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Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

 

Clasa 

Punctajul 

obţinut 

 

Numele ?i prenumele profesorului 

1 LUPU DARIA VA 109 NIŢOIU ANCA 

2 SĂBĂREANU ANDREEA VA 107 NIŢOIU ANCA 

3 SAS DARIA VA 107 NIŢOIU ANCA 

4 DRĂGAN IOANA VA 103 NIŢOIU ANCA 

5 MORĂRAŞU ALEXANDRU VA 103 NIŢOIU ANCA 

6 ENE ROBERTO-CEZAR VA 100 FĂTU VIVIANA 

7 IVAŞCU CARMEN VB 100 PETRE RUXANDRA 

8 ŞIŞU MIHAI CRISTIAN VC 100 FĂTU VIVIANA 

9 VOINEA REBECA VB 100 PETRE RUXANDRA 

10 MATEI ANA-MARIA VIA 103 NIŢOIU ANCA 

11 GUŞIANU ADINA ANA-MARIA VIC 100 LAZĂR DORA 

12 COJOCARU ANDREI VIA 100 NIŢOIU ANCA 

13 COSTIA ALEXANDRU-CĂTĂLIN VIA 100 NIŢOIU ANCA 

14 DOBRE DANIELA VIA 100 NIŢOIU ANCA 

15 DOBROIU LARISA VIA 100 NIŢOIU ANCA 

16 HAITĂ ADINA ELENA VIA 100 NIŢOIU ANCA 

17 SOCOLAN MARIA VIB 100 LAZĂR DORA 

18 PANDURU BEATRICE DANIELA VIIC 110 ROŞCA LIGIA 

19 PANDURU DENISA ANA-MARIA VIIC 108 ROŞCA LIGIA 

20 VĂCEANU BIANCA VIIA 106 PETRE RUXANDRA 

21 ŞIPU ANDREEA CĂTĂLINA VIIA 105 PETRE RUXANDRA 

22 FILIP ADRIANA VIORELA VIIB 103 NIŢOIU ANCA 

23 CHIŢU ANA-MARIA VIIA 100 PETRE RUXANDRA 

24 ILIESCU RENATO CAIUS VIIB 100 NIŢOIU ANCA 

25 MAREŞ ANDREI ALEXANDRU VIIA 100 PETRE RUXANDRA 

26 NĂSTURICĂ BIANCA ANDREEA VIIA 100 PETRE RUXANDRA 

27 FLORESCU DIANA VIIIA 111 ROŞCA LIGIA 

28 RADU ALINA VIIIB 104 AVRĂMUŢĂ DIANA 

29 DRĂGĂNESCU TEODOR VIIIB 100 AVRĂMUŢĂ DIANA 

30 KOLECI ALEXANDRU VIIIC 100 PETRE RUXANDRA 

31 MIREA DIANA MARIA VIIIC 100 PETRE RUXANDRA 
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CREAŢIE LITERARĂ

ȘIPU ANDREEA CĂTĂLINA / Premiul al III-lea / MUNICIPIU la Concursul de eseuri “București, orașul in-vizibil” 

– prof. RUXANDRA PETRE

NEGOIŢĂ ALEXANDRA (VIIIC) / Menţiune / OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ / prof. AURELIA MURAT

                                           Concursul  PROFU' DE MATE - etapa I

PREMIUL I
TOADER  VLAD  (VB) – 
prof. Lavinia Putineanu

VOINEA REBECCA  (VB) – 

prof. Lavinia Putineanu

COJOCARU ANDREI (VIA) – 
prof. Lavinia Putineanu

PREMIUL al II-lea
TOADER TEODORA – (VB)- 
prof. Lavinia Putineanu

DOBROIU LARISA -  (VIA) – 
prof. Lavinia Putineanu

Concursul LUMINAMATH  - etapa  I

PREMIUL al III-lea
TOADER  VLAD (VB) – 
prof. Lavinia Putineanu

SIMPOZIONUL ORGANIZAT DE COLEGIUL NATIONAL “VICTOR BABEȘ”

PREMIUL al III-lea:   ANDREI RĂZVAN și BARBU OCTAVIAN - referat cu tema “Proprietăţi ale numerelor 
Fibonacci” (IXA) – prof. Lavinia Putineanu

TOADER VLAD (VB) – calificat la proba de baraj, în etapa naţională a Concursului CANGURUL  -
prof. Lavinia Putineanu

ANDREI ROXANA (XIIG) / OLIMPIADA DE GEOGRAFIE / Premiul al II-lea / prof. MARIUS PIETRIȘI
VOICA IOANA NATALIA (XIE) / OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE /  Premiul I / prof. CONSTANTIN POPESCU

OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI
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OLIMPIADA DE FIZICĂ / SECTOR, prof. MIHAELA LUCA

Premiul I

COJOCARU ANDREI (VIA)                

