
Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” Revistă aniversară 

91 ani de activitate 



 
 
 
 
 
 

Colegiul nostru minunat! 
(imnul Colegiului Naţional „Gheorghe Ţiţeica”) 

 
 
 
I 
Pe aceste trepte unde-am stat cândva 
Să învăţăm din cărţi şi din caiete, 
Pe aceste trepte ne vom revedea 
Colegul meu iubit, colega mea! 
 
Refren: 
La dascălii de suflet noi venim 
La ceas de taină şi de sărbătoare 
Să-i sărutăm şi să le mulţumim  
Că ne-nvăţară drumul către soare. 
 
II 
Aici unde am învăţat să fim 
Această generaţie de mâine 
Am desluşit şi arta să iubim 
Distanţa de la sine pân’ la sine. 
 
Refren: 
La dascălii de suflet noi venim 
La ceas de taină şi de sărbătoare 
Să-i sărutăm şi să le mulţumim  
Că ne-nvăţară drumul către soare. 

 
III 

Şi pe când arde clipa la mezat 
Şi trandafirii nopţii ne sărută 
Tot ce colegiul ieri ne-a învăţat 
În trupul nostru tânăr azi se mută. 
 
Refren: 
La dascălii de suflet noi venim 
La ceas de taină şi de sărbătoare 
Să-i sărutăm şi să le mulţumim  
Că ne-nvăţară drumul către soare. 
 
IV 
Va străluci ca focul unui vers 
Colegiul nostru minunat Ţiţeica 
Cât dragostea, ţesând în univers, 
Pe firul vremii va-nvârti suveica. 
 
Refren: 
La dascălii de suflet noi venim 
La ceas de taină şi de sărbătoare 
Să-i sărutăm şi să le mulţumim  
Că ne-nvăţară drumul către soare. 
 

 
prof. Dan Bosoancă



 
 
 

Gânduri de adio 
 
 

 

 
 
 
Vine un moment în viaţă când trebuie să ne luăm la revedere de la persoane importante din viaţa 

noastră. Ne este greu, dar legea naturii este nemiloasă. 
La ceremonia de comemorare a domnului profesor, acest discurs a pătruns în inimile tuturor, 

emoţionându-ne şi amintindu-ne ce mare persoană a fost domnul Ion Apostol: 
 
“În astfel de momente e foarte greu să găseşti cuvintele potrivite pentru a exprima ceea ce simţi. 

Mai ales atunci când faci referire la o persoană care a contribuit atât de mult la formarea ta, o 
persoană de la care ai învăţat atât de multe. Despre cel care ne-a fost profesor, se pot spune multe 
lucruri, deoarece noi ca elevi l-am perceput ca pe un model şi un călăuzitor prin basmul vieţii. 

Îmi este imposibil să vorbesc despre dumnealui la trecut, pentru că golul pe care acest eveniment 
l-a produs este apăsător. 

În cei doi ani în care am fost aproape, noi am învăţat de la dumnealui  cum să fim noi înşine, 
cum să ne asumăm responsabilităţi, cum să iubim literatura şi cum să o preţuim. 

Pentru dumnealui cuvintele nu contau prea mult, ne cunoştea pe toţi şi ne încuraja mereu să ne 
urmăm visele şi să îndrăznim. 

Deja îmi este foarte greu să îmi reamintesc toate clipele petrecute împreună, şi toate învăţăturile 
primite de la dumnealui, fiindcă nu mă pot obişnui cu gândul că în următoarele ore de română nu va 
mai fi dumnealui cel care va anima atmosfera şi cel care ne va purta de grijă la şcoală. 

De asemenea, cred că nici eu şi nici colegii mei nu vom uita de piesele de teatru la care mergeam 
şi de discuţiile noastre, căci în felul acesta, cu ajutorul dumnealui am învăţat cum să privim scena 
vieţii, pe care toţi vom juca la un moment dat. 

Acum însă a căzut cortina şi nu rămâne decât o tăcere apăsătoare în sufletele noastre! 
Amintirea dumnealui ne va călăuzi mereu paşii! 
Dumnezeu să-l ierte! “ 

 
Discurs ţinut de Mădălina Ungureanu la  

ceremonia de comemorare a domnului profesor Ion Apostol 
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Interviu cu directorul adjunct, 
Carmen Bărbulescu 

 
 
Ce aţi dori să ne împărtăşiţi din timpul petrecut în 

acest liceu ca dascăl şi acum, ca director adjunct? 
În primul rând vă pot împărtăşi din experienţa de 

dascăl de aproape 10 ani petrecuţi în acest colegiu. Sunt 
foarte multe lucruri de spus; experienţele au fost mai mult 
pozitive decât negative. La toate acestea au contribuit atât 
colegii mei, cât şi copiii acestui colegiu, care sunt 
deosebiţi. Se pot face lucruri extraordinare împreună cu 
elevii acestui colegiu,  care sunt dispuşi şi deschişi la 
orice activitate. Poate că experienţa m-a învăţat să fiu mai 
tolerantă, mai răbdătoare, ceea ce nu se întâmpla la 
început. O parte dintre voi mă cunoaşteţi şi din primii ani 
şi cred că în felul acesta îţi atragi mult mai mulţi copii 
alături de tine, dar şi alături de obiectul pe care îl predai. 
Am constatat  că uneori este mai bine să fii, nu mai dur, ci 
mai exigent pentru a ajunge la rezultatele dorite. În ceea 
ce priveşte experienţa de director adjunct, este destul de 
scurtă, nici un an de zile. Cred că este mult mai mult decât 
m-aş fi aşteptat pentru că problemele sunt foarte multe şi 
trebuie rezolvate într-un timp scurt.  

Ne puteţi împărtăşi cele mai importante lucruri pe 
care aţi reuşit să le faceţi de când sunteţi directorul 
adjunct al acestui colegiu? 

Nu vreau să spun eu ce am făcut, asta pot constata 
ceilalţi. Din punctul meu de vedere, pot spune că nu am 
reuşit să facem nici jumătate din ceea ce ne-am propus 
pentru că în fiecare zi se ivesc probleme noi. Cred că 
măcar am reuşit să inspir încredere în ceea ce fac. Atât 
elevii, cât şi profesorii, trebuie să fie mai deschişi la 
discuţii pentru că în felul acesta reuşeşti să faci lucrurile 
mult mai bune. Nu are rost să înşir tot ceea ce s-a rezolvat 
atât material, cât şi din alte puncte de vedere asta ne-ar lua 
foarte mult timp. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, 
dorinţa mea fiind aceea de a face cât mai multe lucruri 
bune pentru colegiu. Am în plan foarte multe şi  consider 
că cea mai importantă este comunicarea. Rămâne însă la 
aprecierea  colegilor mei, dar şi a elevilor, dacă am reuşit 
să schimb ceva în bine din septembrie până acum. 

Este ceva ce aţi dori să schimbaţi la colegiul 
nostru? 

Nu cred că este vorba despre a schimba ceva în 
esenţă. Poate că ar trebui o conştientizare mai mare a 
oamenilor, a responsabilităţii pe care o au. Cred că aici 
trebuie puţin mai mult lucrat, însă acest lucru se rezolvă 
numai în timp. 

Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” este unul 
dintre cele mai bune colegii din oraşul nostru? 

Aş spune cel mai bun! 
Cât de grea este responsabilitatea de a conduce o 

astfel de instituţie? 
Este o responsabilitate destul de mare pentru că 

trebuie să gestionez lucruri importante, trebuie să ţin cont 
de părerile celor din jur, aceştia fiind oameni de valoare şi 
consider că trebuie consultaţi în activităţile în care sunt 
implicaţi pentru că eu nu merg pe ideea că trebuie să 
dictez şi celălalt să execute. Trebuie să discuţi şi să ţii 
cont de fiecare, dar şi de împrejurări şi posibilităţi. 

Atât eu, cât şi colegii mei suntem curioşi să aflăm 
dacă sunteţi mulţumită de rezultatele obţinute la 
diferite concursuri şi olimpiade la care au participat în 
număr foarte mare elevii acestui colegiu. 

Nu am cum să nu fiu mulţumită, sunt chiar încântată 
de aceste rezultate obţinute de voi la olimpiadele şcolare. 
Cred că asta dovedeşte o schimbare. O mobilizare s-a 
reuşit în acest sens, o responsabilizare a elevilor, dar şi a 
cadrelor didactice, iar rezultatele sunt vizibile . 

Care sunt, în opinia dumneavoastră, cei mai 
importanţi factori care au condus la succesul elevilor? 

Cred că tocmai încrederea de care vorbeam la 
început. Elevii au conştientizat că munca lor poate fi 
răsplătită, că sunt luaţi în serios şi încurajaţi în ceea ce 
fac. Cred că asta i-a mobilizat. Noi încercăm să păstrăm 
nişte tradiţii, dar cred că încrederea acordată atât de noi, 
ca şi directori, cât şi de cadrele didactice, a contribuit la o 
mobilizare mult mai mare a elevilor. 

Cum consideraţi că am putea contribui noi, elevii, 
la ridicarea prestigiului scolii?  Ce sfaturi ne puteţi da 
în acest sens? 

O să vă spun ce consider eu că este foarte important. 
Sunt convinsă că fiecare învaţă atât cât doreşte să înveţe - 
cu forţa nu se poate face nimic. Cred că o mai mare 
disciplină ar ajuta pentru că am constatat că se tratează cu 
o oarecare indiferenţă lucrul acesta şi trebuie lucrat aici. 
Eu nu am vrut niciodată să impun ceva - am încercat şi cu 
fumatul şi diverse lucruri. Din păcate nu s-a ţinut cont de 
toate aceste dorinţe ale noastre, ale profesorilor. Cred că 
disciplina ar contribui şi mai mult la ridicarea prestigiului 
şcolii. Rezultatele sunt importante, într-adevăr,  dar 
trebuie să dovedeşti  şi din alt punct de vedere că faci 
parte din acest colegiu. Aici responsabilitatea este a 
voastră, în principal. 

Doriţi să le transmiteţi un mesaj elevilor? 
Sigur că da. Doresc să le transmit să fie ei înşişi, să 

îşi respecte dorinţele şi principiile pe care le au, sa fie 
deschişi spre comunicare, pentru că noi suntem dispuşi să 
comunicăm cu fiecare şi nu în ultimul rând, să fie 
responsabili din proprie iniţiativă, nu constrânşi. 
Constrângerea nu este o modalitate pozitivă de a rezolva 
problemele şi nu cred că voi vă doriţi să fiţi constrânşi. 
Trebuie să înţelegeţi cum stau lucrurile şi să ne sprijiniţi şi 
voi, elevii, pe noi, nu numai invers. 

Mulţumim pentru interviu şi pentru timpul 
acordat! 

Cu mare plăcere! 
 
 

 
Desen: Georgiana Giuroiu, clasa a XI-a 

 



 
Rezultatele obţinute la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 

în anul şcolar 2008/2009 
 

Nicolicioiu Andrei, clas a IX-a, Matematică, prof. Medalie de bronz, prof. Stretcu Daniel 
Traistă Ana Maria, clasa a IX-a, Limba spaniolă, Premiu II, prof. Manafu Florentina 
Arbănaş Emil Marian, clasa a VIII-a,  Educaţie tehnologică, Premiu special, prof. Rădulescu Ioana 
Dădălău Iulia Alexandra, clasa a X-a, Istorie, Menţiune, prof. Neagoe Monica 
Boştină Fineas Andrei, clasa a XII-a, Istorie, Menţiune, prof. Bordea Irinela 
Boţa Adelina Diana, clasa a X-a, Limba franceză, Menţiune specială, prof. Nănuţi Adriana 
Săvulescu Roxana, clasa a X-a, Informatică aplicată, Menţiune, prof. Roman Mihaela 
Enea Diana Ionelia, clasa a IX-a, Biologie, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
 

 
 
 

Rezultatele obţinute la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare 
în anul şcolar 2008/2009 

 
 
 

Astronomie 
Iliescu Armand Adrian, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Saftoiu Nadia 
Pristoleanu Florin, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Cîrstina Nicolina 
Ene Ionut, clasa a X-a, Premiul III, prof. Cîrstina Nicolina 
 
Biologie 
Enea Diana Ionelia, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Huidu Mihaela 
Tuica Paula, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Gingu Dumitru 
Stefan Costina Ancuta, clasa a X-a, Premiul III, prof. Paulescu Carmen 
Nicola Madalina, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Huidu Mihaela 
Lacatus Andrada Mariana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Paulescu Carmen 
Filipescu Roxana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Popescu Ionela, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Popescu Maria Georgeta, clasa a IX-a,  Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Purcaru Mariana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Ene Bogdan Adrian, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Filip Alisa Laura, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Boara Ana Maria, clasa a X-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Ionascu Adelina Lucia, clasa a X-a, Menţiune, prof.Paulescu Carmen 
Zaharescu Maria, clasa a X-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Nastasie Irina Ana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Surdila Alina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Meiloaica Mihaiela, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Lata Adriana Bianca, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
 
Chimie 
Nicola Madalina, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Giurumescu Adriana 
Vacarescu Mirela, clasa a X-a, Menţiune, prof. Popescu Vatica 
Mîtu Diana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Udrea Georgeta 
 
Educaţie tehnologică 
Arbanasi Emil Marian, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Radulescu Ioana 
Gîrjaliu Denisa Sorana, clasa a VI-a, Premiul II, prof. Radulescu Ioana 
Nistor Ioana Andreea, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Radulescu Ioana 
Ionica Andra, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Radulescu Ioana 
Tatucu Mihaela, clasa a V-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
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Sandu Marian Gabriel, clasa a V-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Bogdan Gabriela, clasa a VI-a,  Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Nicolicioiu Armand Mihai, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Cercega Laurentiu Mihai, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Popa Silviu Cristian, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Popa Adela Cristina, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
 
Fizică 
Nicolicioiu Andrei, clasa a IX-a, Premiul I,  prof. Cîrstina Nicolina 
Blîndoiu Alina Claudia, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Cîrstina Nicolina 
Ionas Ioana Madalina, clasa a VII-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Radu Cornel, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Matei Lia 
Popescu Ionela, clasa a IX-a, Premiul  III, prof. Cîrstina Nicolina 
Ene Bogdan Adrian, clasa a VII-a, Premiul  III, prof. Cîrstina Nicolina 
Ungureanu Alexandra Elena, clasa a IX-a, Menţiune   
Ghinea Madalina, clasa a IX-a, Menţiune   
Ciocan Alida Teodora, clasa a IX-a, Menţiune   
Tuica Paula, clasa a IX-a, Menţiune   
Burtea Calin Petrisor, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Cîrstina Nicolina 
Tanislav Alexandru, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Iovanel Andra Maria, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Saftoiu Nadia 
Negrea Gabriela, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Saftoiu Nadia 
Jiplea Marius Mihai, clasa a X-a, Menţiune   
Zaharescu Maria, clasa a X-a, Menţiune   
Cheresdi Ioan, clasa a X-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Burileanu Doru Daniel, clasa a X-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Stefan Radu Andrei, clasa a X-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Dunareanu Sorin, clasa a X-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Pacala Razvan, clasa a X-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Iorga Cristian, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Cîrstina Nicolina 
Pana Dragos Ionut, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Cîrstina Nicolina 
Bragaru Evelina, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Cîrstina Nicolina 
 
Geografie 
Tîrlui Valeria Nicoleta, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Barbulescu Carmen 
Pais Amalia, clasa a X-a, Premiul I, prof. Giurgi Paul 
Doroiman Andreea Costinela, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Giurgi Paul 
Budihala Emilia, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Barbulescu Carmen 
 
Informatică 
Jiplea Marius Mihai, clasa a X-a, Premiul I, prof. Serban Otilia 
Stretcu Otilia, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Cretescu Rodica 
Onea Andrei Valentin, clasa a XII-a, Premiul  II, prof. Cretescu Rodica 
Burileanu Doru Daniel, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Barbulescu Anca 
Cornea Marian, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Roman Mihaela 
 
Istorie 
Barbulescu Cristian, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Mustata Rodica 
Lapadat Mihai, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Neagoe Monica 
Ciupagea Ioana Andreea, clasa a XII-a, Premiul I   
Bostina Fineas, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Bordea Irinela 
Dadalau Iulia, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Neagoe Monica 
Morar Ionica Andreea, clasa a XII-a, Premiul  II, prof. Mustata Rodica 
Ciortan Mirela, clasa a IX-a, Premiul  III   
Ungureanu Marius Catalin, clasa a VIII-a, Premiul  III, prof. Mustata Rodica 
Floroiu Adnana Cristina, clasa a XII-a, Premiul  III, prof. Mustata Rodica 
Mezinca Catalin Iancu, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Popescu Liliana, clasa a IX-a,Menţiune   
Pavalasc Bogdan, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Plesa Alin, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Lesu Elena, clasa a XII-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Ghermec Laura, clasa a XII-a,Menţiune 
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Limba engleză   
Salcianu Ionut, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Stefan Mihaela 
Cucerzan Melania, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Petrut Andreea, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Borontis Elena, clasa a IX-a, Premiul  II, prof. Stefan Mihaela 
Ionescu Alexandru, clasa a IX-a, Premiul  II 
Popescu Alexandra, clasa a IX-a, Premiul  II, prof. Stefan Mihaela & Roşu Maria 
Giuroiu Georgiana, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Boeangiu Ermina 
Ionita Roxana, clasa a XI-aPremiul II, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Iacov Luminita Diana, clasa a XII-a, Premiul  II, prof. Popescu Catalina 
Ogioiu Catalin, clasa a XII-a, Premiul  II, prof. Roşu Maria 
Ionascu Laura, clasa a IX-a, Premiul III, prof.Stefan Mihaela 
Negrescu Mioara, clasa a IX-a, Premiul  III, prof. Stefan Mihaela 
Sanislav Alexandru, clasa a IX-a, Premiul  III, prof. Stefan Mihaela 
Burca Bianca, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Şeandru Monica & Stefan Mihaela 
Jiplea Marius Mihai, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Şeandru Monica & Stefan Mihaela 
Barbuceanu Madalina, clasa a XI-a, Premiul  III, prof. Encioiu Elena & Boeangiu Ermina 
Bostina Beniamin, clasa a XI-a, Premiul  III   
Ghita Denisa, clasa a XI-a, Premiul  III, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Cornea Marian, clasa a XI-a, Premiul  III,   
Sîrbu Daniel, clasa a XI-a, Premiul  III, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Bordînc Adrian, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Stefan Mihaela & Roşu Maria 
Meleanca Innana, clasa a X-a, Menţiune   
Iliescu Andreea, clasa a X-a, Menţiune, prof.Stefan Mihaela 
Leparda Laura, clasa a X-a, Menţiune   
David Georgiana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Şeandru Monica & Stefan Mihaela 
Buzatu Damian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Şeandru Monica & Stefan Mihaela 
Constantin Alexandra, clasa a X-a, Menţiune, prof. Şeandru Monica & Stefan Mihaela 
Titiriga Anca, clasa a X-a, Menţiune   
Lapadat Mihai, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Encioiu Elena & Boeangiu Ermina 
Sfredel Alina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Encioiu Elena & Boeangiu Ermina 
Pasolea Mihai, clasa a XI-a, Menţiune   
Rada Alexandru, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
Vârjoghe Andra, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Popescu Catalina & Roşu Maria 
 
Limba franceză 
Bota Adelina Diana, clasa a X-a, Premiul I, prof. Nanuti Adriana 
Posogeanu Diana, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Nanuti Adriana 
Bratu Ana-Maria, clasa a X-a, Menţiune, prof. Nanuti Adriana 
Daescu Laura Cristiana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Nanuti Adriana 
Popescu Irina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Neacsu Cristian 
Balacianu Andreea Daniela, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Grecu Cornelia 
 
Limba germană 
Giuroiu Georgiana, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Mitrache Valentina 
Burtea Roxana Elena, clasa a X-a, Menţiune, prof. Mitrache Valentina 
 
Limba latină 
Ionascu Laura, clasa a IX-a, Premiul  II, prof. Tudor Florentina 
Popescu Valentina, clasa a VIII-a, Premiul  II, prof. Tudor Florentina 
Pitpalaca Andreea, clasa a VIII-a, Premiul  II, prof. Tudor Florentina 
Fratutu Alesia, clasa a VIII-a, Premiul  II, prof. Tudor Florentina 
Giurca Daria, clasa a XI-a, Premiul  II, prof. Tudor Florentina 
Plesa Alin, clasa a VIII-a, Premiul  III, prof. Tudor Florentina 
Iordache Dana, clasa a XII-a, Premiul  III, prof. Tudor Florentina 
Golea Mihaela, clasa a X-a, Menţiune, prof. Tudor Florentina 
 
Limba română 
Tîga Madalina, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Arbanasi Ofelia 
Lasculescu Andra, clasa a X-a, Premiul I, prof. Arbanasi Ofelia 
Blândoiu Alina, clasa a IX-a, Premiul  II, prof. Nicu Simona 
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Duta Anidora, clasa a VII-a, Premiul  II, prof. Petrescu Magelona 
Posogeanu Diana, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Arbanasi Ofelia 
Amza Loredana, clasa a X-a, Premiul  II, prof. Petrescu Magelona 
Bragaru Evelina, clasa a XI-a, Premiul  II, prof. Georgescu Niculina 
Ciupagea Andreea, clasa a XII-a, Premiul  II, prof. Georgescu Niculina 
Moldovan Alexandra, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Petrescu Magelona 
Traista Anamaria, clasa a XI-a, Premiul  III, prof. Georgescu Niculina 
Jumara Loredana, clasa a XII-a, Premiul  III, prof. Danoiu Elena 
Drocan Roxana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Ghinea Madalina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Sontea Florentina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Nichitelea Teodor, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Georgescu Niculina 
Tuica Paula, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Georgescu Niculina 
Gherghinescu Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Balaceanu Vali, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Marghescu Luminita, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Graure Bianca, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Ionas Ioana Madalina, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Pauna Silvana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Lupuleti Catalin, clasa a VII-aMenţiune, prof. Petrescu Magelona 
Pauna Denisa, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Marcu Roxana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Petrescu Maria Lorena, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Matei Adela, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Apostol Ion 
Târlui Valeria, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Georgescu Niculina 
Dadalau Iulia, clasa a X-a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Antonescu Andra, clasa a X-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Tudosie Claudia, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Zaharescu Maria, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Netoi Simona, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Danescu Georgiana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Ciupagea Mioara, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Semen Ana Maria, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Nef Nicoleta, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Georgescu Niculina 
Negru Sorina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Apostol Ion 
Duca Cristiana, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Georgescu Niculina 
 
Limba spaniolă 
Traista Anamaria, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Mateescu Madalina, clasa a X-a, Premiul II, prof. Manafu Florentina 
Visan Ana Maria, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Jderu Adriana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Ciortan Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Mogosanu Cristiana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Ioani Anelisse, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
 
Educaţie fizică 
Mogoie Bianca - Tenis De Masă, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Bălăşoiu Radu 
Echipa Volei Băieţi  clasele IX - XII, Premiul I, prof. Bălăşoiu Radu 
Mischie Roxana - Tenis De Masă, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Lupu Aurel 
Echipa Fotbal Băieţi, clasele  V - VIII, Premiul II, prof. Lupu Aurel 
Echipa Baschet Fete, clasele  IX - XII, Premiul II, prof. Bălăşoiu Radu 
Cucerzan Melania - Şah, clasaa a XI-a, Premiul III, prof. Bălăşoiu Radu 
Echipa Volei Fete, clasele IX - XII, Premiul III, prof. Calotă Emilian 
Echipa Handbal Fete, clasele IX - XII, Premiul III, prof. Calotă Emilian 
 
