afișarea rezultatelor inițiale a întârziat mult, 

așa că am hotărât să mergem la colegiul unde 

am dat concursul pentru a le vedea mai rapid, 

dar și în eventualitatea în care doream să 

depun contestație. Parcă simt și acum fiorii ce 

m-au străbătut în momentul în care mi-am 

zărit numele pe foile cu rezultate.  

Era foarte multă îngrămădeală și 

gălăgie, așa că a durut ceva până am reușit să 

numărăm poziția pe care mă aflam: eram puțin 

 

 

mai sus de mijlocul clasamentului, deci aveam 

șanse mari la medalie și speranțele mele 

crescuseră. Seara, la afișarea rezultatelor 

finale, am constatat cu sufletul plin de bucurie 

că luasem medalie de bronz. Simțeam că toată 

munca și eforturile depuse au fost în final 

răsplătite, că toate orele de pregătire au 

meritat, sufletul meu vibra de fericire și 

mândrie. A fost așadar o experiență unică, din 

care am învățat multe și pe care nu o voi putea 

uita niciodată, căci, având o însemnătate 

deosebită, va ocupa mereu un loc, cu totul 

deosebit, în inima mea! 

 

 

Ioana – Steliana Barbu,  

           clasa a VII-a A 
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MATEMATICĂ 

Frumusețea fulgilor de nea, în matematică 
 

„Există o potecă care ducea pe 

câmpurile spre New Southgate și obișnuiam să 

merg acolo singură, să privesc apusul și să mă 

gândesc la sinucidere. Nu m-am sinucis, 

pentru că mi-am dorit să aflu mai multe despre 

matematică” (Bertand Russell) 

Este atât de mistic și fantastic când 

pleci dimineața pe zăpadă. Fulgi de zăpadă 

zboară în jurul tău, parcă ar cotropi întregul  

univers, fără măsură, și cad la pământ și 

acoperă pământul. Sau un fulg de zăpadă care 

aterizează pe nasul tău, al îngerului său de 

iarnă. Nu vedeți flori, deoarece florile nu pot 

înflori în frig. Și este de remarcat faptul că îți 

dai seama că nu 

exista doi fulgi de 

zăpadă identici. Este 

ca și cum unicitatea 

unui fulg de zăpadă 

este atât de perfect 

controlată de o forță 

divină. Individualitatea structurii unui fulg de 

zăpadă este similară, paralelă cu viața umană. 

La fel ca fulgii de zăpadă, toată lumea are o 

poveste diferită.  

 Fulgii de zăpadă au, de asemenea, o 

simetrie reflectorizantă. Dacă stăm în fața unei 

oglinzi, reflectarea noastră arată exact la fel. 

Prin urmare, dacă așezăm o oglinda în mijlocul 

unui fulg de zăpadă, va exista o reflexie. 

Pentru un fulg de zăpadă, putem pune o 

oglindă în șase moduri diferite. Acum putem 

spune că un fulg de zăpadă are 12 simetrii: 6 

din reflexii și 6 din rotații.  

Cred că acum putem defini simetria ca 

o transformare care lasă lucrurile neschimbate. 

De asemenea, putem pretinde că o combinație 

cu oricare dintre transformări ne va oferi 

aceeași formă. De exemplu putem roti fulgul 

de zăpadă de două sau de trei ori la rând și să-l 

întoarcem, apoi va fi neschimbat. 

Zăpada este o structură moleculară a 

unui cristal de gheață. Iar gheața este o 

substanță cu adevărat structurată. Este o formă 

diferită de apă. Când apa se răcește și 

moleculele se mișcă mai încet, ele încep să 

afecteze modul în care moleculele se aliniază. 

Atomii de hidrogen ai unei molecule de apă se 

leagă cu doi atomi de oxigen. Și, pe măsură ce 

apa îngheață, moleculele se aranjează în 

hexagoane. Ei preferă să stea cât mai departe 

unul de celălalt și asta îi face să ocupe mai 

mult spațiu. Și acel spațiu mare afectează 

densitatea. Densitatea gheții devine mai puțin 

densă decât apa. Înseamnă că gheața plutește. 

Aproape toate celelalte lichide au o densitate 

mai mare atunci când îngheață au un număr 

incalculabil de simetrie hexagonală. Apropo, 

moleculele sunt structuri tridimensionale. 

 Când examinăm profund un cristal de 

gheață în condiții normale, vedem întotdeauna 

o combinație de molecule cu o simetrie de șase 

ori. Moleculele fulgilor de zăpadă formează o 

structură de fagure. 

 Așadar, reflexie, simetrie, multiplicare 

fixă de 6 ori și repetabilă. Într-un cuvânt: 

matematică. Oare întregul univers e o formulă 

matematică sau se încadrează într-o formulă 

matematică? 

 Leoveanu Andreea și Gheorghe Alexandra, 

    clasa a XI-a E 
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MATEMATICĂ 

Matematica și curiozitățile ei 
„Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică.” 

 

Știați că… 

- Prima descriere asupra operei lui 

Pitagora și a şcolii sale de la Cronota (Italia 

de sud) apare abia la 130 de ani de la moartea 

sa, astfel încât a fost pusă la îndoială însăși 

existența lui? Dar, dacă nu ar fi trăit, cum s-ar 

fi transmis tabla înmulțirii a lui Pitagora și 

teorema de geometrie numită a lui Pitagora, 

care stabilește relația dintre ipotenuză și cele 

2 catete ale unui triunghi dreptunghic? După o 

legendă, Pitagora ar fi murit în flăcările școlii 

sale de la Crotona, școală incendiată de 

fanatici religioși, dușmani ai învățăturii 

pitagoreice. 

- Newton, mergând o dată călare, 

preocupat de probleme de matematici, la 

poalele unui deal a descălecat; a luat apoi 

calul de căpăstru ca un automat, gândindu-se 

mereu la problemă? A urcat dealul pe jos, 

ținând de căpăstrul calului. Când a ajuns în 

vârful dealului, a constatat că ținea în mână 

căpăstrul și calul nu era nicăieri! 

- Altă dată 

Newton, care era 

celibatar, a vrut să-și 

fiarbă un ou fără să-

și întrerupă lucrul? 

Își luă și ceasul său 

de precizie ca să se 

uite la el și să vadă 

când au trecut cele 3 

minute pentru 

fierbere. Era însă absorbit total de tema pe 

care o trata. Când își aduse aminte de 

fierberea oului, nu mică îi fu surpriza lui 

Newton când a constat că în mână ținea oul ca 

să citească minutele, iar la fiert pusese… 

ceasul. 

 

                      
                                       Pitagora                                          

 Curiozități matematice 

 Cu toate că mulți consideră 

matematica plictisitoare, o înșiruire de 

teoreme, teorii, fracții și ecuații, care par să nu 

aibă nicio legătură cu lumea reală, iată o listă 

de curiozități matematice, care s-ar putea să 

schimbe modul în care ai văzut această 

disciplină până acum. 

1. Poți afla ziua oricui făcând un calcul 

simplu: 

- Roagă un prieten să se gândească la luna în 

care s-a nascut. (Ex: Ianuarie, adică 1) 

 - Roagă-l apoi să înmulțească acel număr cu 

5: 1x5=5 

 -  Apoi adaugă 6 : 5+6=11 

 - Multiplică rezultatul cu 4 : 11x4=44 

 - Adaugă 9 : 44+9=53 

 - Înmulțește încă odată rezultatul cu 5 : 

53x5=265 

 - La final, roagă-l să adauge ziua în care s-a 

nascut. (Ex: 14) : 265+14=279 

 - Cere rezultatul și din total extrage 165. 

Rezultatul ar trebui să fie luna urmată de ziua 

de naștere a prietenului tău:  279-165=114, 

unde prima cifră reprezintă luna, iari 

urmatoarele două cifre reprezintă ziua de 

naștere. 

2. Poți tăia o plăcintă în 8 bucăți din doar trei 

mișcări; 

- Răspunsul este DA. Se va tăia plăcinta în 

două bucăți egale, cele 2 bucăți se vor pune 

una peste cealaltă și tăiem din nou. 
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Vor rezulta 4 bucăți pe care dacă le așezăm 

una peste alta sub forma unui turnuleț și apoi 

tăiem, vor rezulta cele 8 bucăți din doar 3 

tăieturi. 

 

3. O pizza care are raza “z” și înălțimea “a”, 

va avea volumul Pi × z × z × a; 

 - se consideră că pizza reprezintă un cilindru, 

iar formula volumului pentru un cilindru este: 
 

       V= πR² · h = PI x Z x Z x A  
 

    
 

 

     
 

 

 

4. Știați că … înmulțirea de mai jos, poate 

avea un rezultat așa de simplu de reținut.. 

111,111,111 × 111,111,111 = 

12,345,678,987,654,321 

 

5. Cea mai populară cifră este 7. 

 - Nu trebuie uitat faptul că numărul 7 apare 

de nenumărate ori în istoria și cultura 

umanității.  

Sunt 7 păcate capitale și 7 minuni ale lumii. 

Sunt 7 culori ale curcubeului, 7 mări, 7 pitici, 

7 zile ale săptămânii. 

 

6. Dacă iei orice nr. între 1 și 9 și îl înmulțești 

cu 9, suma celor 2 numere din rezultat va fi 

întotdeauna 9; 

      Exemple:    2 x 9 = 18  ( cifrele din 

rezultat 1+8=9) 

                         

3 x 9 = 27 

(2+7=9) 

                         

4 x 9 = 36 

(3+6=9) 

                         

5 x 9 = 45 

(4+5=9) 

 

7. Dacă iei orice număr, îl dublezi, aduni 10, 

împarți prin 2 și apoi scazi numărul inițial, 

răspunsul va fi 5; 

 

Exemplu : considerăm numărul 15.  

15x2=30      30+10=40        40:2=20   

40:2=20 20-15= 5 

 

 Nespecialiștii afirmă că matematica 

este o știință „uscată", iar matematicienii sunt, 

de regulă, oameni ursuzi, serioși și fără simțul 

umorului, dar, prin cele prezentate, sper că am 

reușit să vă demonstrez că matematica poate 

fi ușor amuzantă și încă ne poate stârni 

curiozitatea. 

                             

   Dragoș-Ionuț Tînjală, 

                                clasa a XI-a E
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CHIMIE 

O importantă descoperire – sistemul elementelor chimice 
  

 

Numeroase descoperiri realizate în timp au 

dezvăluit o realitate de necontestat: natura, 

elementele naturii în variatele ei forme, 

universul, în genere, sunt organizate în 

structuri sistemice, de tip armonios. Una din 

aceste realități și dovezi o constituie 

organizarea din punct fizico-chimic a 

„materiilor”, cunoscute sub numele generic de 

„elemente”. 

  

 Tabelul periodic, numit și tabelul 

periodic al lui Mendeleev, cuprinde într-o 

formă tabelară toate elementele chimice, 

aranjate în funcție de numărul lor atomic și în 

funcție de configurația electronică și unele 

proprietăți chimice recurente. Acest 

aranjament conduce la identificarea anumitor 

„tendințe periodice”, deoarece elementele din 

aceeași grupă au proprietăți chimice 

asemănătoare.  

Rândurile tabelului 

periodic se numesc 

perioade, iar coloanele 

se numesc grupe. Șase 

dintre grupe au și 

denumiri speciale, de 

exemplu grupa a 17-a 

mai poartă numele de 

grupa halogenilor, iar 

a 18-a grupă este cea a gazelor nobile. 

Tabelul periodic poate fi folosit pentru 

determinarea relațiilor dintre proprietățile 

elementelor, și, de asemenea, pentru a prezice 

proprietățile unor elemente noi, care urmează 

să fie descoperite sau sintetizate. 

 Cel care a creat acest tabel este 

Dimitri Mendeleev (1834-1907). Pe 6 martie 

1869, Mendeleev a prezentat Societății Ruse 

de Chimie o lucrare denumită Dependența 

între proprietățile masei atomice a 

elementelor, care propunea folosirea masei și 

a valenței pentru a descrie elementele, fiind 

primul tabel periodic recunoscut la nivel 

mondial. Acesta și-a realizat tabelul astfel 

încât să ilustreze tendințele periodice pe care 

le prezentau proprietățile elementelor 

cunoscute la acea vreme. Folosindu-se de 

această teorie, Mendeleev a prezis unele 

proprietăți ale elementelor încă nedescoperite, 

care păreau să lipsească din tabel. Majoritatea 

predicțiilor s-au dovedit a fi adevărate pe 

măsură ce noi elemente au fost descoperite. 

De atunci, tabelul periodic al lui Mendeleev a 

fost dezvoltat și corectat, întrucât noi 

elemente au fost sintetizate sau descoperite. 

 Toate elementele, de la numărul 

atomic 1 până la 118, au fost descoperite sau 

sintetizate, cele mai recent adăugate în tabel 

fiind nihoniul, moscoviul, tennessinul și 

oganessonul (fiind confirmate de către 

IUPAC pe 30 decembrie 2015), completând 

astfel toate cele șapte perioade. Primele 94 de 

elemente există în natură, deși unele au fost 

observate în cantități infime și au fost 

sintetizate în laborator cu mult înaintea 

descoperirii lor. Elementele cu numerele 

atomice cuprinse între 95 și 118 au 

fostsintetizate doar în laborator sau în 

reactoarele nucleare. Sinteza elementelor cu 

un număr atomic peste 118 este planificată.  
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De asemenea, numeroși radioizotopi sintetici 

ai unor elemente răspândite în natură au fost 

produși în laboratoare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniunea Internațională de Chimie Pură și 

Aplicată este o organizație non-

guvernamentală, fondată în anul 1919. Este 

forumul cel mai înalt recunoscut la nivel 

internațional ca unica autoritate ce elaborează 

standarde pentru nomenclatura substanțelor 

anorganice sau organice. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Prin acest tabel al elementelor, remarcabilă 

descoperire a sec. al XIX-lea, omul capătă un 

model al „armoniei universale”.  

 

Oana Vasile,                              

clasa a IX-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafică realizată de Luchian Denisa  

                                          clasa a X-a B 
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FILOSOFIE 

Există un sens al vieții? 

 

 Gânditorii, dar și omul simplu și-au 

pus, de la începuturi probabil, problema vieții. 

Aici pot fi decelate mai multe aspecte. Unul 

dintre cele mai importante, dar și interesante 

ar fi referitor la sensul existenței.   

     Există mai multe perspective asupra 

acestei întrebări: nu există un sens al vieții; nu 

există un astfel de sens dat, dar fiecare om își 

poate contura unul; există un sens al vieții 

(ex: pregătirea pentru mântuirea sufletului). 

Oricare mod de a privi acest subiect 

controversat are mai multe consecințe pentru 

viața noastră de zi cu zi. 

      În situația în care se consideră că nu 

există un sens al vieții se află cei care au o 

voință negativă. Un aspect care poate fi 

corelat cu această perspectivă, dar care poate 

reprezenta, în același timp, o consecință, este 

sinuciderea. Aceasta este un efect care apare 

la cei ce neagă viață, negăsind un rost sau o 

plăcere în a mai trăi. Consider că acest aspect 

ar trebui să fie o excepție. O altă urmare poate 

fi stoparea dorinței și dispariția motivației de 

a căuta fericirea, dar și nașterea unei anumite 

resemnări în ceea ce privește condiția 

umană și aspectele negative pe care le induce 

aceasta. De aici, se poate extrage o a treia 

consecință: suferința care copleșește viața 

unui om și care poate căpăta laturi sfâșietoare, 

nelăsându-l să mai vadă frumusețea sau partea 

bună din orice situație.  Ca oameni, ca ființe 

superioare, gânditoare, avemdatoria de a căuta 

plăcutul în orice aspect, ce pare lipsit de 

armonie. O ultimă consecință este 

reprezentată de lipsa bucuriei de a exista, 

determinată de o viziune întunecată asupra 

lumii înconjurătoare, care se insinuează în 

conștiința unei persoane ce nu poate da un 

sens vieții. Acest fapt denotă o slăbiciune a 

omului ca ființă situată permanent la granița 

dintre bine și rău, fericire și tristețe.  

Evident refuză să se confrunte cu greutățile 

firești și inevitabile ale vieții, alegând 

să renunțe la acțiune și să abandoneze implicit 

orice sursă care i-ar putea aduce și bucurie. 

      Dacă, într-adevăr, nu există un sens al 

vieții, fiecare om își poate construi unul, 

asemenea lui Sisif, eroul tragic din mitologia 

antică, care este în fapt însuși modelul 

condiției umane.  

Sensul vieții aparține omului, deoarece acesta 

alege, prin acțiunile sale, să trăiască într-un 

mod sau altul, fiind singurul în stare să-și 

croiască drumul pe care va păși de-a lungul 

existenței lui. 

 O altă consecință poate fi, deci, 

reprezentată de bucuria de a trăi și atât, de 

voința de a depăși permanent bariere ale 

vieții, știind că dincolo de ele se află efecte 

îmbucurătoare sufletului.  

 A treia urmare este dată de faptul 

că ambiția și responsabilitatea sunt stimulate, 

apărând o nemărginită plăcere la atingerea 

unui țel în urma depășirii mai multor 

dificultăți întâmpinate. Ultima consecință este 

bucuria de a exista și conștientizarea 

profundă a faptului că există cu adevărat 

motive pentru a trăi. Dacă omul 

consideră că există o finitudine, el va încerca 

o neîncetată  perfecționare a sa, ceea ce va 

implica rezultate care să  îi 

mulțumească sufletul, ajungând astfel la 

scopul său principal. 
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 Foarte mulți oameni consideră  că  

sensul vieții se află  în perspectiva 

creaționismului, fiind dat de o viață viitoare 

veșnică: „viața aceasta este doar o clipă în 

raport cu infinitatea timpului”.  

 

 Reprezentând o concepție religioasă, o 

consecință este prezența și dezvoltarea 

credinței în Dumnezeu, ceeace include 

încercarea de a face așa-numitele fapte bune și 

de a fi persoane morale pe Pământ, pentru a 

ajunge lângă Acesta după moarte. Trebuie 

să ne trăim „viața de aici”  în așa fel încât 

să atingem scopul, mântuirea sufletului, în 

viața „de dincolo”. Cu alte cuvinte, a trăi 

înseamnă a te pregăti pentru „viața de 

dincolo”.  