NEGULESCU AIDA ELENA (VIB)   

Premiul al II-lea

MATEI DRAGOŞ (VIA)                   

STAN CĂTĂLIN CLAUDIU (VIC)  

DOBROIU LARISA ELENA (VIA)

Premiul al III-lea

PUFU DIANA ŞTEFANIA (VIA)    

COSTIA ALEXANDRU CĂTĂLIN (VIA) 

NĂSTURICĂ ANDREEA BIANCA (VIIA)

MAREŞ ANDREI ALEXANDRU (VIIA)                                                                                                          Menţiune

BRĂNILĂ CRISTINA ELENA (VIB)

GIBA BOGDAN (VIC)       

MATACHE ALEXANDRU BOGDAN (VIIIC)

MIHALCEA DRAGOŞ ŞTEFAN (VIIIC)

Concursul Naţional de Informatică Aplicată – CIP 2016

Nr. 
crt 

Numele ?i prenumele 
elevului 

Clasa Premiul ob?inut Profesor coordonator 

1 NAGHI ROXANA-ANDREEA VIIB MEN?IUNE MARINELA DOBRE 

2 MATEI ? TEFAN-MARIUS IXA MEN?IUNE 
 MARIA-MIHAELA 
VLĂDU? 

3 OLARU ŞTEFAN-BOGDAN IXB PREMIUL al II-lea 
VIOLETA 
DRAGOMIRESCU 

4 STAN ADRIAN-GABRIEL XB MEN?IUNE 
VIOLETA 
DRAGOMIRESCU 

 

ș
ți

Ș

Ț

Ț

Ț

Ț

OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

Olimpiada de EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ – prof. Viorica Oancea

VOINEA REBECA (VB) / PREMIUL I 

MIREA DIANA MARIA (VIIIC) / PREMIUL I 

PANDURU BEATRICE (VIIC) / PREMIUL al II-lea

NEGOIŢĂ ALEXANDRA ANA (VIIIC) / MENŢIUNE
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OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

CONCURSURILE DE CHIMIE

Faza pe SECTOR - Concursul “Lazăr Edeleanu”

Panduru Denisa a VII-a C
MENŢIUNE  / calificată la faza pe
municipiu
- profesor Vărzaru Costica

                                                                                          Faza pe SECTOR - Concursul “Raluca Ripan”

Panduru Beatricea a VII-a C  MENŢIUNE  / calificată la faza pe municipiu 
- profesor coordonator Vărzaru Costica  

Faza pe SECTOR - Concursul “Salvați planeta albastră”

Barac Alexandru, Panduru Beatrice, Panduru Denisa, a VII-a C PREMIUL I     
- profesor coordonator Vărzaru Costica 
Osiac Valentin, Mihailescu Denis, a VII-a C   PREMIUL al II-lea
- profesor coordonator Vărzaru Costica

Faza pe MUNICIPIU - Concursul “Salvaţi planeta albastră!”

Barac Alexandru a VII-a C  PREMIUL I - 
profesor coordonator Vărzaru Costica
Panduru Beatrice, Panduru Denisa a VII-a C  PREMIUL al II-lea
- profesor coordonator Vărzaru Costica

BIOLOGIE - prof. Valeria Purcărea-Ciulacu 
și Ștefan Lungulete

EXPO-SCIENCES  JEUNES SCIENTIFIQUES 
LUXEMBOURG, 18-21 MARTIE 2016

 
DISTINCŢIE DE MERIT - 
Purcărea-Ciulacu Viviana – Mihaela (IVC), 
categoria Micul Cercetător; Bălaşa Roxana Mihaela (XIE) 

        CONCURSUL NAŢIONAL DE ȘTIINTE ȘI TEHNOLOGII  - FAZA NAŢIONALĂ,  21 APRILIE 2016 – PLOIEȘTI

 PREMIUL I – şi  Bălaşa Roxana Mihaela  Mihai Cătălin Ionuţ (XIE)

  CONCURSUL INTERJUDEŢEAN SPECTACOLUL  ȘTIINŢELOR – FAZA INTERJUDEŢEANĂ,  17 MAI 2016 - BUCUREȘTI
 
PREMIUL I –  Purcărea-Ciulacu Viviana -Mihaela (IVC), Costia Alexandru Cătălin (VIA), 
                      Barac Alexandru – Ioan (VIIC) 

PREMIUL I – Purcărea-Ciulacu Viviana -Mihaela (IVC), Năsturică Andreea Bianca, 
Paraschiv Eduard Cristian   (VIIA) 
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OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

OLIMPIADA  DE BIOLOGIE – prof. coordonator Valeria Purcărea-Ciulacu

 Faza pe municipiu 

MENŢIUNE - Panduru Beatrice (VIIC)