Informatică aplicată 
Iancu Puiu Nicuşor, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Şerban Otilia 
Săvulescu Roxana, clasa a X-a, Premiul I, prof. Roman Mihaela 
Păcală Răzvan, clasa a X-a, Premiul I, prof. Bărbulescu Anca 
Burileanu Doru Daniel, clasa a X-a, Premiul I, prof. Bărbulescu Anca 
Sârbu Cristina Laura, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Bărbulescu Anca 
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Manofu Marcel, clasa a X-a, Premiul II, prof. Şerban Otilia 
Bobilca Andrei Manuel, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Bărbulescu Anca 
Bălăceanu Valerica Nela, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Bărbulescu Anca 
Căluşeriu Andrei, clasa a X-a,  Premiul III, prof. Şerban Otilia 
Ciurel Lucian, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Roman Mihaela 
Pascariu Alin Mihăiţă, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Creţescu Rodica 
Burtea Roxana Elena, clasa a X-a, Menţiune, prof. Şerban Otilia 
Irimia Carmen, clasa a X-a, Menţiune, prof. Roman Mihaela 
Purcaru Ionela Lavinia, clasa a X-a, Menţiune, prof.Roman Mihaela 
 
Socio-umane 
Boştină Beniamin, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Burcu Ion 
Negru Sorina, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Ică Adrian 
Păun Adelina Mariana, clasa a XII-a, Premiul  I, prof. Burcu Ion 
Ionescu Alexandru, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Burcu Ion 
Chiriac Silvia, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Anastasescu Sergiu 
Boştină Fineas, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Burcu Ion 
 
Religie 
Sîrbu Cristina Roxana, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Firi Iuliana 
Sârbu Cristina Laura, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Firi Iuliana 
Trişcaru Andreea, clasa a VI-a, Premiul II, prf. Firi Iuliana 
Dragomir Georgiana, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Firi Iuliana 
Sălcianu Ionuţ, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Bănică Cosmin, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Marcu Roxana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
Marcu Iuliana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
Negrea Gabriela, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
Nef Nicoleta, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
 
 
Matematică 
Nistor Adriana, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Tătucu Mariana 
Nicolicioiu Andrei, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Stretcu Daniel 
Popescu Florentina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Tătucu Mariana   
Pănoiu Mădălin, cşasa a IX-a, Menţiune, prof. Tătucu Mariana 
Blândoiu Alina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Mirea Ambra, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Popescu Rodica 
Stoican Teodor, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Popescu Rodica 
Ionaş Ioana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Lupuleţi Cătălin, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Fanea Alexandru, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Zăman Irina 
Tudosie Claudia, clasa a X-a, Menţiune, prof. Tătucu Mariana 
Cotarcea Alina, clasa a X-a, Menţiune, prof. Tătucu Mariana 
Radu Cornel, clasa a X-a, Menţiune, prof. Zăman Irina 
Iorga Cristian, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Săndoi Andrei, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Desen: Georgiana Giuroiu, clasa a XI-a 
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Rezultatele parţiale obţinute la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 
în anul şcolar 2009-2010 

 
Nicolicioiu Andrei, clasa a X-a, Matematică, Medalie de bronz, prof. Stretcu Daniel 
Lăsculescu Andra, clasa a XI-a, Limba română, Premiu special, prof. Arbănaşi Ofelia 
Tudosie Claudia, clasa a XI-a, Limba română,  Premiu special, prof. Ciurel Mirela 
Jiplea Marius, clasa a XI-a, Informatică, Medalie de argint + Menţiune MECTS, prof.Şerban O.şi Creţescu R. 
Stretcu Otilia, clasa a XII-a, Informatică, Medalie de bronz + Menţiune MECTS, prof. Creţescu Rodica 
Băcanu George, clasa a IX-a, Chimie, Menţiune MECTS, prof. Ianculescu Florina 
Nicola Geni, clas a IX-a, Chimie, Menţiune specială, prof. Giurumescu Adriana 
Nistor Ioana Andreea, clasa a IX-a, Biologie, Menţiune MECTS, prof. Huidu Mihaela 
Dădălău Iulia, clasa a XI-a, Limba spaniolă, Menţiune MECTS, prof. Manafu Florentina 
Iliescu Andreea Costina, clasa a XI-a, Limba Spaniolă, Menţiune MECTS, prof. Manafu Florentina 
Traistă Ana Maria, clasa a XII-a, Limba spaniolă, Menţiune MECTS, prof. Manafu Florentina 
Pîrnău Tina, clasa a XI-a, Sociologie, Menţiune MECTS (locul 4 pe ţară), prof. Anastasescu Sergiu 
Lăsculescu Andra, clasa a XI-a, Limba română,  Menţiune MECTS, prof. Arbănaşi Ofelia 
Nistor Adriana, clasa a X-a, Matematică, Medalie de argint + Menţiune MECTS, prof. Draga Tătucu Mariana 
Ţintoş Adela, clas a IX-a, Istorie, Menţiune MECTS, prof. Bordea Irinela 
Bălăcianu Andreea, clasa a XII-a, Limba Franceză, Menţiune MECTS, prof. Grecu Cornelia 
 

Rezultate parţiale la concursurile naţionale şi interjudeţene 
în anul şcolar 2009-2010 

 
InfoOltenia 
Alexandru Florescu, clasa a IX-a, Informatică, Menţiune 
 
Concursul National "Memoria Holocaustului"  
Alexandra Plaveti, clasa a VII-a, Premiul  II, prof. Irinela Bordea 
Andreea Triscaru, calsa a VII-a, Premiul II, prof. Irinela Bordea 
Armand Mihai Nicolicioiu, clasa a VII-a, Premiul II, prof. Irinela Bordea 
Alin Ochea, clasa VII-a, Premiul III, prof. Irinela Bordea 
 
Concursul Phi - Centrul U. "Al. I. Cuza" si CEX Iasi 
Pana Dragos, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Cîrstina Nicolina 
Sabiescu Daniela, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Baltarete Ion 
Berindei Adelin, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Panoiu Catalin, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Vacarescu Cristian, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Iovan Andrei, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Zaharescu Andreea, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Mituletu Daniela, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Baltarete Ion 
Oprea Alexandra, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Baltarete Ion 
Nicolicioiu Armand, clasa a VII-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Susanu Laurentiu, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Bostina Emanuel, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Negrea Gabriela, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Cîrstina Nicolina 
Oprea Andreea, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Cîrstina Nicolina 
Toba Alexandra, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Baltarete Ion 
Tapîrdea  Alice, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Baltarete Ion 
Calofir Ionut, clase a VII-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Glavan Steliana, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Marghescu Luminita, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Ionasi Ioana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Cariga Daniel, clasa a X-a, Premiul III, prof. Cîrstina Nicolina 
Tudor Valentin, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Fluerasu Andreea, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
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Jiplea Mihai, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Cîrstina Nicolina 
Manofu Marcel, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Cîrstina Nicolina 
Cotarcea Alina, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Cîrstina Nicolina 
Pantelimon Cornel, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Marghescu Gabriel, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Pasat Raluca, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Tîrdea Ciprian, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Giorgi Ovidiu, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Gîrjaliu Sorana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Plaveti Alexandra, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Duta Anidora, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Ciocan Andrei, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Iordache Robert, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Gherghe Diana, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Iacobici Razvan, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Cretescu Dragos, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Nicolina 
 
Concursul Constantin Salceanu - Universitatea de Vest din Timisoara 
Dunareanu Sorin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Cheresdi Ioan, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Tudor Valentin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
Stefan Radu Andrei, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
 
Concursul national "Evrika" 
Nicolicioiu Armand, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
 
 

 
Rezultatele parţiale obţinute la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare 

în anul şcolar 2009-2010 
 

 
 
Matematică  
Mucioniu Marian Alin, clasa a X-a, Premiul I, prof. Dan Daniel 
Nistor Adriana, clasa a X-a, Premiul I, prof. Draga Tatucu Mariana 
Nicolicioiu Armand, clasa a VII B-a, Preniul II, prof. Ungureanu Octavian 
Nicolicioiu Andrei, clasa a X-a, Preniul II, prof. Stretcu Daniel 
Radu Cornel, clasa a XI-a, Preniul III, prof. Stretcu Daniel 
Nistor Andreea, clasa a IX-a, Menţiune, prof.  Draga Tatucu Mariana 
Marinescu Robert, clasa a V-a, Menţiune, prof. Ungureanu Octavian 
Nicolicioiu Iulia, clasa a V-a, Menţiune, prof. Ungureanu Octavian 
Lupulescu Malina, clasa a V-a, Menţiune, prof. Ungureanu Octavian 
Tomoescu Cristina, clasa a V-a, Menţiune, prof.Ungureanu Octavian 
Grecu Beatrice Mihaela, clasa a V-a, Menţiune, prof. Ungureanu Octavian 
Cruceru Ionela, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Nichitelea Teodor Bogdan, clasa a X-a, Menţiune, prof. Draga Tatucu Mariana 
Ciocan Alida, clasa a X-a, Menţiune, prof. Draga Tatucu Mariana 
Jiplea Mihai, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Draga Tatucu Mariana 
Copaceanu Adela, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Tudor Valentin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stretcu Daniel 
Craciun Cristina, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Dan Daniel 
 
Psihologie 
Tuica Paula, clasa a X-a, Premiul I, prof. Ica Adrian 
 
Astronomie 
Matei Adela Lia Cristina, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Saftoiu Natalia 
Mituletu Daniela Madalina,clasa a IX-a, Premiul II, prof. Baltarete Ion 
Arbanasi Eliza Mihaela, clasa a VI-a,Premiul II, prof. Saftoiu Natalia 
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Nicolicioiu Armand, clasa a VII-a,Premiul III, prof. Matei Lia 
Panduru Andreea,clasa a XI-a, Premiul III, prof.  Baltarete Ion 
Micsoniu Untaru Oana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Saftoiu Natalia 
Plesa Alin Daniel, clasa a IX-a,Menţiune, prof.  Cîrstina Niculina 
Iliescu Armand Adrian, clasa aX-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
 
Biologie 
Nistor Ioana Andreea, clasa a IX-a, Premiul I, prof.  Huidu Mihaela 
Enea Diana Ionelia, clasa a X-a,Premiul I, prof. Huidu Mihaela 
Nicola Madalina, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Huidu Mihaela 
Dan Alexandra, clasa a IX-a, Premiul II, prof.Huidu Mihaela 
Filipescu Roxana, clasa a X-a, Premiul III, prof.  Gingu Dumitru 
Baghina Nicu Mircea, clasa a IX-a, Menţiune, prof.  Huidu Mihaela 
Covrig Cristina Doriana, clasa a IX-a, Menţiune, prof.  Huidu Mihaela 
Dafinoiu Andreea Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof.  Huidu Mihaela 
Stan Laurentiu, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Nicola Geni Dorina,clasa a IX-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Zaharescu Andreea Sigrid, clasa a IX -a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Tripcea Roxana Elvira, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Huidu Mihaela 
Tuce Robert Angelo, clasa aIX-a, Menţiune, prof.Huidu Mihaela 
Raceanu Adelina Mirela, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Huidu Mihaela 
Turcu Izabela Cristiana, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Huidu Mihaela 
Ciontea Stefan, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Huidu Mihaela 
Ochea Alin Nicusor, clasa a VII-a,Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Pacala Georgiana, clasa a VII-a,Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Dragan Alina, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Creta Claudia Paula, clasa a X-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Zaharescu Maria,clasa a XI-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Fasui Vali Ionela, clasa a XI-a,Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Mîtu Diana Alexandra,clasa a XI-a,Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
 
Chimie 
Nicola Geni, clasa a IX-a, Premiul I, prof.  Giurumescu Adriana 
Ghinea Madalina, clasa a X-a, Premiul I, prof.Ianculescu Florina 
Bacanu George, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Ianculescu Florina 
Ungureanu Alexandra, clasa a X-a, Premiul II, prof.Ianculescu Florina 
Nichitelea Teodor, clasa a X-a, Premiul III, prof. Ianculescu Florina 
Otel Raluca, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Ianculescu Florina 
 
Cultura civică 
Duta Anidora, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Ica Adrian 
Petrescu Lorena, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Ica Adrian 
Marghescu Luminita, clasa a VIII-a, Premiul III, prof.  Ica Adrian 
Marcu Roxana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Ica Adrian 
Marcu Iuliana,clasa a VIII-a, Menţiune, prof.  Ica Adrian 
Ionas Ioana, clasa a VIII-a,  Menţiune, prof. Ica Adrian 
Graure Malina, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Ica Adrian 
Avramescu Lidia, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Ica Adrian 
 
Educaţie Tehnologică 
Marghescu Luminita, clasa a VIII-a, Premiul III, prof.  Radulescu Ioana 
Arbanasi Eliza Mihaela, clasa VI-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
Sandu Marian Gabriel, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Radulescu Ioana 
 
Educaţie fizică 
Mischie Roxana, clasa a X-a, Premiul I, prof.  Calota Emilian 
Echipa baschet baieti, clasele a V-VIII-a, Premiul II, prof. Calota Emilian 
Echipa volei baieti, clasele a IX-XII-a, Premiul III, prof.  Balasoiu Radu 
Echipa volei fete, clasele a IX-XII-a, Premiul III, prof.  Calota Emilian 
 
Fizică 
Nicolicioiu Armand, clasa a VII-a, Premiul I, prof.Matei Lia 
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Iorga Cristian, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Cîrstina Nicolina 
Nicolicioiu Andrei, clasa a X-a, Premiul II, prof.  Cîrstina Nicolina 
Marghescu Gabriel, clasa a VII-a,Premiul III, prof. Matei Lia 
Popescu Ionela, ,clasa a VII-a, Menţiune, prof.Matei Lia 
Ionas Ioana, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Matei Lia 
 
Limba Franceză 
Stanchescu Dorin, clasa a XI-a, Premiul II, prof.  Neacsu Cristian 
Balacianu Andreea, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Grecu Cornelia 
Jderu Despina, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Nanuti Adriana 
Vrabete Ramona, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Neacsu Cristian 
Calin Julia, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Nanuti Adriana 
Bota Adelina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Nanuti Adriana 
Bratu Ana-Maria, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Nanuti Adriana 
Posogeanu Diana, clasa a XI-a, Menţiune, prof.Nanuti Adriana 
Scurtu Andreea, clasa a XII-a, Menţiune, prof.  Neacşu Cristian 
 
Geografie 
Tîrlui Valeria,clasa a IX-a, Premiul I, prof. Barbulescu Carmen 
Budihala Emilia, clasa a XII-a, Premiul I, prof.Barbulescu Carmen,Parisi Andreea 
Pais Amalia, clasa a XI-a, Premiul II, prof.  Giurgi Paul 
Leustean Ionut Bogdan, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Giurgi Paul 
Diaconu Paula,clasa a IX-a, Menţiune   
Gherghe Diana Maria, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Giurgi Paul 
Lolea Diana Georgiana, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Giurgi Paul 
Ciocan Andrei, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Giurgi Paul 
 
Limba Germană 
Ciocan Andrei, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Pana Corina 
Trailescu Robert, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Pana Corina 
Troncota Denis ,clasa a VIII-a,Premiul II, prof .Pana Corina 
Marcu Iuliana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Pana Corina 
Giuroiu Georgiana, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Pana Corina 
Zegoicea Mirel, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Pana Corina 
Graure Malina, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Pana Corina 
Lupuleti Catalin, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Pana Corina 
 
Informatică 
Florescu Alexandru, clasa a IX-a,Premiul I, prof. Barbulescu Anca 
Jiplea Marius, clasa a XI-a, Premiul I, prof.  Serban Otilia, Cretescu Rodica 
Stretcu Otilia, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Cretescu Rodica 
 
Istorie 
Tintos Adela, clasa a IX-a ,Premiul I, prof.Bordea Irinela 
Bostina Beniamin, clasa a XII-a, Premiul I, prof.Bordea Irinela 
Ciupagea Mioara, clasa a XII-a, Premiul I, prof.Bordea Irinela 
Zaharescu Maria, clasa a XI-a, Premiul II, prof.Bordea Irinela 
Jderu Despina, clasa a IX-a ,Premiul III, prof.Bordea Irinela 
Marcu Roxana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof.Mustata Rodica 
Ionescu Alexandru, clasa a X-a, Premiul III, prof.Mustata Rodica 
Dadalau Iulia, clasa a XI-a, Premiul III, prof.Neagoe Monica 
Costovici Denisa, clasa a XI-a, Premiul III, prof.Bordea Irinela 
Lapadat Mihai, clasa a XII-a, Premiul III, prof.Neagoe Monica 
Serban Andreea, clasa a XII-a, Premiul III, prof.Neagoe Monica 
Bosoanca Bianca, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Barbulescu Cristian, clasa a IX-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Marcu Iuliana, clasa a VIII-a, Menţiune, prof.Mustata Rodica 
Ciortan Mirela, clasa a X -a, Menţiune, prof.Neagoe Monica 
Mancescu Ana, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Danila Liviu 
Visan Ana Maria, clasa aXII-a, Menţiune, prof.Neagoe Monica 
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Latina 
Calin Giulia, clasa a IX-a, Premiul II, prof.  Tudor Florentina 
Barboianu Alexandra, clasa a IX-a, Menţiune, prof.  Tudor Florentina 
 
Limba engleză 
Ionas Ioana, clasa a VIII-a, Premiul I, prof.  Şeandru Monica 
Sbîrnau Iulia Maria, clasa a X-a, Premiul I, prof.  Stefan M. 
Ceauca Valentina, clasa a XI-a, Premiul I, prof.  Stefan/ Şeandru 
Burtea Roxana, clasa a XI-a, Premiul  I, prof.  Stefan/ Şeandru 
Marcu Iuliana, clasa a VIII-a,  Premiul II, prof.  Şeandru Monica 
Sontea Florentina, clasa a X-a, Premiul II, prof.  Roşu/ Encioiu 
Cornea Marian, clasa a XII-a, Premiul II, prof.  Roşu /Şeandru 
Ghita Denisa, clasa a XII-a, Premiul  II, prof.  Roşu /Şeandru 
Odobleja Vlad, clasa a IX-a, Premiul  III, prof.  Roşu / Gogirla 
Nistor Ioana Andreea, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Gherban C. 
Popa Adela Cristina, clasa a IX-a, Premiul  III, prof.  Gherban C. 
Marcu Roxana, clasa a VIII-a, Premiul   III, prof.  Şeandru Monica 
Petrescu Lorena, clasa aVIII-a, Premiul III, prof. eandru Monica 
Sanislav Alexandru, clasa a X-a, Premiul III, prof.  Stefan M. 
Tamblac Ana-Maria, clasa a X-a, Premiul  III, prof.  Stefan M. 
Borontis Elena, clasa a X-a, Premiul   III, prof.  Stefan M. 
Popescu Florentina Alexandra, clasa a X-a, Premiul III, prof.  Roşu/ Encioiu 
Iancu Puiu Nicusor, clasa a X-a, Premiul  III, prof. Roşu/ Encioiu 
Constantin Alexandra, clasa a XI-a, Premiul III, prof.  Stefan/ Şeandru 
David Georgiana, clasa a XI-a,Premiul III, prof. Stefan/ Şeandru 
Manofu Marcel, clasa a XI-a, Premiul  II, prof. Stefan/ Şeandru 
Giuroiu Georgiana, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Boeangiu E. 
Cirtog Iulia, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Stefan M. 
Cucerzan Melania, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Roşu /Şeandru 
Ionita Roxana,clasa a XII-a, Premiul III, prof. Roşu /Şeandru 
Otel Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Roşu / Gogirla 
Ciortea Alexandru, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Drinceanu Ileana 
Curea Loredana, clasa a X-a ,Menţiune, prof. Stefan M. 
Botea Anca Elena, clasa a X-a,Menţiune, prof. Stefan M. 
Salcianu Ionut, clasa a X-a ,Menţiune, prof. Stefan M. 
Bordînc Adrian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Roşu/ Encioiu 
Antonescu Andra Camelia, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Encioiu E. 
Matei Alina, clasa a XI-a, Menţiune, prof.  Encioiu E. 
Meleanca Innana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Encioiu E. 
Burca Bianca, clasa a XI-a,  Menţiune, prof. Stefan/ Şeandru 
Sfrent George, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stefan/ Şeandru 
Fuiorea Cosmin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Stefan/ Şeandru 
Titiriga Anca, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Encioiu E. 
Baloi Carina, clasa a XI-a,  Menţiune, prof. Encioiu E. 
Baloi Mihnea, clasa a VIII-a ,Menţiune, prof. Şeandru Monica 
Pascariu Dragos, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Şeandru Monica 
Marghescu Luminita, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Şeandru Monica 
Sîrbu Daniel, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Roşu /Şeandru 
Radoi Ana-Maria, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Roşu /Şeandru 
 
Limba română 
Jderu Despina, clasa a IX-a, Premiul I,  prof. Arbanasi Ofelia 
Tatucu Mihaela, clasa a VI-a, Premiul I,  prof. Ciurel Mirela 
Lasculescu Andra, clasa a XI-a, Premiul I,  prof. Arbanasi Ofelia 
Raceanu Adelina Mirela, clasa a IX-a, Premiul II , prof.  Petrescu Magelona 
Sontea Florentina, clasa a X-a, Premiul II, prof. Nicu Simona 
Tudosie Claudia, clasa a XI-a,Premiul II, prof. Ciurel Mirela 
Bosoanca Bianca, clasa a IX-a,Premiul III, prof. Georgescu Nicolina 
Matei Adela, clasa a IX-a, Premiul II,  prof. Georgescu Nicolina 
Târlui Valeria Nicoleta, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Petrescu Magelona 
Grecu Beatrice Mihaela, clasa a V-a , Premiul  III, prof. Georgescu Nicolina 
Serbanescu Oana Alexandra, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Danoiu Elena 



~~◦◦~~◦◦~~CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  ““GGhheeoorrgghhee  ŢŢiiţţeeiiccaa””  ~~◦◦~~◦◦~~  

 15 

Triscaru Florina Andreea, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Danoiu Elena 
Ionescu Alexandra, clasa a X-a, Premiul III, prof. Arbanasi Ofelia 
Ciocan Alida, clasa a X-a, Premiul III, prof. Georgescu Nicolina 
Bragaru Evelina, clasa a XII-a, Premiul III,  prof. Georgescu Nicolina 
Nastasie Iuliana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Dan Delia, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Diaconu Paula, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Georgescu Nicolina 
Gagica Georgiana ,clasa a IX-a,Menţiune, prof. Georgescu Nicolina 
Amza Diana, clasa a IX D, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Taerel Adelina Nicoleta, clasa a IX-a, Menţiune,  prof. Copilu Nelia 
Sabiescu Daniela Roxana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Nistor Ioana Andreea, clasa a IX-a, Menţiune, prof.P etrescu Magelona 
Boceanu Rafael Constantin,clasa a V-a, Menţiune, prof. Georgescu Nicolina 
Surdu Denisa Maria, clasa a V-a, Menţiune,  prof. Georgescu Nicolina 
Blendea Robert, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Meterez Alexandru, clasa a VI-a,Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Socol Bianca, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Ungureanu Bianca, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Boeti Andrada, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Cruceru Ionela,clasa a VI-a,Menţiune, prof. Georgescu Nicolina 
Pacala Georgiana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Danoiu Elena 
Calofir Ionut, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Danoiu Elena 
Plaveti Alexandra, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Danoiu Elena 
Giorgi Ovidiu, clasa a VII-a,Menţiune, prof. Danoiu Elena 
Golea Iulia,clasa a VII-a, Menţiune, prof. Danoiu Elena 
Pauna Silvana, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Ciocan Andrei,clasa a VIII-a ,Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Petrescu Maria Lorena, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Avramescu Lidia, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Ismanovici Loredana Cosmina, clasa a X-a, Menţiune, prof. Apostol Ion 
Ungureanu Anca Madalina,clasa a X-a, Menţiune, prof. Apostol Ion 
Tîga Madalina, clasa a X -a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Bordînc Adrian, clasa a X-a,Menţiune, prof. Nicu Simona 
Popescu Ionela, clasa a X -a, Menţiune, prof. icu Simona 
Enea Diana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Popescu Lorena, clasa a X-a, Menţiune, prof. Nicu Simona 
Posogeanu Diana ,clasa a XI-a, Menţiune, prof. Arbanasi Ofelia 
Amza Loredana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Antonescu Andra, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Moldovan Alexandra, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Petrescu Magelona 
Gantolea Adina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Erimia Bianca, clasa aXI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Poenaru Alexandra Ioana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Zaharescu Maria, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Ciurel Mirela 
Semen Ana-Maria, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Ciupagea Mioara, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Traista Ana-Maria, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Georgescu Nicolina 
Brânzan Diana, clasa a XII-a ,Menţiune, prof. Copilu Nelia 
Bogdan Cosmina, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Copilu Nelia 
 