 Sintetizând: 

- dacă accepți că viața e absurd și nu are 

sens, atunci o poți trăi oricum, inclusiv 

imoral și ilegal (cu consecințele lumești de 

rigoare!); 

- dacă accepți că viața nu are un sens, dar îi 

poți conferi tu unul, de exemplu: fericirea, 

atunci îți vei trăi Viața luând anumite 

decizii și făcând alegeri care te definesc; 

- dacă accepți că există un sens dat, de 

regulă, de Divinitate, atunci îți vei trăi 

viața respectând preceptele divine. 

 Într-un cuvânt, pendulăm între lipsă de 

responsabilitate și responsabilitate 

maximă impusă sau autoimpusă. 

 Ca adolescenți, care acum avem 17-18 

ani și mai avem în față în mod normal, 

probabil, încă 70-80 de ani de trăit, avem 

datoria de a împlini funcția noastră 

fundamental de ființe superioare gânditoare 

prin a realiza nu numai esența condiției noastre 

de ființe umane, perpetuând specia prin 

crearea unei familii, cu copii, nepoți și 

strănepoți care să ne ducă mai departe în timp 

statutul specific uman, dar să și realizăm valori 

materiale și spirituale, care să ne justifice 

trecerea cu folos, benefică, prin ani, spații și 

universuri sociale. 

 

                          

                          

          

 

 

 

 

 

 

Andrada-Elena Măntescu, 

                                          clasa a XII-a E 

 

 

 

 

 

       

       Grafică realizată de Niţă Vlad Alexandru  

                                            clasa a X-a A 
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ISTORIE 

Independenţa României – ideal fundamental al naţiunii române 

 
 

Pe 9 mai sărbătorim proclamarea 

Independenţei României, eveniment de 

importanţă capitală pentru dezvoltarea şi 

afirmarea naţiunii române. De remarcat că     

într-un stat constituţional – cum era România 

în 1877 – Parlamentul era singurul organ 

îndreptăţit să ia o hotărâre referitoare la 

independenţa de stat. Apoi, aceea hotărâre a 

Camerei  și Senatului, exprimată la 9, 

respectiv 10 mai, prin moţiuni – votate în 

unanimitate de reprezentanţii naţiunii – nu 

avea caracterul unei legi care să fie sancţionată 

sau promulgată de domnitor. Era o hotărâre a 

ţării întregi, era realizarea unui ideal naţional. 

 După ce în aprilie 1877 Rusia declară 

razboi Imperiului Otoman, spre sfârşitul 

aceleiaşi luni, artileria otomană a început 

bombardarea oraşelor româneşti de la Dunăre, 

fiind cunoscut sprijinul pe care statul român, 

dar și voluntari, l-au acordat trupelor ruse 

pentru a trece la sudul Dunării. La 26 aprilie 

tunarii români de la Calafat au răspuns acestor 

provocări, trăgând asupra Vidinului. Imediat, 

armata, presa şi numeroşi parlamentari au 

cerut proclamarea neîntârziată a independenţei 

naţionale şi participarea directă a României la 

războiul antiotoman. La 28 aprilie domnitorul 

Carol nota în Memoriile sale că: „în Cameră se 

pregăteşte o moţiune prin care se cere 

proclamarea independenţei. Kogălniceanu se 

opune acestui curent, temându-se să nu aducă 

fapte pripite şi vătămătoare”. La 29 aprilie 

Adunarea Deputaţilor şi la 30 aprilie Senatul, 

criticând actele de agresiune turceşti, au 

declarat starea de război între România şi 

Poarta Otomană şi au cerut guvernului să ia 

toate măsurile ce se impun pentru a asigura 

existenţa de sine stătătoare a ţării. 

 

 Iniţial, mulţi deputaţi doreau să 

proclame atunci ,,independenţa absolută a 

ţării”, dar, sfătuiţi de miniştri, au votat numai 

starea de război, fapt pentru care au fost 

criticaţi de ziarele „Românul” şi „Telegraful”. 

La 7 mai, într-o şedinţă a Consiliului de 

miniştri, prezidată de domnitor, s-a discutat 

oportunitatea proclamării imediate a 

independenţei.  

  Astfel, în ziua de luni, 9 mai 1877, în 

Cameră, din însărcinarea grupării liberal-

radicale şi cu asentimentul miniştrilor, 

deputatul Nicolae Fleva a interpelat guvernul 

dacă s-a conformat votului din 29 aprilie, 

aducând la cunoştinţa Puterilor Garante 

ruperea legăturilor de dependenţă faţă de 

Poartă şi, prin urmare, „independenţa absolută 

a României”. Răspunzând interpelării, M. 

Kogălniceanu (ministrul de externe) sublinia, 

în aplauzele deputaţilor, că legăturile cu 

puterea suzerană fiind rupte „suntem 

independenţi, suntem naţiune de sine 

stătătoare”, iar guvernul „va face tot ce va fi cu 

putinţă ca starea noastră de stat independent să 

fie recunoscută de Europa”. La închiderea 

şedinţei solemne Adunarea a votat moţiunea 

prin care „ia act de resbelul între România şi 

Turcia, de ruperea legăturilor noastre cu Poarta 

şi independenţa absolută a României au primit 

consacrarea lor oficială”. A doua zi, la 10 mai, 

Senatul a votat, tot în unanimitate, o moţiune 

asemănătoare. 

 În după amiaza zilei de 9 mai, un mare 

număr de bucureşteni, care se strânsese în jurul 

clădirii Adunării, primind cu entuziasm vestea 

proclamării independenţei, a manifestat pe 

străzi până seara târziu – scrie N. Iorga – 

împreună cu „vreo mie de studenţi”, cu drapele 

şi torţe, cântând „Deşteaptă-te române”. 
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În seara acelei zile au avut loc manifestaţii de 

bucurie şi la Craiova şi Iaşi. 

 A doua zi – marţi, 10 mai – la ora 11, 

s-a oficiat un Te Deum la Mitropolie, apoi 

înaltele autorităţi ale ţării au mers la palat 

pentru a-l felicita pe domnitor cu prilejul celei  

de-a 11-a aniversări a înscăunării sale. 

Domnitorul a mulţumit „pentru îndemânarea 

cu care s-a urmat în îndeplinirea dorinţei cele 

mai scumpe a ţării întregi”, pentru 

unanimitatea cu care Senatul şi Camera au 

proclamat ruperea unor legături care de mult 

îşi făcuseră timpul, accentuând că prin aceasta 

„România a reintrat în vechea sa independenţă, 

ca naţiune liberă, ca stat de sine stătător”.  

 Este incontestabila contribuţia 

domnitorului Carol la obţinerea independenţei 

României. La 10 mai 1866, prinţul Carol de 

Hohenzollern-Sigmaringen, depunea în faţa 

Parlamentului român următorul jurământ: 

„Jur de a fi credincios legilor ţării, de a 

păstra religiunea României precum şi 

întegritatea teritoriului ei, şi de a domni ca 

domn constituţional”. Cu aceste cuvinte 

prinţul Carol devenea oficial domnitor al 

României şi, pe tot parcursul domniei sale 

de 48 de ani, a avut grijă să-şi onoreze 

jurămantul depus în faţa reprezentanţilor 

naţiunii române.  

  Carol și-a jucat onoarea și poziția sa 

din viitor când a decis să implice țara în 

conflictul ruso-turc. În 1877 lucrurile se 

precipită, Convenția româno-rusă a fost 

semnată la 4 aprilie 1877, iar armatele rusești 

aveau liberă trecere pe teritoriul românesc. La 

9 mai Camera Deputaților  votează 

independența României, iar a doua zi Carol a 

proclamat-o și a preluat conducerea armatei. 

Între 8-15 iunie 1877 Dobrogea este ocupată – 

relativ facil – de trupele ruseşti, care instituie o 

nouă organizare administrativă a provinciei. 

După eşecul armatelor ruseşti în faţa Plevnei 

(iulie 1877), ducele Nicolae cere sprijinul 

neântârziat al României.  

 

O armată română de circa 50000 de soldaţi 

trece Dunărea spre frontul din Balcani, iar 

domnitorul Carol (la cererea lui) este numit 

comandant suprem al trupelor româno-ruse din 

faţa Plevnei. Soldaţii români se comportă 

exemplar pe câmpul de luptă şi obţin succese 

răsunătoare la Plevna, Vidin, Smârdan, 

Rahova, câştigând deopotrivă respectul 

inamicului şi al întregii Europe.  

 În urma victoriei finale, prestigiul 

României a crescut, Carol a fost decorat de Țar 

cu ordinul Sf. Andrei, împăratul Germaniei îi 

acordă Ordinul Casei Regale, regina Elisabeta 

primind ordinul rusesc Sf. Ecaterina și 

recunoștința unui întreg popor, care o va numi 

Mama răniților. 

 La 8 octombrie 1878 are loc intrarea 

solemnă a trupelor  române în Bucureşti, 

procesiunea începând de la parcul Herăstrău.  

 Ca urmare a obţinerii independenţei, 

Dobrogea, vechiul  teritoriu românesc dintre 

Dunăre și Mare, este anexat statului român. 

Lunga aşteptare a populaţiei dobrogene a 

încetat la 14 Noiembrie 1878 – în marea zi a 

unirii efective a Dobrogei cu România. În acea 

zi, principele Carol a lansat din Brăila  

„Proclamaţia către dobrogeni” şi „Înaltul ordin 

de zi către armată”, iar primele unităţi militare 

au trecut Dunărea pe la Brăila şi Galaţi, fiind 

întâmpinate peste tot  în Dobrogea cu o imensă 

bucurie.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Ruso-Turc_%281877-1878%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/1877
https://ro.wikipedia.org/wiki/9_mai


Aspiraţii, nr. 81 – decembrie 2019  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
25 

  

 Unirea Dobrogei cu România la 1878 

reprezintă, după unirea Moldovei  cu Ţara 

Românească la 1859, o nouă şi importantă 

etapă în procesul formării statului naţional 

unitar român, proces încheiat  prin Marea 

Unire din 1918.  

 Integrarea Dobrogei în regatul 

României a sporit importanţa provinciei, 

deoarece asigura ieşirea la mare a statului 

român.  Dobrogea aducea României în primul 

rând o faţadă maritimă în lungime de 240 Km, 

revelându-şi menirea de poartă a spaţiului 

românesc  spre mările şi oceanele lumii. 

 Se construieşte podul de la Cernavodă 

pentru asigurarea legăturii feroviare directe cu 

restul ţării, iar oraşul Constanţa devine 

principalul port la Marea Neagră. Pentru 

dobrogeni, unirea a însemnat conectarea la 

noile exigenţe ale epocii, o deschidere spre 

progres şi civilizaţie.  Statul român a aplicat o 

politică largă, înţelegătoare, de stimulare a 

activităţii populaţiei dobrogene, indiferent de 

naţionalitate. Roadele acesteia s-au 

concretizat în sporirea numerică a populaţiei, 

a cărei viaţă şi activitate se aflau sub semnul 

ordinii şi legalităţii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Independenţa României a fost 

câştigată cu jertfa a peste 10.000 de soldaţi şi 

ofiţeri, căzuţi pe câmpul de onoare.În cinstea 

eroilor căzuţi în Războiul  de Independenţă şi 

pentru imortalizarea momentului istoric al 

unirii Dobrogei cu România, au fost ridicate 

monumente în numeroase localităţi din ţară: 

 La Tulcea este construit  

„Monumentul Reanexării”, înălţat pe 

promontoriul ce domină oraşul de la porţile 

Deltei Dunării, în timp ce la Bucureşti a fost 

ridicat un Arc de Triumf, menit a indica 

începutul căii de intrare a trupelor în capitală. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        Andreea Maxim,  

          clasa a XI-a F 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Grafică realizată de Sălceanu Cristina  

                                    clasa a X-a D 
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INFORMATICĂ 
 

Laboratorul de robotică – o realizare excepțională la Colegiul nostru 

 

Echipa de robotică "Epsilon" s-a 

constituit în cadrul Colegiului Dobrogean 

"Spiru Haret", începând cu mai 2019, activând 

în cadrul 

laboratorului de 

robotică, numit  

"Ion Adamache". 

Echipa s-a format în 

urma determinării 

domnului director 

Florin Anastasiu de 

a implementa în cadrul școlii o formă 

novatoare de activitate informatică: robotica. 

Pentru aceasta, a repartizat o sală de clasă 

pentru amenajarea laboratorului de robotică, a 

susținut ideea de formare a unei echipe de 

robotică și a identificat sursele materiale  

pentru construcția unui robot, visul oricărui 

adolescent informatician. Tot dl. director este 

cel care a propus ca laboratorul de robotică să 

poarte numele celui care a fost ION 

ADAMACHE, fost elev al şcolii noastre, 

strălucit inginer şi inventator în domeniul 

extragerii petrolului, emigrat în Canada încă 

din anii 70. Decedat în anul 1998, dl. inginer 

Adamache a lăsat o sumă de bani prin 

testament şi şcolii noastre, din care s-a instituit 

bursa onorifică ce îi poartă numele şi s-a 

amenajat laboratorul de robotică. A luat ființă 

și Cercul de robotică, condus de   doamna 

profesoară  Liliana Anastasiu. Scopul acestuia 

este  inițierea elevilor în domeniul roboticii, 

cât și deschiderea de noi orizonturi de 

cunoaștere în domeniul tehnologiei adresate 

elevilor.  

Actualii membri ai echipei au fost 

selectați pe baza aptitudinilor lor pentru una 

sau mai multe dintre cele 3 domenii folosite în 

robotică: programare, mecanică și media. Ei se 

întâlnesc aproape zilnic pentru a lucra la un 

robot, proiectat pentru a participa la demo-ul 

organizat de echipa Velocity din Brăila în luna 

ianuarie 2020. Se deschide, astfel, drumul 

către această comunitate formată din toate 

echipele de robotică din România, având 

prilejul să vedem roboții altor echipe și să 

descoperim ce îmbunătățiri putem aduce 

robotului nostru. 

Echipa este formată din 15 membri și 3 

mentori. La rândul lor, membrii sunt împărțiți 

pe 3 specializări: mecanici, programatori și 

media. 

Mecanicii se ocupă cu proiectarea, 

repararea și construirea efectivă a robotului. 

Creativitatea și îndemânarea lor este 

incredibilă, aceștia reușind să pună în practică 

idei pe care unii le consideră ca fiind mult prea 

ambițioase pentru a fi realizate cu succes. 

Programatorii sunt cei care aduc 

robotul la viață, programându-l sub condițiile 

sezonului respectiv. În cazul acestui an, 

obiectivul principal este construirea unui "turn 

din cuburi". Împreună cu mecanicii, ei creează 

o entitate "vie" , aducând cât mai aproape 

viitorul. 

 Colegii de la media sunt responsabili 

de publicitatea activității echipei, făcând-o 

cunoscută prin postere, stickere, pliante și 

caietul echipei.  
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Aceștia se ocupă de imaginea echipei, 

având totodată și sarcina practică a găsirii 

cazării din timpul deplasărilor. 

FIRST (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology) 

TECHCHALLENGE este o competiție adusă 

în România de către "Nație prin Educație" și 

finanțată de BRD, adunând echipe din toată 

țara, care proiectează și își construiesc propriul 

robot. Acesta trebuie să îndeplinească anumite 

sarcini. De exemplu, anul acesta, roboții 

trebuie să manevreze cuburi și să le aranjeze 

pe o platformă, scopul fiind construirea unui  

turn înalt de cuburi.  

Robotul este controlat cu ajutorul a 

două joystick-uri și a doi șoferi, care, la rândul 

lor, sunt ghidați de un coach. Această 

competiție a debutat in 1989 în Manchester 

(Regatul Unit) pentru a încuraja tinerii să 

experimenteze în domeniul științei și 

tehnologiei, deschizându-le multiple 

oportunități după liceu. 

 

 

 
 

 

După primirea kit-urilor și construirea 

roboților, echipele își pot testa prototipurile la 

demo-uri, care oferă aceeași atmosferă ca și 

competiția propriu-zisă, echipele participând 

în alianțe de câte 2 echipe în timpul meciului 

(una roşie, iar cealaltă albastră). În sală, 

echipele au stand-uri de prezentare, unde își 

expun robotul, caietul echipei, stickere și 

broșuri. 

Pentru reușită, echipa trebuie să fie 

unită, exact ca o familie, într-un final, 

adolescenții cu talente diferite, ieșite din 

comun, își vor putea vedea visul împlinit. 

Laboratorul nostru de robotică va fi  

inaugurat oficial pe 30 ianuarie 2020, dată la 

care se poate spune că echipa noastră va intra 

într-o nouă etapă de activitate, iar noi, cu toții, 

ne vom mândri cu o realizare unică la nivelul 

județului. 

 

Compartimentul "media" al echipei Epsilon 
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INFORMATICĂ 
 

Primul meu Concurs de făcut jocuri 

 la 

Game Development @ iTEC Timișoara 
 

 

Salut. Mă numesc Teo și m-am decis să 

umplu aceste pagini pentru a-mi așterne pe 

hârtie, prin cuvinte, experiența de care am avut 

parte la concursul de informatică iTEC din 

Timișoara, proba de „Game Development”. 

 

Concursul s-a desfășurat între 22 și 24 

noiembrie, durata probei fiind de două zile. 

Da, ai văzut bine. Doar două zile pentru a crea 

un joc întreg de la 0. Sună puțin nebunesc, 

nu ? Știu. De aceea m-am și dus. Pentru că 

voiam să iau parte la această competiție poate 

absurdă din acest punct de vedere și să vad ce-

mi iese. Nu am avut așteptări prea mari și, să 

fiu sincer, m-am temut la început – am crezut 

ca nu voi face față unei asemenea provocări. 

Dar iată că am reusit să aduc acasă un 

„Premiul II”, de care sunt mândru, fiind 

dovada concretă a faptului ca și eu pot.  

Așadar, fără alte comentarii în plus, 

iată-mi „povestea”. 

După un drum obositor până la 

Timișoara și nu prea multe ore de somn, mă 

văd în sfârșit, la 10 dimineța, în fața clădirii în 

care urma să aibă loc concursul. Puțin sfios, 

intru pe ușă, însăde acolo nu mai știu pe unde 

să o apuc. Noroc de mine, însă, că mă 

întâlnesc cu alți doi participanți și 

împreunăreușim să găsim sala în care aveam 

să stăm în cele din urmă la aceeași masă timp 

de 48 de ore. 

Cum intru în sală, mă uit în jur și un 

singur cuvânt îmi trece prin minte: „fain”. 

Atmosfera e una relaxată, călduroasă, oamenii 

erau prietenoși și nu durează mult până mă 

stabilesc la masă și încep să mă simt în largul 

meu. Totul este perfect!  