Faza pe sector

PREMIUL AL II-LEA   - Panduru Beatrice (VIIC)

PREMIUL AL III-LEA - Iosifescu Alexandra Maria,  Panduru Denisa,  Osiac Valentin (VIIC) 

CONCURSUL NAŢIONAL DE BIOLOGIE “G.E.PALADE ă” - prof. coordonator Valeria Purc rea-Ciulacu

 Faza pe municipiu

PREMIUL AL II-LEA–  Toader Vlad (VB),   Şisu Mihai (VC),  Costia Alexandru (VIA)

PREMIUL AL III-LEA– Voinea Rebecca-Ligia (V B),  Cojocaru Andrei (VIA) 

MENŢIUNE – Rotaru Ioana (VIB)

 Faza pe sector 

PREMIUL AL II-LEA -  Toader Vlad (VB),  Şisu Mihai (VC),  Costia Alexandru ( VIA),  Voinea Rebecca-Ligia (VB),   

Cojocaru Andrei ( VIA),  Rotaru Ioana (VIB)

PREMIUL AL III-LEA – Matei Ana-Maria (VIA) , Gusianu Adina (VIC), Stoica Alexandra (VIC), Ene Roberto (VC)  

MENŢIUNI: Dobroiu  Larisa  Elena (VIA),  Cristea  Andreea (VIC),  Pufu  Diana  (VIA),  Negulescu  Aida (VIB), 

Toader  Teodora ( VB)

SPORTIVI

Handbal (F) – Liceu / / LOCUL I / faza pe sector prof. Diana Olteanu

Handbal (B) – Liceu /  / LOCUL I / faza pe sector prof. Diana Olteanu

Baschet (B) – Liceu  /  / LOCUL al IV-lea /  faza pe sector prof. Marian Stan

Baschet (F)  -  Liceu  /  faza pe sector
LOCUl al III-lea / prof. Marian Stan

Șah (B) – Liceu /  faza pe sector
LOCUL I /  prof. George Dinescu,
prof. Marian Stan

Fotbal (B) – Liceu / faza pe sector
PARTICIPARE / prof. Marian Stan

Tenis de masă (B) -  Liceu /  
faza pe sector / PARTICIPARE / 
prof. George Dinescu 
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OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

Handbal (B) – gimnaziu / Kid's Sport Festival / f  /aza pe Municipiu

LOCUL al II-lea / prof. Diana Olteanu.

Rugby- Tag (F+B) gimnaziu și liceu, / Festivalul de Rugby prof. Diana Olteanu

LOCURILE I și al II-lea

Handbal (F) – Liceu /  / faza pe municipiu

LOCUL AL IV-LEA,  prof. Diana Olteanu

 Handbal (B) – Liceu / / faza pe municipiu 

LOCUL AL VI-LEA,  prof. Diana Olteanu

 MARATHON BUCHAREST (F+B) / 

gimnaziu și liceu – 

145 participanţi / 

LOCUL I /  prof. Diana Olteanu,

Marian Stan, Daria Gâlea, Elena Petre, 

George Dinescu

eveniment organizat de doamna prof.

 Mădălina Partene, 

coordonator de PROIECTE ȘI 

PROGRAME EDUCATIVE

ARTIȘTI

prof. VERONICA BUZDEA & prof. DORA LAZĂR: INTERVIU Despre teatru, firește

VERONICA BUZDEA: Doamna profesoară DORA LAZĂR, sunteti coordonatorul trupei de teatru Dor fără saţiu 

de 21 de ani. Care au fost cele mai importante momente din viaţa dumneavoastră profesională?

DORA LAZĂR: Eu sunt spectator de teatru de la 12 ani și fac teatru de la 16, când, în clasa a X-a, am “montat” primul 

meu spectacol, “Jocul de-a vacanţa”, de M. Sebastian. Tot atunci, am coordonat și cenaclul “Nichitiana”. Avea și o revistă 

– de perete - , care se schimba o dată la două săptămâni. Eram câţiva liceeni entuziaști într-o clasă de REAL (mate-

fizică), consideraţi rebeli, dar foarte riguroși și creativi. Am rămas de atunci cu “luxul” de a-mi alege singură textele. În 

1995 am înfiinţat trupa, cu titlu dat din drag de Emil Botta. Nu știu dacă am răpuns (zâmbește), căci titlurile 

spectacolelor bat suta și fiecare a fost “cel mai important”. 

V.B.: Naşterea acestei trupe este strâns legată de dragostea (mărturisită) de Nichita, de Emil Botta, de teatru. 

Poezia sau teatrul?

D.L.:  Amândouă. De fapt, dacă te uiţi la titluri, foarte puţine sunt din dramaturgie. Scap adesea la poezie. Și-n viaţă, 

și-n teatru.