Limba spaniolă 
Ionica Andra, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Breaza Miruna, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Ciortan Diana, clasa a X-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Dadalau Iulia, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Traista Ana Maria, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Plaveti Alexandra, clasa a VII-a, Premiul II, Manafu Florentina 
Mirea Ambra Timeea, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Manafu Florentina 
Iliescu Andreea Costina, clasa a XI-a,Premiul II, prof. Manafu Florentina 
Matei Adela, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Budirinca Diana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Mateescu Madalina, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
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Mîta Diana Alexandra, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Ursu Elena Denisa, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Filip Andreea, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Filip Alisa, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
Barbuceanu Madalina, clasa a XII-a, Menţiune, prof. Manafu Florentina 
 
Sociologie 
Pîrnau Tina, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Anastasescu Sergiu 
Alstani Iasmina, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Anastasescu Sergiu 
 
Religie 
Sîrbu Cristina, clasa a X-a, Premiul I, prof. Gherghinescu Livia 
Banica Cosmin, clasa a XII-a, Premiul I, prof.  Firi Iuliana 
Selevardeanu Cornelia, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Gherghinescu Livia 
Popescu Liliana, clasa a X-a, Premiul II, prof. Gherghinescu Livia 
Musat Laura Luciana, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Gherghinescu Livia 
Dragomir Georgiana, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Gherghinescu Livia 
Tapîrdea Alice, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Gherghinescu Livia 
Triscaru Andreea Florina, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Salcianu Ionut, clasa a X-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Bogdan Adina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Gherghinescu Livia 
Vatuiu Daniel, clasa a IX-a, Menţiune,  prof. Firi Iuliana 
Oprea Andreea Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Gherghinescu Livia 
Lasculescu Anita Mihaela, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
Druga Camelia, clasa a X-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
Blandoiu Alina, clasa a X-a, Menţiune, prof. Gherghinescu Livia 
Balaceanu Valeria Ionela, clasa a X-a, Menţiune, prof. Gherghinescu Livia 
Dina Gabriela Ruxandra, clasa a XI-a,  Menţiune, prof. Gherghinescu Livia 
Ghighilicea Maria Amalia, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Firi Iuliana 
 
Logică 
Bostina Beniamin, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Burcu Ion 
Ionescu Alexandru, clasa a X-a, Premiul II, prof. Burcu Ion 

Excursie în munţii Mehedinţului 

Balul Bobocilor, an şcolar 2009-2010 

8 Martie 2010 
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Calitatea învăţământului din liceul nostru se 
poate măsura şi din perspectiva rezultatelor obţinute de 
colegii noştri la olimpiadele judeţene şi naţionale. 
Palmaresul premiilor şi al medaliilor obţinute în acest an 
şcolar ne clasează pe un loc fruntaş în ierarhia liceelor din 
oraşul nostru. Am dorit să ştim cum gândesc, cum se 
pregătesc şi ce speranţe îi animă pe cei ce ne-au 
reprezentat cu cinste la olimpiadele şi concursurile 
naţionale. 

 
Pasionată de arta scrisului 

Lăsculescu Andra,  
clasa a XI-a  

 
De când ţi-ai descoperit pasiunea pentru 

limba şi literatura română? 
Dacă ar fi să privesc puţin în trecut, cred că aş 

putea spune că pasiunea pentru limba română este cea 
care m-a descoperit şi nu eu pe ea. Am început să particip 
la diferite concursuri de limba română încă din clasa a 
VII-a, mai mult la îndemnul doamnei profesoare de 
atunci. Treptat, am descoperit că îmi plăcea tot mai mult 
această materie, mă descurcam tot mai bine şi obţineam 
premii. În clasa a X-a, am obţinut locul I la etapa 
judeţeană a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură 
română şi am participat la etapa naţională, unde am 
obţinut premiul al II-lea alături de ceilalţi membri ai 
echipajului din Mehedinţi. Anul acesta am fost mult mai 
bine pregătită, am obţinut din nou locul I la etapa 
judeţeană şi menţiune şi premiu special, individual, la 
etapa naţională. Aşadar, iată că pasiunea pentru limba 
română m-a găsit! 

Cum te pregăteşti pentru olimpiade? Ai pe 
cineva care te ajută sau înveţi totul singură? 

Încerc să citesc cât mai mult şi realizez eseuri pe 
diferite teme. Doamna profesoară de limba română, 
Arbănaş Ofelia, este cea care îmi procură diferite cărţi, 
îmi corectează eseurile şi dezbatem împreună diverse idei. 
Ideile înseamnă existenţă,  iar atunci când am una nouă, o 
notez,  pentru că, din punctul meu de vedere, atâta timp 
cât avem idei, existăm, acestea fiind componente esenţiale 
ale misiunii noastre creatoare, un principal scop al vieţii 
fiind, după părerea mea, creaţia. 

Ce facultate ţi-ai dori să urmezi? Eşti 
interesată tot de română? Te-ai gândit la posibilitatea 
de a urma o facultate in străinătate? 

Nu m-am hotărât, încă. Facultatea de litere ar fi o 
primă opţiune, dar nu sunt sigură. Varianta unei facultăţi 
în străinătate am exclus-o pentru că sunt o patriotă 
convinsă. Îmi iubesc ţara, cu defectele ei, nu cred în 
perfecţiune, deşi sunt perfecţionistă. Probabil că toţi 
tindem către absolut, dar nu putem ajunge la el în calitate 
de muritori. 

Care crezi că este drumul către succes? Ai 
modele pe care le urmezi sau principii după care te 
ghidezi? 

Drumul către succes? Ambiţia, fără îndoială! 
Bineînţeles că pe lângă aceasta, mai este nevoie de talent 
şi puţin noroc, însă fără ambiţie, după părerea mea, este 
imposibil să ajungem pe culmile succesului. Modelele 

mele în viaţă, pe lângă marii scriitori şi filozofi ai 
literaturii universale şi personajele acestora, sunt 
reprezentate de acei oameni obişnuiţi ce urmează în viaţă 
anumite principii ce îi fac speciali, cei care îndrăznesc să 
îşi urmeze visurile şi, cu toate acestea, se remarcă prin 
simplitate. 

Ai participat şi la alte olimpiade? Sunt şi alte 
discipline de care eşti interesată? 

Nu am participat la alte olimpiade, dar de curând 
am obţinut locul I la concursul ”4 de 10” alături de ceilalţi 
membri ai echipajului ce au reprezentat colegiul nostru şi 
urmează să participăm, în luna mai, la etapa naţională a 
acestui concurs. Sunt interesată, bineînţeles, şi de alte 
discipline pentru că nu putem trăi numai din literatură, 
avem nevoie şi de cultură generală. Din fiecare materie 
avem câte ceva de învăţat şi cred că fiecare domn profesor 
sau doamnă profesoară ar trebui să reprezinte un exemplu 
pentru noi. 
 

Consemnat de Drocan Roxana şi Ţîgă Mădălina 
 

Beautiful Minds 
Jiplea Mihai, 
clasa a XI-a  

 
De când ţi-ai descoperit pasiunea pentru 

informatică? 
Pasiunea pentru informatică mi-am descoperit-o 

devreme, încă din gimnaziu, însă în şcoala în care 
învăţam atunci nu se punea accent pe concursuri şi 
olimpiade aşa cum se întâmplă în Colegiul Naţional 
„Gheorghe Ţiţeica”. Aşadar, abia pe la sfârşitul clasei a 
IX-a am reuşit să aprofundez informatica. 

Cum te pregăteşti pentru olimpiade? Ai pe 
cineva care te ajută sau înveţi totul singur? 

Pentru olimpiade lucrez atât cu un profesor, cât 
şi singur. Profesorul mă ghidează, iar eu parcurg toţi paşii 
şi încerc să fiu cât mai bun.  

Ce facultate ţi-ai dori să urmezi? Eşti 
interesat tot de informatică? Te-ai gândit la 
posibilitatea de a urma o facultate în străinătate? 

Mi-aş dori mult să urmez o facultate în 
străinătate, însă pentru asta va trebui să fac şi mai multe 
sacrificii. Domeniul ales va fi, cu siguranţă, legat de 
informatică, matematică sau fizică. 

Care crezi că este drumul către succes? Ai 
modele pe care le urmezi sau principii după care te 
ghidezi? 

Drumul către succes şi-l construieşte fiecare om 
în parte. Modele nu am şi nici nu doresc, pentru că nu 
sunt în competiţie decât cu mine, iar ca principiu de bază 
aplic clasicul „dezbină şi cucereşte”. De asemenea, pentru 
a-mi fi mai uşor, atunci când am multe lucruri de făcut, 
îmi împart timpul, astfel încât să nu neglijez informatica. 

Ai participat şi la alte olimpiade? Sunt şi alte 
discipline de care eşti interesat? 

Pe lângă informatică, am mai participat şi la 
olimpiadele de fizică si matematică, la care nu am obţinut 
calificarea, ci numai nişte distincţii la nivel judeţean. 

Au consemnat Drocan Roxana şi Ţîgă Mădălina 
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Din lumea 
cifrelor 

 
 
 
 
 
 

 
Nicolicioiu Andrei, 

clasa a X-a  
De când ţi-ai descoperit pasiunea pentru 

matematică? 
Mereu mi-au plăcut jocurile de logică şi 

inteligenţă, iar, încă din clasele primare, matematica putea 
oferi câte o problemă mai interesantă, pe lângă clasicele 
adunări şi scăderi. În gimnaziu, au apărut discipline noi, 
informatica şi fizica, materii care nu concurează cu 
matematica, ci lărgesc aria de aplicare a acesteia. Abia in 
clasa a VII-a am început să lucrez mai mult la 
matematică, atunci când, fiind calificat la olimpiadele 
naţionale de matematică, informatică şi fizică, am ales să 
particip la matematică. 

Cum te pregăteşti pentru olimpiade? Ai pe 
cineva care te ajută sau înveţi totul singur? 

Nu este un tipar anume asupra modului în care 
înveţi la matematică, întotdeauna există ceva nou şi mereu 
e loc de mai bine. Domnul profesor Stretcu Daniel a fost 
şi este mereu alături de mine. 

Ce facultate ţi-ai dori să urmezi? Eşti 
interesat tot de matematică? Te-ai gândit la 
posibilitatea de a urma o facultate in străinătate? 

Nu sunt hotărât cu privire la facultatea pe care o 
voi urma, însă va fi un domeniu în care se vor regăsi 
matematica şi informatica, iar posibilitatea de a merge la 
o universitate în afara ţării este demnă de luat in calcul. 

Care crezi că este drumul către succes? Ai 
modele pe care le urmezi sau principii după care te 
ghidezi? 

Nu cred că putem să ştim care este drumul către 
succes, putem doar să sperăm că, fiind optimişti şi 
perseverenţi, ne aflăm pe una din cărările lui. Este bine să 
avem diferite modele, oameni care să ne inspire, precum 
Eduard Băzăvan sau Andrei Ungureanu, ambii foşti elevi 
ai colegiului nostru şi premiaţi cu medalii de aur la 
olimpiada internaţională de matematică. 

Ai participat şi la alte olimpiade? Sunt şi alte 
discipline de care eşti interesat? 

Am participat şi la olimpiadele naţionale de 
fizică si informatică, materii care, alături de matematică, 
sunt preferatele mele. 

Consemnat Drocan Roxana şi Ţîgă Mădălina 
 
 
 
 

 
 

Nistor Adriana,  
clasa a X-a  

 
De când ţi-ai descoperit pasiunea pentru 

matematică? 
Matematica mi-a plăcut întotdeauna, însă a 

devenit o materie de studiu specială în clasa a V-a, iar 
începând cu clasa a VII-a (începând cu prima olimpiadă 
naţională) este o parte din viaţa mea. 

Cum te pregăteşti pentru olimpiade? Ai pe 
cineva care te ajută sau înveţi totul singură? 

De muncit trebuie să munceşti mult şi singur, 
însă în pregătirea mea un rol deosebit de important îl are 
doamna profesoară Mariana Draga-Tătucu. În afară de 
faptul că este un profesor foarte bine pregătit, este şi un 
om extraordinar care ştie că un elev nu înseamnă numai 
succes, ci şi eşec uneori. 

Ce facultate ţi-ai dori să urmezi? Eşti 
interesată tot de matematică? Te-ai gândit la 
posibilitatea de a urma o facultate în străinătate? 

Sigur voi urma o facultate unde să folosesc 
matematica, însă nu ştiu exact ce facultate. Ideea cu 
facultatea în străinătate este discutabilă... Până la urmă, şi 
România are instituţii de învăţământ cu profesori foarte 
bine pregătiţi. 

Care crezi că este drumul către succes? Ai 
modele pe care le urmezi sau principii după care te 
ghidezi? 

Drumul către succes este optimismul! 
Bineînţeles că este nevoie de lucru, dar o gândire pozitivă 
în concurs este esenţială. În opinia mea, modelul tuturor 
participanţilor din Mehedinţi la orice etapă a olimpiadei 
de matematică este Andrei Ungurean, fost elev al 
colegiului nostru. Sigur... copiile nu sunt niciodată ca 
originalul! Totuşi, aici nu este vorba doar de copii, ci de 
oameni, oameni care fac atât cât pot. 

Ai participat şi la alte olimpiade? Sunt şi alte 
discipline de care eşti interesată? 

În gimnaziu, mai exact în clasele a VII-a şi a 
VIII-a, am participat şi la olimpiada de limba şi literatura 
română. Începând cu clasa a IX-a nu am mai mers din 
cauză că şi româna ar necesita mult timp de pregătire. În 
concluzie, particip numai la concursuri de matematică. 
Interes există pentru aproape toate obiectele de studiu, dar 
timpul nu permite o pregătire aprofundată la mai multe 
discipline. 

Consemnat de Drocan Roxana şi Ţîgă Mădălina 
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Reflector: 

 
 
 
 

 
 

Adriana Mălăin 
 
Când spui Adriana Mălăin,spui:energie, vitalitate, 

muncă, voinţă, veselie, tinereţe şi lumină ...  Nu orice fel 
de lumină, Lumina Reflectoarelor, cea în care activează 
de câţiva ani buni şi cea care a surprins-o în momente 
cheie ale meseriei sale.  

Actriţă, cântăreaţă, om de televiziune şi multe alte 
ocupaţii se concentrează într-o singură persoană mereu 
dezinvoltă şi dinamică ce străluceşte în totalitate pe scena 
teatrului ...  

 
1.Ce înseamnă teatrul pentru tine?  

Meseria pe care mi-am ales-o şi care mă ajută să mă 
descurc în mai multe ramuri de activitate desfăşurate pe 
scenă.  
2.De ce ai ales actoria?  

Consider că actoria este cea mai ofertantă meserie. 
Dacă nu şti ce să devii când eşti mare sau dacă îţi plac 
multe domenii, poţi alege actoria! Şi poţi fi într-o viaţa tot 
ce îţi doreşti. Pe scenă poţi trăi mai multe vieţi,într-una 
singură!  
3.De ce ai rămas în Severin?  

Eu consider că soarta a decis pentru mine ... Până la 
urmă nu e important unde îţi practici meseria,contează să 
faci asta cu plăcere şi să te simţi împlinit, şi dacă eşti 
împlinit şi pe celelalte planuri, personal sau financiar, e 
perfect. Eu nu consider că merg la serviciu, merg la 
joacă... Atunci când eşti fericit nu contează oraşul în care 
trăieşti,iar Severinul este oraşul în care am crescut şi mă 
simt bine aici. Recunosc că mi-e dor de Bucureşti, de 
agitaţia de acolo,e o altă viaţă,mult diferită. Am stat 7 ani 
acolo, la un moment dat mi-a fost greu să mă acomodez 
aici, dar din anumite puncte de vedere e mai bine aşa, 
pentru că sunt mai liniştită, mai împăcată cu mine. Acolo 
viaţa e dură, trebuie să fii în permanenţă în gardă. Şi 
atunci am preferat să revin.  
4.Cum te descurci cu atâtea ocupaţii:actriţă,om de 
televiziune, cântăreaţă şi designer vestimentar?  

E mult spus designer vestimentar ... mă provoacă tot 
ce se întâmplă pe scenă şi trebuie să marchez fiecare 
ramură. Ideea e că am întâlnit un puşti de clasa a X-
a,Alex Sârbu, şi împreună cu o prietenă am hotărât să 
facem un spectacol. Nu puteam avea o singură colecţie şi 
am zis să vin şi eu cu creaţiile mele, la momentul 
respectiv erau puţine, dar am mai strâns şi am putut 
participa mulţi la prezentare. În  rest,lucrez doar pentru 
mine şi am fost mulţumită de show dar şi de prestaţia lui 
Alex, deoarece este o surpriză şi promite multe.  
5.Este Ariana Mălăin în "Lumina reflectoarelor"? 

  În fiecare zi de luni până vineri (râde)... Nu cred că 
este important cum mă consider eu, ci cum mă consideră 
cei care mă privesc. Eşti ipocrit dacă spui că nu te 
interesează părerea celorlalţi, eu ţin cont de asta şi mă 
interesează criticile negative, deoarece aşa mă pot corecta. 
Dar majoritatea mă fac să cred că sunt o emblemă în 
lumina reflectoarelor din Severin, cel puţin, la un moment 
dat de ce să nu recunosc, la nivel naţional.  
6.Ce ne poţi spune despre colaborarea cu Nick(N&D)?  

Au fost trei ani şi jumătate frumoşi,de care îmi 
amintesc cu plăcere,însă nu aş mai vrea acum  
o aşa notorietate. Am văzut cum e, mi-a plăcut,dar ţine de 
o anumită vârstă, după nu îţi mai doreşti aşa ceva, ai alte 
idealuri. A fost o curiozitate, am fost omul potrivit la 
locul potrivit! Genul meu de muzică este  rock-ul, nu 
dance-ul. În pus, fiecare om are etape în viaţă când îşi 
doreşte ceva în funcţie de vârstă.  
7.Ce meserie ai fi avut dacă nu ai fi fost actriţă ?  

În liceu voiam să devin profesoară de geografie, eram 
pasionată, datorită faptului că aveam un profesor 
extraordinar, Paul Giurgi, care mi-a inoculat dragostea 
către această materie. Îmi şi amintesc, am luat un 10, 
lucru rar la geografie, pentru că am ştiut o  
înălţime, a fost o victorie în acel moment. Dar aş fi putut 
deveni şi hair-stylist sau make-up artist.  
8.Ai fost atrasă vreodată de partea scenaristică sau de 
cinematografie?  

Am cochetat cu ideea de fi scenarist sau scenograf, 
însă nu am pus în practică. Cât despre cinematografie, am 
încercat,dar în scurt-metraje pentru facultate. Pentru acest 
lucru ai nevoie de mult timp, iar eu nu îmi permit, există 
şi o concurenţă mare şi mai bine renunţi, deoarece trebuie 
să mergi mereu la câstinguri şi cum am spus mie nu îmi 
permite timpul. Pot merge cei care trăiesc în Bucureşti şi 
îşi doresc foarte mult.  
9.Există elevi ce îşi doresc să devină actori. Ce sfat le 
dai? 

Trebuie să se gândească că e o meserie săracă, nu se 
vor îmbogăţi decât dacă au noroc şi talent sau dacă fac 
compromisuri .Să fie talente şi să muncească foarte mult, 
să aibă voinţă! În această meserie există multă răutate şi 
invidie şi ar trebui să se pregătească şi să reziste la foarte 
mult stres.  
10.Te-a schimbat cumva meseria pe care o practici?    

Nu ea m-a schimbat,eu am schimbat-o pe ea(râde). Eu 
sunt eu peste tot, dar îmi place să creez personaje şi la TV 
sau unde consider eu că pot face asta. Aşadar,o fac eu pe 
ea, nu ea pe mine!  
11. Ai un rol preferat, pe care l-ai jucat?  

Mi-a plăcut şi mi se potriveşte Catalana din 
"Îmblânzirea scorpiei" de William Shakespeare şi Mona 
din "Steaua fără nume".  
12.Ce mesaj le-ai transmite celor care te urmăresc?  

Le mulţumesc pentru că există, nu neapărat pentru că 
mă plac, le mulţumesc şi celor care nu mă plac şi le-aş 
sugera să sune în continuare în emisiune, pentru a spune 
ce îi încântă şi ce nu, aşa se poate vedea că este o 
emisiune live şi e naturală ... Nu ai cum să placi tuturor! 
Eu sunt mulţumită pentru că majoritatea sunt atraşi de 
ceea ce fac şi nu îmi doresc altceva! 
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Teodor Pavelescu 
 
 Cultura este singura noastră 

armă, singurul mijloc de afirmare în 
faţa ”omenirii de azi şi a istoriei de 
mâine”. Arsenalul nostru de luptă, 
instrumentul cu ajutorul căruia ne 
luăm zborul spre orizontul vieţii nu 

este altceva decât un tot al informaţiilor, cunoştinţelor, 
curiozităţilor spiritului şi sufletului pe care noi înşine îl 
clădim, începând cu alfabetul şi ajungând la marile taine 
ale universului. 

Succesul este voinţa, iar voinţa este avântul spre 
împlinirea visului. Privind în jurul nostru găsim oameni 
valoroşi, nu doar prin ce au reuşit să obţină, cât mai ales 
prin ceea ce sunt pentru noi, tineri aspiranţi spre 
împlinire. 

Teodor Pavelescu este un asemenea om, un exemplu 
de succes, muncă şi determinare, care s-a format pe 
băncile liceului nostru. Vă invit să-l cunoaştem împreună 
pe directorul companiei Hidroelectrica, în rândurile ce 
urmează. 

   
1.Cum a fost liceul pentru dumneavoastră? Care sunt 
amintirile ce v-au lăsat aburul nostalgiei din viaţa de 
licean? 

Am spus-o ori de câte ori am avut ocazia, şi la 
facultate şi mai târziu la întâlnirea cu colegii de facultate, 
am spus mereu că pentru mine anii de liceu au fost cei 
mai frumoşi şi mai calzi ani din viaţă. În liceu relaţia 
dintre colegi e mult mai apropiată, mai firească, mai 
copilărească. Eram foarte apropiaţi, ca şi fraţii, şi de 
asemenea legătura  cu profesorii era mult mai strânsă. La 
facultate începuse să apără oarecum egoismul, 
individualismul, concurenţa. Acesta este motivul pentru 
care în continuare, de câte ori am avut ocazia, am fost 
aproape de manifestările liceului, numărul 3 de pe vremea 
mea, actualmente Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” 
2.Cum vă mai amintiţi liceul Gheorghe Ţiţeica? 

Chiar şi acum vin în liceu, am o nepoată care învaţă 
aici. Mie mi se pare că liceul nu s-a schimbat foarte mult, 
regăsesc aceleaşi coridoare, aceleaşi săli, aceeaşi căldură. 
Poate arăta puţin altfel liceul, pentru că arată altfel copii. 
Pe vremea noastră eram cu toţii îmbrăcaţi în uniforme, 
însă diversitatea de azi nu este un lucru rău, dimpotrivă. 
3.Cine sau ce v-a determinat să alegeţi meseria pe care 
o aveţi? 