Pe la 12 începe festivitatea de 

deschidere, urmând ca probele propriu-zise 

(concursul având, de fapt, 6 probe la care 

participanții puteau să ia parte) să înceapă la 

13. 

Odată ce startul se dă, mă și apuc de 

lucru, emoționat ce-i drept și hotărât să nu 

pierd nici măcar o secundă întrucât fiecare 

moment e prețios. 

 Tematica jocului e simplă: felurile în 

care jocurile video pot contribui la dezvoltarea 

abilităților celui care le joacă (insă erau și niște 

chichițe „mici”: jocul trebuia să conțină 

neapărat un bambus, să aibă o poveste, să 

ofere o experiență de minimum 3 minute și să 

aibă câteva secrete ascunse în el). Astfel, în 

urma unei lungi (vreo 5 minute) sesiuni de 

gândire și de brainstorming, mă decid să fac 

un joc ce necesită concentrare și reflexe 

rapide: un joc în care trebuie să te ferești de 

pericole care apar din ce în ce mai rapid. 
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După o perioadă la fel de lungă de 

gândire, aleg ca protagonistul jocului să fie un 

urs panda, care să apere tărâmul sacru al 

bambusului de către urșii roboți răi, ce vor să 

fure bambusul pentru a construi clădiri de 

birouri. 

Încep prin a crea un prototip: nimic 

prea frumos, numai niște dreptunghiuri albe ce 

se mișcă pe un fundal albastru. „Mai târziu 

aspectul vizual” – îmi spun în minte, deși nu 

suport sălucrez fără să fi făcut elementele de 

grafică mai întâi. Scriu cod timp de o oră, 

două, trei, și după multă trudă, bataie de cap 

și „gândaci” (bugs – erori de logică), iat-o: 

atotfrumoasa mea creație (mai puțin frumoasă, 

însă baza funcționa exact cum mi-am propus), 

fundația pe care urma să construiesc restul 

jocului!  

Având baza terminată, îmi iau puțin 

mintea de la mecanismele de funcționare ale 

jocului și, pentru a-mi acorda un „moment de 

relaxare”, încep să fac, dupa ce ies să iau puțin 

aer timp de 10 minute, și texturile pentru joc 

(jucător, inamici, bonusuri și așa mai departe). 

Și cam asta este cu prima zi; se face 11 

noaptea și, obosit fiind (în momentul acela nu 

mai făceam decât să mă uit la ecran fără niciun 

scop – nu mă mai ducea mintea la nimic), 

decid să mă duc la culcare pentru a reveni cu 

forțe proaspete a doua zi. Plec să-mi găsesc un 

taxi ca să ajung la cazare și, în același timp, 

mă rog să nu am parte de vreun eveniment 

nefericit (clădirea concursului era într-o zonă 

pustie cu un aer ce-ți lăsa puțini fiori pe șira 

spinării – te lasă cu impresia ca ești singurul 

om de pe Pământ). Odată ajuns în apartament, 

mă prabușesc în pat întrucât în momentul ăsta 

singurul lucru la care mă puteam gândi era 

somnul. 

După o noapte odihnitoare, mă întorc 

de la cazare (pe la 10 dimineața) înapoi în 

clădirea în care are loc concursul.  

 

 
 

 

Același lucru: taxiul, zona care pare 

părăsită de lume, însă un lucru e diferit de data 

asta: o oarecare familiaritate, de parcă nu ar fi 

abia a doua oară când trec pe acolo. De 

asemenea, intru în clădire mai sigur pe mine – 

acum știu pe unde să o iau. 

Îmi aranjez la masă toate cele: 

laptopul, cafeaua, un sandwich și, fără să 

zăbovesc prea mult, măapuc iar de lucru, 

determinat să-mi ating scopul: să termin ceea 

ce am început; dacă nu fac asta, toate eforturile 

mele de a ajunge acolo au fost în zadar. 

Încep prin a lucra la ultimele detalii 

legate de mecanicile jocului: probleme ce au 

rămas a fi rezolvate, testare,  adăugări (cum ar 

fi trofee și bonusuri), testare, interfață, testare 

și mai multă testare (dacă apărea vreo 

problemă – spoiler: a apărut – în timp ce îmi 

prezentam jocul, îmi scoteam după ochii ).  

Până reușesc să le termin pe toate cele 

despre care am spus, mă apucă ora 3 după-

amiaza, însă timpul nu mă mai presează acum 

în niciun fel – singurele lucruri pe care le mai 

am de făcut sunt niște elemente de grafică, 

efectele sonore și muzică. 

După ce mă asigur că baza arenei e 

gata, mai presar niște spectatori (urși roboți) și 

câțiva palmieri prin nivel pentru atmosferă. 

Apoi mai lucrez puțin la efectele vizuale. 

Odată și ele terminate, încep să caut pe net 

niște efecte sonore și o melodie care să se 

potrivească cu tematica jocului (pe care n-am 

găsit-o, așa că până la urmă m-am decis să fac 

eu – spirit de artist excentric și neînțeles – una, 

și hai că a ieșit destul de bine!). Până le fac pe 

toate mă apucă din nou 11 seara (ziua asta 

parcăa trecut mai repede ca prima), însă plec la 

cazare liniștit, fiindcă am reușit să fac tot ce 

mi-am propus pentru joc. 

În sfârșit vine și a treia zi – ultima, de 

fapt, cea în care trebuie să îmi arăt creația în 

fața juriului. 
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Plin de emoții și luat pe nepregătite de 
faptul că sunt ales al doilea în rând să „fiu scos 
la tablă”, mă prezint cu ceva stângacie în fața 
juraților și a celorlaltor participanți. Aceeași 
poveste și după, când trebuie să vorbesc despre 
joc: n-am eu prea multăputere de convingere 
sau carismă, însă nu încetez în niciun moment 
să sper la un premiu (și dacă asta nu era destul, 
a trebuit să stau încă vreo 10 minute în fața 
tuturor și să îi las să astepte pentru a rezolva o 
problemă – proiectorul nu se conecta la 
laptopul meu). 

După un proces destul de lung de 
jurizare, toți se întorc (procesul s-a desfășurat 
în altă cameră) în sala principală, așteptând cu 
mai multă sau mai puțină nerăbdare acordarea 
premiilor. 

După o oră, iată că și începe. 
Reprezentanți ai fiecărei probe (venind de la 
companii partenere) vin în față să ne vorbească 
despre concurs, așteptările lor de la noi și așa 
mai departe, urmând ca premiile să fie 
acordate apoi. Se strigă câștigătorii: la proba 
de algoritmică, de „Mobile Development”, de 
„Embedded Development”, de grafică, de 
„Web Development”, proba la care eu m-am 
înscris fiind ultima în ceremonia de premiere a 
caștigătorilor. Dar până la urmă vine și 
aceasta. 

În momentul ăsta emoțiile mă 
acaparează: orice pic de monotonie din figura 
mea dispare, fiind înlocuită de un grav tremur 
ce poate foarte bine să lase de înțeles că mai 
degrabă a dat in mine frigul din Alaska sau că 
am cine știe ce frisoane nemaivăzute decât 
orice altceva. Nu știu la ce să mă aștept. 

Însă emoțiile nu durează mult: orice 
urmă de dubiu lasă loc unei bucurii puternice 
atunci când sunt numit în față ca ocupant al 
locului al doilea. Nimic nu mai are relevanță 
acum. Tot ce contează e ca am câștigat!  

 
 
 
 

 

Da, eu, care am venit din colț de tară 
fără ca măcar să mai fi luat parte la așa ceva 
până acum, fără ca măcar să fi avut un partener 
de lucru (majoritatea au participat în echipe de 
câte doi), am reușit să obțin un premiu! Să îmi 
dovedesc mie că pot, să le arăt altora că pot, că 
până la urmă nu am mers până acolo degeaba. 
Și, deși ce am scris acum poate suna 
nepotrivitsau trufaș, nu îmi pasă, fiindcă ăsta a 
fost momentul meu de glorie și o să mă bucur 
de el mereu. 

Și cam asta a fost. M-am întors acasă 
cu un premiu, cu poze, cu prieteni noi și, cel 
mai important, cu experiență și cu un nou joc 
făcut. Nu o să uit niciodată această experiență 
întrucât a fost prima de acest tip, fiind o 
experiență care mi-a deschis calea și care m-a 
determinat să vreau mai mult de la mine. 

 
 

 
Cât despre viitor, o să mai caut 

evenimente și competiții la care să particip și 
poate-poate (cine știe?) o să mai apuc să 
povestesc cuiva și despre acestea. 

 
                     Octavian-Teodor  Dragon, 

         clasa a XI-a C 
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GEOGRAFIE 

Poluarea în Delta Dunării 
 

 

Delta Dunării se află în mare parte în 

Dobrogea, România, și parțial în Ucraina, 

fiind a doua ca mărime și cea mai bine 

conservată dintre deltele europene.   

La  capătul unui  drum  ce depăşeşte  

2.860  km., colectând apele unui impresionant 

bazin hidrografic a cărui suprafaţă acoperă 

mai mult de 8% din suprafaţa Europei, 

Dunărea, cel de-al doilea fluviu ca mărime al 

bătrânului continent , construieşte la întâlnirea 

sa cu Marea Neagră, de mai bine de 10000 de 

ani, una dintre cele mai frumoase delte din 

Europa şi chiar din lume, cunoscută şi ca una 

din marile zone umede ale planetei. 

Întinderile de apă şi uscat care s-au format 

aici conferă condiţii de viaţă bune pentru un 

număr mare de specii de plante şi animale. 

Alături de numărul mare de plante acvatice şi 

terestre se întâlnesc aici şi coloniile de 

pelicani şi cormorani atât de specifice Deltei 

Dunării, precum şi un număr mare de alte 

păsări acvatice, care trăiesc sau vin aici pentru 

a cuibări sau ierna. Se remarcă de asemenea şi 

numărul mare de specii de pești cu valoare 

ecologică, dar şi economică ridicată. 

Delta Dunării ne pune la dispoziție o 

serie de beneficii – surse de hrană și de apă 

dulce, căi navigabile, potențial pentru turism. 

Cu toate acestea, dacă nu avem o viziune 

clară a deltei pentru următorii zeci de ani, ci 

lăsăm în voie dezvoltarea haotică a 

turismului, răspândirea braconajului și 

poluarea antropica, putem pierde una dintre 

cele maifrumoase zone din România, dar și 

din Europa. Pescuitul intensiv şi braconajul au 

condus la diminuarea resursei piscicole a 

Deltei. Deşi Agenţia Naţională pentru Pescuit 

şi Acvacultură a modificat legea pescuitului, 

introducând noi reguli pentru această 

activitate în Delta Dunării, inclusiv 

interzicerea pescuitului cu setca, iar pescuitul 

speciilor de sturioni este interzis pe o perioadă 

de zece ani, operaţiunile instituţiilor de 

control şi ale justiţiei sunt ineficiente în a 

asigura respectarea legii. 

De asemenea, o altă problemă majoră 

este dezvoltarea haotică din ultimii ani a 

turismului, care reprezintă o ameninţare tot 

mai mare la adresa biodiversităţii Deltei, iar 

această tendinţă continuă să crească. 

Comunităţile locale nu beneficiază de pe urma 

dezvoltării turistice, ci, din contra, se simt 

ignorate de investiţiile realizate de 

întreprinzători. Resursele naturale ale Deltei 

trebuie să reprezinte sursa de venituri pentru 

locuitorii ei, singurii care respectă valorile 

deltaice şi care pot contribui la conservarea 

biodiveristăţii. 

 Un alt tip de poluare este acela dat de 

deșeurile aruncate de oameni. Grija pentru 

mediul înconjurător nu a fost una prioritară 

până în ultimii ani, când s-au observat efectele 

negative suferite de mediu. 

 Producția de plastic la nivel global a 

crescut în 65 de ani de la 1,5 milioane tone la 

aproape 350 de milioane în 2017. În România, 

accentul pus pe groapa de gunoi în defavoarea 

sistemelor de colectare selectivă și reciclare a 

dus la umplerea apelor, pădurilor și 

câmpurilor cu deșeuri. În acest context, pet-

urile noastre toate plutesc agale pe Dunăre 

către zonele strict protejate.  
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Posibilitățile de poluare sunt diverse: 

transportul fluvial, activitățile industriale, 

activitățile agricole prin folosirea în exces a 

îngrășămintelor chimice, dar, mai ales, a 

pesticidelor care se descompun foarte greu în 

sol, așezările umane etc. 

Oamenii trebuie să gestioneze corect 

activitățile desfășurate, care pot afecta mediul 

pentru a păstra frumusețea dată de natură și 

pentru a trăi într-o zonă cât mai plăcută. 

Reconstrucţia ecologică a Deltei este o 

soluţie necesară menţinerii proceselor naturale 

ale Deltei Dunării, benefică pentru conservarea 

pe termen lung a sistemului deltaic și dorită de 

comunitățile locale. Deși reprezintă obiectivul 

prioritar al Planului de Management al 

A.R.B.D.D., reconstrucția ecologică a 

terenurilor degradate neproductive nu se 

realizează, din cauza intereselor divergente ale 

instituţiilor locale, dar şi a situaţiei 

proprietăţilor sau concesiunilor păguboase. 

Prin urmare, Delta Dunării reprezintă 

una dintre rezervațiile naturale ale României în 

care ar trebui investit mai mult, pentru care ar 

trebui depus mai mult efort pentru păstrarea ei 

în condițiile cele mai prielnice.  

Efectele negative ar trebui să fie printre 

priorități în atenția atât a instituțiilor cu 

atribuții specifice, cât și pentru fiecare dintre 

noi. 

Trebuie depuse eforturi deosebite pentru 

ca Delta Dunării să fie păstrată și ocrotită 

pentru a avea o zonă la fel de frumoasă și în 

viitor ca acum. 

                      

  Andreea Cristina Popișteanu,                                           

   clasa a XI-a E 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

    

 Grafică realizată de Sălceanu Cristina  

                                               clasa a X-a D 
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ŞTIINŢELE NATURII  
 

Delta Dunării – paradisul întruchipat 

 

 La capătul unui drum ce depăseşte 

2840 km de la izvoare, din Munţii Pădurea 

Neagră, şi până la Marea Neagră, Dunărea 

construieşte, de mai bine de 12.000 de ani, 

una dintre cele mai frumoase şi reprezentative 

delte din lume. 

Delta Dunării este cea mai mare zonă 

umedă din Europa și deține cea mai mare 

suprafață compactă de stuf din lume. 

 Delta noastră a intrat în patrimoniul 

mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificată 

ca rezervație a biosferei la nivel național în 

România și ca parc național în taxonomia 

internațională a Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii. 

 Fiind a treia ca mărime din Europa și 

pe locul 22 la nivel mondial, Delta Dunării 

crește anual cu aproximativ 40 m². În 

momentul de față suprafața deltei este de 

peste 5700 km², din care doar 10% este 

reprezentată de uscat. Peste 3000 km² sunt 

ocupați cu ecosisteme naturale acvatice și 

terestre, destinate reconstrucției ecologice. 

Aceste zone sunt incluse în patrimoniul 

UNESCO, în cadrul programului „Omul și 

Biosfera”. 

 În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de 

habitate protejate la nivel european, dintre 

care 8 sunt strict protejate, unele dintre 

acestea fiind întâlnite doar în România. 

 

 Zonele strict protejate din Delta 

Dunării sunt suprafețe restrânse, din interiorul 

rezervației, în care se păstrează, în condiții 

nemodificate sau puțin modificate de om, 

specii de plante și animale precum și mediul 

lor de viață. Rolul lor principal este de 

conservare a vegetației caracteristice și de 

refugiu pentru diferite specii de animale. 

 Zonele cu regim de protecţie integrală 

sunt: Pădurea Letea, Lacul Nebunu, Lacul 

Răducu, Pădurea Caraorman, Arinişul 

Erenciuc, Insula Popina etc. 

 Delta are o biodiversitate uimitoare: 

aproape 5500 de specii, dintre care 1839 de 

plante. Vegetația Deltei Dunării este 

preponderent specifică zonelor umede, 78% 

fiind reprezentată de stuf, rogoz, papură, 

pipirig, salcie pitică. Este de menționat faptul 

că, în Deltă, se găsește cea mai întinsă zonă 

compactă de stuf din lume, având o suprafață 

de  1750 km². Pe grindurile fluviale speciile 

cele mai întâlnite sunt arbori și arbuști, plopul 

alb, plopul negru, cătină, tufe de mure etc. Pe 

marginea canalelor putem întâlni o varietate 

de nuferi, albi sau galbeni, care sunt 

spectaculoși în perioada de înflorire, între 

lunile iunie și septembrie. Tot în arealul 

rezervației se găsesc și două plante carnivore, 

aldrovanda și otrățelul de baltă. 

 Un loc aparte în flora Deltei îl ocupă 

Pădurea Letea, una dintre cele mai vechi 

rezervații naturale din România și cea mai 

nordică pădure subtropicală din lume. Peisajul 

de aici este unul deosebit, unde pâlcurile de 

pădure alternează cu dunele de nisip, formate 

cândva pe fundul mării. Predomină stejarii, 

unii dintre ei cu vârste de peste 300 de ani. În 

pădure se mai pot întâlni și peste 10 specii de 

orhidee, dar și o specie de liană ce poate 

ajunge până la 25 m. 

 



Aspiraţii, nr. 81 – decembrie 2019  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

34 

 

         
            Alecu Elena, clasa a V-a A                                      Jigarov Cristina, clasa a VI-a A 

 

 

 

         
       Onciu Ioana Alexandra, clasa a VI-a B                              Oprina Eva, clasa a V-a A 

    

 

                                                    
                                                       Răducan Sânziana, clasa a V-a B 
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           Taran Bianca, clasa a VII-a A                                    Ticovschi Oana, clasa a V-a A 

 

 

 

 

        
            Titov Anamaria, clasa a IX-a E                                    Urlih Viviana, clasa a VII-a A 

    

 

 

 

 

                                        
                                                       Voinea Livia, clasa a IX-a C 
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   Delta Dunării este numită „paradisul 

păsărilor" și pe bună dreptate. Aici ajung 

milioane de păsări din Europa, Asia, Africa și 

Marea Mediterană.  Majoritatea păsărilor sunt 

migratoare: egreta mare, rata roșie, lebăda, 

cormoranul mare, hoitarul alb migrează din 

Asia. Lebăda de iarnă, fluierarul negru, 

becațina, huhurezul mare, rața sălbatică 

migrează din regiunea siberiană, iar pelicanul 

comun și pelicanul creț, rața cu ciuf, barza 

albă, cocorul, lăstunul de mal vin din zona 

sudică, iar gâsca cu piept roșu, sitarul, rața cu 

cap negru, gârlița migrează din regiunea 

arctică. 