V.B.: JOS PĂLĂRIA! al Teatrului de Comedie, AL MATALE, CARAGIALE, FRANTHOUSIASME, LICART, GEORGE 

CONSTANTIN,  MARK TWAIN, CATHARSIS, BASTION, APLAUZE, ORPHAEUS, VICEVERSA sunt câteva festivaluri 

dintr-o lungă listă. Vă rog să o completaţi.
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OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

D.L.: Sunt multe. Mi-ar trebui un… cronicar care să 
înregistreze toate datele. Lipsesc internaţionalele: AMIFRAN 
de la Arad, cele din Catania (liceu și gimnaziu), Sorrento (pe 
care îl știţi), PRINTEMPS THÉÂTRAL – La Roche-sur-Yon din 
Franţa (îl știţi, de asemenea), MASKI – Moscova.

V.B.: Premiile obţinute la concursurile şi festivalurile 

naţionale şi internaţionale sunt o răsplată binemeritată a 

unei munci imense. Ce distincţii au primit actorii în devenire 

în ulltimii ani?

D.L.: Mă bucură că, în ultima vreme, sunt foarte 

numeroase premiile de interpretare – feminine și masculine, 

principale și secundare. Și că ele sunt obţinute de “actori” 

diferiţi – asta înseamnă că i-am pus în lumină. Au fost câteva 

care s-au transformat în Premiul Juriului – asta înseamnă că, 

dintre rolurile din festival, acela chiar a fost cel mai bine 

interpretat. Dar, în general, la teatru, premiile nu sunt ca la 

școală, mai ales la festivalurile internaţionale. În artă, se știe, te 

lupţi cu tine însuţi. Uitaţi, pentru mine, cele mai impoortante 

sunt:

- venirea în culise a lui ALEXANDRU TOCILESCU, la prima 

ediţie a Festivalului Jos pălăria! (nici nu se numea încă așa), să 

mă întrebe la ce clasă am terminat regia (!); oficial, am luat 

Trofeul;

- privirile înduioșate ale lui ADRIAN PINTEA și VICTOR 

REBENGIUC la un spectacol după Emil Brumaru;

- gesturile de preţuire ale IRINEI PETRESCU, MIRCEA 

ALBULESCU și ION LUCIAN (fie odihniţi în lumină!), când 

spectacolul “Liliecii” al lui Sorescu a luat Marele Premiu “George 

Constantin”; 

- invitaţia oferită de MIHAI CONSTANTIN la spectacolul 

de an (clasa d-lui și a lui ADI PINTEA), la ODEON, când am fost 

singurii liceeni invitaţi și, în faţa plasatoarei nedumerite, ne-a 

numit colegii dumnealui; 

- gestul de nobilă dăruire al lui CONSTANTIN 

COJOCARU, de a veni într-o dimineaţă de decembrie în sala 

noastră de repetiţii, la liceu, pentru a ne sfătui în legătură cu 

spectacolul „Leonce și Lena”, de Georg Büchner...  Și multe 

altele...

V.B.: Cărui spectacol îi păstraţi o amintire aparte?

D.L.: Dacă ar fi să aleg numai două, celui intitulat “Un 

dor fără saţiu”, scris de mine, cu inserţii din Nina Berberova, 

Aglaja Veteranyi, Camil Petrescu și jucat în faţa lui ȘTEFAN 

IORDACHE (patronul spiritual al liceului nostru, în amintirea 

căruia, în această toamnă, cu ajutorul direcţiei școlii și al 

Primăriei Sectorului 5, intenţionăm să organizăm un festival); 

cel de-al doilea, “Oameni, cai și artiști” după L. N. Tolstoi, jucat în 

amintirea lui Adi Pintea.

V.B.: Cum reuşiţi să drămuiţi fiecare fărâmă a unui 

timp atât de nemilos?

PREMIILE ANULUI 

(stagiunea 2015-2016)

     Premiul Special al Juriului “Vlad 

Mugur”:  DAVID NANCIU - ALEXANDRU 

( V I B )  /  F e s t i v a l u l  d e  Te a t r u 

Contemporan ACTING, Baia-Mare

Premiul I pentru INTELIGENŢĂ și 

RAFINAMENT ARTISTIC, cu spectacolul 

Ţara lui Gufi, de Matei Vișniec –

PIANO DI SORRENTO,  Italia

Premiul pentru ROL SECUNDAR 

FEMININ:  – Natalia KIRA REZAC (XIG)