Eu am avut un privilegiu, şi anume că în 1964, 
împreună cu câţiva colegi am participat la inaugurarea 
şantierului de la Porţile de Fier. În prezenţa preşedinţilor 
de atunci, era vorba de Iosip Broz Tito şi Gheorghe 
Gheorghiu Dej, s-a dezvelit piatra comemorativă şi s-au 
pus bazele şantierului pentru construirea hidrocentralei 
Porţile de Fier. Aveam doar 14 ani, nu hotărâsem încă că 
voi fi energetician, dar acest lucru a marcat puţin  
lucrurile pentru viitor. Am avut întotdeauna aplicaţie  
către ştiinţele tehnice: matematică, fizică. Faptul că  
mergeam periodic, împreună cu profesorul care ne 
coordona practica în producţie, să vedem desfăşurarea 
lucrărilor la şantierul Porţilor de Fier şi faptul că am văzut 
cum s-a născut şantierul hidrocentralei au reprezentat 
impulsul  către facultatea de electrotehnică din Timişoara. 

4.Ce materie vă încânta, aşteptaţi cu nerăbdare o 
anume oră? 

Am avut o relaţie foarte bună cu toţi profesorii. Îmi 
plăceau orele de matematică, îmi plăceau foarte mult 
orele de fizică, dar aceleaşi amintiri frumoase păstrez şi 
despre orele de istorie, de geografie, şi chiar de sport. 
5.Ce profesor/profesori au reprezentat un model 
pentru dumneavoastră în perioada liceului? 

N-aş putea spune că mi-am făcut un model dintr-un 
anumit profesor, însă i-am iubit pe toţi profesorii. Cea mai 
luminoasă amintire i-o port doamnei profesoare de 
educaţie fizică, doamna Gruescu Eugenia, care avea un fel 
aparte de a se apropia de noi chiar şi în afara şcolii, nu 
numai în cadrul orelor, şi la fel şi mai târziu. De asemenea 
aş dori să-l amintesc şi pe  domnul profesor Ciobotea, un 
om deosebit, care a pus mult suflet în educarea elevilor şi 
în a-i  face să se simtă mândri de şcoala în care învaţă. 
6.Cum vedeţi sistemul educaţional actual? Consideraţi 
că sistemul educaţional din perioada dumneavoastră 
era mai eficient? 

N-aş putea să spun că eu cunosc îndeaproape sistemul 
educaţional actual, însă totuşi consider că volumul de 
informaţii, încărcarea elevilor este foarte mare, mai ales în 
situaţia în care trebuie să aveţi şi alte activităţi. Noi aveam 
mai mult timp liber, acest proces de acumulare a 
informaţiilor nu era la fel de îndelungat. 
7.Care este cheia pentru lacătul succesului, sau care a 
fost pentru dumneavoastră? 

Trebuie să îţi placă ceea ce faci, să munceşti, să înveţi, 
dar trebuie să faci cu plăcere acest lucru. Dacă ceea ce ţi-
ai propus să faci are şi suportul sufletului, dacă simţi că o 
faci pentru tine te ajută foarte mult. Atunci când  cele 
două se îngemănează, munca este singurul mod în care 
poţi avea succes. 
8.Cum vă amintiţi colegii de clasă? Aţi luat parte la 
peripeţiile tipice vieţii de liceu? 

De câte ori mă gândesc la colegii de liceu simt o 
căldură deosebită. Am avut o relaţie extraordinară cu toţi 
colegii. Eram foarte apropiaţi, ne sprijineam, ne 
înţelegeam foarte bine. Exista şi o solidaritate între noi, 
atât la bine cât şi la rău, căci mai făceam şi prostii, inerent 
participam şi la acele peripeţii tipice liceenilor. 
9.“Adolescenţa este vârsta celei de-a doua naşteri, a 
naşterii întru maturitate” spunea Jean-Jacques 
Rousseau. Cum a fost pentru dumneavoastră acest 
proces de formare? 

În timpul liceului se leagă primele prietenii, primii 
fiori. Lucrurile au fost fireşti, foarte frumoase, foarte 
calde. Eu îi împărtăşeam totul mamei, căci am avut o 
relaţie de prietenie cu mama mea, lucru care m-a ajutat 
foarte mult în viaţă. Cred că copii trebuie să-şi deschidă 
sufletul faţă de părinţi şi faţă de profesori deoarece, la 
această vârstă sunt singurii oameni care ne pot, cu 
adevărat, sfătui şi sprijini. 
10.Cât de importantă este educaţia pe care o primim 
în familie? Dar autoeducaţia, este ea importantă  pe 
parcursul acestui proces de maturizare? 

Educaţia de acasă, educaţia din şcoală sunt cele mai 
importante. Consider că, atât educaţia dar şi autoeducaţia 
trebuie să fie consimţite, trebuie să conştientizăm ceea ce 
învăţăm. La 18 ani, când păşeşti singur în viaţă, când 
pleci la facultate şi poate nu îi ai pe cei apropiaţi lângă 
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tine, trebuie să te bazezi pe nişte reguli bine asimilate. 
Fără educaţie nu putem fi oameni adevăraţi. 
11.Dacă aţi avea şansa, ce altă meserie aţi alege, ce 
altceva v-ar atrage?  

Am avut oarecum această şansă. Eu în cadrul facultăţii 
am urmat şi cursuri de pedagogie şi câţiva ani am şi 
predat  câteva ore la licee cu profil tehnic din Severin. Mi-
a plăcut să lucrez cu elevii, mereu mai rămâneam după 
program cel puţin 2,3 ore fie să mai discutăm o problemă 
tehnică fie să rezolvăm probleme de perspicacitate, pentru 
că totdeauna îi provocam şi cu aşa ceva. Aveam 
deschiderea şi înţelegerea pentru elevi şi cred că aş fi 
putut practica foarte bine şi meseria de profesor. 
12.Cum vedeţi tinerii din ziua de azi? Ce sfaturi le-aţi 
da pentru a găsi şi ei drumul spre succes? 

E o plăcere să vă privesc, căci sunteţi tineri, sunteţi 
exuberanţi, sunteţi frumoşi. V-aş sfătui să fiţi atenţi, să vă 
pregătiţi de acum viitorul, să nu lăsaţi să treacă timpul pe 
lângă voi, mai ales că acum beneficiaţi de sprijinul 
părinţilor. Gândiţi-vă, hotăraţi ce vreţi să faceţi cu viaţa 
voastră. Puneţi în fiecare zi câte o mică cărămidă la acest 
drum pe care îl construiţi pentru voi. 

A consemnat de Florentina Sontea, clasa a X-a 
 

 
Câteva versuri... şi un 

nume:  
Doina Iovănel 

Spineanu. 
 

"Lasă-mă să visez că eşti, acum şi curând,  
Să te ating cu degetele iubirii din gând,  

Lasă-mă să cred că mai poate veni,  
Un sfârşit de minune,  

Ce nu se poate sfârşi..."  
("Vis pentru al cincilea anotimp") 

 
Aşa a început totul. Născută la 9 ianuarie, 1955, în 

Călugăreni (comuna Padeş, judeţul Gorj), Doina este 
ultimul copil, din cei patru ai familiei Spineanu. Tatăl, 
Vladimir Spineanu, a fost un intelectual de excepţie, cum 
rareori poţi întâlni în mediul profesoral rural, iar elevii, 
care au trecut prin clasele lui, îi vor purta o veşnică şi 
nemăsurată recunoştinţă, admiraţie şi dragoste... Mama, 
Stela Lavric, este o femeie care a ştiut, şi ştie, să-şi 
reverse dragostea asupra copiilor, care s-a dedicat 
familiei, reuşind să creeze, la Padeş, un cămin pe care nu-
l poţi părăsi niciodată cu adevărat. Astfel, după Ileana, 
Maria-Magdalena şi Vladimir-Bogdan, se naşte mezina 
familiei, Doina. Scriitoarea cunoaşte lumina vieţii în 
mijlocul unei familii mari, în care ştiinţa de carte ocupă 
un loc important: bunicii, Nicolae şi Elena Spineanu, 
fuseseră învăţători, iar tatăl era profesor şi director al 
Şcolii Generale din Padeş. 

Doina avea să-şi petreacă copilăria în Padeş. Îşi începe 
studiile tot în satul natal, la Şcoala primară din Padeş şi, 
mai apoi, din Pestisani (jud. Gorj). Urmează Liceul 
teoretic (profil Uman). Clasele a IX-a şi a X-a, le-a 
absolvit la Liceul "Constantin Brâncuşi" (Pestisani, Gorj), 
iar ultimele două clase de liceu, le urmează la Liceul nr. 3 

(actualul Colegiu Naţional "Gheorghe Ţiţeica") din 
Drobeta Turnu Severin (judeţul Mehedinţi). 

A debutat în 1966, cu o poezie, la revista "Columna" 
din Târgu Jiu. Descoperirea vocaţiei literare se petrece, 
major, în clasa a XI-a pe când studia la actualul Colegiu 
Naţional "Gheorghe Ţiţeica", la Olimpiada de limba şi 
literatura română - faza naţională (Iaşi, 1974) - obţine 
premiul I şi menţiune specială a revistei "Cronica" - Iaşi - 
pentru talent scriitoricesc. Lucrarea purta titlul: "Iaşiul, 
cetate de cultura româneasca", şi câteva fragmente din ea, 
i-au fost publicate în revista "Limba şi literatura română". 
Doina Iovănel Spineanu îşi continuă studiile la Timişoara, 
devenind absolventa a Facultăţii de filologie - istorie, 
secţia română-franceză. "Lucrarea de diploma mi-a fost 
notată cu 10”. Studiile se îmbină cu viaţa personală, căci 
scriitoarea se căsătoreşte, încă din timpul facultăţii, cu 
Horia-Cristian Iovănel, inginer constructor. În prezent, are 
doi copii: Horia-Bogdan şi Tereza-Ioana. 

După terminarea facultăţii, cariera sa cunoaşte mai 
multe etape, din care amintim doar pe cele legate de 
pregătirea sa profesională: bibliotecar (secţia informare 
bibliografică), la Biblioteca Judeţeană din Mehedinţi; 
profesor, la Liceul Industrial din Baia de Aramă; referent 
cultural, la Centrul Creaţiei Populare din Mehedinţi; 
redactor al revistei "Cultura şi Credinţa", a Direcţiei 
Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional. 

În 1999, a debutat cu un  volum de poezie, la editura 
"Eminescu", cartea purtând titlul "Variaţiuni pe tema 
plângerii” ceea ce i-a adus  o impresionantă scrisoare de 
felicitare şi binecuvântare de la Sanctitatea Sa, Papa Ioan 
Paul al II-lea. 

În anul 2000 a fost primită în Uniunea Scriitorilor din 
România. În acelaşi an, înfiinţează Fundaţia "Vladimir N. 
Spineanu", fundaţie culturală, creştină şi umanitară.  

Doina Iovănel Spineanu realizează coperta şi grafica, 
la toate cărţile scrise şi editate de ea, pictura fiind o mai 
veche pasiune de-a sa. 

„Crezul literar s-a întrupat acolo, între locuri şi fiinţe 
dragi. Ele au definit formaţia interioară, de om şi scriitor, 
fiindcă aici se înfiripa, neîntrerupt, spiritul trecutului, al 
bunilor şi străbunilor mei.” Educată în spiritul respectului 
pentru valorile morale cele mai înalte, pentru tradiţie, 
pentru cultură, educată în spiritul iubirii de pământ şi de 
Dumnezeu, în spiritul păstrării identităţii sufleteşti, a 
verticalităţii spirituale neîntinate, a personalităţii şi tăriei 
de caracter, a înţeles că, de multe ori, viaţa te ia drept 
pradă şi trebuie sa lupţi ca să te ridici deasupra acestui 
dureros prag al condiţiei umane. „Daca ştii să-ţi aperi 
aripile de pliscurile şi ghearele nedreptelor rosturi ale 
timpului şi ale unor oameni, vei învinge cu siguranţă... şi-
ţi vei păstra credinţa în Dumnezeu şi încrederea în tine 
fără de care nu poţi fi un întreg”. 

"Toată viaţa mea interioară (fie că scriu ori pictez, 
încercând să mă apropii de sufletul semenilor mei, prin tot 
ceea ce fac, dintr-un imperios imbold de a da iubirii 
valenţele cele mai profunde şi înalte), stă parcă sub 
semnul zborului între cele două universuri-pereche: cel 
astral, divin, şi cel pământesc, al lumilor: "Am visat că 
sunt pasăre,/ Dar n-am putut să zbor,/ Căci mă legasem de 
pământ prin cuvinte,/ Era un fel de iubire ciudată,/ Între 
trupul de plumb/ Şi-ntre trupul de dor..." ("Confesiuni"). 

Pădureana Adriana 
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Balul Boboceilor 
O nouă tradiţie pe tărâmul de 
basm al Colegiului Naţional 

Gheorghe Ţiţeica 
 

“Balul Boboceilor” este cea mai nouă tradiţie în 
Colegiul Naţional Gheorghe Ţiţeica, un obicei care îi 
vizează, în special, pe elevii de clasa a V-a, boboceii.  

Ca să nu îi facem pe micii noştri colegi să se simtă 
stingheri, noi, clasa a X-a B, împreună cu prietenii noştri, 
clasa a IX-a G, coordonaţi de doamnele diriginte, 
doamnele profesoare Mihaela Ştefan şi Vatica Popescu, 
am reuşit să aducem lumea basmelor în şcoala noastră, pe 
care am transformat-o într-un adevărat tărâm de poveste.  

Anul acesta,  la curtea lui Verde Împărat (sala de 
sport) am organizat un mic concurs de Miss şi Mister, în 
care participanţii şi-au demonstrat originalitatea în a se 
prezenta în faţa  Domniei Sale Verde Împărat, şi-au etalat 
talentul artistic, au arătat că se pot descurca bine la 
diferite stiluri de dans şi, nu în ultimul rând, s-au străduit 
să impresioneze prin eleganţă şi stil.  

Bineînţeles, la un concurs atât de popular, aveam 
nevoie şi de nişte prezentatori de succes, aşa  că talentaţii 
noştri colegi, Ana-Maria Ţamblac, clasa a X-a B, şi 
Cătălin Grigoriţă, clasa a IX-a G, au format o pereche 
minunată şi au reuşit să menţină distracţia pe tot parcursul 
balului.  

Desigur, balul nostru nu se putea deschide altfel decât 
printr-un vals elegant executat de elevii de la clasa a IX-a 
G Cristian şi Adela Popa şi să nu mai menţionăm că 
Adela a deschis proba de talente cu o reprezentaţie de 
excepţie. 

Noi , în calitate de gazde, în încercarea de a-i face sa 
se simtă bine pe invitaţi, participanţi si a-L distra pe 
Alteţa Sa Verde Împărat şi curteni, am dansat toţi la 
unison în cinstea regretatului megastar Michael Jackson 
pe fundalul melodiei “Will you be there”.  

Concursul s-a încheiat prin desemnarea celor doi 

câştigători, Miss şi Mister Bobocel ai Colegiului Naţional 
Gheorghe Ţiţeica, dar şi prin premierea lor, care a fost pe 
măsura aşteptărilor celor doi. Desigur, nimeni nu a plecat 
acasă fără premiu şi fără cadouri pentru că noi ştim să 
apreciem munca fiecăruia.  

La anul vă invităm pe toţi să luaţi parte la bucuria 
noastră de a-i vedea pe cei mici în toată splendoarea lor şi, 
de ce nu, să ne daţi poate o mână de ajutor.  

Laura Ionascu, clasa a X-a 
 

Tu poţi? 
 

Joculeţe amuzante: 
 

 Cnofrom uuni stduiu al ueni uinvresttiai 
elgenze, nu cntozeaa in ce odrnie se alfa lirteele 
itnr-un cuvant, signruul lcuru ipmotarnt e ca 
pirma si utlima lierta sa fie la lcuol lor. Rsetul 
potae fi o vrzaa colmpeta si tot o vei ptuea ctii 
fraa prboelme..\ 
Atsa e din cuzaa ca nu ciitm feicrae lteira, ci 
cvanutul ca un irtneg. 

 O plăcintă se poate tăia în 8 bucăţi din 3 
mişcări ? Tu poţi ? 

 Cât de deştept este piciorul tău drept? Încearcă 
asta. Este de la un chirurg ortoped. Îţi va pune 
mintea în încurcătură şi vei continua să încerci 
din nou şi din nou pentru a vedea daca eşti mai 
deştept decât piciorul tău, dar nu vei reuşi.  
1. În timp ce stai la birou ridică piciorul drept de 
pe podea şi fă-i cu el cercuri în sensul acelor de 
ceasornic.  
2. Acum, în timp ce faci asta, desenează cifra "6" 
în aer cu mâna dreaptă. Piciorul îşi va schimba 
sensul de rotaţie. 

 Nicio bucată de hârtie nu poate fi împăturită în 
jumătate de mai mult de şapte ori. Tu poţi ? 

 Leonardo da Vinci era capabil sa scrie cu o 
mana iar cu cealaltă sa deseneze, simultan. Tu 
poţi ? 
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Impact Ţiţeica 

 
 
 
 
 

 IMPACT este un model de club pentru tineret, 
care îmbină în mod creativ distracţia, învăţarea şi 
serviciul în folosul comunităţii cu scopul îmbunătăţirii 
continue a sinelui şi a societăţii. IMPACT utilizează două 
abordări importante de educaţie non-formală: educaţia 
prin serviciul în folosul comunităţii şi educaţia prin 
provocare. Programul încurajează tinerii să evalueze în 
mod critic schimbările şi iniţiativele care privesc viaţa 
comunităţii în care trăiesc. Activarea tinerilor - unul 
dintre obiectivele IMPACT - constituie o componentă 
importantă a efortului de a accelera dezvoltarea societăţii 
civile prin participare civică. 

Modelul IMPACT vizează, de asemenea, 
creşterea gradului de conştientizare, de către tineri, a 
nevoilor comunităţii, şi implicarea activă a tinerilor în 
identificarea de soluţii la problemele locale. Programul 
Impact este sponsorizat de Fundaţia Noi Orizonturi, 
Nokia şi International YouthFoundation. 

Impact Ţiţeica s-a deschis pe 8 octombrie 2009 
şi îşi desfăşoară activităţile în fiecare săptămână, joi, de la 
orele 15:00. Clubul are 5 lideri: 2 lideri juniori: Ciucu 
Florentina, Păcală Răzvan şi 3 lideri seniori: Paul Giurgi , 
Ică Adrian şi Magelona Petrescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderii au participat la training-uri atât înainte de 

deschiderea cluburilor în şcoli (7-9 septembrie 2009 la 
Brebina) cât şi în timpul desfăşurării activităţilor din 
cadrul clubului (decembrie 2009). 

Impact Ţiţeica are aproximativ 30 de voluntari, 
băieţi si fete. Întâlnirile săptămânale se ţin în sala 1 din 
liceu şi constă în: facilitarea unor jocuri din manualul 
Impact, discutarea unor poveşti (în general despre munca 
în echipă, prietenie, comunicare) şi conceperea unui 
proiect care să ajute comunitatea din care facem parte. 

Impact Ţiţeica a avut deja primul proiect în 
folosul comunităţii care s-a desfăşurat în luna decembrie. 
Proiectul se numeşte “Prieteni cu Moşu’ ’’ şi a avut două 
activităţi principale: 

Prima activitate s-a desfăşurat pe 4 decembrie şi 
a constat în vizitarea copiilor aflaţi în Spitalul Judeţean 
din oraş, în oferirea unor cadouri şi în jocuri făcute 

împreună cu aceştia, jocuri învăţate la întâlnirile 
săptămânale. 

A doua activitate a însemnat ajutorul acordat 
unei familii nevoiaşe din judeţ care nu a avut posibilităţi 
financiare pentru masa de Crăciun şi pentru cadouri 
pentru copii şi s-a desfăşurat pe 20 decembrie. 

Clubul are un jurnal în care scriem activităţile de 
la fiecare întâlnire şi fiecare voluntar semnează în acest 
jurnal atunci când este prezent la o întâlnire.  

 
           

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Manifest pentru un oraş curat 
 
Este un proiect ce se derulează pe tot parcursul anului 

şcolar 2009-2010. Coordonatorul de proiect este Asociaţia 
Pro Mehedinţi, care colaborează cu un grup de     14 cadre 
didactice şi 56 de elevi din 7 licee din oraş. În proiect sunt 
implicaţi 8 elevi din liceul nostru, coordonaţi de doi 
profesori. În cadrul proiectului, echipa noastră şi-a asumat 
sarcina de a redacta revista «Casa Verde», concepută ca 
material instructiv-educativ, cu texte şi fotografii din oraş 
şi din împrejurimi, despre implicarea civică şi impunerea 
unei atitudini pozitive cu privire la protecţia mediului 
înconjurător. De asemenea, în cadrul activităţilor de 
proiect elevii noştri au conceput un afiş cu temă 
«Viziunea tinerilor asupra oraşului Turnu-Severin». Elevii 
şi profesorii au participat la seminarii pe teme de poluare 
organizate de Asociaţia Pro Mehedinţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima întâlnire Impact Ţiţeica 

Petrecere Impact peentru a sarbatori finalizarea 
primului proiect din cadrul clubului. 
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Impresii ale elevilor participanţi 

la activităţile proiectului  « Manifest 
pentru un oraş curat » 

 
Consider că proiectul «Manifest pentru un oraş curat» 

iniţiat de asociaţia PRO Mehedinţi este unul benefic din 
care acumulez informaţii referitoare la bogăţiile naturale 
ale Mehedinţiului, ale zonei extrem de frumoase ce se află 
în proximitatea Severinului. Această este o zonă vizitată 
de foarte mulţi străini în fiecare vară şi este apreciată de 
aceştia, dar nu şi de persoanele care o locuiesc. Am 
descoperit că zona Mehedinţiului deşi este tratată cu o 
oarecare lipsă de respect, prin depozitarea necontrolată a 
deşeurilor, din cauza educaţiei ecologice precare a 
oamenilor şi comodităţii, poate să devină o adevărată 
«perlă» a naturii – «neatinsă de mâna omului». Acest loc 
poate să facă viaţa în colţul sud-vestic al ţării noastre o 
oază pentru semenii noştri prinşi în cutiile de beton, care 
le interzic comuniunea cu natura aflată atât de aproape şi 
totuşi atât de departe. Aş vrea să implicăm cât mai mulţi 
tineri în activităţi practice cu scop ecologic, deoarece în 
opinia mea, «spiritul ecologic» trebuie susţinut, amplificat 
şi educat. Sper să reuşim în demersurile noastre. Colegiul 
Naţional "Gheorghe Ţiţeica" 

 
Sloganuri: 
“Ziua Pământului”- “Salvează Pământul – este unic, este 
al tău, este in pericol!” 
“Pământul are nevoie de tine, acţionează!” 
“ Ziua Parcurilor” – “Plantează pentru Pământ”  

Burcă Bianca 
 

Înainte de a intra în acest proiect, doream să ajutăm 
mediul dar nu ştiam cum. Eram nemulţumiţi de ce 
vedeam în jurul nostru, de nepăsarea oamenilor şi de 
ignoranţa lor  pentru că nu îşi dădeau seama ce consecinţe 
poate avea neglijenţa lor. Dar după ce ne-am implicat în 
proiect şi am realizat revista «Casa Verde», am aflat 
lucruri noi şi interesante de care nici măcar nu aveam 
habar. Acum ştim mai bine cum să protejăm mediul şi pe 
noi înşine în acelaşi timp şi cum să îi învăţam şi pe alţii să 
o facă. Sunt lucruri mărunte pe care le putem face în viaţa 
de zi cu zi şi nu ne costă nici bani şi nici timp, doar un 
strop de atenţie şi de mulţumire pentru tot ce ne-a oferit 
natura. Sunt o mulţime de lucruri pe care încă nu le-am 
aflat, dar este un început. 