   În Delta Dunării, în cei peste 25 de 

km2 de lacuri și canale trăiesc peste 110 specii 

de pești, 75 de specii de pești de apă dulce, 36 

fiind specifice deltei. Dintre speciile de pești 

întâlnite în Deltă un loc aparte îl ocupă 

sturionii marini: păstruga, morunul, nisetrul, 

precum și sturionii de apă dulce: cega si viza. 

   În relație directă cu resursele naturale 

ale deltei ocupațiile tradiționale ale locuitorilor 

sunt pescuitul, agricultura, creșterea 

animalelor, tăierea stufului, iar, în unele zone, 

agroturismul. 

    

 Frumusețea și unicitatea peisajului, 

casele localnicilor și mâncarea specifică 

reprezintă și acestea motive pentru care ar 

trebui să vizitezi delta. 

   În Deltă, de la 

serenitatea și calmul 

din jur ajungi treptat la 

o relaxare maximă. 

Practic, toate grijile 

sunt lăsate pe 

debarcaderul de unde 

ai coborât, ca 

excursionist, pentru a 

ajunge în acest tărâm 

unic și minunat. 

 

                Georgiana Andrei 

clasa a IX-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Grafică realizată de Lăcătuş Marius  

                                          clasa a X-a E 
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MULTICULTURALISM 

Multiculturalism în Dobrogea 

 

 Dobrogea este un habitat istoric și 

geografic care face parte din teritoriul 

României și Bulgariei, teritoriul dintre Dunăre 

și Marea Neagră.  

  

 Regiunea era cunoscută în trecutul 

istoric sub numele de Dacia Pontică sau Sciția 

Minor. Din punct de vedere administrativ, 

Dobrogea cuprinde județele Tulcea și 

Constanța în România, iar în Bulgaria, 

Dobrici și Silistra. 

 Istoria şi creaţia cultural-civilizatorie 

dau legitimitate, demnitate, sens, drepturi şi 

obligaţii comunităţii turco-tătare, care s-a 

aşezat şi a convieţuit de secole prin voia 

destinului istoric, în acest colţ de ţară 

românească, Dobrogea. O Dobroge 

multietnică şi multiconfesională, „o Europă şi 

o Asia în miniatură” (Constantin Brătescu). În 

ceea  ce privește populațiile, conform uneia 

dintre definiții, acestea reprezintă, din punct 

de vedere existențial, colectivități umane 

legate între ele prin trăsături esențiale 

comune, trăsături ce rezultă din îndelungata 

conviețuire într-un anumit areal. Dinamica 

populației dobrogene de-a lungul secolelor al 

XIX-lea și al XX-lea a depins direct de 

structura economică și organizarea social-

politică a societății. 

 Dobrogea reprezintă un model de 

conviețuire interetnică, un exemplu  de 

diversitate și toleranță, fiind apreciată ca un 

standard în ceea ce privește armonia dintre 

etnii care conviețuiesc în spațiul multicultural 

al ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră. O 

Dobroge multietnică şi multiconfesională – la 

un moment dat cu circa 20 de etnii, inclusiv 

grupuri exotice de indieni, perşi, arabi – ce nu 

a cunoscut conflicte interetnice sângeroase de 

mari proporţii şi în care nu au fiinţat, nici 

măcar efemer, partide pur etnice sau pe baze 

pur religioase. O Dobroge care a cunoscut 

între 1800 şi 1850, trei războaie ruso-turce-

române, la care se adaugă Războiul de 

Independenţă din 1877–1878. În anul 1900, 

populaţia românească din Dobrogea era în 

număr de 120 015, din care 74 792 în judeţul 

Constanţa şi 45 223 în judeţul Tulcea: 

populaţia musulmană, turcii şi tătarii, formau 

împreună a doua populaţie a Dobrogei (în 

total 40 626), urmaţi de bulgari – 38 839, ruşi-

lipoveni 27 334, germani 8 801, greci 8 605, 

evrei 4 315, găgăuzi 3 832, armeni 2 604, 

ţigani, arabi, italieni, sârbi, albanezi, 

muntenegreni, englezi, francezi, poloni ş.a., 

„împrăştiaţi ici şi colo”. 

 Teritoriul dintre Dunăre şi Marea 

Neagră a preluat, de-a lungul timpului, 

elemente de cultură şi civilizaţie de la mai 

toate popoarele şi populaţiile care l-au 

străbătut. Cunoaşterea istoriei acestor 

minorităţi  şi a contribuţiei aduse de ele la 

dezvoltarea culturală şi materială a zonei duce 

la cunoaşterea mentalităţilor diferitelor 

grupuri etnice şi la acceptarea lor fără nici un 

fel de prejudecăţi. 
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Minorităţile etnice au reprezentat 

întotdeauna un procent semnificativ din 

populaţia României. În anul 1930, populaţia 

României Mari era puţin peste 18 milioane de 

locuitori. Românii reprezentau 73%, după 

limba maternă şi 71,9%, după etnie, din 

populaţia ţării. Conform datelor 

recensământului din 2002, cele două judeţe din 

partea românească a Dobrogei au o populaţie 

de 971.643 de locuitori din care 88.023 

locuitori aparţin  minorităţilor. 

Grupurile etnice  semnificative din 

Dobrogea sunt: turcii, tătarii, ruşii lipovenii, 

grecii,  aromânii, bulgarii, italienii. 

 Diferenţele în cultura tradiţională a 

fiecărei etnii ţine de înseşi variantele 

reprezentării acelor credinţe arhaice, variante 

ce ţin de religie, de secvenţa de timp în care s-

a conturat obiceiul, de locul de baştină de unde 

a venit etnia respectivă. Elementele 

diferenţiatoare n-au împiedicat, însă, în 

Dobrogea, convieţuirea în bună înţelegere a 

tuturor etniilor. Fiecare şi-a adus contribuţia la 

conturarea civilizaţiei tradiţionale dobrogene. 

Etniile şi-au respectat reciproc obiceiurile, 

religia, modul de viaţă.  Armonia convieţuirii a 

constituit – întotdeauna – nota  esenţială a 

comportamentului comunităţii tradiţionale 

dobrogene. 

Comunităţile din Dobrogea se pot 

mândri cu personalităţi de diferite origini, care 

s-au remarcat în viaţa ştiinţifică şi culturală din 

România şi din lume: regizorul Stere Gulea, 

actorul Toma Caragiu, prof. univ. dr. Bergi 

Asgian – membru al Academiei de Stiinte 

Medicale, prof. univ. dr. ing. Garabet 

Kumbetlian – membru al Academiei Tehnice, 

pianistul Harry Tavidian, romancierul Petru 

Vulcan, scriitorul Nichita Danilov, prozatorul 

Valentin Șerbu, Gafar Mehmet – profesor 

universitar, doctor în medicină, ing. dr. Fikret 

Mujdaba, pictorul Consantin Găvenea, poetul  

Mehmet Niyazi, arheologul Victor Baumann, 

neurochirurgul Theodor Stamate, fotbalistul  

 

Gheorghe Hagi, tenismena Simona Halep, 

canoistul Ivan Patzaichin  și mulți alții. 

  

 Așadar, comunicarea, acceptarea, 

respectul reciproc și buna înțelegere, întrucât 

„comunicarea duce la comunitate, intimitate și 

valori comune” (Rollo May), au determinat 

întotdeauna formarea un spațiu și univers  

favorabile dezvoltării libere și progresiste a 

etniilor. Dobrogea noastră constituie, din acest 

punct de vedere, un adevărat exemplu de 

multiculturalism. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Daniela Rădulescu, 

       clasa a XI-a E 
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MULTICULTURALISM 

Datini ucrainiene de Crăciun  
 

Crăciunul aduce de fiecare dată 

bucurie, pace, iubire și atenție din partea celor 

dragi. Când se simte mirosul dulce de 

portocală și scorțișoară și apare bradul verde 

în casă,  când guști din toate bucatele, cele 

mai alese din an, când zâmbetele și dragostea 

celor din jurîți încălzesc inima, poți spune că 

ești un om împlinit și tot ce te înconjoară este 

un dar pentru sufletul tău. Acesta este modul 

în care ucrainienii simt și traiesc cu toată 

ființa lor sfântă sărbatoare a Nașterii 

Domnului.  

Creștinii ortodocși pe rit vechi 

sărbatoresc Crăciunul, potrivit calendarului 

iulian, pe data de 7 ianuarie, printr-o mulțime 

de tradiţii şi obiceiuri moştenite din cele mai 

vechi timpuri. Sărbatoarea nu poate începe 

fără Vecera, când tinerii merg în Ajunul 

Crăciunului la părinți și la rudele mai 

vârstnice pentru a cere iertare. Vecera este o 

tradiție potrivit căreia, haholii merg cu colaci 

și cadouri simbolice la rude, să își ceară 

iertare pentru toate greșelile pe care le-au 

făcut de-a lungul anului. Ei le spun gazdelor: 

„Dobrei vecer, sfatei vecer, preimaite muiu 

veceru?” (Bună seara, sfântă seară, primiți 

iertarea mea?)  

Rudele mulțumesc pentru „vecera“ şi 

îi invită la masa de post, de pe care nu lipsește 

cucheaua, grâu fiert cu miere,  ozvarul, 

compot din fructe uscate la soare și 

pirijecichi, placintă cu fructe sau legume, 

astfel toate greșelile fiind achitate.  

Seara este petrecută împreună, pâna 

când ceasul bate miezul nopții, fiecare 

întorcându-se la propria casă pentru a termina 

pregatirile dedicate evenimentului ce bate la 

ușă. Pentru ucrainieni, Crăciunul nu înseamnă 

doar cadouri și distracție. Tradițiile sunt 

respectate cu mare strictețe pentru a avea 

parte de prosperitate în anul ce urmează.  

Fiecare familie își confecționează un „Diduh”, 

snop de grâu care simbolizează vechile şi 

bogatele culturi de grâu, considerat 

aducătoare de viaţă.  

Totodată, „Diduh” (spiritul bunicului) 

este calea prin care sufletele celor ce au 

părăsit lumea noastră se întorc pentru a fi mai 

aproape de cei pe care  i-au iubit. 

Cu ocazia acestei zile festive, potrivit 

tradiției, banii și norocul casei pot înflori, 

doar dacă gazdele își cinstesc musafirii cu 

mâncărurile cele mai gustoase, în cel mai 

sincer și curat mod posibil. În noaptea sfântă, 

nimeni nu trebuie să rămână nemâncat, nici 

măcar animalele, a căror sacrificare  este 

interzisă: „Sângele animalelor nevinovate este 

ca o pată pe noul an în viața fiecărui om” – 

spune tradiţia populară ucrainiană. 
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Ce poate fi mai frumos decât familia 

strânsă în jurul bradului verde, gata să îl 

împodobească cu cele mai strălucitoare și 

dichisite ornamente? Copiii, plini de emoție și 

inimile gata să le sară din piept, aleargă și râd 

prin casă făcându-și planuri ingenioase de a-l 

prinde pe Did Moroz (Moș Îngheț), bătrânelul 

cu haine albastre, ce împarte cadouri tuturor. 

Însă cea mai 

importană etapă a 

împodobirii este 

cea în care zeci de 

lumânări sunt 

aprinse pentru a 

aduce caldură, nu 

doar în casă, ci și 

în sufletele 

creștinilor. 

 

În comunitățile ucrainiene de la noi 

(din nord și nord-estul țării, din vestul 

Banatului, nord-estul Dobrogei), Crăciunul 

înseamă familie. Toți trebuie să simtă căldura 

și bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos, în 

istoria creștinității reprezentând unul dintre 

cele mai importante evenimente. Tineri, plini 

de viață, se adună de la cel mai mic la cel mai 

mare, îmbrăcați în costume populare și merg 

din casă în casă vestind  venirea Lui Iisus prin 

cântece, rostite în limba ucainieană, la fel ca 

îngerii ce au luminat cerul.  

Colindătorii sunt așteptați cu mere, 

nuci, colaci și bani.  

 

 Întorși acasă, de la slujba de la 

biserică sau colind, familia se așează la masa 

îmbelșugată compusă din 12 feluri de 

mâncare, pregătite după rețetele transmise din 

generație în generație, fiecare preparat 

reprezentând o lună a anului și unul dintre cei 

12 apostoli.  

Sub masă sunt așezate paie pentru a 

reaminti că Mântuitorul s-a născut într-o iesle 

de oi. Masa începe odată cu apariția primei 

stele pe cer. 

Nașterea Domnului este o sărbatoare 

așteptată cu multă nerăbdare în fiecare colț al 

lumii. Toate popoarele creștine sărbătoresc 

Crăciunul în moduri diferite, toate unice prin 

tradițiile păstrate încă din cele mai vechi 

timpuri. Însă, oricât de diferite ar fi 

obiceiurile de la civilizație la civilizație, 

esența ramane aceași. Crăciunul înseamnă 

familie, iubire, respect, fericire și pace 

sufletească, indiferent unde te-ai afla în lumea 

asta mare! 

 

           

                               Ștefania Bejenaru,  

              clasa a X-a E 
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RELIGIE 

Viața Sfântului Ierarh Nectarie, taumaturgul de la Eghina 

 

 

Acest sfânt, unul dintre cei mai noi 

sfinţi canonizaţi de Biserica Greciei în acest 

secol, s-a născut în anul 1846, în Selivria 

Traciei, din părinţi săraci, dar foarte evlavioşi. 

Din botez a primit 

numele de 

Anastasie, 

bucurându-se din 

pruncie de o 

aleasă educaţie 

creştinească.  

După 

primii ani de 

şcoală, Anastasie 

este trimis să 

înveţe carte la 

Constantinopol,  unde studiază teologia şi 

scrierile Sfinţilor Părinţi. Aici sufletul său 

începe să-L descopere pe Hristos în inima sa 

prin rugăciune,  prin citirea cărţilor sfinte şi 

prin cugetarea la cele dumnezeieşti. 

La vârsta de douăzeci de ani, tânărul 

Anastasie se stabileşte în insula Hios, povăţuit 

de Duhul Sfânt, unde predă religia la o şcoală 

de copii. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră 

în nevoinţa monahală învestita chinovie, 

numită „Noua Mănăstire”, primind tunderea 

monahicească la şapte noiembrie 1876, sub 

numele de Lazăr. Mai târziu, la tunderea în 

marele şi îngerescul chip al schimniciei, avea 

să primească numele de Nectarie, pe care l-a 

purtat toată viaţa. 

După ce termină studiile teologice la 

Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de 

patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, 

fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de 

Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia 

superioară. Mai mulţi ani evlaviosul 

mitropolit a slujit casecretar al Patriarhiei, 

predicator la biserica Sfântul Nicolae din 

capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor 

şi povăţuitor de suflete, fiind dăruit de 

Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie şi 

blândeţe. De aceea era mult căutat de 

credincioşi şi iubit de toţi. 

Invidia şi gelozia din partea celorlalţi 

ierarhi şi slujitori ai Bisericii de Alexandria a 

făcut să fie eliberat din cinstea arhierească în 

care se afla. Apoi s-a retras la Atena, în anul 

1891, sărac, defăimat de ai săi şi nebăgat în 

seamă, având toată nădejdea numai în 

Dumnezeu şi în rugăciunele Maicii 

Domnului. În taina inimii sale, fericitul ierarh 

Nectarie era un adevărat isihast şi un mare 

lucrător al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea 

multă pace, bucurie, blândeţe şi îndelungă 

răbdare. Cu aceste arme el biruia neîncetat pe 

diavoli, creştea duhovniceşte pe cei din jurul 

său şi avea întotdeauna pace şi bucurie în 

Hristos, nebăgând în seamă defăimarea şi 

osândirea ce-i erau aduse. 

Dorind la bătrâneţe să se retragă la 

mai multă linişte, a construit între anii 1904-

1907, cu ajutorul multor credincioşi şi 

ucenici, o frumoasă mănăstire de călugăriţe în 

insula Eghina din apropiere, rânduind aici 

viaţă desăvârşită de obşte, după tradiţia 

Sfinţilor Părinţi. Apoi se retrage definitiv în 

această mănăstire şi duce o viaţă înaltă de 

smerenie şi slujire, de dăruire totală şi 

rugăciune neadormită, arzând cu duhul pentru 

Hristos, Mântuitorul lumii, şi pentru toţi care 

veneau şi îi cereau binecuvântare, rugăciune 

şi cuvânt de folos sufletesc. 

 Pentru viaţa sa înaltă, Dumnezeu l-a 

învrednicit pe Cuviosul Nectarie de harul 

Duhului Sfânt. Pentru aceasta mulţi bolnavi şi 

săraci alergau la biserica mănăstirii din 

Eghina şi cereau ajutorul lui. 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/viatasfant/2012/08/11-09-sf_nectarie_eghina.jpg?itok=WIt4KtU6
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/viatasfant/2012/08/11-09-sf_nectarie_eghina.jpg?itok=WIt4KtU6
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Mai ales, după Primul Război 

Mondial, numeroşi săraci şi bolnavi,  lipsiţi de 

orice ajutor, veneau la el ca la părintele lor 

sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă 

maicilor ce nevoi au în mănăstirea sa să 

împartă la cei lipsiţi orice fel de alimente şi să 

nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, 

prin mila Sa, îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. 

Dar şi cei bolnavi se vindecau cu rugăciunile 

fericitului Nectarie, căci se învrednicise de 

darul facerii de minuni. 

Într-o vară, fiind mare secetă în insula 

Eghina, cu rugăciunile Sfântului Nectarie a 

venit ploaie din belşug şi au rodit ţarinile, 

încât toţi s-au îndestulat de hrană. De aceea, 

toţi, – mireni şi călugări,  săraci şi bogaţi  – 

cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe păstor şi 

un vas ales al Duhului Sfânt şi urmau întru 

toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru 

toţi, căci putea toate prin Hristos, Care locuia 

în el. Apoi, era foarte smerit şi blând şi nu 

căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber 

lucra la grădina mănăstirii, îmbrăcat într-o 

haină simplă, încât toţi se foloseau de tăcerea 

şi smerenia lui. 