Stepanovna din Starea naturală a 

omului, după A.P.Cehov / Festivalul JOS 

PĂLĂRIA!
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D.L.: Când eram liceană, mă văicăream de „creșterea 
timpului” în urma mea. Din studenţie, n-o mai fac: îţi dai cât 
timp vrei. E alegerea ta, vorba Micului Prinţ, să discerni între 
lucrurile urgente și cele esenţiale. Cam din acea perioadă 
(așadar, de vreun sfert de secol), am priceput că numai greul e 
frumos. Are Blaga minunăţia aceea de explicaţie: “ușor nu e nici 
cântecul privighetorii ce s–a ostenit toată noaptea cântând…” 
Asta încerc să-i învăţ pe copii – nu-mi iese întotdeauna… (râde). 
În general, mă feresc să îmi fie milă de mine, căci altfel ar fi greu 
s-o iau în fiecare an de la capăt cu două, uneori trei trupe. Dacă 
aș face asta, nici măcar eu n-aș crede că încap atâtea în 24 de 
ore pe zi, șapte zile din șapte. Căci, pe lângă spectacolele create 
/ repetate / jucate, sunt și cele la care merg / mergem, sunt și 
cărţile, e și frumuseţea celorlalte arte…

V.B.: Un gând frumos pentru stagiunea aceasta a 
trupelor de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU…

D.L.: Să se bucure, să joace bine, să simtă și să gândească 
frumos! Tot ceea ce-mi doresc și mie și dumneavoastră!

FESTIVALUL  MARK TWAIN

Premiu l  T INERE  SPERANŢE  pent ru 

spectacolul  , după A. Starea naturală a omului

P. Cehov

 TROFEUL

pentru Ţara lui Gufi, de Matei Vișniec

CALIFICĂRI

 pentru Festivalul GEORGE CONSTANTIN cu  

Starea naturală a omului, după A. P. Cehov

și cu

MONOLOAGELE:

De ce fierbe copilul în mămăligă?, de Aglaja 

Veteranyi –OANA ŢONE (XIG)

Bunici de turtă dulce, după o idee de 

Antoaneta Ralian –KIRA MARIA REZAC (XIG)

OLIMPICI, SPORTIVI, ARTIȘTI

prof. ANCA NIŢOIU    -    LECŢIA DE SACRALITATE                                                       EDITORIAL

A fost… de unde n-a fost…

Undeva, la marginea de miazăzi a lumii, apărat de pădurile dese, altădată vestitul codru al Vlăsiei, la 22 
de km de București, se află un ţinut cu totul aparte. Cuvântul aparte se referă la Bolintin – Vale, în întregul lui: 
natură, oameni, obiceiuri, datini păstrate cu sfinţenie când spiritul o ia ușor razna și ritualurile străbune sunt din 
ce în ce mai mult date uitării.

Pentru a nu uita ce a fost de unde n-a fost, o mână de oameni inimoși reușesc să închege în fiecare an 
FESTIVALUL OBICEIURILOR ȘI TRADIŢIILOR, neuitând să invite și Cercul de folclor DOR ȘI DOR, CU MINE 
CĂLĂTOR al liceului nostru, pe care îl păstoresc de aproape 20 de ani.

De localitatea Bolintin-Vale ne leagă fire nevăzute de prietenie, deoarece aici s-a născut și își doarme 
somnul de veci poetul DIMITRIE BOLINTINEANU, patronul spiritual al școlii noastre și, împreună cu liceul din 
Bolintin – Vale, care poartă același nume, am realizat acţiuni în proiectul PUNŢI ÎNTRE SAT ȘI ORAȘ.

De fiecare dată mă îndrept cu emoţie spre 

aceste locuri, îmi place să reîntâlnesc oameni de 

suflet pe care îi cunosc și pe care îi regăsesc mai 

entuziaști, dl. prof. de istorie Constantin Bărbuţă, 

dna dir. Ionescu sau doamna inspectoare de 

geografie Cătălina Șerban, fiica acestor locuri, 

care leagă evenimentul în fiecare an de o sesiune 

de comunicări știinţifice pe teme de ETNOLOGIE, 

FOLCLOR,  MEDIU și GEOGRAFIE. 

      Anul acesta, însoţită de 20 de membri ai 

cercului  - îl amintesc pe decanul de vârstă 

Mihalache Florin, care a obţinut Marele Trofeu, pe 

inegalabilele nou-sosite:  Daria și Maria Sas, 
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EDITORIAL

PAGINA de

Daniela Dobre și Diana Pufu, care au obţinut locurile I și al II-lea la secţiunea INTERPREŢI DE MUZICĂ 

POPULARĂ; și pe ceilalţi dragi membri: Daria Lupu, Ioana Drăgan, Andreea Săbăreanu, Darius Pîrvu, Vladimir 

Cazacu,  Andrei Predescu,  Daria Bogdan,  Lucian Căpriţă, Larisa Doboiu, Ana Matei, Alexandra Nemeșu, 