Cotarcea Alina  
 
Proiectul  „ Manifest pentru un oraş curat” a fost, din 

punctul meu de vedere o experienţă plăcută şi benefică 
pentru noi, elevii participanţi. Am aflat o mulţime de 
lucruri despre zona în care locuim, despre plusurile şi 
minusurile oraşului nostru. Prin intermediul revistei, la 
care am colaborat cu cea mai mare plăcere şi pe care o 
consider cea mai plăcută dintre activităţile întreprinse în 
cadrul proiectului, sper că vom reuşi să tragem un semnal 
de alarmă şi să-i determinăm pe cât mai mulţi să 
conştientizeze cât de mult dăunează poluarea Planetei şi 
cât de grave sunt consecinţele pe termen lung. 

 

Sloganuri:  
Ziua Pământului: “Ai grija de viitor - Ai grija de 

Pământ” 
Ziua Parcurilor: “Plantează un copac,ajuta Planeta” 

Burtea Roxana  
 

Acest proiect a avut un impact pozitiv asupra mea  şi 
pot spune că am învăţat multe lucruri care îmi vor fi de 
folos pe parcursul anilor, dar mi-ar fi plăcut  să ne axăm 
mai mult pe practică decât pe teorie. Am asimilat multe 
informaţii, dar nu am pus în practică nimic din teoria 
învăţată. Multă teorie şi puţină practică fac ca proiectul să 
fie plictisitor şi ca elevii să nu mai aibă tragere de inimă 
pentru a se dedica lui. 

Albu Elena 
 
Părerea mea este că cei de la "Asociaţia Pro 

Mehedinţi" au avut cu adevărat o iniţiativă lăudabilă 
propunându-şi nu numai înfrumuseţarea oraşului în care 
locuim, ci şi sarcina dificilă de a încerca să schimbe 
totodată şi mentalitatea cetăţenilor lui privind protecţia 
mediului. Totuşi, în ciuda muncii depuse până acum 
pentru realizarea revistei, a broşurii şi a pliantelor, 
consider ca cel mai bun mod de a ajută oraşul este prin 
activităţi practice. Numai aşa putem da un exemplu 
cetăţenilor,  arătându-le că sfaturile din cărţi chiar dau 
roade dacă sunt puse în practică. 

Proiectul mi se pare o excelentă oportunitate pentru ca  
noi să avem ocazia de a ajuta într-adevăr la transformarea 
oraşului într-unul curat. Aştept cu nerăbdare să văd 
rezultatul final al acestei activităţi. 

Constantin Alexandra 
 
Participarea la acest proiect a fost, în ansamblu,una 

interesantă. Pe plan teoretic a fost un pas înainte deoarece 
a reprezentat ocazia de a ne pune la curent cu cauzele şi 
efectele poluării precum şi câteva soluţii ce ar putea 
contribui la stoparea acesteia. Elementul lipsă al acestui 
proiect consider că a fost lipsa acţiunilor concrete .Dacă 
dorim o schimbare, teoria nu o să fie singurul lucru care o 
să ne ajute şi nici încercarea de a-i învăţa pe alţii ceea ce 
noi ştim. Trebuie să acţionăm noi în primul rând să dăm 
un exemplu prin acţiunile noastre. În acest sens sper că 
acţiunile ce vor avea loc cu ocazia « Zilei Pământului » şi 
a «Zilei Parcurilor» vor îndeplini şi partea practică a 
proiectului. 

Ceauca Valentina 
Sloganuri: 

„Sărbătoriţi Pământul cât încă este verde!” 
„Viaţa e frumoasă când e verde!” 
„Mai avem nevoie şi de parcuri!” 
„Aer...viaţă...parcuri!” 
„Pământul e mai fericit când e curat!” 
„Mai multe parcuri, mai puţine spitale!” 
„Extratereştrii ne-ar vizita dacă Pământul ar fi 

curat!” 
Albu Elena 

Ceauca Valentina 
Cepesi Silvana 

Constantin Alexandra 
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Sugestiile elevilor:”Cum să 
îmbunătăţim 

relaţia şcoală-elev?” 
 

1.Ce consideraţi că ar fi prioritar să se realizeze în şcoala 
noastră? 

30%

20%

50%

Îmbunătaţirea
condiţiilor de
studiu
Asigurarea
siguranţei în
şcoli
Amenajarea
unor spaţii de
recreere

 
2.Ce metode propuneţi pentru combaterea absenteismului 
în şcoli? 
 

27%

30%

43%

Plătirea unor
amenzi

Micşorarea orelor
de curs şi
mărirea pauzelor

Nu există nicio
metodă

 
3.Care sunt activităţile extraşcolare pe care doriţi să le 
faceţi? 

33%

13%

54%

Mai mult sport
ş i activ ităţi
interactive

Ieş iri in aer
liber

Excursii ş i
tabere

 
4.O metoda prin care şcoala să încurajeze elevii pentru a 
participa la concursuri şi olimpiade şcolare şi pentru a 
veni cu rezultate.  

33%

13%

54%

Încurajarea
elevilor prin
premii
consistente

Asigurarea unei
burse pentru
viitor

Media 10 tot
anul la materia
respectivă

 

 
Curiozităţi matematice 

 
1.Dacă scazi din orice număr suma cifrelor sale, 

rezultatul este multiplu de 9. 
 
2. Numerele pe care le folosim, (1, 2, 3, 4, etc.) sunt 

cunoscute drept numere arabe, diferite de numerele 
romane (I, II, III, IV, V, VI, etc.). Arabii au popularizat 
aceste numere, dar ele au fost iniţial folosite de 
comercianţii fenicieni, cu mult înainte, pentru a-şi ţine 
socotelile operaţiunilor comerciale. 

Ţi-ai pus întrebarea de ce aceste simboluri, cifrele 
feniciene, au fost alese pentru a fi folosite în viaţa de zi cu 
zi?  

Care este logica? De ce 1 este "unu",... de ce 2 este 
"doi"? 

Cifrele romane sunt uşor şi intuitiv de înţeles, dar care 
este logica din spatele cifrelor feniciene? 

Totul se poate explica prin numărul de unghiuri! 
Dacă vei scrie toate cifrele pe o foaie de hârtie, (vezi 

poza ataşată), în vechea lor formă, vei înţelege imediat! 
 
  

  
 
 
 
Unghiurile sunt marcate cu "o"-uri. 
1 are un singur unghi. 
2 are doua unghiuri. 
3 are trei unghiuri. 
4 are patru unghiuri. 
... 
Deşi zero e o invenţie mai recentă, de origine indiană, 
interesant, se respectă regula: zero unghiuri! 
 
 
3.Frumuseţea numerelor. 
Admiraţi simetria: 

 
 
 

1 x 1 = 1 
11 x 11 = 121 

111 x 111 = 12321 
1111 x 1111 = 1234321 

11111 x 11111 = 123454321 
111111 x 111111 = 12345654321 

1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 = 123456787654321 

111111111 x 111111111 = 12345678987654321 
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Violenţa 
degradează 

viaţa de 
familie 

 
 
 

 
   
 
Violenţa degradează viaţa de familie, activitate 

organizată  cu prilejul Zilei Internaţionale pentru 
combaterea violenţei împotriva femeilor de către 
consilierul educativ cu sprijinul consilierului şcolar. 

Au participat elevi de la clasele de liceu si profesori.  
Au fost invitaţi lucrători de la Cabinetul de consiliere 

psihologică si Centrul de Intervenţie si Consiliere pentru 
victimele violenţei domestice din cadrul Direcţiei 
generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, 
Camelia Bolfa, sef serviciu DGASP. S-au vizionat 
prezentări Power Point, scurt metraje, a avut loc o 
informare cu privire la efectele violentei asupra copilului, 
drepturile copilului, cum se poate face o sesizare cu 
privire la victimele violenţei in familie. S-au distribuit 
broşuri si pliante si s-au purtat discuţii libere. 

 
 

Întrebări fără răspuns 
 
Ø De ce "prescurtare" este un cuvânt aşa lung ? 
Ø De ce soldaţii Kamikaze purtau o cască ? 
Ø De ce se sterilizează acele cu care se fac injecţiile 

condamnaţilor la moarte ? 
Ø Care este sinonimul cuvântului  "sinonim" ? 
Ø De ce balerinele merg mereu pe vârfuri ? Nu ar fi mai 

simplu să angajeze balerine mai înalte ? 
Ø Vreau să îmi cumpăr un bumerang nou. Cum pot să 

scap de cel vechi ? 
Ø De ce localurile deschise non-stop au încuietori ? 
Ø De ce avioanele nu sunt fabricate din acelaşi material 

din care sunt făcute cutiile negre ? 
Ø Cum poate avea Donald nepoţi daca nu are fraţi sau 

surori ? 
Ø Adam avea buric? 
Ø Dacă Superman este aşa de deştept, de ce îşi ia 

chiloţii peste pantaloni ?  
Ø Când faci fotografii cu Mickey la Disneyland, omul 

din interiorul lui Mickey zâmbeşte ? 
Ø De ce nu exista mâncare de pisici cu gust de şoarece? 
Ø Daca nimic nu se lipeşte de teflon, cum e lipit 

teflonul de tigaie ? 
Ø Daca uleiul de floarea soarelui e făcut din seminţe de 

floarea soarelui cum e cu uleiul de corp? 

 
 

 
 
 
 

Violenţa ucide, ucide violenţa! 
 

La 21 septembrie 2009, clasele a X-a B si a XI-a E au 
participat la lansarea oficială a proiectului “Violenţa 
ucide, ucide violenţa”, proiect educaţional de prevenire a 
violenţei în licee, coordonat de Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Mehedinţi şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret.  

Cea de-a doua etapă a proiectului s-a derulat la 1 
octombrie 2009, când  clasele a X-a B si a XI-a E au 
participat la o campanie stradală în cadrul proiectului 
“Violenţa ucide, ucide violenţa”,  campanie ce a avut 
drept scop responsabilizarea tinerilor pentru prevenirea 
delincvenţei juvenile. Elevii au distribuit fluturaşi 
antiviolenţă concepuţi de ei şi au confecţionat o pancartă 
cu mesaj antiviolent. Elevii Colegiului Naţional 
« Gheorghe Tiţeica » au obţinut premiul I la concursul de 
mesaje care promovează non-violenţa. Ultima etapă a 
proiectului a constat în realizarea unui film de scurt 
metraj cu mesaj antiviolent. Filmuleţul nostru a fost 
realizat de către un grup de elevi de la clasele XI B şi XI 
E  şi montat de către Cristian Matei, clasa a XII E, 
câştigând locul I la concursul de filme de scurt metraj care 
s-a desfăşurat între liceele participante la proiect. 
Concursul a fost organizat de Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Mehedinţi şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret 
la  11 noiembrie 2009. 
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Dependenţi 
de libertate 
 
 
 
 

 
Libertatea derivă din speranţa omului de a fi propriul 

său stăpân şi depinde de împrejurări şi de fiecare dintre 
noi. Aşa că libertatea este acea stare către care aspirăm, 
dar care poate fi realizată pe deplin doar  în sufletul 
nostru, în spiritul nostru...Omul dependent este un 
luptător pentru că numai acela care cunoaşte gustul amar 
al sclaviei va lupta să bea din paharul libertăţii. Viaţa unui 
om se va zbate întotdeauna între aceste două noţiuni: 
libertate şi dependenţă. Vom trăi fiecare minut al 
pribegiei noastre cu impresia că o avem pe una sau că 
suntem sufocaţi de cealaltă. Dependenţa de droguri la 
adolescenţi este distructivă şi pune în pericol viaţa 
acestora. Învaţă aceasta de la mine – este povestea mea. 

 Aş vrea să mă răzbun pe viaţă, aş vrea să păcălesc 
moartea, dar tot timpul e cu un pas înaintea mea. Viaţa 
mea era simplă, dar  perfectă şi asta pentru că întotdeauna 
am considerat că frumuseţea se naşte din sublim şi 
simplitate. Aveam cei mai buni prieteni, eram un elev 
eminent, îmi doream o familie normală şi o aveam. Dar 
frumuseţea clipelor petrecute alături de cei dragi a durat 
puţin. Odată cu necazurile apărute în familie provocate de 
înstrăinarea părinţilor şi implicit despărţirea acestora, 
ceva din sufletul meu s-a schimbat, s-a mişcat, aşa cum se 
mişcă o  timidă rază de lumină în întunericul primordial. 
Încetul cu încetul m-am înstrăinat de tot ce însemna 
pentru mine familie şi prieteni, nesuportând indiferenţa 
colegilor şi mai ales a prietenilor faţă de suferinţa mea şi a 
mamei mele. Notele mele nu erau la fel ca în perioada în 
care nimic nu mă făcea să mă îngrijorez, în perioada în 
care eram fericit şi îmi doream cu ardoare să ajung 
undeva departe...pentru ca părinţii mei să fie mândri de 
mine. Dar aici nu mai era nimeni care să mă motiveze şi 
să îmi ofere încrederea în mine. 

Acum îmi doream să cunosc o lume în care aş putea să 
uit de necazuri, de teamă de a ajunge acasă şi de a o vedea 
pe mama suferind şi plângând. »Prietenii » mei cei noi 
îmi garantau că există o singură cale de a uita de tot şi de 
toate şi ştiam că această cale nu era cea mai bună metodă, 
dar ştiam că este cu siguranţă o metodă cu ajutorul căreia 
mă eliberam de suferinţa zilnică prin care treceam. Din 
auzite ştiam că drogurile pot crea dependenţă, dar nu şi în 
cazul meu. Îmi spuneam de fiecare dată că va fi ultima 
oară când consum, însă nu era aşa. Puterea de a rezista 
tentaţiei a devenit periculoasă în momentul în care a 
devenit dependenţă, sau doar obişnuinţă, când nu mai era 
vorba de a face ceva interzis, sau de a încerca ceva nou, 
pentru că acel lucru şi-a pierdut farmecul şi atracţia 
iniţială, dar nu şi puterea pe care o avea asupra celui ce nu 
vroia, sau mai ales nu putea să renunţe. Şi astfel am ajuns 

dependent de libertate, dependent...de droguri. Am crezut 
că nu am nevoie de nimeni şi că prietenul meu cel mai 
bun este drogul. Drogul era pentru mine mamă, tată, frate, 
prieten. Mă întrebam adeseori: »Ce este fericirea ?! »şi tot 
eu îmi răspundeam : »Fericirea este o stare pe care nu o 
atingi niciodată,dar în căutarea căreia poţi alerga toată 
viaţa. Eu voi fi fericit. Voi fi al soarelui, al stelei, voi 
alerga prin vene de lumină ». Părea o lume perfectă, deşi 
nu semăna deloc cu viaţa mea de dinainte… 

În cele din urmă am fost internat într-o clinică de 
dezintoxicare. Toată lumea se încredea în faptul că voi fi  
salvat, mama îşi făcea iluzii că voi scăpa de iadul acesta... 
eu, însă, eram singurul care ştia ce se va întâmpla de fapt, 
ştiam că toate demersurile sunt în zadar. După şapte luni 
petrecute în această clinică, simţeam că viaţa mea s-a 
schimbat din nou în bine, începusem să cred că pot 
redeveni cel de dinainte şi am părăsit ideea cum că totul a 
fost în zadar, aşa cum credeam la început. Mă întorceam 
acasă fericit, dornic să o iau de la capăt, sa încep o viaţă 
nouă alături de mama mea. 

Totul era perfect până când au apărut probleme la 
serviciul mamei mele, iar acestea au devenit din ce în ce 
mai grave... Simţeam că viaţa îmi dădea încă o palmă şi 
că nu voi mai putea face faţă. Îmi doream parcă din nou 
să trăiesc o clipă de fericire, acea fericire nemaiîntâlnită 
ce îţi hrăneşte tot corpul... Din păcate, într-o seară, 
întorcându-mă de la ziua unui coleg, m-am întâlnit cu 
gaşca de băieţi din cauza căreia ajunsesem pe un drum al 
pierzaniei. Ceva îmi spunea că nu ar fi trebuit să trec pe 
acea stradă, care m-a adus din nou în lumea periculoasă a 
drogurilor. Mi-aş fi dorit să găsesc în mine puterea de a 
fugi, ştiind că nu aveam să rezist tentaţiei, deşi nu mă mai 
atinsesem de droguri de un an de zile, dar situaţia în care 
mă aflam mă descuraja. Unul din băieţi s-a apropiat de 
mine, m-a bătut pe umăr şi mi-a întins discret pastila care 
urma să îmi ruineze din nou viaţa. Teama îmi încătuşa 
sufletul. Gândurile mi se topeau uşor, dar sigur în cap. Nu 
respiram... eram doar eu,am uitat de lume,de tot,de toţi... 

Mă apăsa ceva. Nu ştiu exact ce,dar ştiu că mă 
injectez cu speranţa că totul va fi la fel ca înainte. Încerc 
să ajung la mal, dar simt că e imposibil. Ceva îmi şopteşte 
că nu mă pot întoarce. Lacrimi reci îmi inundă obrazul. 
Sufleul meu devine precum noaptea, întunecat, părăsit. 
Privesc înainte cu un strop de încredere. Poate alte valuri 
mă vor purta, alte lumi voi cunoaşte, însă un lucru este 
cert : la mal nu mă mai pot întoarce... 

Ţîgă Mădălina şi Ionescu Alexandra, clasa a X-a 
Desen: Georgiana Giuroiu, clasa a XI-a 
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Valea 
Uimirii 

 
 

 
 

Asfinţise...şi în urma soarelui stins nu mai 
rămăsese decât un fum de aur pulverizat,iar cerul fără 
unde stagna ca o apă veştedă. Apusul legăna  aerul căzut 
in straturi de mătase . 

M-am aşezat la  margine de timp ca să pot privi 
cum se retrage o altă zi în cufărul vieţii. Privitul îmi crea 
o plăcere deosebită,dar dureroasă...simţeam acel aer curat 
cu tăişul de oţel al nostalgiei,acea plăcere pe care o simte 
un om nutrit din propriile vanităţi.  Am întors clepsidra şi 
mă bucur acum de trecut . Sunt pe o mare violet ce scaldă 
un ţărm înecat în incertitudine. Timpul nu îmi dă aripi aici 
,ci mă transformă într-un fir de nisip...Mă lupt cu acele 
ceasornicului pentru a umple toate tăcerile,toate golurile. 
Alunec pe o coardă de vioară neinventată încă,mă strecor 
printre pietrele tăcute,dar nu...Nu pot fi împotriva 
eternităţii!Şi mă opun... 

Vasta grădină a trecutului e o feerie copiată 
parcă dintr-o carte cu poveşti. Magia amintirilor mi se 
restituie cu toată nuanţa lor emotivă,cu toate clipele 
privilegiate. Este copilăria mea...O întrezăresc în lumina 
paradisiacă ce îi desenează pe umeri valurile acestor 
ţinuturi impregnante. A dat la o parte perdeaua încreţită 
de griji şi se arată în toată naturaleţea ei. Niciodată nu i-
am văzut chipul serafic ..mă simţeam inferioară în faţa ei. 
Aveam totuşi acel egoism ce se hrănea cu faptul că toată 
această frumuseţe e efemeră...,însă nu!Ea...copilăria mea 
şi acum radiază  în nuanţe de roşu şi portocaliu. A rămas 
la fel ,deşi figura insurgentă a adolescenţei a umbrit-o. 
Dacă aş putea aş aşeza-o printre serafimi şi 
heruvimi...doar aşa ar realiza câtă nevoie  am de acele 
momente pe care mi le oferea cu atâta candoare. 

Am descoperit o altă latură a copilăriei. Tărâmul 
prin care umblam înainte cu ochii închişi a devenit Valea 
Uimirii ,acum fiind tot mai greu să-i deschid de teamă să 
nu mă rătăcesc. Când eram tot mai sigură că ştiu aceste 
cărări  m-am lovit de duritatea necunoscutului. Realitatea 
timpului a devenit  mai sensibilă,mai grea...Pare atât de 
diferit... 

Sunt vise ce parcă le-am trăit cândva şi undeva 
,precum sunt şi lucruri vieţuite despre care mă întreb 
acum dacă n-au fost doar un vis. Suspinele amintirilor 
răsună pe fundalul unor solitudini imense. Ecoul lor 
cutremură tărâmul pe care mă aflu. Străzile pe care 
hoinăream odată nu mai suportă atingerea paşilor mei. 
Acei câţiva ani de copilărie s-au eliberat din prinsoarea 
maturităţii,ascunzându-se într-un trecut îndepărtat. 

Am nevoie uneori de o pauză,de o duminică a 
sufletului. Mă supun trecerii timpului şi înaintez pe Valea 
Uimirii. M-am aşezat pe verdele ierbii şi privesc acest 
tărâm sub o altă lumină. Răspândeşte atâta lumină şi curaj 
încât mă înfior sub atingerea unei reîntoarceri în prezent. 

Cu un descântec am deschis Porţile Văii. Am 
redevenit eu însămi. Mângâi o parte din farmecul acestei 
noi lumi. Stelele fredonează un cântec de dor pe care i-l 
dedică serenadă lumii. Cerul văduvit de undele nopţii 
trepidează la adierea uşor violentă a vântului. Florile 
desenează  inimi roşii pulsând iubire prin vene de lumină 
,inimi albastre conturate pe un cer străveziu. Printre 
crengile copacilor se ivesc sclipiri cu nume de 
înţelepciune şi speranţă. Labirintul pădurii păstrează de 
veacuri aceleaşi fericiri,bucurii ale vieţii. 

Mi-am înmuiat degetul în strălucirea 
lunii,privirea mi-am aşezat-o printre undele diafane ale 
soarelui,pentru ca sufletul să-l îmbălsămez cu parfumul 
florilor. 

Visul de neatins este azi darul  de care mă bucur. 
Am şters cu buretele uitării numele de ,,Valea  Uimirii’’ şi 
am gravat cu litere pietruite ,,Valea Statorniciei’’. 

Acum că am învăţat să pun piedică secundelor 
nu-mi rămâne decât să înregistrez cu încrâncenată 
melancolie vestigiile unei lumi demult apuse...     

Răceanu Adelina, clasa a-IX-a 
 
Un tărâm de vis 

 

V-aţi întrebat vreodată cum 
ar fi să trăim într-o lume fără 
tehnologie şi să avem un stil de 
viaţă simplu? V-aţi imaginat 
vreodată un tărâm în care să nu 
fie poluare, ură, tristeţe şi să 
existe numai natură, armonie, să 
ai în suflet dorinţa de a trăi 

fiecare clipă a vieţii tale? Eu mi-am imaginat şi regret că 
nu există, ar fi ceva pentru care merită să trăieşti. 

Acest loc ar fi cu iarbă verde care nu se usucă 
niciodată, plin de pomi înalţi şi armonioşi, cu o coroană 
verde ce te îndeamnă să te odihneşti la umbra lor,  
uitându-te la cer, un cer care te face să visezi şi să te 
rătăceşti printre nori în timp ce raze de soare îţi ating 
sufletul. În pomi păsările ciripesc, încântând până şi 
pomii, apoi luându-şi zborul le vezi cum plutesc ca nişte 
fulgi pe cer parcă chemându-te alături de ele să simţi şi tu 
plăcerea de a zbura. Râuri prin care curge o apă cristalină 
a cărei susur atât de liniştitor îmbinat cu ciripitul păsărilor 
te vrăjesc parcă să rămâi acolo pentru restul zilelor, iar în 
zilele în care soarele străluceşte puternic, râul să fie 
alinarea corpului şi sufletului tău. 