Trăind ca un înger în trup şi iubind 

neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, 

postul şi milostenia, Sfântul Nectarie trăgea 

pe mulţi la Hristos, revărsând în jurul lui, 

pacea, bucuria şi lumina cea necreată a 

Duhului Sfânt, prin care mângâia şi odihnea 

pe toţi care veneau la chilia lui. Din această 

cauză, diavolul, nerăbdînd nevoinţa lui, până 

la sfârşitul vieţii sale a ridicat împotriva 

Sfântului multe calomnii şi vorbe rele din 

partea multor clerici şi ierarhi greci, care, din 

cauza invidiei,  îl cleveteau şi îl acuzau, atât 

pe el, cât şi mănăstirea lui. Dar fericitul 

Nectarie le răbda pe toate, în numele lui 

Hristos, Care locuia în inima sa. 

Simţindu-şi sfârşitul aproape, pe când 

făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului 

în insula Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit 

ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. 

 Apoi, îmbolnăvindu-se, a fost dus la 

un spital din Atena. Dar el răbda cu tărie toată 

boala şi ispita, aşteptând cu bucurie ceasul 

ieşirii sale din această viaţă. 

După aproape două luni de suferinţă, 

Sfântul Nectarie şi-a dat sufletul cu pace în 

mâinile lui Hristos, la opt noiembrie 1920, 

izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieţi, 

pentru care s-a învrednicit să se numere în 

ceata sfinţilor lui Dumnezeu. Ucenicii săi, 

după ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, 

după rânduială în biserica zidită de el, unde 

făcuse multe minuni de vindecare cu cei 

bolnavi, care alergau cu credinţă la ajutorul 

lui. 

Trecând mai bine de douăzeci de ani, 

trupul său s-a aflat în mormânt întreg şi 

nestricat, răspândind multă mireasmă. La trei 

septembrie 1953, sfintele sale moaşte au fost 

scoase din mormânt şi aşezate în biserica 

mănăstirii din Eghina, pentru cinstire şi 

binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul 

Bisericii din Grecia, văzând numeroasele 

minuni care se făceau la moaştele sale, l-au 

declarat sfânt, cu zi de prăznuire la nouă 

noiembrie, devenind astfel cel mai venerat 

sfânt din această binecuvântată ţară ortodoxă.  

Zilnic credincioşii se închină la moaştele 

Sfântului Nectarieşi la mormântul său, făcând 

din mănăstirea sa din insula Eghina cel mai 

iubit loc de pelerinaj din toată Grecia. 

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh 

Nectarie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! 

 

  Xenia Năstase, 

  clasa a VIII-a B 
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MUZICĂ 

Cultura muzicală de ieri și de azi 

         

 De-a lungul timpului, termenul de 

„cultură” a primit nenumărate definiții, una 

mai obișnuită sau controversată decât cealaltă. 

Definiții interesante sunt cea a lui  Shirin 

Neshat „Arta este arma noastră. Cultura este o 

formă de rezistență” sau cea a lui Sergiu 

Burcă „Cultura e ceea ce mă ajută să rămân 

om” ș.a. 

Cu toate acestea, cea mai potrivită și 

completă, în opinia mea, este cea a lui Titu 

Maiorescu, fiind concretizată în teoria 

„formelor fără fond” prin intermediul căreia 

criticul literar, exprimăndu-și cu un deosebit 

curaj părerea despre societatea română din 

acea perioadă (care, teoretic, se afla în plină 

dezvoltare) a reușit să surprindă cele mai 

importante aspecte ale culturii, semnificația 

acesteia și importanța ei în dezvoltarea unui 

popor. Ceea ce își dorea Titu Maiorescu să se 

îndeplinească, în legătură cu evoluția 

poporului român, a fost valorificat din plin de 

către domeniul muzical, mai ales.  

În trecut, muzica era o adevărată artă, 

iar principalul ei scop era acela de a conferi 

curaj românilor în a-și face vocea auzită și a 

striga cu încredere numele viitoarei țări. În 

urmă cu două secole, muzica era, în special, 

un mijloc de autentificare a românilor. 

Aceasta a luptat prin diferite creații muzicale 

pentru Unirea Principatelor, la fel ca și 

operele marilor personalități, scriitori din acea 

perioadă. De atunci și până acum se resimt 

încă ecourile creațiilor artistice ale unor figuri 

emblematice din diferite generații precum: 

Gheorghe Dima, Dumitru Georgescu Chiriac, 

Ciprian Porumbescu, Anton Pann, Marcel 

Mihailovici, Jacob Mureșanu, Gheorghe 

Cucu, George Enescu și mulți alții, care prin 

dedicarea și pasiunea lor pentru acest 

domeniu vor rămâne mereu în istoria culturii 

noastre.  

De asemenea, vastitatea teritoriilor 

locuite de români justifică caracterul cel mai 

important al muzicii lor şi anume 

eterogenitatea, ce reunește un număr 

impresionant de influențe din partea culturilor 

vecine sau aflate în trecere. De aici și 

diversitatea creațiilor artistice, care au 

contribuit la dezvoltarea valorilor din cultura 

română.  

 Acest mecanism de contopire a 

influențelor atât locale, naționale, cât și 

străine se aplică în primul 

rând asupra marii 

majorități a muzicii 

folclorice românești (astfel, 

puternic diferențiată la 

nivel regional), care, de-a 

lungul timpului, s-a păstrat 

la acel nivel specific 

național. Unul dintre marii reprezentanți, 

Anton Pann, printr-un talent remarcabil și o 

cultură vastă în acest domeniu, a reușit să 

practice muzica cultă în stil occidental. 

 Un moment extrem de important în 

cultura română muzicală este întemeierea 

școlii muzicale românești de canto de către 

George Ștephănescu și ulterior înființarea 

primului Conservator de muzică, cel din 

București, aflat sub conducerea 

compozitorului Alexandru Flechtenmacher și 

care va purta numele de Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu”. 
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Ulterior acestui moment, se fac 

eforturi de sincronizare a peisajului muzical 

autohton cu cel vest-european, perioadă în 

care multe valori muzicale pășesc în lumină, 

viitori compozitori și interpreți de succes.  

Toate aceste demersuri în dezvoltarea zonei 

de muzică cultă, muzică ușoară și alte genuri, 

și implicit crearea unui stil propriu, național, 

aparte de restul influențelor europene, au avut 

un impact semnificativ asupra poporului 

nostru; rezultatele obținute în acest sens 

culminează în anii 1940, fiind însă zădărnicite 

apoi de instaurarea regimului socialist în țară.  

 Urmează câteva decenii în care 

sincronismul față de centrele muzicale vest-

europene este împiedicat din considerente 

politice și ideologice, în ciuda eforturilor 

artiștilor de atunci. Cu toate acestea,  chiar și 

în perioada comunistă, au reușit să se facă 

remarcate voci, care nici în ziua de astăzi nu 

au fost uitate, voci precum Irina Loghin, Ion 

Dolănescu, Angela Similea, Corina Chiriac, 

Marina Voica (muzică ușoară), dar și trupele 

Iris și Holograf (muzică rock) și mulți alții.  

După înlăturarea regimului comunist, 

se încearcă reluarea sincronului întrerupt după 

al II-lea Război Mondial, decalajul fiind 

vizibil și astăzi atât în planul creației, cât și în 

cel al interpretării. Această întrerupere bruscă 

în domeniul muzical a contribuit extrem de 

mult la transformarea unor valori clasice, 

tradițional-specifice românești în nonvalori 

contemporane cu standarde și principii radical 

diferite față de standardele pe care acel gen 

muzical l-a avut la început. Din nefericire, 

prea mult din ceea ce a reprezentat o valoare 

artistică în trecut nu intră în aria de interes 

muzicală a tineretului de azi. Preferințele 

acestuia sunt, mai degrabă, conturate de 

nevalorile pe care ei le numesc „moderne” în 

sfera muzicală. Majoritatea tinerilor nu 

cunosc adevăratele valori ale României, au 

uitat să valorifice calitatea chiar dacă aceasta 

are o anumită vârstă.  

 

Mulți dintre 

aceștia nu știu să facă 

diferența între valori și 

nonvalori muzicale, 

tinerii idolatrizând figuri 

uneori chiar nepotrivite 

pentru dezvoltarea lor. 

Există, totuși, și în rândul 

tinerilor individualități 

care valorifică cultura muzicală clasică, 

„veche” și sunt sigură că vor reuși să 

transmită aceste preferințe și generațiilor 

următoare. 

Muzica și valorile muzicale nu pot 

lipsi din universul cultural al adolescenților, 

chiar dacă unii apreciază pe moment 

sonoritatea manelelor, sunt sigură că acestea 

vor fi așezate la locul minor pe care, de fapt, îl 

au și își vor găsi locul privilegiat adevăratele 

valori muzicale culte și, în variante forme, 

muzica valoroasă ușoară, atât de apropiată și 

îndrăgită de tineri. 

 

     Andreea Ștefania Dumitru, 

    clasa a XI-a D 

 

 

 

 

 

        Grafică realizată de Trifanov Giorgiana  

                                          clasa a XI-a F 
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ARTE PLASTICE 

 

Pictorul Constantin Găvenea 
 

  Pictura este starea sufletească a artistului exprimată în culori. 

Valeria Mahok 

 

 Constantin Găvenea s-a născut în 1911, 

în județul Ialomița și a decedat în 1994 la 

Tulcea. Rămas orfan de tată, mort în Primul 

Război Mondial, a fost crescut de mamă în 

casa scriitorului Nestor Urechia. Elisabeta 

Găvenea se află în serviciul familiei Urechia și 

aici fiul ei ia primul contact cu artele frumoase 

prin intermediul lui Aimee, fiica lui Nestor 

Urechia. Studiind artele la Paris și continuând 

să picteze în casa tatălui, ea este primul artist 

pe care-l întâlnește Constantin Găvenea. Dat 

fiind că talentul tânărului Găvenea devenise 

cunoscut în perioada studiilor de la Școala 

normală de învățători din Ploiești, este 

încurajat să urmeze aceste arte de către Costin 

Petrescu și  Camil Ressu. Din cauza 

dificultăților materiale, renunță la studiile 

artistice și alege cariera de învățător, practicată 

prin diferite sate din țară. La Sarichioi, județul 

Tulcea, funcționează până în 1942.  

Ca artist rămâne autodidact. Până în 

1967, funcționează ca profesor de desen și 

modelaj la Secția de arte plastice a Școlii de 

muzică din Tulcea.  Pe strada 24 Ianuarie din 

Tulcea se află casa și atelierul artistului. 

Desenele și crochiurile realizate de 

Constantin Găvenea din momentul mutării sale 

la Tulcea și până la pensionare i-au oferit 

suficient material pentru realizarea ciclului de 

litografii, intitulat «Tulcea Veche».  

Acestea au căpătat, peste ani, valoare 

de documente istorice ale vechiului oraș, 

evidențiind varietatea arhitectonică a acestei 

așezări populate, în special, de negustori. În 

același timp, Găvenea prevestea astfel, 

dispariția lor, la puțin timp după instaurarea 

regimului comunist în țară. 

 Construcțiile edificate în Tulcea după 

Războiul de Independență s-au îmbinat cu cele 

existente, creându-se astfel un melanj 

occidental-oriental, de fapt balcanic. Străzile 

redate perspectival sunt populate cu o varietate 

de siluete umane, accentuând autenticul și 

sugerând, adesea, scene dintr-un film mut.  
Cele 13 litografii poartă titluri sugestive (multe 

dintre ele nefiind datate): „Căruțași între 

coloane“, „Sacagiu“,  „Strada Blănarilor“, 

„Vedere spre coloane“, „Fabrica Talpa“, 

„Strada Principală“, „Case vechi pe Strada 

Banatului“, „Casa de lângă pod“, „Stradă cu 

balcoane“, „Primul bloc din Tulcea“ etc. 

 Personalitate artistică complexă, 

Constantin Găvenea a rămas în istoria artelor,  

potrivit criticii de 

specialitate, drept 

unul dintre cei 

mai buni 

acuareliști și un 

adevărat 

„povestitor” în 

alb-negru al 

străzilor Tulcei“.  

   

 

  Andreea Cristina Popișteanu, 

   clasa a XI-a E 
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SPORT 

 

Un mare campion al canotajului mondial – românul Ivan Patzaichin 

 

România a dat mulți campioni de 

renume mondial, între care Nadia Comăneci, 

Gheorghe Hagi, Lucian Bute ori canotorul 

Ivan Patzaichin. 

Ivan Patzaichin s-a născut în satul Mila 

23, comuna Crișan, județul Tulcea, România, 

ca fiul lui Vicol și Alexandrei. S-a născut chiar 

în ziua în care satul sărbătorea hramul bisericii 

din Mila 23, iar părinții lui au decis să poarte 

numele Ivan, sfântul zilei respective. Până la 

plecarea la București, viața lui s-a petrecut 

între Mila 23 și Sulina (unde își petrecea 

vacanțele la bunici) și uneori la Tulcea. 

Începând cu vârsta de 16 ani, a fost încadrat ca 

ajutor de pescar, ajutându-l pe tatăl său. 

Sportivul Ivan Patzaichin este un 

canoist român, cvadruplu laureat cu aur la 

Jocurile Olimpice de Vară din 1968, 1092, 

1980 și 1984, dar și triplu laureat cu argint. Ca 

antrenor a participat împreună cu elevii săi la 

alte cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară, 

Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, 

Atena 2004 și Beijing 2008. 

Ivan și-a început cariera la Clubul 

Sportiv Dinamo București, în luna martie a 

anului 1967, unde a fost recomandat de niște 

consăteni ai săi.  

Aceștia practicau caiac-canoe și 

ieșiseră campioni mondiali în urmă cu un an.  

Acest fapt l-a ambiționat pe Ivan să își 

canalizeze energia și pasiunea în acest 

domeniu. Astfel că a absolvit Institutul de 

Educație Fizică și Sport în 1975, apoi a 

devenit membru al Clubului Sportiv Dinamo 

București. A activat timp de 43 de ani, din care 

18 ani ca sportiv și 25 de ani în calitate de 

antrenor. În anul 2008 susține lucrarea de 

dizertație pentru absolvirea masteratului cu 

tema „Educația fizică și managementul 

structurilor și activităților sportive.” 

În anul 2004, de Ziua Națională – 1 

Decembrie, colonelul în rezervă Ivan 

Patzaichin a fost înaintat de Ministerul 

Administrației și 

Internelor la gradul de 

general de brigadă cu 

o stea, în rezervă. În 

prezent este antrenorul 

lotului olimpic de 

caiac-canoe. 

A participat la 

cinci  ediții ale 

Jocurilor Olimpice de 

Vară: Mexico 1968, 

Munchen 1972, 

Montreal 1976, Moscova 1980 și Los Angeles 

1984. La cele cinci ediții a cucerit șapte 

medalii: patru de aur (C-1 1000 m: 1972, C-2 

1000 m: 1968, 1980, 1984) ) și trei de argint 

(C-2 500 m: 1980, 1984; C-2 1000 m: 1972). 

 A câștigat 22 de titluri la 11 ediții ale 

Campionatelor Mondiale: Copenhaga 1970, 

Belgrad 1971, 1975, 1978 și 1982, Tampere 

1973 și 1983, Mexico 1974, Sofia 1977, 

Duisburg 1979 și Nottingham 1981. 
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A cucerit nouă medalii de aur (C-1 

1000 m: 1973, 1977; C-1 10000 m: 1978, C-2 

500 m: 1979, C-2 1000 m: 1970, 1981, 1983; 

C-2 10000 m: 1982), patru medalii de argint 

(C-1 1000 m: 1975, C-2 1000 m: 1971, C-2 

10000 m: 1981, 1983) și nouă medalii de 

bronz (C-1 500 m: 1971, 1973, 1974; C-1 

1000 m: 1974, 1978, 1979; C-1 10000 m: 

1974, 1977, 1979).  

A câștigat o singuă medalie de aur la 

C2-1000m, la Campionatele Europene din 

1969 de la Moscova. După această ediție, 

Campionatele Europene sunt  suspendate până 

în anul 1997. 

 În seriile de calificare la cursa de C1 

1000 m, după start, la primele lovituri, pagaia 

cu care vâslea Ivan s-a rupt. Regulamentul de 

concurs permitea oprirea cursei dacă se 

produceau nereguli în primii 25 de m. Însă 

arbitrii nu au observat când Ivan a ridicat 

pagaia și a arătat că aceasta este ruptă. Din 

cauza valurilor, barca a depășit linia celor 25 

de metri și Ivan s-a văzut nevoit să continue 

cursa cu restul pagăii, încercând să nu 

depașească linia culoarului. După trei minute 

de la sosirea penultimului sportiv, Ivan s-a 

apropiat de sosire, în aplauzele publicului, care 

nu avea cum să vadă că el se folosea doar de 

un ciot din pagaie. După terminarea cursei a 

fost declarat descalificat prin abandon, contrar 

regulamentului care nu prevedea un barem de 

timp în care să se desfășoare proba. 

 După contestația din partea oficialilor 

români, lui Ivan i s-a acordat dreptul de a 

participa la recalificări. Următoarele curse, 

recalificările, semifinalele  și finala, au fost 

câștigate de Ivan într-o manieră categorică. 

 Începând din anul 1968 este Maestru 

Emerit al Sportului,  în 1982 este declarat 

Maestru Internațional al Sportului, iar din 

1991 a devenit Antrenor Emerit. 

În anul 1990, i s-a decernat din partea 

Comitetului Olimpic Internațional cea mai  

 

înaltă distincție a acestui for, respectiv Ordinul 

Olimpic Colanul de Platină, fiind al treilea 

sportiv român deținător al acestui ordin.  În 

anul 2000 a primit Ordinul Național „Serviciul 

Credincios” în gradul de Ofițer, iar în anul 

2008 a primit Ordinul „Meritul Sportiv”  clasa 

I-a. În 2010 a fost distins cu Decorația Regală 

„Nihil Sine Deo”, primită prin ordinul 

Majestății Sale Regelui Mihai I al României. 

Din 1976 a devenit antrenor, însă 

activitatea în antrenorat a început-o în anul 

1985. În această calitate a participat împr.euna 

cu elevii săi la cinci ediții ale Jocurilor 

Olimpice de Vară: Barcelona 1992, Atlanta 

1996, Sydney 2000, Atena 2004 și Beijing 

2008. De-a lungul carierei de antrenor a 

cucerit peste 150 de medalii olimpice, 

mondiale și europene. În 2012, Ivan Patzaichin 

a fost transformat într-un erou de benzi 

desenate de Alex Talamba și George Drăgan, 

volumul „Mila 23” având un mare succes. 