Valentina Toporaș,  Emilia Cremănaru,  Ana Cimpoieru,  Florentina Burcuș și  Nicoleta Gâţă  (din clasele a V-a A, 

a VI-a A și a IX-a E) -, de dl. director și de profesorii de geografie și , Eduard Pușchin Irina Nicolescu Marius Pietriși  

m-am îndreptat spre Bolintin-Vale, drumul purtându-ne prin sate de câmpie, cu case mari și porţi pe măsură, cu 

păduri luminoase, pe care primăvara le luase în stăpânire, transformându-le într-un poem de verde și 

albastru…Bucuroși ne-am oprit să vizităm casa memorială a poetului, aflată în centru, lângă biseică, și mi-am 

amintit deodată de poezia acestuia din 1946: Casa părintească cade la pământ, / Iarba verde crește pe coperământ, 

/ Pasărea de noapte geme fără teamă / Cânele în lanţuri când mă cheamă, / Când se va întoarce tânărul stăpân, / Nu-l 

va mai cunoaște, căci va fi bătrân. Așa arăta casa părintească. M-a întristat puţin, dar am căutat în colbul amintirii 

pașii poetului și m-am gândit că, dacă n-ar fi fost aceste versuri simple, n-a fi fost poate nici Duhovniceasca lui 

Arghezi. 
La FESTIVALUL OBICEIURILOR ȘI TRADIŢIILOR POPULARE de la Bolintin, am participat secţiunile: 

SĂRBĂTORI CU DATA FIXĂ Sânzienele, Drăgaica Ziua Macaveilor INTERPREŢI DE MUZICĂ , aducând pe scenă și și   
POPULARĂ, unde am obţinut 5 premii.  Am ales aceste obiceiuri, find înaintea Paștelui, când pentru creștini 
lumea moare și reînvie în fiecare an și timpul își încetează curgerea… Inedit a fost obiceiul ZIUA MACAVEILOR 
sau  închinat unui personaj creștin care ar fi fost prins și ars într-un cuptor încins de flăcări. ZIUA CRUCII DE VARĂ,
Cântând și dansând asemenea Paparudelor, tinerii stropesc cu agheasmă grădinile și livezile, sfinţesc în biserică 
spice de grâu pe care le plantează; acum se scoate ultima miere cu puteri miraculoase, se culeg plantele de leac, 
încercând să fie invocat norocul.

Ne-am întors acasă obosiţi, dar fericiţi, păstrând în amintire o lume fumoasă ca-n povești o lume care este 
departe de mașinile și drumurile de asfalt, o împărăţie a liniștii, a luminii care mă duce cu gândul la copilărie: 
Când mă întorc acasă, m-așteaptă miresmele din câmpuri, / Își scapără pe boltă luceferii potcoava, / Iar zimbrii din 
legendă boncăluiesc prelung. // Ies vulturii-n văzduhuri și se rotesc să scrie / Numele meu cu-aripa pe-azururi și-n 
ecou, / Să afle cerbii tandri și luna – ciocârlie / De aur peste iezeri că mă întorc din nou. // Urc, urc și-mi iese-n cale 
șerpuitorul râu, // Îmi soarbe chipu-n ape, pădurile mă strâng / La piept cu foșnet verde și vine dincotrova / O lacrimă 
pe suflet... și nu pot să o frâng. (Dragoș Vicol, Copilăria)

1. SONDAJ DE OPINIE (I): De ce iubesc limba română? 

De ce iubesc limba română? Pentru că e cea mai bună prietenă a mea. Pentru că îmi place să scriu și să 
citesc. Pentru că vreau să fiu jurnalist. Pentru că, în lumea ei pot face ce vreau. Pentru că, fără ea, nu putem face 
nimic. (Haită Adina – VIA)

Eu iubesc limba română, pentru că am crescut cu ea și o să mă ajute mult în viaţă. Profesoara noastră ne 
corectează mereu, ca să vorbim corect și frumos.  (Albu Robert Marian – VB)
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Iubesc orele de limba română pentru că avem o doamnă profesoară deosebită, care se înroșește când i se 
fac complimente și motivează mereu că e cald. Pentru că mă ajută să fac compuneri, pentru că ne amuzăm 
atunci când unii colegi o vorbesc prost, spunând, de exemplu, “Albinele nu vede roșu”… (Cristea Dragoș – VIA)

Pentru că doamna ne predă frumos, astfel încât să înţelegem ușor tot ce ne explică. (Bejan Alexandra – VB) 
Iubesc româna pentru că e limba pe care o vorbesc și e unică. Nu aș schimba-o niciodată.                    
(Tudor Robert – VB)
Din primele clipe de viaţă auzul mi-a fost alintat de limba română. În ea am spus prima dată mamă și tată, în 

cuvintele ei am crescut, am cunoscut lumea. Când mă privesc în oglindă, vorbesc cu propria-mi imagine în 
limba română. E o parte din mine. Iubesc limba română și ca materie. De fiecare dată, în această oră, sunt 
fericită, pentru că îmi place să ascult și să citesc operele scriitorilor noștri, să fac compuneri... Da, româna este 
patria mea, în care mă simt cel mai bine, în care iubesc, visez, mă rog, în care îmi știu trecutul, prezentul și 
viitorul. (Nicolae Maria Larisa – VIA)