Munţii aflaţi în depărtare acoperiţi pe piscuri cu 
zăpadă albă şi pufoasă să îţi trezească dorinţa de a te 
aventura până în vârful lor. Ajungând acolo ţi se 
dezvăluie o privelişte de basm. Privind în jos vezi norii 
cum îngenunchează acum în faţa ta, iar soarele îţi 
mângâie faţa cu razele sale calde urându-ţi bun venit. 

Serile cerul să fie luminat de lună şi stele, în timp ce 
tu te bucuri cu persoanele iubite de frumuseţea lor, 
dorindu-vă ca acest moment să nu se sfârşească niciodată. 

Un astfel de loc cred că oricare dintre noi si-ar dori 
numai că nu există, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să 
trăim fiecare clipă a vieţii noastre, ci să ne bucurăm de 
viaţă încercând să ne creăm propriul nostru tărâm de vis! 

 Grecu Damian Cristian, clasa a-IX a  
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Literatura – un univers infinit 

 
  „ Eu mi-aş închipui Raiul ca pe o bibliotecă, 

nu ca pe o gradină” – Luis Borges 

Pe măsură ce au trecut anii şi lectura a început 
să fie o necesitate vitală, ca şi aerul sau apa, am devenit, 
explicabil de altfel, tot mai circumspectă. Cuvintele şi 
înşiruirea lor în propoziţii mă atrag în mod irezistibil – 
însă, cum să nu te atragă când în spatele lor palpită 
adeseori un întreg univers? – şi, de fiecare dată, cu fiecare 
nouă carte, o iau de la început. Mă îndoiesc metodic, 
precum Descartes, cuget asupra îndoielii mele şi, până la 
urmă, mă arunc în abisul paginilor albe însemnate cu 
cârlige negre, cu speranţa reînnoită că voi descoperi noi 
teorii ale sensibilităţii şi gândirii umane.  Literatura nu are 
limite. Ea doar îţi dă avântul. Zborul ţi-l controlezi singur. 
Pentru o clipă, ea te sprijină în a uita de cotidian, de 
monotonia infinită în abisul căreia suntem cufundaţi. Tot 
ea îmi îndrumă paşii spre altă lume, mă ia, mă poartă, 
aprig mă loveşte de stânci. 

Mă ucide, mă face să iubesc, dar orice ar fi şi ar 
face, ea este în mine. Îmi dictează pulsaţiile inimii, îmi 
clocoteşte în sânge – literatura şi totodată lectura oferă 
iluzii şi arată drumuri. Pentru un desuet negustor de 
cuvinte, adică pentru scriitor, transcrierea unui gând, 
adeseori a unei întregi concepţii în câteva cuvinte, 
seamănă cu explozia unei săgeţi din corzile unui arc în 
care s-a acumulat întreaga energie a arcaşului. Adevăratul 
scriitor, mai ales cum îl cere nesăţioasa noastră epocă, nu 
poate decât să se dăruiască în întregime, să se lase 
stăpânit de această devorantă pasiune. 

De fapt, literatura nu cunoaşte „al meu”, „al tău”, 
este „a tuturor”! Ţine de modul în care este privită. 
Literatura este ca o amintire rămasă în străfundul fiinţei, 
care omoară orice simţire de fiecare dată când realitatea 
încearcă să trăiască. Dacă în realitate porneşti ca un Ulise, 
în literatură poţi să sfârşeşti ca un „adolescent miop”, 
condamnat de primul său crez. 

Ca să ajungi să înţelegi literatura, trebuie să te 
laşi purtat de realitate, sentimente, gânduri, confuzie, 
bătăi de inimă. Ca o fiinţă mitologică, literatura este 
pentru cei ce cred. Cred în puterea cuvântului, în 
realitatea gândirii, în simţămintele studiului interior. Într-
o lume neînţeleasă, lectura este refugiul perfect. Alerg 
spre ea, o cuprind, o sorb şi nu mă mai satur... E parte din 
mine, dar încă nu o simt... Îmi înţelege glasul, îi ascult 
paşii... Mă poartă, mă duce, mă cuprinde... Mă mistuie, 
mă iubeşte, mă guvernează... 

Şi totuşi, cu toate astea,  ne întrebăm: de ce 
literatura?, de ce lectura? Pentru că numai în cercul ei 
nesfârşit, dimensiunea capătă valori incomensurabile, 
inefabilul devine un mister augmentat, precum în 
cunoaşterea luciferică... Practic, literatura anulează tot 
universul exterior conferind starea de pierdere în vidul 
absolut al Cuvântului. 

Literatura nu e o dimensiune, ci un univers în 
univers, precum păpuşile Matrioşka – un infinit mereu 
recreat, mereu aşteptat, mereu căutat, prin simpla 
deschidere a unei pagini ... 

Ionescu Alexandra, clasa a X-a 

 
 

Fluture 
venit din 
amintire 

 
 
 

 
Stau pe marginea lacului 
Stau pe petala macului, 

De sub pomul plin de fericire 
Sunt un fluture venit din amintire. 

Pentru vară am venit 
Sa sărut 

Obrajii florilor, 
Şi frunzele pomilor. 
După soare am venit 

Dar m-am rătăcit 
Albinuţele mi-au făcut cu ochiul 

Şi mi-au arătat locul, 
Unde stau acum 

Şi îmi aştept in drum 
Surorile şi fraţii 

Pe care nu i-am văzut  
De când m-am pierdut. 
Stau si aştept in zadar 

Dar ar fi un dar 
Daca ar apărea,  

În calea mea 
 

 
 

Timpuri neprevăzute 
 

Tresar uşor, 
Un vânt mă bate,îl iau din zbor. 

Se presară în minte 
Şiruri de cuvinte 

Zâmbesc, 
Gândesc... 

Se schimbă lumea,sunt alte timpuri, 
Cele vechi sunt închise,blocate în gânduri. 

S-au scris istorii... 
În susurul timpurilor,au rămas memorii 

Înceţoşate,uitate de lume, 
Nimeni nu mai calcă acele urme... 

Gândesc,privesc doar înainte 
Lăsându-se purtaţi de ale mediei cuvinte 

Ce ne doboară,ne omoară cultura, 
Celor conştienţi le alimentează ura. 

Eşti furios, 
Neputincios 

Să spui un cuvânt, 
Să pui la punct. 

Adelina Arvat, clasa a-XII-a  
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Parodie 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Personaje 
 Goe – îmbrăcat foarte colorat, este mereu agitat 
 Pietro şi Alta – îmbrăcaţi potrivit epocii lor, sunt 

mereu solemni, superiori 
 Iona – pescar, priveşte mereu în gol, nu pare să audă 

ce se întâmplă în jurul lui 
 Cetăţeanul Turmentat – no comment 
  
[Scena prezintă o serie de scaune goale. În stânga stau 

îngheţaţi (nemişcaţi) Alta şi Pietro, iar în dreapta Iona şi 
Cetăţeanul Turmentat. Goe intră pe scenă]  

 
Goe: Mam’mare de ce nu mai vine?! Eu vreau să vie! 

[Goe se învârte agitat. Se duce la Alta şi Pietro]: Ce 
caraghioşi sunt ăştia… dacă i-ar vedea Mamiţa, m-ar 
costuma şi pe mine aşa. 

[Goe trage de cămaşa lui Pietro, moment în care Alta 
şi Pietro dezgheaţă] 

Pietro: Imatur! 
Alta: Pietro, fii brav, fii superb! 

Pietro: Lângă tine se trăieşte plăcut şi se gândeşte uşor, 
chiar când îmi stai alături fără să spui o vorbă. 

Alta: Nu, eu sunt cea câştigată, tu m-ai învăţat să văd 
lucrurile pe care înainte nu le vedeam. 

[Goe se întoarce, în timp ce Alta şi Pietro îngheaţă. 
Goe ia ziarul din mâna cetăţeanului turmentat, îl 
răsfoieşte şi îl pune la loc. Atunci Cetăţeanul Turmentat 
dezgheaţă] 

 Cetăţeanul Turmentat: Eu cu cine votez? 
Goe: Ce treabă ai tu, urâtule? 
Cetăţeanul Turmentat: Nu striga, că ameţesc! 

Iona: [Dezgheaţă]: Să se termine odată cu gălăgia de 
pe mare. Ţip eu, ţipi tu, ţipă celălalt… zgomotele s-adună. 
Fiecare să-şi vadă de trebuşoara lui… Să privească în 
cercul său… 

[Cetăţeanul Turmentat bea din sticlă] 
Goe: Da’ ce burtă ai, neneaaaa… 
Iona: Burţile! Nimic, decât un şir nesfârşit de burţi! 

[Sfârtecă aerul cu un cuţit] 
Cetăţeanul Turmentat: Şi mi se mai spune mie 

turmentat… 
[Goe se întoarce, iar Cetăţeanul Turmentat şi Iona 

îngheaţă. Goe se agită printre ei, apoi se aşează în scaunul 
din mijloc. în acest moment, toţi ceilalţi dezgheaţă, se 
plimbă pierduţi şi murmură obsesiile lor: Cetăţeanul 
Turmentat - “eu cu cine votez?”, Iona- “burţile”, Alta şi 
Pietro-“Pietro/ Alta”] 

Cetăţeanul Turmentat: N-auziţi…?! Soneria!... 
opriţi soneria! 

Goe: [Agitat]: Mam’mare , Mamiţa,… unde sunt? Le-
a văzut cineva? 

Alta: [Melancolică]: S-au pierdut în mulţime… 
Iona: Care mulţime? Sunt singur… [Pauză 

îndelungată]… ne naştem şi murim singuri. Restul e 
iluzie. 

Cetăţeanul Turmentat: [Ia ziarul şi citeşte]: 
Atenţiune naţiune! Comitetul ţentral al soţietăţii “Iluzia” 
are onoraţiunea de a vă enveta la grandul eveniment în 
care Preţedintele – Şef şi Bătrâna sa soţie vor dezvălui 
mesajul mesajului căruia şi-a dedecat întreaga vieţuire şi 
prin care va da o lecţie întregii omeniri. 

Goe: Minţi! Nu vreau lecţii! Mam’mare nu m-ar fi 
adus niciodată aici! [Mândru/visător]:Eu merg la 
Bucureşti, să mă plimb pe bulivar, să văd marinerii… Nu 
vreau aici la nicio lecţie! [Ia ziarul şi îl rupe] 

Pietro: Dar unde suntem?… De ce suntem? 
Goe: Spre Bucureşti! 
Alta: Veneţia… 
Pietro: [Privind visător spre Alta]: Paris… 
Iona: Nu…! O nadă, un peşte! 
Pietro: [Spre Iona, şocat]: De când?! 
Iona: Mereu. 
Cetăţeanul Turmentat: [Revoltat]: Niciodată! 
[Intră regele (invizibil), personajele se ridică, îşi dau 

jos şepcile sau pălăriile şi îl urmăresc cu privirea până ce 
traversează scena, şoptind speriate “regele, regele”]  

Alta: Ce alură grandioasă! 
Goe: Da’ ce te-apucă tanti? Cum să fie miRoşul 

grandios? 
Iona: Miros?... Mie îmi miroase a peşte. 
Pietro: Miroase a depravare! 
Cetăţeanul Turmentat: Ha? E meRoşul meu 

naturelle. 
Goe: Vedeţi că sunteţi proşti amântrei? Nu miroase 

nici a depravare, nici a peşte… miroase a ciucalată! Că 
doar deh!… n-a învăţat toată lumea carte ca mine… 

Alta, Pietro, Cetăţeanul Turmentat: Taci, copile! 
Iona: [visător]: Copil… Când eram copil, visam mări, 

oceane!... Acum sunt doar bălţi,… noroaie… [Spre Goe]: 
Dar tu? Tu visezi? Tu ce visezi? 

Goe: Ciucalată! Multă, multă ciucalată! 
Pietro: Îmi amintesc, visam atunci să avem o lume a 

noastră, sa fim doar tu şi eu, doar noi şi timpul… 
crezusem că marea e tot ce e mai frumos pe lume... Acum 
ştiu că este ceva deasupra mării, pentru că are în ea esenţa 
mării, cum are în ea esenţa întregii creaţii… 

Alta: Şi totuşi, marea mi te-a luat de atâtea ori şi ştiu 
că mi te va lua din nou. Eram mândră să fiu lângă tine, că 
eram puţin amestecată în gândirea şi în planurile tale. 
Priveam ore în şir pe fereastră, înnebunită de gândul că s-
ar putea să nu te mai întorci. 

Iona: Uneori mă uit pe fereastră… şi zâmbesc aşa, 
fără motiv…  

Goe: [arătând spre fereastră, supărat]: Tanti Miţa mi-a 
spus că nu pot să zbor… ei de ce au voie?! 

Alta: O, nu! Se aruncă… Pietro, fă ceva! 
Cetăţeanul Turmentat: Tocmai acum… în pragul 

alegerilor… 
Iona: Alteori sunt vesel… vesel de tot. [râde] 
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Toţi în afară de Iona: Şhhh! 
[Timp de 5 secunde personajele se uită la un punct fix, 

din spatele spectatorilor, ascultând în linişte în timp ce 
oratorul (invizibil) “vorbeşte”] 

Goe:   Hai să-l luam şi pe el la Bucureşti, ca să nu mai 
rămâie repetent! 

Cetăţeanul Turmentat: Ăsta e tot mesajul? Îl şteam 
deja. [Bolboroseşte nişte consoane] 

Iona: De când aud cuvinte fără şir, simt că-mi 
recuperez ani frumoşi din viaţă… 

Pietro: [spre orator]: Mintea lui este anemiată şi 
funcţionează numai la suprafaţă. 

Alta: Dezgustătoare comédie! 
Goe: Adioa aapa? Unde pleacă apa? Pleacă şi 

marinerii? Nu vreau să murim de sete!!! 
Cetăţeanul Turmentat: [Se ridică în picioare şi înalţă 

sticla]: Apa poate sa plece. Vinul să rămană! [Cade la loc 
pe scaun şi adoarme, lăsând capul în jos] 

Pietro: Nu mai rămâne nimic. 
Alta: S-a sfârşit totul… 
Iona: S-a sfârşit şi drăcia aia frumoasă, şi minunată, şi 

nenorocită şi caraghioasă formată din ani pe care am trăit-
o eu? [Pauză scurtă] Totul rămâne în urmă… ca o poveste 
demult uitată… 

Goe: Poveste? Vreau şi eu poveste!!! 
Alta: Ce ştii tu despre poveşti? 
Goe: [Serios]: Ştiu! 
Pietro: Nu ştii nimic! 
Goe: Ştiu ceva ce tu nu ştii! 
Pietro: Imposibil! 
Goe: DA?! Ştiu că asta iubeşte pe Cellino. 
Cetăţeanul Turmentat:[se trezeşte]: Care asta? Nu 

era Alta? 
Pietro: [depărtându-se de ea]: Acum e ca oricare alta. 
Alta: Dar Pietro… 
Pietro: Dragostea e o preferinţă exclusivă, sau nu mai 

e nimic. 
Iona: Aşa şi marea… Oricând se poate isca o furtună. 
Alta: De ce spui tocmai tu asta? când oricum o să 

alegi calea cea mai uşoară, moartea… 
Iona: …De ce trebuie să se culce toţi oamenii la 

sfârşitul vieţii? 
[Toţi adorm, lăsându-şi capul în jos şi rămân 

nemişcaţi] 
Cetăţeanul Turmentat: [se ridică]: Şi totuşi… eu cu 

cine votez? 
Cucerzan Melania, clasa a XII-a  

Duda Alina, clasa a XII-a  
Petruţ Andreea, clasa a XII-a 

Rădoi Ana-Maria, clasa a XII-a  
Viaşu Gina, clasa a XII-a 

 
 

Desene: Giuroiu Georgiana,  
clasa a XI-a  

 

 
Obiceiuri 

 
v Pe la 1500, în Anglia, nunţile aveau loc în general în 

luna iunie, pentru că singura baie din an se făcea în 
luna mai şi în prima lună a verii viitorii soţi încă 
miroseau acceptabil. Oricum, corpul era deja îmbibat 
de miresmele transpiraţiei şi ca să mascheze cât de 
cât miRoşul neplăcut, miresele purtau în braţe un 
buchet de flori (de aici a rămas obiceiul buchetului 
purtat de mireasa!). 
Cada era un butoi mare, plin cu apă caldă. Stăpânul 
casei avea privilegiul de a se îmbăia primul, în apa 
curată. În aceeaşi apă urmau la spălat, rând pe rând, 
fiii şi restul persoanelor de sex masculin din familie. 
Apoi venea rândul femeilor şi, la sfârşit, al copiilor, 
în ordinea descrescătoare a vârstei. În final, apa era 
atât de murdară, încât puteai pierde un bebeluş prin 
ea. De atunci datează la britanici vorba: Nu arunca 
pruncul odată cu apa în care te-ai spălat. Regina 
Elisabeta I a Angliei a rămas celebră şi prin 
următoarea declaraţie: Fie că e nevoie sau nu, eu o 
dată la trei luni mă spăl! 

v Teritoriul Angliei este locuit de mulţi ani, aşa că la 
începutul secolului al XVI-lea a început să fie criză 
de locuri de veci. Soluţia a fost scoaterea sicrielor 
mai vechi, depunerea osemintelor în nişte depozite şi 
refolosirea spaţiului pentru un mort "proaspăt". La 
deschiderea vechilor sicrie s-a constatat că unul din 
25 era zgâriat de unghii pe interior. Dându-şi seama 
că unii semeni de-ai lor au fost îngropaţi de vii, 
englezii au inventat un mecanism de salvare a celor 
îngropaţi de vii. De mâna "mortului" era legată o 
sfoară, care, printr-o gaură în sicriu, era legată la un 
clopoţel, montat lângă mormânt. Patrulele din cimitir 
supravegheau clopoţeii. De aici vine vorba "saved by 
the bell" ("salvat de clopoţel") 

v În Anglia pe la 1500, pentru băut rachiu erau folosite 
ceşti din plumb. Combinaţia alcool-plumb fiind atât 
de toxica îi scotea pe mulţi din uz pentru câteva zile. 
Chefliii găsiţi întinşi pe marginea drumului erau 
consideraţi morţi şi pregătiţi pentru înmormântare. 
Înainte însă de a fi îngropaţi li se mai dădea o şansă - 
erau aşezaţi pe masa din bucătărie timp de câteva 
zile. Aşteptând ca "mortul" să-şi revină - ceea ce se 
întâmpla de multe ori - rudele şi prietenii mâncau şi 
beau în jurul mesei. Aşa a apărut obiceiul 
priveghiului. 

v În Anglia secolului al XV-lea acoperişul casei era 
singurul loc în care animalele se puteau adăposti de 
frig, drept pentru care câinii, pisicile şi alte vietăţi 
mai mici (şoareci, gândaci etc.) se cuibăreau în paiele 
care acopereau casa. Când ploua, paiele deveneau 
alunecoase şi animalele cădeau uneori direct peste 
oameni. În acea perioadă a apărut zicala "Plouă cu 
pisici şi câini".Adăpostirea animalelor în acoperiş a 
fost şi motivul pentru care s-a inventat baldachinul. 
Insecte sau diverse materii fecale puteau murdări 
aşternutul la orice oră. Cineva a avut geniala idee de 
a întinde deasupra patului un cearşaf, pentru 
protecţie. 
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Ziua îndrăgostiţilor 

 
 
 
 

„Iubirea este arhitectul 
universului”’ 

 
 
 

 
 

Sărbătoarea  de  Dragobete este  considerată 
sărbătoarea  iubirii sau ziua Sfântului    Valentin. 
 Probabil că 24 februarie însemna pentru omul arhaic 
începutul primăverii, ziua când natura  se  trezeşte, ursul  
iese din bârlog,  păsările  îşi  caută  cuiburi, iar omul 
trebuia să  participe şi el  la bucuria naturii. 
Ziua îndrăgostiţilor în Lume 

În Ţara Galilor mulţi  oameni  sărbătoresc pe 25 
ianuarie în loc de 14 februarie. Ziua comemorează pe Sf. 
Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiţilor galezi. 

În Franţa  o ţară  tradiţional  catolică, 
Valentine's  Day este  cunoscut  simplu  drept Sfântul 
Valentin şi este sărbătorită ca în restul ţărilor occidentale.  

În Turcia, Valentine's day este numai Sfântul 
Gregor care se traduce în Ziua Inimilor Dragi/Dulci 

În Danemarca şi Norvegia 14  februarie  este  
cunoscut ca  Valentinsdag.  Nu este sărbătorită pe o  scară 
largă , dar mulţi  oameni îşi fac timp pentru  a îl  petrece  
într-un mod romantic cu partenerul de viaţa sau trimit o 
felicitare unei iubiri secrete. 

 În Brazilia, ziua  înamoraţilor sau ziua 
iubitului/iubitei este sărbătorită pe 12 iunie, când cuplurile 
îşi dau cadouri cum ar fi: ciocolată,  felicitări si de obicei  
un buchet de flori 

În Columbia, Ziua iubirii  şi a prieteniei  este 
sărbătorită în a treia  vineri si sâmbătă din septembrie, 
datorită scopurilor comerciale. În această tară, prietenul 
secret este o tradiţie foarte populară, care presupune 
desemnarea fiecărui participant un destinatar a unui 
cadou. 

 În Suedia este numită “Ziua inimilor”. Nu este o 
sărbătoare oficială. 

 În Slovenia un proverb spune ca Sfântul 
Valentin aduce cheile rădăcinilor, aşa că pe 14 februarie 
plantele şi florile încep să crească. Ziua îndrăgostiţilor a 
fost sărbătorită ca ziua în care încep lucrările în vii şi pe 
câmpuri. Este de asemenea spus că păsările se căsătoresc 
în această  zi. Cu siguranţă, numai de  curând  este 
sărbătorită ca  Ziua iubirii. Ziua iubirii este tradiţional 12 
martie, ziua Sf. Gregor. 
 

“Dragostea ii face pe oameni să se simtă egali” - F. M. 
Dostoievski 

Irimia Laura, clasa XI-a 
 

 
Sunt îndrăgostită de zâmbetul 

tău! 
 

A fi  îndrăgostit este o stare de magie, o explozie de 
energie vitală, o exaltare a sensibilităţii; totul este intens, 
trăit cu intensitate  maximă; ai senzaţia ca eşti mai viu ca 
niciodată, totul în jur este bun, vesel, uşor, armonios. 

Când sunt într-o asemenea stare, oamenii ajung să se 
depăşească pe ei înşişi: sunt mai deschişi, mai receptivi, 
mai împăciuitori, nu doar faţă de persoana iubită, ci şi faţă 
de întreaga lume, cu alte cuvinte fericirea lor este imensă 
şi se transformă în euforie. 

Cei doi îndrăgostiţi sunt de nedespărţit: fac totul 
împreună, descoperă totul, împărtăşesc trăirile, emoţiile, 
evenimentele, visele, proiectele. Aceştia nu se mai 
gândesc decât cum să-i facă plăcere celuilalt: este atent, 
precaut, se mulează după gusturile lui, trăieşte emoţiile 
acestuia şi chiar aderă la ideile lui. 

Îndrăgostiţii nu se mai satură de a fi alături, de a fi în 
contact, orice ar face. În starea de îndrăgostire, fiecare 
copiază atitudinile, gândurile, limbajul celuilalt, adoptă 
polii acestuia de interes şi îi satisface şi cele mai mici 
rugăminţi. A te îndrăgosti înseamnă să trăieşti această 
revoluţie a bucuriei pe care o reprezintă starea de 
îndrăgostire. Cu simţurile exaltate, spiritual iluminat, 
trăieşti impresia că te naşti din nou. Această rază de soare 
asupra vieţii noastre este fericirea. Mergem spre iubire, 
mergem spre celălalt plini de speranţă şi primim multă 
iubire şi fericire, visul nostru îndeplinindu-se! 