Din 1976 este căsătorit cu Georgiana, 

iar un an mai târziu devine tatăl unei fete, 

Ivona. Ivan Patzaichin reprezintă un model de 

sportiv, dedicat sportului și țării. 

În data de 15 iulie 2014 multiplul 

campion olimpic Ivan Patzaichin a primit titlul 

de Cetăţean de Onoare al municipiului Tulcea, 

acesta fiind primul titlul de acest tip primit 

până în prezent. 
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Titlul de cetăţean de onoare acordat în 

timpul unei şedinţe extraordinare a Consiliului 

local al oraşului a fost însoţit de cheia oraşului 

Tulcea, medalia jubiliară a municipiului, o 

insignă a Primăriei oraşului Tulcea, precum şi 

de un drapel al autorităţilor locale pentru a-l 

arbora pe canotca pe care o va conduce pe 

Dunăre. 

„Mi s-a părut mai greu întimpul acestei 

şedinţe festive decât într-o competiţie. Faptul 

că nu am ştiut până în ultimul moment de 

această şedinţă m-a făcut să mă simt iniţial 

stânjenit. Vorbele rostite în şedinţă m-au făcut 

să mă simt mândru şi m-au ambiţionat. Este 

primul titlu de cetăţean de onoare pe care-l 

primesc din partea unui municipiu”, a declarat 

Ivan Patzaichin la finele şedinţei. 

„Domnul Patzaichin este un simbol al 

Tulcei, iar noi suntem extrem de mândri că 

putem avea un cetăţean de onoare ca domnia 

sa. Discutăm nu doar despre meritele sale 

sportive, cât şi despre susţinerea pentru toate 

demersurile de protecţie a mediului şi de 

promovare a Deltei Dunării”, a declarat 

primarul municipiului Tulcea, Constantin 

Hogea. 

În timpul şedinţei festive a Consiliului 

local al municipiului Tulcea, Ivan Patzaichin a 

fost apreciat de autorităţi judeţene, aleşi locali 

şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale drept 

o personalitate emblemă a judeţului Tulcea, 

dar şi un model pentru sportivii Deltei, fiind 

rememorate secvenţe din activitatea marelui 

campion mondial la caiac-canoe. 

 

Printre numeroasele acţiuni organizate 

la nivel naţional cu impact asupra judeţului 

Tulcea se remarcă Festivalul Internaţional al 

Bărcilor cu Vâsle, „Rowmania Fest”, care se 

desfăşoară anual la Tulcea, în perioada 30 

august -1 septembrie. 

 Până în momentul de faţă, Ivan 

Patzaichin a mai primit titlul de Cetăţean de 

onoare al comunelor Crişan şi Maliuc din 

Delta Dunării. 

 Acum când Patzaichin a împlinit 70 de 

ani, îl felicităm din inimă și noi, adolescenții, 

admiratorii lui, îi urăm viață lungă și noi 

succese și împliniri.  

 LA MULȚI ANI, MARE SPORTIV  

TULCEAN!  

      

             Teodora Nicolau, 

                 clasa a X-a A 
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EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

Succese ale sportivilor haretiști în anul școlar 2018 – 2019   

  

 

 Cred că o rememorarea  realizărilor 

sportive ale elevilor noștri este important și 

benefică pentru toți colegii din Colegiu. Iată, 

sistematizat, rezultatele: 

 

 Locul I 

•   Elevul Sterea Andrei din cls.a XI-a E obține 

locul 1 atât la etapa județeană, cât și la faza 

națională, paticipând la Olimpiada Naționala a 

Sportului Școlar-Cros (profesor Paraschiv 

Aurel); 

•   Echipa de Rugby -Tag Mixt, formată din 

elevii Anghel Elisa, Avram Denisa, Lazăr 

Lavinia, Constandache Nicolas, Ichim 

Constantin, Marcu Mihnea, Nicolae David, 

Rusu Sebastian, Timofeev Cristian, Safca 

Mihai, Orheanu Ștefan și Cernamoriț Răzvan a 

obținut locul 1 la etapa județeană și totodată 

locul 2 la faza zonală în cadrul olimpiadei de 

Rugby-Tag Mixt (profesor Paraschiv Aurel); 

•   Elevul Neculai Alexandru din cls.a X-a B 

obține locul 1 la etapa județeană și locul 5 la 

etapa Națională a Olimpiadei Naționale a 

Sportului Școlar-Tenis de masă (profesor 

Paraschiv Aurel); 

•   Eleva Hristea Beatrice obține locul 1 la 

etapa județeană, participând la Olimpiada 

Națională a Sportului Școlar-Șah (profesor 

Năparu Dan). 

 

 Locul al II-lea 

•   Echipa de Baschet, formată din elevii: Ursu 

Andrei, Voinea Cosmin, Tudorică Valentin, 

Melinte Cristian, Pascale Filip, Herțea Emil, 

Adronic Bogdan, Spînu Alexandru, Ghiorghiță 

Ștefan, Visterneanu George și Razem Ioan 

obține locul 2 la etapa județeană, participând la 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar – 

Baschet (Paraschiv Aurel); 

•  Eleva Larie Alexandra din cls. a XII-a E 

obține locul 2 la etapa județeană participând la 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar-Tenis 

de masă (Paraschiv Aurel); 

•   Elevul Safca Mihai din cls.a VII-a B obține 

locul 2 la etapa județeană, participând la 

Olimpiada Gimnaziilor – Cros (Paraschiv 

Aurel). 
 

 Locul al III-lea 

•   Echipa de Handbal (baieți), formată din 

elevii Irimia Valentin - Adrian, Visterneanu 

George, Uță Dumitrel, Grosu Valentin, 

Cojocaru George, Luca Alexandru, Ivanov 

Răzvan, Sidorencu Adrian, Vasile Andrei, 

Dumitrache Denis, Dumitrașcu Robert și 

Petrică Costel obține locul 3 la etapa 

județeană, participând la Olimpiada Națională 

a Sportului Școlar – Handbal (Năparu Dan); 

•   Echipa de Volei (fete), formată din elevii 

Condrea Ioana, Cobzarenco Ștefania, 

Gheorghe Georgiana, Zaharencu Timeea, 

Trifanov Georgiana, Uram Darina, Stan 

Cosmina, Pascale Marina obține locul 3 la 

etapa județeană, participand la Olimpiada 

Națională a Sportului Școlar –Volei (Năparu 

Dan); 

•   Echipa de Badminton, formată din elevii 

Uram Ana Medea, Ivancenco Bianca, 

Slivneanu Edvin și Munteanu Rareș, toți din 

clasa a VII-a A, a  obținut locul 3 la etapa 

județeană, participând la Olimpida 

Gimnaziilor - Badminton-Mixt (Paraschiv 

Aurel). 
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 Vreau să subliniez, în încheiere, patru 

realizări deosebite la competiții superioare 

celor județene, ceea ce dovedește calitățile 

sportive remarcabile ale haretiștilor:  echipa de 

rugby-tag de la gimnaziu a ocupat locul al II-

lea la faza regională, elevul Neculai Alexandru 

s-a clasat pe locul V la faza națională la tenis 

de masă, eleva Hristea Beatrice, prima pe județ 

participă la Olimpiada Națională a Sportului 

Școlar-Șah, iar Sterea Andrei a repurtat cel 

mai important succes, locul I la faza națională 

de cros școlar. 

 Și acum o supercampioană. Este vorba 

de boxeura Diana Păsat, clasa a XI-a F, care a 

obținut mai multe medalii la acest sport 

categorisit drept dur: amintim doar  medalia de 

aur la Cupa României, categoria 48 de Kg. – 

tineret și tot medalia de aur la Campionatul 

Național, categoria 48 de Kg. – tineret. 

Menționăm și, ca membră a echipei, locul IV 

la Campionatul European de baschet feminin 

de la Sofia – Bulgaria.   

 Felicitări tuturor, elevilor concurenți și 

profesorilor antrenori!  Le urăm în Noul An – 

2020 – noi și importante succese! 

 

Valentin Adrian Ieremia, 

Clasa a XI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    Grafică realizată de Pungă Adelina Ionela  

                                            clasa a IX-a E 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Grafică realizată de Marinescu Andreea,  

                                        clasa a X-a C 
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PERSONALITĂŢI ALE COLEGIULUI 
 

Victor Henrich Baumann – arheolog de renume mondial 

 

 

Doctor în istorie, specialist în istorie 

universală veche şi arheologie, Victor Henrich 

Baumann a absolvit în 1964 Facultatea de 

Istorie a Universităţii Bucureşti. Din 1971 este, 

pe rând, muzeograf principal, şef de secţie şi 

director al Muzeului de Istorie şi Arheologie 

din Tulcea. Cetăţean de onoare al municipiului 

din 2016 și Cetăţean de onoare al comunei 

Niculiţel, unde a făcut descoperiri arheologice 

excepționale. 

Victor Henrich Baumann s-a născut la 

Horia, jud. Tulcea în 1941. Clasa I o face în 

Tulcea, în cunoscuta Casă Lichiardopol: 

această clădire – unicat din Tulcea, singura 

construită în stil „Empire”, este şi monument 

istoric, aici fiind încheiată retrocedarea 

Dobrogei de consulul rus la Tulcea, 

Beloţercovici, anume în salonul cu plafonul 

pictat. Apoi face la Liceul „Spiru Haret” şi 

gimnaziul, şi liceul, înclinat fiind spre partea 

umanistă. În liceu a fost în echipa de teatru a 

școlii, condusă de d-na profesoară Măndița 

Grigorescu.  

După terminarea liceului în 1957 

(ultima promoţie cu zece ani, învăţământ după 

sistem sovietic), dă examen la Facultatea de 

Istorie, în Bucureşti.  

 

A absolvit Istoria, cu medie mare. 

Lucrarea de licenţă a fost pe tema „Raporturile 

dintre Imperiul Roman târziu şi lumea barbară 

din spaţiul carpato-dunărean”, lucrare notată 

cu 10, iar materialul strâns atunci l-a folosit 

ulterior de multe ori. Se făcea documentare 

serioasă. De exemplu, în anul al III-lea, pentru 

o lucrare de cerc ştiinţific, „Războiul 

peloponez în 

opera lui 

Tucidide”, cele 

mai bune surse 

erau în limba 

germană, fiind 

ajutat de tatăl său 

în traducerea lor. 

 

V. Baumann nu scrie uşor. De 

exemplu, cartea „Sângele martirilor” (2004) 

deși a scris-o într-o lună şi jumătate, gestația a 

durat mulţi ani. Sau „Prezenţa elenilor la 

Tulcea” (2005) e scrisă în două săptămâni, 

însă iarăşi o avea-n minte de mult timp. Scrie 

şi versuri, cum ar fi „Versuri uitate” şi 

„Versuri târzii”. 

 Victor Baumann afirmă: „Poezia este o 

sinteză a sufletului. Toate simţămintele se 

adună şi concentrează în ceva, uneori într-un 

vers. Nu-mi plac înfloriturile, nu folosesc 

metafore. Vorbele mele sunt simple, dar orice 

vers înglobează ceva ce m-a răscolit cândva. În 

„Versuri uitate”, multe sunt scrise odinioară. 

Poeziile filosofice le-am scris când aveam vreo 

30 de ani. Fiind umanist, m-am întins în multe 

domenii. Dacă mă îndrept spre Blaga, o fac 

pentru că este cel mai definitiv dintre toţi 

autorii filosofi români care au simţit ca un 

scriitor, ca un poet. 
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De exemplu, în „Trilogia culturii” sunt 

pasaje de adevărată poezie. Şi sunt reale, căci 

Blaga avea o cultură germană extrem de 

temeinică. Şi Eliade trebuie inclus neapărat în 

mişcarea noastră istorică. 

Definește arheologia drept „izvorul 

tuturor cunoştinţelor noastre umaniste de 

astăzi”. 

Dacă ar fi să enunțăm numai o singură 

realizare, descoperirea Criptei celor patru 

martiri de la Niculițel – Tulcea din 1971, 

aceasta i-a adus nu numai un renume național, 

dar și european și chiar universal.    

Membru al Asociației Scriitorilor 

Tulceni „Aegyssus”, Victor Baumann este o 

personalitate prezentă activ în viața culturală a 

municipiului și județului Tulcea. 

Recent, în 2019, pentru bogata 

activitate științifică, literară și culturală 

desfășurată, Prefectura județului Tulcea i-a 

acordat Distincția „Recunoștința 

dobrogenilor”, ca semn al prețuirii contribuției 

aduse la „creșterea prestigiului național și 

internațional al județului Tulcea.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fostul absolvent al colegiului nostru, 

arheologul Victor H. Bauman, acum la 78 de 

ani, este una din cele mai importante 

personalități culturale tulcene, care ne 

reprezintă cu cinste în lume. 

 

Maria Lefter,  

clasa a X-a D 
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Interviu cu eleva Teodora Lovin, 

câștigătoare a mai multor olimpiade în anii de școală 
 

Reporter: Ești una dintre elevele 

Colegiului cu multe participări la diverse 

olimpiade în anii de școală. Ai ajuns în clasa a 

XII-a. Te rog să-mi spui, dacă-ți mai amintești, 

care a fost prima olimpiadă la care ai 

participat? 

Teodora Lovin: La nivel județean, 

prima olimpiadă a fost Olimpiada de limba 

română, în clasa a V-a, deci exact la începutul 

gimnaziului. Eram destul de mândră, dat fiind 

faptul că în școala generală auzisem trecător 

de aceste olimpiade și știam că sunt ceva mai 

„serioase”, că sunt pentru copiii „buni”. Dacă 

nu mă înșel, am obținut și o mențiune. Încă nu 

intuiam că participarea aceasta, așa 

insignifiantă cum pare, a fost profetică pentru 

parcursul meu ulterior. 

R. Care au fost materiile, în gimnaziu, 

către care te-ai îndreptat cel mai mult și de ce? 

T.L. Greu de zis, căci îmi plăceau cam 

toate materiile în genere. De mică, am crezut 

că voi deveni medic, deci științele erau cumva 

prioritatea mea pe atunci. Totuși, prin clasa a 

7-a, poate, am început să realizez că lucrurile 

nu sunt așa de simple cum greșit intuisem eu 

(adică nu e suficient să vreau să fiu medic, e 

nevoie și de apetență, de o oarece chemare 

pentru așa ceva), așa că limba română a 

câștigat din ce în ce mai mult teritoriu, mai 

ales pentru că începusem să citesc, mă și 

abonasem la un soi de serii lunare de cărți de 

beletristică publicate la editura Arthur. Dar, 

revenind, biologia mi-a plăcut dintotdeauna, 

mai ales anatomia. Am fost fascinată de ea 

atunci, chiar participasem și la concursul 

„Sanitarii pricepuți”. Adoram denumirile 

științifice, care mai de care mai lungi și mai 

complicate (nu știam pe atunci că ele aveau 

poeticitatea lor și că, în fapt, asta era ceea ce 

mă fascina). Asta s-a văzut, de fapt, și în 

primii ani de liceu.  

Mai trebuie menționată și olimpiada de 

geografie din clasa a 8-a, prima fază națională 

la care am participat și care mi-a deschis 

apetitul, fiindcă așa am văzut că pot face (și 

trebuie să fac) performanță.  

Nu știu dacă aș putea spune că vedeam 

de pe atunci înclinația umanistă, nu le tratam 

într-atât de serios încât să pot spune că am fost 

pasionată de ceva până în pânzele albe. Îmi 

plăcea să știu cât mai multe și atât, de aceea 

orice era nou, necunoscut, ieșit din comun și 

dincolo de programa școlară mă atrăgea. Și 

cred că acest fapt este încă valabil. 

R. Vorbește-ne despre cele mai 

importante succese la olimpiade. 

T.L. Cea mai importantă reușită este cu 

siguranță cea de la olimpiada de limbă 

franceză (anul școlar 2018-2019), la care am 

participat în clasa a XI-a și la care am obținut 

premiul II la faza națională. Ulterior și total 

neașteptat, am aflat că urmează să particip la 

faza internațională desfășurată la Chișinău în 

perioada 27-30 septembrie 2019, unde am 

obținut tot premiul II, la proba orală, pe 

echipe.  

Totuși, trebuie menționat faptul că cel mai 

mare succes pe care l-am avut în urma acestor 

competiții a fost descoperirea nu numai a 

limbii, cât și a culturii franceze. Acest fapt a 

fost revelator pentru mine. În toată perioada de 

dinainte de cele două olimpiade, deci într-un 

interval de aproximativ un an, m-am cufundat 

în tot ceea ce avea legături cu Franța: citeam 

doar  în  franceză  (tot  ce  îmi  pica  în  mână),  
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ascultam posturi de radio în franceză; efectiv 

m-am racordat (iremediabil, aș zice) la spațiul 

francofon. De altfel, tot prin scriitorii francezi 

și prin lecturile din acea perioadă am luat 

contact cu Filosofia și cu Cinema-ul. Alte 

reușite comparabile cu aceasta nu am avut, de 

aceea spun că, până în prezent, perioada aceea 

a fost cea mai fertilă din punct de vedere al 

rezultatelor obținute. Aș putea totuși să 

pomenesc și de calificările la 3 olimpiade 

naționale, tot în clasa a XI-a: „Franceză” (care 

a avut oricum prioritate), „Lectura ca abilitate 

de viață” și „Filosofie” (la cele două din urmă 

fiind nevoită să renunț în favoarea primei), 

chiar dacă m-am calificat la ambele cu punctaj 

maxim – dar nu am regretat nicio secundă 

această alegere.  

R. Cum te-au influențat în activitatea 

școlară participările și premiile de la astfel de 

concursuri? 

 T.L. Nu am avut atât de multe rezultate 

strălucite (premii substanțiale etc.) încât să pot 

spune că ele au fost factorul determinant în 

formarea mea. În final, nu premiile contează. 

Cred că mai degrabă participarea și, mai ales, 

perioadele de pregătire ce precedau competiția 

în sine au fost decisive. Pot spune că, pe lângă 

antrenamentul intelectual care este intrinsec, 

cel emoțional, psihic, a jucat un rol important 

în evoluția mea ulterioară. Mai exact, am 

învățat să-mi gestionez timpul și să-mi 

ierarhizez prioritățile – iar acest aspect este 

vital pentru oricine încearcă să facă față 

presiunii, stresului (da!, pentru că stresul chiar 

are nevoie de o pregătire și de multă, multă 

rezistență) și perioadelor aglomerate. Pe de 

altă parte, am avut foarte mult de lucrat cu 

mine însămi, exercițiu introspectiv, să-i 

spunem. Am renunțat la timpul pe care aș fi 

putut să-l petrec cu prietenii sau făcând orice  

alte activități, care să nu aibă legătură cu 

școala. Dar am realizat puțin mai târziu că nu 

astfel de preocupări mă definesc și că studiul, 

cunoașterea, descoperirea de teritorii 

(culturale) noi au cu siguranță o influență 

benefică și, în același timp, decisivă asupra 

mea. 