Am călătorit în câteva ţări și am auzit multe limbi, dar niciuna la fel de frumoasă ca româna, o limbă dulce și 
duioasă la care nu aș renunţa niciodată. (Voinea Rebecca Ligia – VB)

Ora de română este cea mai spectaculoasă. Mă fascinează modul cum mă transpun în alt univers, cum mă 
transformă emoţia cuvintelor. (Cojocaru Andrei – VIA)

Iubesc limba română, deoarece e una dintre cele mai frumoase discipline, prin care descopăr cuvinte noi. 
Vreau să o învăţ bine, să o vorbesc fără nicio greșeală, pentru că e limba mea maternă. (Iancu Florian Emil – VB)

După mine, limba română este cea în care literele devin magice, în care pot citi cărţi care mă frig până le 
termin. Datorită lecturii în limba maternă te simţi norocos că poţi fugi, uneori, în altă lume. 

(Ivan Antonia Damaris – VIA)
Româna e limba poporului meu. O iubesc, că mă ajută să mă înţeleg ușor cu oamenii. (Bălţoi Cristina – VB)

Limba și literatura română este pentru mine materia prin care descopăr personaje atât de diferite, deci și 
caractere, trăiri profunde, aspecte care îmi atrag atenţia asupra lumii. Îmi place când vorbim în clasă despre 
opere comice, despre povestiri, nuvele sau romane cu personaje puternice sau slabe, curajoase sau lașe, 
înţelepte sau nechibzuite, care ne transmit învăţăminte ce ne pot fi de folos. Iubesc limba română pentru 
expresivitatea și frumuseţea cuvintelor ei. Mă emoţionează gândul că această limbă stă la baza întregii noastre 
vieţi. (Niculae Carmen – VIA)

Pentru mine româna e cea mai frumoasă limbă. Iar doamna profesoară ne ajută să o vorbim corect. 
(Băjănaru Mihai – VB)
Îmi  iubesc limba, pentru că prin ea îmi exprim toate sentimentele.  E ca o  mamă care mă ocrotește.  

(Neagu Maria – VB) 
Limba și literatura română este una dintre materiile mele preferate. Cel mai mult îmi place literatura, 

deoarece ne putem exprima liber, fără să fim judecaţi de nimeni. Îmi place să gândesc dincolo de reguli, să ajung 
chiar până în lumea celor care nu cuvântă, iar când creez, să mă simt Dumnezeul scrierilor mele. 

(Dobroiu Larisa Elena – VIA)
Limba română mi se pare fascinantă, prin ea aflu atâtea lucruri. Mă bucur că o pot vorbi. (Dinu Daniela - VB)
Limba română este materia mea preferată, pentru că ora în care se desfășoară este perfectă. Când doamna 

ne dictează, parcă și pereţii prind viaţă. (Iliescu Ioana Teodora – VIA)
Dacă îmi iubesc ţara, iubesc și limba care se vorbește aici. Prin ea ne remarcăm, ne bucurăm, trăim. (Ivașcu 
Carmen VB)
Iubesc limba și literatura română pentru poveștile fascinante pe care le citesc în românește  și pentru că 

această disciplină mi-o predaţi dumneavoastră, doamna profesoară. (Dobre Eliza – VB)

2. SONDAJ DE OPINIE (II): Ce ai vrea să citești în revista școlii tale?

Toader Teodora (VB): Un concurs cu premii sigur ar stârni interesul elevilor. Așa se pot promova 
unele idei / produse.

Voinea Rebecca (VB):  Îmi place foarte mult revista școlii mele. Am câteva idei care ar putea atrage 
mai mulţi cititori: o rubrică Știaţi că. . . (despre scriitori români, biologie, istorie), rebusuri, jocuri, o 
pagină de modă pentru fete, o alta de sport pentru băieţi, recomandări pentru lectură și pentru filme 
educative.
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Chilianu Alexandru (VB): Aș vrea să citesc în revista școlii ghicitori, informaţii despre animale și povești.

Ivașcu Carmen (VB): Cred că revista ar trebui să conţină pagini cu integrame, păreri despre proiectele din 
anul acesta, compuneri ale noastre, scrise în culori vii, despre sport, ghicitori și proverbe.

Bejan Gabriela (VB): Aș vrea ca în revista școlii noastre să se scrie despre trupa Dor fără saţiu, despre 
îmbrăcămintea la modă și despre comportamentul pe care adolescenţii trebuie să îl aibă.

Șohan Ștefania (VB): Ce-ar fi să se scrie despre câte un profesor? Sau un ghid al elevului silitor?