Ghighilicea Maria-Amalia, 
clasa XI-a 

 
 
 

 
Pustiu 

 
 
 

 
Ca o stradă goală....aşa este sufletul meu. 

Rănit şi pustiu 
Fără amintiri 

Doar plin de dezamăgiri 
E ca o gară 

Fără călători 
Ca o pară amară 
Şi plină de durere 

E plin doar de tăcere. 
Toată lumea trece prin el 
Şi de fiecare dată ia din el 

Cele mai frumoase amintiri 
Cu primele mele iubiri 

Toţi l-au rănit 
Şi nu s-au gândit 

Cât de mult m-a durut 

Grădinaru Roxana, clasa IX-a 
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Robotul M-35 
Turbo Fighter 
 
  

Era o zi superbă de vară. Andrei stătea în casă şi se 
uita la televizor. Deodată intră în casă ca o tornadă fratele 
său George şi îi zice: 

-Maaaamă frate,trebuie să vezi asta! E cea mai tare 
invenţie făcută vreodată. 

-Pe bune, zice Andrei plictisit. Ce invenţie? 
-Stai să îţi dau articolul!  
-Ia dă-mi să vad! 
Şi Andrei începe să citească în gând: 
“Vă prezentăm noul nostru robot de luptă M-35 Turbo 

Fighter! Acest robot de luptă a fost creat în scopul de a 
apăra ţara dumneavoastră. Niciodată în istoria omenirii nu 
s-a mai întâlnit o asemenea maşinărie de luptă. Robotul 
M-35 Turbo Fighter echipat cu lasere capabile să treacă 
printr-un strat gros de oţel de 80 mm, rachete cu senzori 
capabile să distrugă orice ţintă aflată în mişcare, senzori 
de căldură pentru a detecta inamicii, turbo jeturi oferindu-
i robotului nostru ultra modern abilitatea de a zbura, 
robotul prezintă şi un program care îl face să ştie să lupte 
în stil Kung-Fu,echipat cu o mitralieră de statură 
medie,dar foarte eficientă  împotriva soldaţilor. Toate 
acestea într-un singur robot la preţul de numai 9.999.999 
de dolari. De ce să vă lăsaţi ţara apărată de soldaţi când 
doar un singur robot poate face ce nu pot face soldaţii ţării 
dumneavoastră. Vă rugăm să ţineţi cont că această 
maşinărie nu poate fi cumpărată decât de către stat.” 

-Ei? Ce zici ? Super,nu? 
-Sincer? 
-Da, sincer! 
-Naşpa! 
-Cee ?! Nu îţi place că are lasere capabile să treacă 

printr-un strat gros de oţel de 80 mm?! 
-Mmmm…nu prea. 
-Măi! Tu şti ce sunt laserele? 
-Paiiii…da ştiu. 
-Eu nu cred. Lasă ca îţi zic eu. Laserele sunt armele 

care fac tiu-tiu! Şi gata, ţinta nu mai e! 
-Interesant, zice Andrei. 
-Doar atât? Interesant? Ce zici de rachetele cu senzori 

de mişcare? 
-Mmmm…cred că ele mai merg. 
-Rachetele sunt capabile să distrugă o ţintă aflată în 

mişcare cu alte cuvinte o urmăreşte şi după ce o ajunge 
din urma….BUM!! Gata cu ţinta! Înţelegi? Gata,adio,the 
end!Ce zici de programul Kung-Fu? Recunoaşte că e 
super tare! 

-Da recunosc, e destul de bun. 
-Şti ce face programul Kung-Fu,nu? 
-Da … 
-Lasă că îţi spun. Programul Kung-Fu îl face să se 

bată în stil mare adică…Kung-Fu.HUAAA IAAA!!! 
HAAA SITACHI!! Şi gata! 

-Ţie doar chestiile astea de luptă îţi plac? 

-Da şi e mişto ca îl poţi cumpăra! 
-Băi, Einstein! Nu tu îl poţi cumpăra ci statul o poate 

face! Tu nu vezi că nu ai număr de telefon la care să poţi 
comanda şi mai şi scrie că doar de stat poate fi cumpărat? 

-Păi ba da…zice Andrei trist. Şi atunci de ce l-au mai 
pus în revista! Ia! Ce mai spui! HA! Te-am prins! 
Ca să ştie lumea în ce stagiu a ajuns tehnologia. De aia! 

-Mersi frate! Eu care îmi pusesem speranţe că poate e 
pe piaţă. 

-Eu înţeleg că îţi plac, dar totuşi, nu mai fi aşa de 
obsedat de maşinăriile astea. 

-Da, frate! Ai dreptate! Nu o să mai fiu. Acum o să 
trec la maşini de curse! IAUUUUU IAUUU! Frână ca 
intrăm în stâlp! Aaaaa să îţi arăt maşina asta! E super 
rapidă! 

-Nuu iar!!! 
Grecu Damian Cristian, clasa a IX-a 

 
 
 

Şi cuvintele îşi au rostul lor 
 
 

Cubul magic 
 

Se dau grupele de litere: 
 
A C E I L N U 
A C E I I R T 
A I L M N O T 
E E I I I M S 
A A C E N S ? 
A E I I N O ? 
A A A C E T T 
 
 Să se depună toate cele 7 grupe de litere în cuvinte, 
folosind toate literele, care să acopere pătratul de mai 
jos. Nu se ține cont de adiacente. Semnul  întrebării ține 
loc de orice literă. Fiecare cuvânt de pe orizontala se 
regăsește și pe verticală. Succes! 
 
       
       
       
       
       
       
       
 

 
Mulţimi 

 
Se dau 24 de litere: A A A B B C E E E I I I I I J M M 

N P R T S V Z. Să împart literele în patru mulţimi: 3 cu 
câte 7 litere şi una de 3 litere. Din fiecare dintre cele 3 
mulţimi să se formeze un cuvânt cu 7 litere. 

O soluţie: CRAMPEI  BAJBAIM VIENEZI 
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Jurnalul unei idile 
 
 
 
 
 

 
Joi ,11 martie 2010 , ora 22:25 

....Aş vrea ceva şi nu ştiu ce . Aş vrea să mai pot 
plânge,dar ochii-mi nu sunt acum decât un nisip mişcător 
în care mă înec,geană cu geană . Desenez în gol un tablou 
trist în care mă regăsesc aşteptând . Caut acel ceva care 
să-mi confirme că totul nu este decât o nostalgie 
adolescentină care se va transforma mâine doar într-o 
amintire...într-o  imagine vagă ce-a fost cândva o realitate 
cruntă .  

 Respir durerea prin toţi porii,iar gustul înţepător al 
singurătăţii mi-a încleştat deja buzele . Privesc...şi asta  
îmi creează o plăcere adâncă,dar sfâşietoare ... 

Simt plăcerea omului care ştie că fântâna până la care 
s-a târât e otrăvită şi totuşi,se apleacă şi bea apa divină .  

Cu ochii împăienjeniţi îmi fac un portret într-o oglindă 
spartă . Sunt alcătuită din mii de frânturi de 
gânduri,emoţii şi panici. E ca şi cum îmi privesc inima 
într-un ochi de geam . Simt că mă descompun bucată cu 
bucată ...încerc să ţip,dar vocea sufletului îmi e atât de 
răguşită încât nici zeii n-ar putea s-audă zadarnica 
strigare. Orice pas spre un drum numit speranţă devine o 
urmă râncedă de melancolie .  

Fie ca sufletul tău să nu verse niciodată lacrimi atât de 
fierbinţi ,de amarnice, de apăsătoare cum vărs eu acum,să 
nu înalţi niciodată către Ceruri rugăciuni atât de 
deznădăjduite şi pline de suferinţă cum rostesc în acest 
ceas buzele mele! 

Tot ce scriu acum nu este decât o altă pagină pe care 
mâine o s-o răsfoiesc fără să-i mai citesc conţinutul . 
Timpul meu se scurge odată cu rândurile umplute de 
tristeţe . O lacrimă abia stoarsă din ochiul văduvit se 
prăbuşeşte pe foaia şifonată de mâinile-mi tremurânde 
omorându-mi,vicleană,câte-un cuvânt . Degetele amorţite 
renunţă la îmbrăţişarea stiloului şi se aşează resemnate 
sub cap aşteptând ca eu să adorm .  

Vineri , 12 martie 2010 ,ora 21:10 
Un capitol nou într-un jurnal e ca o nouă scenă într-o 

piesă de teatru.    
Ziua de azi nu a lăsat liberă nicio secundă prin care să 

se mai perinde tristeţea. 
Lucrarea la matematică,ce-i drept,mi-a cam secătuit 

forţele,însă mi-am găsit putere până la cea de-a patra oră 
ca să-mi pot prezenta eseul la istorie . Egiptul Antic m-a 
fascinat atât de mult , încât timpul acordat nu a fost 
îngăduitor cu mine , aşa că a refuzat să mă ajute să 
epuizez tot ce-mi propusesem . 

Plimbarea pe care am făcut-o azi prin parc a reuşit 
oarecum să estompeze oboseala şi să mă determine să 
privesc cu mai mult optimism următoarele două zile de 
relaxare . Plăpândele  raze de soare m-au făcut să uit de 
dimineaţa agitată . 

Seara mi-am permis timp de o oră să-mi răsfăţ sufletul 
cu o carte de Mircea Eliade. Într-un târziu,din cauza 
oboselii care îşi pusese amprenta pe nervii ochilor mei,am 
încetat să mai ascult destăinuirile lui Allan, amânând 
confesiunea pentru o altă zi. 

Luni , 15 martie 2010 , ora 21:45 
Jurnalule dragă,...Ziua asta-i Himalaya fericirilor!Pe 

de-o parte-mi pare bine că aştepţi tăcut să-ţi povestesc şi 
nu mă copleşeşti cu întrebări obsedante. Cred că bănuieşti 
şi tu acum cine a reuşit să dea o licărire de lumină acestei 
zile. Ţii minte că până alaltăieri fusesem prada unui 
sentiment dezolant?Şi uite-mă acum cât sunt de fericită ! 
Pentru asta,te rog,păstrează-mi ceva mai multe rânduri ca 
data trecută,căci am ceva de scris .  

  Intrasem grăbită în curtea liceului când,deodată,fără 
să-mi dau seama,ochii-mi se fixaseră asupra acelui chip 
de marmură ce reuşise,cu o enervantă uşurinţă să-mi 
grăbească şi de această dată bătăile inimii. Îl 
recunoscusem imediat amintindu-mi de trăsăturile 
simetrice ale feţei ce-mi acaparaseră privirea şi la cercul 
de română când,cu o voce caldă,distinsă îşi citea lucrarea. 
Mă uitam lung la făptura lui căutând s-o cuprind cu toate 
mijloacele percepţiei. Nu mi-am putut controla pleoapele 
care se ridicau pentru ca irisul să surprindă o imagine pe 
care s-o păstreze pe retină cu teama că s-ar putea imprima 
şi-n suflet .  

Însă farmecul lui,după câte înţelegeam eu atunci,nu 
stătea în tinereţea trupului său, ci în voiciunea minţii. Mi 
se restitui în minte imaginea când,cu o remarcabilă 
nonşalanţă se ridicase pentru a-şi citi compoziţia artistică. 
Avusesem de făcut o compunere în care să ne descriem pe 
noi înşine,aşa că mi-am potrivit bine scaunul pentru a-l 
putea contempla. Cuvintele parcă treceau pe lângă 
mine,căci însăşi prezenţa lui îmi capta toată atenţia. 
Atunci, aflată la câţiva metri de El părea un om 
imperturbabil, dar ceva mă frământa să cred că nu este 
decât un visător incurabil. Privirea îl dădea de gol,deşi 
traiectoria şi-o schimba ori de câte ori ne intersectam. 
Simţea că îl analizez şi nu schiţa niciun gest ce m-ar 
împiedica. 

Am trecut pe lângă El,ascunzându-mi chipul sub o 
glugă şi implorându-mi ochii să nu cedeze acestei chemări 
de a-l privi măcar pentru o clipă. M-am împiedicat căci 
îmi era peste puteri să mă prefac că este doar o 
nălucă...M-a văzut,dar a tăcut. 

Restul zilei nu am făcut decât să restitui cele 
întâmplate în această dimineaţă. Simţeam cum fericirea 
îmi mângâie cald ceafa şi reveria nu-mi era întreruptă 
decât de strigările mamei de a veni la masă sau de vreo 
piatră de care-mi suceam piciorul. 

Stau. Plec. Vin. Râd. Aştept în continuare. Stau,stau. 
Plec şi vin. Starea asta a ţinut până seara,dar nuanţa 
emotivă a acestei întâmplări tot nu s-a slăbit. Lăsându-mă 
pe aripa visului,mă vedeam deja ajunsă scriitoare 
celebră,dând autografe într-o librărie miilor de cititori 
care mă aclamau...şi printre ei,iată,îl văd pe El...Trăiască 
imaginaţia! 

„Însă ce tânăr de vârsta mea îţi închipui că m-ar putea 
iubi pe mine aşa cum sunt?Sunt foarte capricioasă,vreau 
să fiu liberă. […] Eu am un temperament nefericit:mă 
plictisesc repede,sufăr când sunt contrariată.” 



~~◦◦~~◦◦~~CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  ““GGhheeoorrgghhee  ŢŢiiţţeeiiccaa””  ~~◦◦~~◦◦~~  

35 

   „Otilia sunt eu , Otilia e eroina mea lirică” spunea 
George Călinescu. „Şi a mea” răspund în gând cu 
nonşalanţa oricărei adolescente cu înclinaţii artistice. 

Marţi , 16 martie 2010 , ora 20:50       
În dimineaţa asta m-am trezit mai bine dispusă ca 

niciodată. În drum spre liceu îl văd pe trecerea de 
pietoni…E El?!Imposibil!Cuvântul mi se rostogoleşte 
prin minte,urlând să fie rostit. Simţeam nevoia să mai 
privesc o dată,doar ca să fiu sigură că nu mă înşel. Dar 
nu…aceiaşi pantofi sport,aceeaşi jachetă,acelaşi zâmbet 
în colţul gurii mă făcură să tresar. Aveam impresia că toţi 
trecătorii se uită la mine acuzator din cauza inimii ce 
bătea din ce în ce mai asurzitor. M-am îmbujorat fără să-
mi dau seama şi am grăbit pasul făcându-mă nevăzută 
prin mulţime. Vroiam să dau înapoi,crezând că nu mai pot 
stăpâni această pasiune,dar de fiecare dată când 
încercam,jocul reîncepea. Mă tulbura prezenţa lui,însă 
nu…nu eram îndrăgostită!Cel puţin asta vroiam eu să 
cred… 

Am adormit devreme,căci mâine avea să fie cercul de 
română la care trebuia să prezint o creaţie originală pe 
tema iubirii. Întâmplare sau destin prestabilit?! 

Miercuri , 17 martie 2010 , 18:40 
1,2,3,...,24,25,26,...,40,41,42...respiram şi număram 

secundele care  mai rămăseseră până să-mi citesc 
compunerea. Toate sunetele veneau...şi plecau...şi 
reveneau. 

Simţeam că ceva mă sufocă,îmi tăia răsuflarea...viteza 
sângelui îmi provoca furnicături în tot corpul,iar inima 
nu-şi mai stăpânea freamătele. Beam un pahar cu apă 
crezând că nodul din gât îmi va dispărea,dar mă înşelam. 
Îmi strângeam degetele  

într-un pumn şi strângeam,dar băgam de seamă că 
emoţiile încă mai erau şi se bucurau de fiecare părticică 
din mine pe care puneau stăpânire. 

 L-am văzut şi pe El...al doilea scaun de la fereastră. 
Parcă m-a orbit o lumină  puternică în ochi. O mie de 
fluturi şi-au început jocul nebun,păreau să fie orbi de 
fericire şi alergau  neîncetat provocându-mi câte-un fior 
tardiv. Mi-am luat aer în piept şi citeam,citeam...Îmi mai 
ridicam privirea,aşa cum făcea şi el pentru a-i cuprinde pe 
cei prezenţi,dar parcă o forţă metafizică îi înlătura pe 
toţi,lăsându-mi-l doar pe El să-l privesc. M-a uimit faptul 
că după ce-am terminat a venit să mă felicite. N-am lăsat 
emoţiile să-mi umbrească şi calităţile oratorice. Nici nu 
mai ştiu ce i-am răspuns...eram deja epuizată de lupta ce 
se dăduse înlăuntrul meu. 

Am încercat spre seară să fac o cronologie a celor 
întâmplate,dar mi-a fost peste putinţă. 

Joi , 20 martie 2010 , ora 21:35 
Ah,jurnalule,...lasă-mi tristeţea să se sprijine de colţul 

paginilor tale!Nu-mi distruge speranţa că ai putea fi 
umărul pe care mi-aş lăsa cu încredere lacrimile. 

Încerc să mă desprind din amândouă inerţiile,fizică şi 
psihică şi realizez că sunt soră bună cu singurătatea. Nu 
ştiu ce e dragostea,dar mă gândesc mereu la asta...la 
El...Îmi dau seama că totul n-a fost decât un vis 
adolescentin,căci văzându-l la braţ cu „îngerul blond de la 
clasa paralelă”,iluziile şi dorinţele din care sunt creată s-
au friabilizat şi am devenit o fată a nisipurilor...Sunt într-
un cerc vicios în care eu îl aştept pe El,iar el pe ea. De 
ceva vreme am început să-l caut în fiecare om ce-mi lasă 

falsa senzaţie că ar fi el,dar am obosit. Închid pentru o 
clipă ochii ca să-i privesc pentru ultima dată zâmbetul. 
Chiar şi propriile trăsături îşi bat joc de mine,semănând cu 
ale lui. Lumea întreagă e acum doar o colecţie 
înspăimântătoare de amintiri care-mi spun că El chiar a 
existat!Speranţa de a ne plimba umăr la umăr s-a stins 
odată cu focul ce-mi încălzea inima avidă. Stau şi-mi pun 
o mulţime de întrebări la care primesc alte mii de 
întrebări. A plecat neştiind că este deţinătorul 
răspunsurilor pe care le aştept.  

Acum nu-mi doresc decât să-mi ucid gândurile... 
P.S.: „Mă poţi învia oricând,chiar dacă n-am murit!”  

(Paul Areţu)  

Răceanu Adelina, clasa a-IX-a 
Desen: Georgiana Giuroiu, clasa a XI-a 

  

Cu zâmbetul pe buze… 
 
Două blonde într-o maşină, semaforul roşu, se opresc: 
- Mamăăă ... vezi ce roşu frumos?! 
- Da... wow... 
- Da... uite ce galben fain... 
- Aha... 
- Da... uite ce verde frumos... 
- Da, asta chiar e super... 
- Aaa... iar roşul ala... l-am mai văzut, hai să mergem!! 

☺ 
Pedagogul unui internat îi previne pe baieţi : 
- Dacă da dracu' şi-l prind pe unul din voi în 

dormitorul fetelor, îl amendez cu 10 Euro; a doua oară îl 
ard cu 20 de Euro şi de la a treia oara încolo cu 40 Euro! 

Din spate, o voce timidă: 
- Dom' pedagog, da' un abonament cât costă? 

☺ 
Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete: 
- Domnişoara, două bilete. 
- Da, sigur, până unde? 
- Văsile, îi spunem? 
- Nu. 
- Domnişoară, două bilete, vă rog. 
- Sigur, dar dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi, nu ştiu 

cât să vă cer. 
- Văsile, îi spunem? 
- Apăi, spune-i. 
- No, domnişoara dragă, noi mer'em la o nuntă! 

☺ 
Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi în legatură cu 

soţul meu... 
- Dar ce anume îl supără? 
- Nu-l supară nimic în mod deosebit, dar îi plac 

ciorapii de damă... 
- Bine, doamnă, dar asta nu e ceva deosebit... sânt 

mulţi cărora le plac... 
- Da, dar lui îi plac ciorapii de damă... 
- V-am mai spus, doamnă, că nu e nimic... Şi mie îmi 

plac... 
- Simpli sau cu muştar ? 
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Mersul pe valuri 
 

      
 

Mă  întreb uneori de ce trebuie să fie aşa,de ce m-am 
transformat atât de mult…de când  refrenul copilăriei 
mele a devenit decât un sunet monoton si obsedant 
alcătuit dintr-un singur cuvânt şi vălurit de nesentimente? 

Aş vrea să golesc această durată de bucurii,de griji şi 
de faptele care i-au dat conţinut. Aş  putea totuşi să încerc 
să desenez un pantof să păcălesc timpul să-l încalţe,să-mi 
ascund simţirile printre pietrele purpurii ,dar nu reuşesc 
nici acum să definesc ceva palpabil,ceva care ar putea lua 
viaţă,probabil, în orice moment al existenţei. 

Inima îmi bate cu putere preluând ritmul valurilor sub 
respiraţia demonică a mării…Decolarea 
pasiunilor,îndulcirea instinctelor,întreaga diluare a 
sufletului-totul se prăbuşeşte în melodiile marine. Mersul 
de-a buşilea s-a transformat în mers pe valuri. Pipăi umilă 
conturul mării,alunec pe valurile lucioase,mă lovesc de 
duritatea necunoscutului…Unde eterice,rezonanţe 
ciudate,nuanţe care lezează retina,exilul la marginea 
lumilor crepusculare ,taina mirabilelor amintiri mi se 
restituie sub forma unor siluete de fum cu trăsături ofilite. 
Simt tânjirea valurilor de a-mi oferi aceeaşi haină 
amniotică cu care am venit din neant.  

Trasez linii tremurânde pe orizontul sufletului 
încercând sa înec tristeţea si nesiguranţa în tăcerea 
cuvintelor …si  tot nu reuşesc. Se ivesc perfide  printre 
litere ,se preling în cerneala inimii secând-o de albastru. 
Mi-am descris de atâtea ori copilăria ca fiind clipa mea de 
beatitudine,de reverie infinită…mi-am imaginat de atâtea 
ori adolescenţa ca fiind un mănunchi de culori ce o să 
picteze şiragul de perle al cunoaşterii,însă de fiecare dată 
când m-am trezit nu am simţit decât tăişul dezamăgirii,al 
acelei agonii ce devansează o nouă durere .    

Glasul mefistofelic al cerului numără clipele vieţii 
mele…Îmi remarcă instabilitatea şi stângăcia,dar tot nu se 
îndură şi îmi face drumul mult mai anevoios. Îmi strâng la 
piept toată puterea şi răzbat valurile primejdioase. Mă 
sprijin de un nor ţeapăn şi nu mă abandonez senzaţiei de 
evanescenţă. Nimic nu mai e nou pentru mine 
acum:lumea se umple de sunete,râsete,plâns de 
copil,zgomot de chei,agitaţie,grabă…o zi,o noapte…o zi,o 
noapte…iar şi iar… 

Poate dacă aş fi fost pictor aş fi reuşit să surprind toate 
nuanţele coloristice ale mării:de la albastrul senin la 
violetul ireal…dacă aş fi fost sculptor aş fi remodelat 
valurile în forme fabuloase,dacă aş fi fost pianist aş fi 
acompaniat glasul neverosimil al sirenelor. 

Încerc,oarecum zadarnic,să mai evoc frumuseţea 
paşilor pe valuri când în tot acest timp n-am făcut decât 
să-i urăsc. 

Sunt conştientă că totul nu a fost decât o surprindere 
palidă a realului… 

Răceanu Adelina, clasa a-IX-a 

 
Pagini de jurnal… 

   

 Când te-am văzut prima dată m-a uimit copilăria 
ascunsă cu stângăcie printre gesturi şi priviri. Am râs când 
mi-ai adresat primele cuvinte,dar m-a durut inconştienţa 
cu care îţi purtai tinereţea ca un luptător în drumul spre 
victorie. Îmi ascundeam propriile neputinţe pe care ştiam 
că nu le vei înţelege şi mă durea fuga ta odată cu nevoia 
mea de acceptare. 