R. Care au fost și sunt așteptările tale 

de la participările la olimpiade și ce te 

motivează în a lua parte la ele și în acest an de 

final de liceu? 

T.L. Am stat și m-am gândit și mi-am 

dat seama că ceea ce mă motivează cu 

adevărat este să-mi lărgesc cât mai mult sfera 

de cunoștințe dintr-un anumit domeniu. Mai 

precis, participarea la olimpiade mi-a oferit 

posibilitatea de a depăși ceea ce este în 

programă, de a aprofunda lucrurile care la 

școală se studiază doar tangențial. Și exact asta 

mă motivează: să știu mai mult, să nu rămân la 

suprafața lucrurilor. Pe de altă parte, trebuie 

spus că așteptările mele se centrează pe 

depășirea a ceea ce este facil, accesibil. Nu mă 

pot mulțumi cu zonele arhicunoscute, 

bătătorite, devenite deja clișeu ale unei materii, 

de aceea prin pregătirea pentru o olimpiadă 

încerc mereu să ies din zona de confort, să 

ating acea coardă discordantă a cunoștințelor 

prezente și să chestionez întotdeauna ceea ce 

(cred că) știu (dar, socratic, știu că nu știu). 

Bineînțeles, competitivitatea și satisfacția de 

după lucrul bine-făcut joacă și ele un rol 

fundamental.  

 Dar ceea ce mă motivează, în prezent, 

să particip la olimpiade, chiar dacă sunt în 

clasa a XII-a și programul este oricum destul 

de solicitant, este faptul că, pregătindu-mă 

pentru olimpiadele de limba română și de 

filosofie, mă pregătesc, implicit, și pentru 

examenul de bacalaureat, iar materia de anul 

acesta este cu atât mai interesantă, cu cât este 

mai complexă. În plus, mi-am făcut deja un 

obicei din a lua parte la astfel de competiții. 

Nu știu dacă aș fi împăcată cu mine dacă nu aș 

marca în acest fel anul școlar 2019-2020. Eu o 

simt ca pe o datorie morală, față de mine mai 

ales, dar și față de materiile acestea, care m-au 

influențat pe parcursul liceului. În același timp, 

îmi doresc să fac performanță. Motivația e, în 

fapt, rezultatul mai multor factori care 

coabitează armonios. 
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R. Destăinuie-ne ceva despre pasiunile 

și preocupările tale în afara școlii. 

T.L. În prezent mi-am restrâns sfera de 

„pasiuni” (deși evit să folosesc acest cuvânt 

care mi se pare limitativ), dar pot afirma că 

cititul este activitatea în care investesc cea mai 

mare cantitate de timp și de energie. Și când 

spun citit, mă refer la beletristică, pe de-o 

parte, cât și la eseu (critică, texte filosofice 

etc.) și studiu literar, de cealaltă parte. Aș 

adăuga totuși ca pasiune colaterală Filosofia, 

cu analiza/ comparațiile/ relația sa cu Arta în 

general, care tot din citit au luat naștere, căci 

așa am descoperit eu lumea Ideilor. Astfel, 

dacă tot am pomenit de Artă, e destul de greu 

să nu o pun și pe ea în rândul pasiunilor, date 

fiind legăturile inconturnabile și interșanjabile 

dintre toate formele artistice. Dar, dacă ar fi să 

aleg dintre cele 7 arte, aș spune că pentru 

Cinema și arta plastică am o înclinație 

particulară, dată fiind descendența celei dintâi 

dintr-a doua, dar și faptul că am descoperit 

această latură nișată a lor pe care oamenii nu o 

cunosc și care mi se pare cu atât mai 

fascinantă cu cât e necunoscută. Cineaști, 

precum Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Nuri 

Bilge Ceylan, Cristi Puiu şi Radu Jude, mi-au 

atras atenția la început și au reușit să mă 

prindă în mrejele Filmului, iar acum corolarul 

de stiluri cinematografice mi s-a mărit 

considerabil. Ei au fost doar deschizătorii de 

căi. 

Ar mai fi de spus: gastronomia, dansul, fac 

și ele parte din aceste „pasiuni”, dar mi se pare 

atât de vag acest cuvânt încât mi-e greu să 

delimitez ceea ce e pasiune de ceea ce nu e. 

 R. În încheiere, te rog, să formulezi 

câteva recomandări elevilor care doresc să facă 

performanță în sfera disciplinelor umaniste?  

T.L. În primul rând, înainte de a 

recomanda, voi face o precizare: nu e ușor 

deloc. E nevoie de multă, multă dedicație, de, 

cum ziceam mai sus, timp și energie investite, 

dar și de perseverență. Performanța nu se face 

într-o lună, două, trei. Ea se acumulează și se 

pregătește pe parcurs, în ani chiar (cum a fost 

în cazul meu). Dar, dacă este vorba de zona 

umanistă, voi menționa faptul că ea a pierdut, 

în prezent, destul de mult teren în fața 

științelor „exacte”. Dincolo de frazele-clișeu 

(tehnologia, preocuparea tinerilor pentru 

activități facile), factorii care pot împiedica un 

elev să profeseze în zona umanioarelor sunt 

extrem de numeroși. Mai ales, în contextul în 

care societatea în genere pune accent pe latura 

unidimensională a relației producție-consum, 

ceea ce e uman în oameni a avut de suferit și, 

în special, zona umanistă (în sens cultural), dat 

fiind faptul că ea se depărtează de principiul 

consumerist mai mult decât orice altceva. Nu 

cred că e suficient să-ți dorești să faci 

performanță în sfera aceasta, cred că trebuie să 

fii decis că asta te definește. 

Dar, o recomandare propriu-zisă ar fi 

următoarea: colegi, deschideți ochii și căutați 

mereu ceea ce e frumos (și nu doar aspectual), 

ceea ce este valoros în sine, acele lucruri care 

hrănesc ființa și nu doar o aneantizează treptat 

și sigur. Doar așa, zona aceasta poate 

supraviețui, cu efort (căci muza clasicilor de 

mult a dispărut, iar inspirația a devenit ultimul 

lucru care să conteze în procesul creator) și, 

mai ales, cu un dram de hipersensibilitate 

acută la tot ceea ce se întâmplă atât în 

exteriorul nostru, cât și (mai ales) în interior.  

R. Mulțumesc pentru interesantele tale 

destăinuiri și îți urez succes la bacalaureat și la 

examenul pentru facultate!  
 

 A consemnat Constantin Petrencu,  

clasa a XII- a D  
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INTERVIURI 

Interviu cu un mare campion școlar – Andrei Stere 

 

R. Ești acum în clasa a XII-a. Ai realizat anul 

trecut o mare performanță la un sport 

individual – crosul: Locul I la faza națională a 

Olimpiadei Sportului Școlar. De unde și când  

a apărut această pasiune? Când ți-ai dat seama 

că îți  place să alergi?  

 

A.S. De mic eram foarte energic, îmi plăcea 

să alerg. Apoi, sportul a devenit o pasiune, iar 

pentru  a-mi consuma această energie am ales 

atletismul. La început mi-a fost greu, dar când 

am dat de gustul victoriilor a început cu 

adevărat să-mi placă să alerg!  S-a ivit ocazia 

primului meu concurs. După câteva săptămâni 

de antrenament serios, a sosit și ziua 

competiției. 

R. Care a fost prima competiție sportivă 

importantă la care ai participat? 

A.S. Primul concurs la nivel național a fost în 

județul Bacău, pe data de 21.03.2016. La 

start, neştiindu-mi adversarii aveam emoții 

mari. Totodată eram sigur pe abilitățile mele 

și pe munca pe care am depus-o până în acea 

zi importantă.  

La finalul cursei am ieșit pe locul 2 la o 

diferență de numai 4 sutimi de locul 1.  

 Era, însă, o confirmare a posibilităților 

mele. Era un succes, dar eu voiam mai mult. 

Așa s-a și întâmplat: au urmat ore de muncă și 

efort, dar și multe alte curse câștigate pe plan 

național, cât și interanțional. Cel mai 

important rezultat a fost anul trecut în clasa a 

XI-a: Locul I la faza națională a Olimpiadei 

Sportului Școlar – secțiunea Cros, care s-a 

desfășurat la Craiova. De asemenea, până 

acum am câștigat 11 titluri de campion 

național în probele 1500m, 3000m și 6000m, 

concurând împotriva celor mai buni din toată 

țara la categoria mea de vârstă.  

R. De ce te-ai îndreptat către cros? 

A.S. Am ales crosul din anumite motive. 

Motivul principal ar fi acela că îmi place să 

alerg în aer liber, mai ales pe teren accidentat, 

unde „mă înțeleg” foarte bine cu denivelările 

naturale.   
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De asemenea, am vrut să ies din zona mea de 

confort. Toată lumea poate alerga în sală sau 

pe terenuri drepte, dar nu toată lumea poate 

alerga în condiții dificile.     

R. Interesant! Știu că ai participări și la nivel 

internațional? 

A.S. Am participat la mai multe concursuri 

internationale: la Campionate Europene și 

Balcanice din Ungaria, respectiv Turcia, însă 

m-am remarcat la un campionat Balcanic care 

s-a desfășurat la noi în țară, la Cluj-Napoca,  

unde am alergat la proba de 1500 metri și pe 

care am câștigat-o cu succes, devenind astfel 

Campion Balcanic. 

 

R. Sunt sigură că admiratorii tăi și, în primul 

rând, elevii școlii noastre, dar nu numai ei, 

sunt curioși să afle cum de ai obținut aceste 

excepționale realizări. Așadar, acum în final, 

împărtășește-ne o taină: Ce calități morale și 

fizice  consideri ca ar trebui sa aibă un 

adolescent sportiv pentru a avea succes? 

 A.S. După părerea mea, pentru ca un un 

adolescent, care este inclinat spre un domeniu 

sportiv, spre cros, de exemplu, și care își 

dorește să aibă succes, are nevoie de 

disciplină, talent, multă strădanie și, cel mai 

important, să nu se lase niciodată bătut. 

„Atunci când simți că nu mai poți, mai poți 

puțin încă!" 

 

 

 

 

 

 

R. Dragă Andrei, noi, toți, ne mândrim cu 

tine. Te felicităm, îți urăm succes la examenul 

de bacalaureat și, binențeles,  noi și 

importante succese sportive! 

 

     A consemnat Elena Mocanu,  

              clasa a IX-a B 

 

 

 

 

 
 

       Grafică realizată de Zărnescu Roxana,   

                                           clasa a X-a A 
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DIN VIAŢA ŞCOLII 

Bibliotecii liceului i s-a atribuit  un nume de rezonanță – „Cezar Calenic” 

 

Biblioteca școlii noastre are o istorie 

deosebită. În anul 1916 devine prima bibliotecă 

publică din oraș. În perioada proletcultistă, din 

cele aproximativ 80.000 de volume, pe care le 

avea atunci biblioteca, a fost distrus, din 

considerente ideologice, un număr mare dintre 

ele. Fondul de carte s-a refăcut pe parcurusul 

anilor, prin achiziții, dar și prin donații, 

ajungând în prezent la 65.000 de volume. 

În toți acești ani, biblioteca a fost o 

instituție importantă de informare culturală, 

literară și ştiințifică pentru elevi. 

În anul școlar 2018-2019, în urma 

hotărârii conducerii liceului și aprobării în 

consiliul profesoral, s-a hotărât atribuirea 

numelui „Cezar Calenic” bibliotecii colegiului, 

ca un omagiu adus personalității unui dascăl de 

prestigiu al școlii, al orașului și județului. 

Decedat în plină forță creatoare, în 2004, la 64 

de ani, Cezar Calenic a fost un renumit și 

îndrăgit profesor de limba și literatura română, 

director al școlii între anii 1977 – 1979, 

respectiv 1982 – 1990, având contribuții 

importante în ceea ce privește organizarea 

instituției, a ridicării calității activității didactice, 

realizarea unor manifestări cultural-artistice 

deosebite, precum aniversarea în 1983 a 100 de 

ani de la înființarea Gimnaziului Real de Băieți 

în Tulcea, cea mai veche școală secundară din 

Dobrogea.  
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Datorită unor demersuri bine 

documentate către Ministerul Învățământului, 

sub conducerea lui,  liceul a fost trecut la 

categoria de „colegiu”, iar în anul 1993, liceul a 

devenit Școală Asociată UNESCO. 

La manifestarea organizată pentru 

atribuirea numelui bibliotecii noastre, au 

participat directorul școlii, profesorul Florin 

Cristian Anastasiu (fost elev al profesorului C. 

Calenic), colectivul de cadre didactice și a fost 

invitată doamna profesoară Calenic Floarea, 

soția fostului director.  

Cu acest prilej, s-a amenajat în 

interiorul bibliotecii un stand cu fotografia 

profesorului C. Calenic, cărți  publicate de 

acesta și a avut loc și o slujbă de sfințire a 

localului bibliotecii.    

După cuvântul de deschidere al 

domnului director Florin Cristian Anastasiu, 

cuprinzând un  „laudatio” adus profesorului, 

omului Cezar Calenic, și alți profesori, care    

l-au cunoscut,  au adus un omagiu celui care a 

fost și va rămâne o personalitate a 

învățământului dobrogean, nu doar tulcean. 

Doamna profesoară Floarea Calenic a 

vorbit despre credința și legătura profesorului 

Calenic cu școala, căreia i-a închinat talentul și 

întreaga lui activitate.   

Cezar Calenic, prin dragostea sa pentru 

carte, literatura română, pentru cultură în 

general, pentru școală, rămâne un autentic 

umanist de la care, călcându-i pe urme, avem 

multe de învățat. 

Atributirea numelui de „Cezar Calenic” 

bibliotecii liceului este un act de recunoștiință 

pentru contribuția adusă de fostul profesor și 

director al colegiului, urmărindu-se prin 

aceasta ca numele lui să rămână în amintirea 

generațiilor de elevi care au intrat și vor intra 

pe porțile școlii noastre. 

Alexandra Vasile, 

                                                   clasa a X-a E 
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DIN VIAȚA ȘCOLII 
 

Balului Bobocilor 2019, un eveniment de neuitat 
 

 

Organizarea balului bobocilor a fost 

una dintre cele mai frumoase experienţe din 

timpul liceului. Împreună cu prietenii, 

respectiv colegii din comitetul de organizare, 

și cu elevii din primul an la Haret, „bobocii” 

noștri, consider, cu speranța că n-am 

dezamăgit pe nimeni, că am dat viață unei 

tradiții ce datează de ani buni în cadrul 

liceelor.  

Începutul, conform așteptărilor, a fost 

greu, amestecat și ambiguu, pentru că fiecare 

se afla în afara zonei sale de confort, mai 

exact, era față în față cu o provocare imensă, 

total nouă:  organizarea unui eveniment în 

numele unui liceu cu greutate și însemnătate 

în rândul tulcenilor. 

 

Ulterior, lucrurile au început să prindă 

contur. Deja ne formam o idee despre legătura 

cu „bobocii”, încercam să le fim prieteni, nu 

doar gâscani, și tind să cred că am și reușit. 

După formarea perechilor, relația s-a întărit; 

simțeam entuziasm de fiecare dată când ne 

întâlneam pe holuri, în pauze, la repetiții și 

așa mai departe, știind ca ei sunt aceia, ei sunt 

cei pentru care ne dedicăm timpul, cei pentru 

care încercam să creăm o seară de neuitat. 

 Fiecare pereche, fiecare tânăr s-a 

chinuit din răsputeri pentru a reda 

„momentului său” cât mai multă originalitate, 

pentru a nu exista stângăcii în timpul 

prezentării, mai exact, pentru a se apropia de 

perfecțiune. Iar eu cred că au facut-o. Sunt 

mândru că am fost parte din organizare, sunt 

mândru că am avut ocazia să lucrez cu ei și 

să-i cunosc pe fiecare în parte. 

A fost o perioadă caracterizată de 

suișuri si coborâșuri, clipe de entuziasm, dar 

și momente de debusolare, o perioadă în care 

am învațat de la elemente administrative,  am  

interacționat cu un buget ce trebuia împărțit 

„cu cap”, am gestionat situații pline de stres, 

dar cel mai important lucru, am lucrat în 

echipă, am „tras” în echipă, am câștigat în 

echipă, pentru că văd acest eveniment ca pe 

un succes.  

 În altă ordine de idei, consider că un 

alt plus al participării în comitetul de 

organizare al balului a fost responsabilitatea 

căzută pe umerii unor elevi de clasa a 12-a, 

obișnuiți cu activități relativ simple, în cadrul 

liceului, lucru ce ne-a zguduit puțin, aratându-

ne de fapt cum arată o activitate intensă, ce 

aparține de practică, nu de teorie. 
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Cred cu tărie că toți am ieșit mulțumiți 

din această poveste, că nu există elev trist și 

că peste ani, ne vom aduce aminte cu 

zâmbetul pe buze de o astfel de experiență. 

Vă las cu câteva impresii culese din rândul 

colegilor de clasa a 9-a:  

„A fost o experiență unică, o amintire 

de neuitat care va rămâne mereu 

semnificativă pentru mine, de care îmi voi 

aminti mereu când ma voi gândi la liceu. Deși  

 

 

 

pe parcurs am întâmpinat dificultăți, mă 

bucur ca nu am renunțat și am ajuns până în 

seara cea mare, în care aș vrea să mă întorc 

și să retrăiesc acele emoții. Consider că nu 

premiul a fost cel important, ci amintirile și 

sentimentele cu care am rămas! Îmi este 

foarte dor de repetiții, acele ore încărcate de 

multele diferite emoții, în care ne-am apropiat 

cu toții, în care vorbeam, ne încurajam 

reciproc, dansam, cântam împreună, dar, cel 

mai important, ne distram și legam noi 

prietenii. Sunt foarte fericită că am putut face 

parte din acest minunat proiect și că am putut 

să-mi fac prieteni noi pe care cu siguranță nu 

îi voi uita vreodată!” sau 

„Experiența de la bal a fost una 

superfrumoasă și distractivă ! Am avut ocazia 

să mă cunosc cu „gâscanii” și cu restul 

„bobocilor” și chiar am ajuns să mă 

împrietenesc cu ei.” 