Te-ai prins în ochii mei aşteptând să te descopăr. Eram 
acaparată de fiecare mişcare şi te studiam...Ce graţioase şi 
pline de farmec erau mişcările mâinilor tale ce se ridicau 
uşor tăind aerul încărcat cu emoţie, timiditate.. şi ce 
blândă ţi-era privirea!Fiecare zâmbet parcă  prins în 
culorile curcubeului avea atâta putere asupra mea ,fiecare 
cuvânt se strecura atât de lent în amurgul sentimentelor... 

Încercam zadarnic să aflu unde ţii amintirea mea de 
ieri sau pe cea de mâine,unde sunt eu în drumul către 
tine,ce anotimp este între răsăritul din privirea ta şi o stea 
care moare în inefabilul univers... 

Ţi-am privit  lacrima neplânsă, ţi-am ascultat cuvântul 
neînceput,mi-am aşezat degetele peste durerile tale şi ţi-
am desenat un colţ de umbră unde să reflectezi. 

Inconştientă fiind îţi susţineam privirea care reuşea să 
ascundă totul. Câtă nelinişte şi teamă îmi provoca absenţa 
ta,câtă nostalgie cuprindea cufărul amintirilor,câte şoapte 
ai spart în sufletul meu,câte speranţe ai ars pe jarul 
dorinţelor. Tu nu ştiai cum e să ceri timpului să repete 
momentele,clipele în care nu duceai lipsă de zâmbete. Şi 
totuşi reuşeai  să aduci de fiecare dată  când te iveai un 
strop de lumină şi bucurii. 

Nu credeam că o sa îmi permit să îmi unesc visurile 
alături de ale tale,dar ai visat tu şi pentru mine. Printre 
clipele monotone te strecurai tu...acele apariţii ale tale 
înveseleau totul. Mi-am creat o lume de vis în jurul tău,o 
lume în care  asistai mereu,o dirijai cu farmecul tău 
impunător,iar eu o simplă adolescentă eram uimită de 
maturitatea. 

Iubesc timpul care se scurge între ziua de azi şi cea de 
mâine...Zâmbesc pentru acel zilnic ce mi te aduce în 
preajmă  şi nu uit să mulţumesc Cerului care mi te-a 
dăruit printre miracole. Am îndrăznit să-ţi împletesc 
cunună din fluturi de gheaţă,iar cerul ţi-a pictat la geam o 
inimă si trei maci. Păstrează-i acolo până la primăvară 
când îi vom înlocui cu ghiocei proaspeţi şi nu uita că ne 
aşteaptă si alte anotimpuri.  

Nu lupta mai mult decât un cavaler în căutarea 
prinţesei pierdute şi nu spera la miracolul revenirii mele 
printre muritori. Odată căzută la picioarele tale nu ai mai 
avea ce privi şi ai rămâne dezamăgit de mine reală. 

Ia-mi mâna si lasă-mă să ating acel colţ de suflet uitat 
printre amintiri triste,nu-mi alunga chemarea si nici 
credinţa că dragostea purifică,înalţă şi eliberează... 

Răceanu Adelina, clasa a-IX-a 
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Eu şi Inima mea 

 
Puştiul stătea întins pe pat, nu mai simţea nimic. Ce 

era el de fapt? Până şi un nor de praf  era mai greu 
decât sentimentele lui. 

Se gândea la o mie de lucruri în acelaşi timp. 
Gândurile i se îngânau într-un labirint fără sfârşit. 

Printr-o mişcare haotică a mâinii drepte, şi-a dat 
seama că buzunarul său ascunde ceva. 

Atunci a zărit zarurile, s-a uitat mirat…nu credea că 
le mai are. Le căutase atât de mult. Le-a privit apoi le-a 
aruncat nepăsător, lăsându-şi privirea în gol şi simţirile 
atârnate într-o lume pustie. 

O fulgerare rece a pielii l-a făcut să simtă scârba 
pentru tot, a zărit zarurile…acum înţelesese. Sângele 
avea o viteză de fulger, inunda venele fără milă, nu mai 
exista fragilitate. Nu s-a oprit nici când băiatul, 
intenţionat, a lovit cu brutalitate o oglindă. 

Nu a simţit niciun regret pentru cioburile pătate de 
roşiaticul lichid…şi el era liber acum, şi avea aceeaşi 
voce, repeta în mod absurd o întrebare “De ce?” pentru 
răspuns nu mai era timp. 

Atmosfera părea de vid, doar picăturile roşiatice ce 
se scurgeau din rană mai deranjau starea de profundă 
comă. 

Piciul priveşte atent zarurile, avea dreptate….”Tu 
de ce taci? Acum faci pe moarta? Ştiu că mă auzi!Tu 
mă ţii în viaţă …cum să te ascunzi de mine?” 

Spusese astea privind pierdut spre canapea…din 
ochi îi ţâşneau mii de reproşuri ce se transformau în 
ecou pentru urechile lui. 

”Ne-am separat de mult, chiar dacă e imposibil. Nu 
te mai vreau! Aş vrea să mi te smulg din piept, să uit de 
tine!” 

Cuvintele lui păreau groteşti, îşi lovea pieptul fără 
să îi pese, nu simţea durerea, deşi îşi dorea. Căuta 
răspunsul în ea…dar ea tăcea acum. Se scufunda într-o 
negură abisală, bătăile ei erau prefăcute în şoapte 
desluşite doar de sânge. 

“Acum ai dispărut? Ce prost…nu te-am văzut, dar 
te-am simţit, am înţeles limbajul tău şi am făcut precum 
mi-ai spus. Hai! Salvează-mă! Hai! …eşti doar o laşă!” 

Era mâhnit, dar rezista. S-a ridicat şi-a privit mâna, 
apoi a luat zarurile. S-a îndreptat spre uşă, dar s-a oprit 
brusc. 

Scotocea camera cu privirea, căuta nişte pansamente 
şi în final le-a zărit. 

S-a apropiat de geam şi a încercat să îşi desluşească 
chipul. Părea bătrân, deşi era doar un puşti, nişte pete 
roşii lichide, deja uscate, demonstrau starea lui de spirit 
precedentă şi îi aminteau de lupta ce îl făcuse 
vulnerabil. Ochii săi erau acum nişte bile bolnave ce nu 
puteau vedea clar, lacrimile le curăţau, dar nu mai ţinea 
nici la el. În semn de protest, imediat îşi trăda 
sensibilitatea şi le risipea pe toate cu palmele. Chipul 
părea a fi desfigurat, prefăcut în cicatrici, iar liniile 
acelea păreau a fi acidul ce le produsese. 

Din nou liniştea camerei a fost spartă de ţipătul 
mobilei, la impactul cu pumnul, apoi trântirea uşii îl 
duce spre uitare. 

Coborâse scările în grabă, iar acum respiraţia lui era 
plumburie. Broboane de transpiraţie deja îi înecau 
gândurile şi sentimentele, sau doar umbra lor. 

Când ieşise în stradă se izbise de puterea aerului ce 
se ascundea acum în nările lui. Făcu câţiva paşi, purtat 
de un val de poluare interioară… 

Aerul îi bântuia plămânii şi îi reîmprospăta 
sângele,ce zgâria ventriculul. Ajunsese la o destinaţie 
populată, a surprins o imagine, s-a oprit şi a spus: 

“Acum eşti a mea!” 
Aceste ultime cuvinte le rostise printre un zâmbet ce 

radia de trufie şi ironie. Nici el nu mai ştia ce se 
întâmplase, ajunsese într-un parc, şi a căutat mult timp 
o bancă goală, aşezată printr-o mulţime de oameni. 

Încerca să le întâlnească privirea şi astfel să 
comunice, dar, între el şi ei exista o graniţă, el avea 
sufletul gol şi ei privirea… 

De pe bancă el îi privea ca pe nişte marionete 
învârtite de o mână a destinului, ale cărei mişcări erau 
dictate de un regizor nevăzut. 

”Eu nu sunt actor pe scena lor!”aceste vorbe au fost 
mai mult şoptite, tot corpul său colaborase pentru 
aceste cuvinte ce erau adresate tot ei… 

“Nici eu, nici tu nu aparţinem lor…şi mă bucur! 
Pentru prima dată tu şi eu avem acelaşi rol…Încă taci? 
Ai multe explicaţii de dat şi până acum nu am auzit 
nimic, unde e vocea ta impunătoare?” 

Îi observa pe toţi cei care treceau pe lângă el, 
aparent erau la fel, dar nu era mulţumit, dorea să ştie 
dacă şi ceilalţi au acelaşi inamic. Setea lui pentru 
adevăr creştea din ce în ce mai mult, iar întrebările 
pentru ea îi înghesuiau mintea. 

”Ştii, parcă toţi sunt la fel…nici nu realizează că cea 
care le conduce sentimentele e o tirană! Tactică 
bună…Dispui de o importanţă aşa mare, pe care sclavii 
tăi o uită. Simţi? Te umilesc pentru tot , te asfixiază cu 
fumul lor, aşa cum tu îi sufoci cu puterea ta. 

Puştiul părea obosit, înainte de a se ridica de pe 
bancă şi de a-şi pune întregul sistem în mişcare, şi-a 
dus mâna la piept în partea stângă, a zăbovit 5 
secunde,apoi a plecat. 

Întunericul nopţii umplea golul lăsat de paşii săi, 
însă lumina Lunii îi proteja de cruda uitare. Drumul lui 
părea nesigur şi fără ţintă, însă el ştia exact unde merge, 
spre casă… 

Ajunsese în locul de unde totul începuse. Puterile 
păreau că îl abandonau, nu mai aveau poftă de el, vocea 
însă nu îl părăsea, deşi organele cereau cu disperare 
linişte, nici măcar momentul în care şi-a trântit corpul 
pe canapea nu le-a deranjat. 

Pleoapele încercau un mic dans ce semăna mai mult 
cu o rutină, el era deja amorţit şi se lăsa purtat de valul 
somnului. Dar ea nu era pregătită pentru asta. Era 
energică, vie şi împiedica trecerea lui pe tărâmul 
visului. 

Sătul de tot acest ritm stupid ce îl ghida, se întoarse 
cu pieptul în jos, întins pe canapea. 

“Ce vrei? Acum te aud!” 
Dar ea doar îl sâcâia, ca de obicei, nu îi oferea ceea 

ce restul implora. 
“Asta e o prostie! Să îţi zic eu! Ne-am rătăcit, dar eu 

întrevăd calea… Stând pe bancă am realizat, în ceilalţi 
oameni nu te vad, nici măcar nu îţi simt agitaţia, dar cu 
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toate astea, exişti. Sunt extrem de fericit pentru faptul 
că eu pot trăi fără tine în eternitate, dar tu fără mine 
nu… 

Te-am urât din clipa în care mi-ai dat avânt să 
renunţ la micile mele bucurii. De ce?! Pentru că ai vrut 
tu să fiu propulsat într-o lume în care oricum nu mai 
sunt imortalizate frumuseţea şi iubirea. Te-ai pierdut şi 
tu nu ai mai putut secreta atâtea sentimente 
dezgustătoare, pe le-ai creat. Te-ai înecat cu ele şi mă 
înecai şi pe mine. Am crezut că tot interiorul meu e 
aşa…dar nu! Sângele îmi e tot curat. M-am săturat de 
dominaţia ta! S-a terminat! 

Recunoşti partea ciudată? Marionetele alea m-au 
învăţat să te iubesc…absurd…eu încă te am, ei nu te-au 
mai salvat, te-au uitat undeva în organism. 

De ce m-ai condus până acolo, refuz să înţeleg. Dar, 
ne conducem reciproc acum, şi cred este corect aşa. 
Golul imens din stomacul meu pare să se diminueze, 
culorile deja au fost absorbite de ţesut şi îmi curg prin 
vene…or să ajungă şi la tine. E o infuzie de nuanţe ce 
şi-a promis să ne unească pentru a doua oară. Tot ele 
îmi vor vindeca rana provocată de oglinda spartă, 
oricum nu mă mai puteam recunoaşte în ea. 

Eşti a mea!” 
Puştiul reveni în poziţia iniţială, se aşeză 

confortabil, pleoapele se legănau din nou, dar rapid, el 
le opri din acest dulce delir şi lansă în aer alte sunete, 
de o muzicalitate diferită: 

“Eu…Eu şi…Eu şi Inima mea!” 
  Mădălina Ungureanu 

 
Meserii şi profesii 

 
Se dă prima literă dintr-un cuvânt si literele care 

trebuiesc depuse pentru a forma cuvântul. Încercaţi să 
găsiţi ordinea corectă a literelor care să formeze un 
cuvânt corect, cuvânt ce trebuie să reprezinte o meserie 
sau profesie. 
Exemplu 

ACIIMNUZ M        
Se poate găsi meseria  

 M U Z I C I A N 
 
ADIR Z     
CORT A     
COORT D      
IRSTU J      
JOORR F      
EGINNR I       
ACCEIN M       
IILOSTT P        
AEOPRRT O        
EFOORRS P        
AEESNORT D         
AEINSSTT A         
AALNORSTT I          

Exerciţiu propus în cadrul proiectului „Sporturile minţii” 

 
 
 

Aripi 
 
 

 
 

Chiar dacă mă vei închide în cea mai îndepărtată 
ascunzătoare, 

Eu mereu voi găsi o cale de scăpare 
Şi chiar de mă vei arunca în cel mai adânc ocean, 
Voi desfide oceanul, nu va mai rămâne un gram. 

De mă vei prinde sub cea mai împletită plasă de oţel, 
Nu voi ţipa, găurile se vor mări de la sine, cât să ajung 

la El 
Şi de vei face ziduri de piatră, mai mari decât cel 

chinezesc 
Doar cu mintea să le sfărm izbutesc. 

Nu există închisoare pentru aripile mele şi nici 
morminte, 

Aşa cum nu există nici ură în Paginile Sfinte. 
Chiar de mă vei lăsa în deşertul Sahara, unde soarele 

fierbinte va vrea să mă înghită, 
Un parfum de zambile îmi va scălda zilele şi nopţile, iar 

eu voi dormi fără frică. 
Şi de mă vei înconjura în cea mai profundă beznă, 
Atunci cu o mână îmi voi netezi cerul şi totul va fi 

cuprins de lumină. 
N-ai decât să stai cu spatele la mine şi cu urechile 

astupate, 
Am să-ţi umplu gândurile cu un cântec şi tu îmi vei da 

dreptate. 
Şi de vei sta supărat pe mine, chiar şi o veşnicie de vei 

vrea, 
Am să-ţi sărut fruntea întunecată şi ţi se va limpezi 

privirea. 
Arvat Adelina, clasa a XII-a 

Desen: Călin Giulia a IX-a 
 
 

Ştiaţi că… 
 

 în DEX nu există niciun cuvânt care să se termine cu 
litera Q ? Totuşi, Q nu este cea mai rară consoană în 
cuvintele limbii române ci X ? 

 focul înaintează mai repede la deal decât la vale ? 
 Japonia este una dintre ţările în care reciclarea este 

reglementată prin lege şi general acceptată de către 
locuitori, mai mult decât în celelalte ţări? În 2007, în 
Japonia s-au colectat pentru reciclare 802.036 tone 
de plastic, cu 429,5% mai mult decât în 2000, adică 
fiecare locuitor al ţării reciclează aproximativ 6.4 kg 
de plastic pe an ? 

 o persoană râde în medie de circa 15 ori pe zi? 
 singurul oraş din lume care se află pe două 

continente este Istanbul, din Turcia ? 
 lungimea tălpii (de la vârful degetelor la călcâi) e 

egală cu lungimea antebraţului (de la încheietură la 
cot) ? 

 un crocodil nu poate scoate limba ? 
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Şi ştii ce-ar fi 

şi mai 
frumos? 

 
 
 
 

 
 

Dar tu nu crezi că e mai bine să iubeşti? 
E tot ceea ce poţi face bun, atâta timp cât trăieşti. 

Să fii mai bun,să dăruieşti, 
Să fii deplin şi să zâmbeşti, 

Să crezi în tine,să speri în noi, 
Să laşi deoparte orice tip de război, 
Să lupţi cu cap,să înduri de toate, 

Să te descurci în societate, 
Să spui mereu că "va fi bine", 
Să nu gândeşti numai la tine; 
Şi ştii ce-ar fi şi mai frumos? 

Să te ridici când eşti prea jos... 
Poţi să mă cerţi, 

Dar apoi să mă ierţi; 
Să-mi spui cuvinte, 

Să iau aminte, 
Să ştiu să zâmbesc, 

De ce trăiesc... 
Să dau mai departe 
O bunătate aparte. 

Şi ştii ce-ar fi şi mai frumos? 
Să ştim că toţi avem un rost! 

Adelina Arvat, clasa a-XII-a 
 

Când 
 
Când ... 

Un trandafir suspină 
O filă de carte e plină 

Când... 
Frunzele cad 

Tu îmi devii mai drag 
Când... 

Vântul bate nebun 
Eu îmi iau rămas bun 

Când... 
Tu vei pleca curând 

Eu voi alerga plângând 
Când... 

Te vei întoarce la mine 
Vei şti ca iţi va fi mai bine 

Când... 
Un trandafir păleşte 

Dragostea mea se măreşte 
Când... 

Îmi spui TE IUBESC 
Eu mai mult vreau sa trăiesc 

Când... 
Eşti lângă mine 

Îmi va fi cel mai bine. 
Grădinaru Roxana, clasa IX-a 

Tu, De ce, Când? 
 

Tu, stea din marea cerului 
Tu, fluture din marea florilor 
Tu, soare din marea norilor 

Tu, coral din marea pământului. 
 

De ce luminezi noaptea? 
De ce zbori aievea? 

De ce înveseleşti ziua? 
De ce îmbogăţeşti marea? 

 
Când întunericul te umbreşte 

Când parfumul florilor pluteşte, 
Când oamenii nu zic nimic 
Când străluceşti puternic. 

Grădinaru Roxana, clasa IX-a 
 

 

 
Indiferenţa 

 
Indiferenţa… 

Doare…mai mult ca orice 
Un zâmbet 

Mă face sa zbor 
Un sărut 

M-ar face sa mor 
O şoapta  

Îmi dă fiori 
O privire  

Mă face să înroşesc 
Că trăieşti pentru mine 

Da… 
Visele nu mi se potrivesc 

Mă trezesc 
Şi simt… 

Durere,viaţa 
Şi adevăr 

Şi mai presus de orice 
Linişte… 

O linişte apăsătoare… 
O linişte sinistră… 

În viaţa mea… 
Indiferenţa… 

În viaţa mea… 
Singurătatea… 

Grădinaru Roxana, clasa IX-a 



  
~~◦◦~~◦◦~~MMuugguurrii--mmaaii  22001100~~◦◦~~◦◦~~  

 40 

 
 

Sunt, oare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt un trup golit de suflet, 
Sunt o gură fără zâmbet, 
Sunt o mână amorţită, 
Sunt o frunză vestejită. 

 
Unde e suflarea mea? 

Unde e atingerea? 
Cum de mi-am pierdut în zbor, 

Sângele de călător? 
 

Sunt pământ secătuit, 
Sunt un gol nemărginit, 
Sunt o ploaie fără picuri, 
Sunt o casă fără ziduri. 

 

Unde e privirea vie? 
Unde e cel care ştie 

Cum de mi-am pierdut pe drum 
Sângele de trubadur? 

 

Sunt o carte nedeschisă, 
Sunt o mare necuprinsă, 
Sunt un cer întunecat, 
Sunt un om necăutat. 

 

Unde e gustul trăirii? 
Unde e al fericirii? 

Cum de mi-am pierdut uşor 
Sângele de luptător? 

 

Sunt enigma vieţii mele, 
Sunt neant de vise rele, 

Sunt o mică gânditoare... 
Sunt,oare? 

Iulia Cirtog, clasa a XI-a 
 
 

Timp 
 

Aşa grăbit pari a fi 
Aşa neliniştit încerci să fii 

Fără replici,fără motive 
Dispari uşor fără prea multe cuvinte. 

 
Nimic nu e aşa de simplu 

Ignoranţă. . .? Nu ne pasă. . . 
Îmi doresc să-ţi fiu aproape 
Însă timpul nu mă lasă. . . 

Mădălina Ungureanu 

Şi elefanţii au partea lor 
 

Q: De ce au elefanţii urechile lungi? 
A: Ca să zboare din floare-n floare. 
 
Q: De ce au elefanţii degetele de la picioare crăpate? 
A: Ca să le dea şi furnicilor o şansă ... 
 
Q: De ce au elefanţii coadă? 
A: Ca să nu se termine aşa brusc! 
 
Q: Cum poţi să-ţi dai seama dacă un elefant s-a ascuns la 
tine sub pat ? 
A: Dacă atingi tavanul cu nasul ! 
 
Q: Cum îi spui unei elefăntiţe cu caşti în urechi şi cu 
fustiţă roz ? 
A: Oricum vrei tu, că ş-aşa n-aude ! 
 
Q: De ce au elefanţii aşa de multe riduri ? 
A: Elefăntiţelor nu le place să calce... 
 
Q: Care specie de elefanţi sare cât Turnul Eiffel? 
A: Oricare; cât sare Turnul Eiffel sare orice elefant. 
 
Q: Ce a zis Tarzan când a văzut că vin elefanţii spre el ? 
A: "Iată că vin elefanţii !" 
 
Q: Dar Jane ce a zis? 
A: "Iată vin prunele!" ( nu deosebea culorile ... ) 

 

Cuvinte de încheiere 
 
După îndelungi săptămâni de muncă am reuşit să 

făurim încă un număr al revistei Muguri. Acest lucru nu 
ar fi fost posibil fără ajutorul domnilor directori: Lupu 
Aurel şi Bărbulescu Carmen, doamnelor profesoare: 
Roman Mihaela, Nelia Copilu, Petrescu Magelona, Ştefan 
Mihaela, Moacă Medina, Vâlcea Lorena dar şi elevilor ce 
au colaborat la scrierea şi strângerea articolelor 
(Tărăşescu Oana, Şontea Florentina, Gheorghe 
Alexandru, Pădureanu Adriana, Ţîgă Mădălina, Drocan 
Roxana, Sîrbu Cristina, Şerbănescu Andreea) 

Le mulţumim tuturor celor care au contribuit cu 
desene şi colaje pentru revistă. Ne cerem scuze că pentru 
că nu apar numele tuturor în revistă. Promitem să ne 
revanşăm în următorul număr. 

Vă mulţumim pentru că aţi fost alături de noi la 
realizarea acestei reviste. 

Redacţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacţia Muguri 
 

Săvulescu Dorina Roxana 
 redactor şef, clasa a XI-a 

Irimia Laura-Alexandra, 
 cenzor, clasa a XI-a 

Copertă: Giuroiu Georgiana, clasa a XI-a 
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Plan şcolarizare 2010 - 2011 
 
Clasa a IX-a: 

 8 clase × 30 locuri 
Profil uman (3 clase × 30 locuri) 
Filologie  

 1 clasă (30 locuri) 
Filologie bilingv engleză  

 1 clasă (30 locuri) 
Ştiinţe socio-umane         

 1 clasă (30 locuri) 
 
 
 
Profil real (5 clase × 30 locuri) 
Matematică - informatică  

   4 clase (120 locuri) 
Ştiinţe ale naturii  

 1 clasă (30 locuri) 
 
 
Clasa a V-a:  

2 clase × 30 locuri 
 



  
~~◦◦~~◦◦~~MMuugguurrii--mmaaii  22001100~~◦◦~~◦◦~~  

 42 
 