 

               Adrian-Cristian Brănişteanu, 

       clasa a XII-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafică realizată de Pungă Adelina Ionela,  

                                                clasa a IX-a E 
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Colegiul Dobrogean „SpiruHaret” Tulcea 

Resursă educațională create încadrul proiectului ETWINNING: ”RAINBOW - LEARNING TO 

BECOME RESPONSIBLE  EUROPEAN  DIGITAL CITIZENS THROUGH ARTS” 

Beneficiari: elevi de gimnaziu 

An școlar 2018 - 2019 

Autori: Ana Dragomir, Thea Anna Marinov, Andreea Manolache, Ioana Daria Voicu, Mario 

Costache și OanaVasile (din clasa a IX-a C) 

Profesori coordonatori: Voicu Adina Laura, Dorobanțu Gabriela 

 

DICȚIONAR ROMÂN - ENGLEZ PE TEMA SIGURANȚEI MEDIA 

ONLINE SAFETY ROMANIAN - ENGLISH DICTIONARY 
Partea I 

„Dacă nu plătești pentru produs, tu esti 

produsul!” 

”If you are not paying for the product, you are 

the product!” 

„Gândește înainte să împarți!” ”Think before you share!” 

„Nu e amuzant, ci doare!” ”It isn’t funny, it hurts!” 

A ajusta  To adjust  

A amenința (pe cineva) To threat (somebody) 

A bloca (pe cineva) To block (somebody) 

A căuta sprijin To seek support  

A combate răspândirea To combat the spread of  

A conecta To connect  

A contribui și împărtăși opiniile To contribute and share your views 

A fi bun pe internet To be kind online  

A fi în siguranță pe Facebook Staying safe on Facebook  

A hărțui (pe cineva) To harass (somebody) 

A împărtăși  To share 

A încuraja To encourage  

A intimida (pe cineva)/ A te lua (de cineva) To bully (somebody) 

A investiga To investigate  

A jigni (pe cineva) To offend (somebody) 

A justifica To justify  

A lua apărarea Stood  up for 

A lua parte constructivă în societate To engage constructively in society  

A lupta împotriva To fight against  

A monitoriza To monitor 

A primi sprijin To gain support  

A pune la îndoială legitimitatea ideilor 

extremiste 

To question the legitimacy of extremist  

beliefs  

A raporta To report 

A se baza pe To rely on  

A sfătui To advice  

Abordări educaționale Educational approaches  

Abuz sexual  Sexual abuse  

Acte de terorism Acts of terrorism  

Actuala revoluție digitală Ongoing digital revolution 
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Adolescenți Teens  

Adresa de email Email address  

Afiliație religioasă Religious affiliation  

Agresiune Bullying  

Aici Here 

Alfabetizare digitală Digital literacy 

Alfabetizare media  Media literacy  

Anti-hărțuire Anti-bullying 

Aplicații de mesagerie instantă Instant messaging applications  

Aptitudinile sociale și emoționale Social and emotional skills  

Argumente bazate pe fapte și logică Logical and factual arguments  

Atracţie Appeal  

Autor Perpetrator  

Autoritate Authority  

Bloguri utile despre cum să vorbești cu copiii 

și tinerii despre celebritățile din youtube care 

întrec măsura 

Useful blogpost on how to talk to children and 

young people about Youtube celebrities that 

cross the line 

Buletin virtual Padlet 

Campanie Campaign 

Campanie a tinerilor Youth campaign  

Campanie video Campaign video 

Căutătorii de aur digital Digital gold miners 

Cea mai recentă cercetare More recent research 

Centru de siguranță Safetly center  

Cercetarea Microsoft asupra activității digitale The  Microsoft research on digital activity 

Cetățeni ai planetei Global citizens  

Cetățeni revoltați împotriva telefoanelor Crap: citizens raging against phones 

Cetățenie digitală Digital citizenship 

Comentarii antisemitice inadecvate Inappropriate anti-Semitic comments 

Competențe digitale Digital competences 

Comun, obișnuit Ordinary  

Comunicarea din relații Relationships communication 

Conflicte politice Political conflicts  

Consultare publică Public consultation 

Conținut ilegal Illegal content  

Conversații Conversations  

Conversații pline de înțelesuri Meaningful conversation  

Credibilitate, precizie, rezonabilitate, susținere Cars: credibility, accuracy, reasonablesness, 

support 

Creșterea într-o lume digitală Growing up digital 

Crucial  Crucial  

Deconectat  Offline  

Dezbatere pozitivă Positive debate  

Dezvoltat în parteneriat cu Developed in partnership with 

Discriminat Discriminated 

Dispositive tehnice Technical devices  

Drepturile omului Human rights 

Dubiu Doubt  

Educat împotriva urii Educate against hate  
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Grafică realizată de Pungă Adelina Ionela,   

                                                                                                        clasa a IX-a E 

 

  

 

 

 

 

 

Etnie Ethnicity  

Evaluată în școli Evaluated within schools 

Experți în domeniul siguranței pe internet  Online safety experts 

Extremism Extremism 

Fani tineri Young fans 

Fenomen Phenomenon  

Folosește același model Use the same template 

Forum Forum 

Fost partener Ex-partener 

Gândire critică Critical thinking  

Ghid A guide  

Grup Group 

Hărțuire Online Cyberbullying 

Hărțuire pe internet Cyberbullying 

Hărțuitor/ Agresor Bully  

Haștag Hashtag 

Idei Ideas  

Ideologii Ideologies  

Imagine exactă a lumii Transparent window of the world 

În mod anonim Anonymously  

În știri In the news  

Încorporate în program Embedded within the curriculum 

Indicator  Signposts  

Îndrumător pentru cyberbullying Guide for Cyberbullying 

Îngrijorări Concerns  

Inițiativă Initiative  

Inspirație Inspiration  

Instigare la ură Hate speech 

Instrucțiuni Guidlines 

Interacțiuni sociale offline Offline social interactions  

Interacțiuni sociale pe internet Online social interactions 

Internet Internet 

Internetul  The internet 

Internetul mai bun pentru copii  Better Internet for kids 

Intoleranță Intolerance  
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Rezultatele la olimpiade și concursuri în anul școlar 2018-2019 
 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Clasa Concursul Etapa, 

Faza 

Premiul Profesor 

coordonator 

1. Barbu Ioana 

Steliana 

VI A Olimpiada de Matematică 

 

Naţională Medalie de 

bronz 

Anastasiu 

Liliana 

Concursul interjudețean "Cristian Calude" 

Galați 

Judeţeană I 

Concurs interjududeţean cu participare 

internaţională "Ion Barbu - Dan Barbilian" 

Judeţeană Menţiune 

Concursul interjudetean "Laurențiu 

Panaitopol" Tulcea 

Judeţeană III 

Olimpiada de Informatică Judeţeană I 

Olimpiada de Limba română, OLAV Judeţeană Menţiune Coman Mara 

Cameluța 

2. Lovin Teodora XI F Olimpiada de Limba franceză Judeţeană I Buric Elena 

Olimpiada de Limba franceză Naţională II 

Olimpiada de Limba română Judeţeană I Condrat 

Mihaela 

Olimpiada de științe sociale - Filosofie Judeţeană I Caulea Popescu 

Nicoleta 

3. Silivestru Denisa 

Alexandra 

IX E Olimpiada de Limba franceză Naţională 

Judeţeană 

Menţiune 

I 

Raiciu Mihaela 

4. Stan Petruț, Duțu 

Adrian, Machedon 

Marina Andreea 

 Olimpiada națională Tinerii dezbat Națională 

Județeană 

II 

I 

Baciu Gabriela 

5. Șoavă Ariadna 

Diana 

X F Olimpiada de Limbă rusă modernă Națională I Casian Nadea 

6. Feodor Elizabeta X D Olimpiada de Limba rusă Națională I Casian Nadea 

7. Silivestru Denisa 

Alexandra, 

Constantin 

Ruxandra Maria, 

Pletea Andreea, 

Furdui Maria 

 Concurs național "Protegez la nature" Națională Menţiune Raiciu Mihaela 

Baiţu Ruxandra 

8. Ivan Smaranda VII A Concurs internațional de Informatică 

aplicată „Cip”, CAEN 

Națională II  

9. Anore Galina X E Concurs național Istoria și tradițiile 

rușilor lipoveni 

Națională II Casian Nadea 

10. Fomici Iulian XI C Concurs național Istoria și tradițiile 

rușilor lipoveni 

Națională III Casian Nadea 

11. Nane Andreea,  

Ion Elena,  

Gașpar Alexandra, 

Mircea Mariana, 

Toader Cristina, 

Ivanov Laura, 

Trofim Veronica,  

XI E Concurs "Europa-La Multi Ani!", CAER Regională I Năstase 

Georgeta 

12. Dumitru Ştefania XD Concursul regional Glasul Francofoniei Regională I Baciu Gabriela, 

Dumitru Simona 

13. Dragulschi Ioana,  

Ignatencu Camelia, 

Voicu Daria,  

Galea Andreea, 

Coriniuc Maria, 

Bocaneala Simina, 

Vasile Oana, 

Holostencu Alexia, 

Manolache 

Andreea,  

Graciov Delia 

 Concursul regional interdisciplinar  

Glasul Francofoniei 

Regională I Raiciu Mihaela, 

Dumitru Simona 

Buric Elena 

14. Avram Daria VII A Concursul regional interdisciplinar  

Glasul Francofoniei 

Regională I Raiciu Mihaela, 

Dumitru Simona 
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Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Clasa Concursul Etapa, 

Faza 

Premiul Profesor 

coordonator 

15. Stoicescu Carina, 

Ilusca Andreea, 

Tatcu Sabina, 

Sechila Viviana 

 Concurs regional interdisciplinar 

Glasul Francofoniei 

Regională I Raiciu Mihaela 

Dumitru Simona  

Baciu Gabriela 

16. Andrei Amedeea VII B Concurs Incursiune în Bărăgan, 

Secțiunea creații în proză în limba 

engleză, CAER, 2018 

 I Bazbanela Aurelia 

17. Dumitru Ştefania 

 Soare Mihai 

X D Concurs naţional  

"Made For Europe" 

Județeană I - calificare 

naţională 

Baciu Gabriela, 

Vicol Mihaela 

18. Mercan Alexandru XI B Olimpiada de Informatică Județeană I Muscalu Adrian 

19. Benu Paula VI B Olimpiada de Informatică Județeană I Coman Mara 

Cameluța 

20. Pascale Marina VI A Olimpiada de Limba română Județeană II - calificare 

naţională 

Coman Mara 

Cameluța 

21. Furdui Maria VII A Olimpiada de Limba română Județeană II - calificare 

naţională 

Coman Mara 

Cameluța 

22. Barbu Maria XII C Concurs național Recunoștință 

făuritorilor Marii Uniri 

Județeană I Anastasiu Florin 

Cristian 

23. Marinov Theea 

Anna 

VIII B Olimpiada de Limba engleză Județeană I Dorobanțu Gabriela 

24. Bîrcă Andreea 

Raluca, 

Titov Mihaela, 

Petrencu Constantin 

 Olimpiada Tinerii dezbat, 2018 Județeană II - calificare 

naţională 

Pîrîu Andreea 

25. Vanghele Mirabela 

Nicolete 

XI D Concursul de matematică  

Adolf Haimovici 

Județeană I Ciocoiu Liliana 

26. Costin Tiberiu, 

Razem Ioan, 

Gheorghe Mihai 

 Concursul european  

Tineri în pădurile Europei 

Județeană I Voicu Adina Laura 

27. Nan Bianca Maria VI A Concurs Național George Emil 

Palade, Caen 2019, Poz. 26 

Județeană I Radu Adina 

28. Larie Alexandra XII E Olimpiada de Științe sociale Județeană I Mihai Gheorghița 

29. Crăciun Anghel IX A Olimpiada de Informatică Județeană I Muscalu Adrian 

30. Teliceanu Nicuşor IX C Olimpiada de Limba engleză Județeană I Bazbanela Aurelia 

31. Gandraman Iulian IX A Olimpiada de Religie Județeană I Agache Cristian 

32. Nastase Xenia VII B Concurs județean  

Noi și lumea virtuală, CAEJ 

Județeană I Bazbanela Aurelia 

33. Echipaj(4): Dragnea 

Andreea Caragea 

Anamaria, Nichifor 

Raisa, Tălpău Cezar 

 Concurs județean Dragobetele 

sărută fetele 

Județeană I Anastasiu Florin 

Cristian 

34. Nastase Xenia VII B Concurs  Sărbătorile de Paști în 

imagini, CAEJ 

Județeană I Bazbanela Aurelia 

35. Toader Cristina, 

Trofim Alberta 

Veronica,  

Gașpar Alexandra, 

Măntescu Andrada, 

Șandru Dariana 

XI E 

 

 

 

 

IX D 

Concurs Pe aici nu se trece!, CAEJ Județeană I Năstase Georgeta 

36. Ticovschi Otilia, 

Oana Lia- Albuleţ 

IX D Festival internațional  

La fete de la Francophonie 

 I Baciu Gabriela 

37. Cernat Tudor, 

Dumitru Daniela 

X A Simpozion-Concurs  

„Noi și lumea virtuală” , CAEJ 

 I Marin Gabriela 

38. Cernat Tudor, 

Ivanov Dragoș, 

Sultan Marian, 

Zimbilschi Felix, 

Epifanov Elena, 

Grădinaru Cristina,  

X A 

X B 

X B 

X B 

IX C 

IX C 

Simpozion Orion - Fizică aplicată, 

Astronomie și Astrofizică, CAEJ 

Județeană I Marin Gabriela 

39. Cristea Miruna-

Elena,  

Urlih Silviana 

IX B Simpozion Orion - Fizică aplicată, 

Astronomie și Astrofizică, CAEJ 

Județeană I Udrea Mihaela 
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Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Clasa Concursul Etapa, 

Faza 

Premiul Profesor 

coordonator 

40. Tudor Roxana VII A Concurs județean de ArtăColinde 

Colorate, CAEJ 

 I Baițu Ruxandra 

41. Jigarov Cristina V A Concurs Sărbătorile de Paști în 

imagini, CAEJ 

 I Baiţu Ruxandra 

42. Radu Sergiu IX D Olimpiada de TIC Județeană II Răileanu Simona 

Ecaterina 

43. Ignatencu Camelia VIII B Olimpiada de Limbă  engleză Județeană II Dorobanțu Gabriela 

44. Țugui Raluca IX C Olimpiada de Biologie Județeană II Voicu Adina Laura 

45. Manolache Radu X B Olimpiada de Informatica Județeană II Anastasiu Liliana 

46. Nichiforov Raisa IX B Olimpiada de Limbă engleză Județeană II Pavel Ana 

47. Șandru Dariana IX D Olimpiada de Limba și literatura 

română 

Județeană II Condrat Mihaela 

48. Grosu Cosmin VI A Olimpiada de Fizică Județeană II Udrea Mihaela 

49. Condrat Felix VII A Olimpiada de Fizică Județeană II Gengurși Sevinci 

50. Grigore George 

Alexandru 

XII C Olimpiada de Informatică Județeană II Muscalu Adrian 

51. Berariu Dragos 

Constantin 

IX C Olimpiada de Limba engleză Județeană II Bazbanela Aurelia 

52. Petroschi Tudor, 

Gemănaru Andrei 

VII B Concurs Noi și lumea virtuală, CAEJ Județeană II Bazbanela Aurelia 

53. Petre Diana Ionela XI E Olimpiada de Istorie Județeană II Năstase Georgeta 

54. Toma Alexandra 

Ionela 

XI E Concurs Pe aici nu se trece!, CAEJ Județeană II Năstase Georgeta 

55. Tincu Livia VII B Olimpiada de Limba franceză Județeană II Baciu Gabriela 

56. Caramarin Otilia VII A Concurs județean de Artă Colinde 

Colorate, CAEJ 
 II Baițu Ruxandra 

57. Nane Sofia V A Concurs Sărbătorile de Paști în 

imagini, CAEJ 
 II Baițu Ruxandra 

58. Iordache Rareș VII B Concurs Incursiune în Bărăgan, 

Secțiunea creații în proză în limba 

engleză, CAER, 2018 

 II Bazbanela Aurelia 

59. Grosu Damian VI A Olimpiada de Matematică Județeană III Anastasiu Liliana 

Concursul interjudețean Laurențiu 

Panaitopol 

Județeană III 

60. Gheorghe Mihai X C Olimpiada de TIC Județeană III Anastasiu Liliana 

61. Dobrescu Andrei-

Costin 

IX B Olimpiada de Limbă engleză Județeană III Pavel Ana 

62. Roman Iulian XI B Olimpiada de Informatică Județeană III Muscalu Adrian 

63. Bălănuţă Giulia VII B Concurs "Noi și lumea virtuală", 

CAEJ 

Județeană III Bazbanela Aurelia 

64. Petre Diana Ionela XI E Concurs Pe aici nu se trece!, CAEJ Județeană III Năstase Georgeta 

65. Stoica Daria Maria VII B Olimpiada de Limba și literatura 

romană 

Județeană III Vicol Mihaela 

66. Ioancea Ioana X C Olimpiada națională de Matematică Județeană III Guţescu Petre 

67. Barbu Maria 

Alexandra 

XII C Olimpiada națională de Matematică Județeană III Guţescu Petre 

Concursul interjudețean Laurențiu 

Panaitopol 

68. Berariu Dragos 

Constantin 

IX C Concursul National de Matematică 

aplicată  Adolf Haimovici 

Județeană III Guţescu Petre 

69. Dimitrov Valeriu 

Cristian 

XIID Concursul National de Matematică 

aplicată  Adolf Haimovici 

Județeană III Guţescu Petre 

70. Rădulescu Raluca XE Concursul Național „Mesajul meu 

antidrog” 

Județeană III Marin Gabriela 

71. Stan Petruţ X E Olimpiada de Limba engleză Județeană III Plînge Anca 

72. Cernamoriț Rebeca V A Concurs Sărbătorile de Paști în 

imagini, CAEJ 

 III Baițu Ruxandra 

73. Tabacovici Andrei V A Olimpiada de Matematică Județeană III Popa Marcelina 

74. Machedon Marina-

Andreea 

X E Concurs Colinde colorate, CAEJ  III Caulea Popescu 

Nicoleta 
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 „Scopul învățământului nu este numai instruirea, ci 

și educația tinerimii și aceasta a doua parte este mai 

important și mai grea de realizat decât cea dintâi.” 

       Spiru C. Haret 



 