Dobre Eliza (VB): Eu aș vrea ca revista școlii să conţină rezumate / impresii despre o carte citită.

Albu Robert (VB): Mi-ar plăcea ca revista noastră să ne ofere preparate culinare și informaţii despre locuri 
interesante.

Iancu Florian (VB): Eu aș vrea ca în revista școlii să citesc bancuri, informaţii despre muzică, sport și cărţi.

Bratu Alexandra (VB): Cred că mi-ar plăcea să citesc în Cuvinte potrivite compuneri despre toamnă, 
informaţii despre liceu, despre concursurile organizate, portrete ale unor profesori.

Coman Raisa (VB): Ar fi bine să citim despre sport, despre primăvară, despre preparate ușor de făcut, despre 
modă, despre viitor, despre marii actori și despre activităţi din timpul liber.

Mareș Andrei Alexandru (VIIA): Poate ar trebui ca revista să abordeze teme mai profunde – psihologice, 
filozofice, eseuri pe teme abstracte, povești mature, fără final (obligatoriu) fericit, recenzii, biografii ale unor 
personalităţi...

Vîrtej Mihai (VB):  Aș vrea o rubrică în care să ni se recomande cărţi, care să ne convingă să citim mai mult. 
E necesară și o rubrică despre activităţile din școală, despre trupa de teatru, despre viaţa sănătoasă, care să îi 
înveţe pe copii să mănânce responsabil.

Neagu Maria (VB): Mă interesează informaţii despre istoria liceului, dacă școala are un subsol, despre 
directori.

Băjănaru Mihai (VB): Vreau o rubrică despre modă. Mă interesează ce culori se poartă (alb sau negru), ce fel 
de adidași.

Bălţoi Cristina (VB): Aș vrea să ni se spună cum să ne îmbrăcăm în fiecare anotimp. Pasiunea mea e moda.

Dinu Daniela (VB): Revista școlii ar trebui să conţină pagini de poezii, multe imagini, să ne dea informaţii 
despre cum să mâncăm sănătos și unde să ne ascundem de cutremure.

3. ȘTIAŢI CĂ….?  sau 10 CURIOZITĂŢI  LITERARE

1. Romanul Contele de Monte Cristo al lui Al. Dumas, tatăl 
(1802-1870) a fost inspirat de povestea unui cizmar, Pierre Picaud, 
închis nedrept pentru 7 ani la Fortăreaţa Fenestrelle (regiunea 
Piemont, Italia), pentru vina de-a se fi îndrăgostit de o tânără bogată 
din Nimes? Lui Picaud i s-a “fabricat” vina de spionaj împotriva ţării 
sale de către trei prieteni, îndrăgostiţi de aceeași tânără. În 
închisoare, un preot italian îi dezvăluie, înaintea morţii, 
ascunzătoarea unei comori de lângă Milano. Intrat în posesia ei, 
eroul acestei povești reale, pe care Dumas a aflat-o din rapoartele 
poliţiei, revine în Paris după 10 ani și se dă drept lordul Wilmore, 
punându-și în aplicare un plan vindicativ, asemenea personajului 
Edmond Dantes. 
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2. Notorietatea romanului Madame Bovary se datorează nu doar valorii lui incontestabile, ci și scandalului 

pe care l-a produs, autorul francez – Gustave Flaubert (1821-1880) – fiind acuzat și judecat (din fericire, 

achitat) pentru încălcarea normelor moralei publice și pentru blasfemie? 

3. Romanul lui Goethe (1749-1832) Suferinţele tânărului Werther, a determinat numeroase sinucideri, 

motiv pentru care, în unele ţări, cartea a fost interzisă?

 

4. Așteptând ceasul de apoi, una dintre scrierile lui Dinu Pillat (1921-1975), a fost tipărită după… 51 de 

ani? Manuscrisul romanului, confiscat de securitate în 1959 (anul în care autorul a fost închis, pe „motiv” că, în 

această carte, face apologia legionarilor), a fost, după nenumărate căutări, descoperit din întâmplare, abia în 

2010?

5. Scriitoarea de origine rusă, Nina Berberova (1901-1993), a 

debutat editorial la…84 de ani, reușind să publice 15 romane și alte 

câteva volume de proză, foarte apreciate de critică și public? 

6. Adela lui Garabet Ibrăileanu (1871-1936) ascunde profilul 

unei tinere fermecătoare, Olga Tocilescu, pentru care autorul (mai 

vârstnic cu 25 de ani) a făcut o pasiune, stârnind, astfel, bârfe și 

neliniști conjugale?

 

7. Mihail Bulgakov (1891-1940) și-a încheiat romanul Maestrul 

și Margareta orb, dictându-i soţiei sale ultimele corectări până în 

ultima zi a vieţii?

8. Stiloul cu peniţă de aur al lui Marin Preda (1922-1980) n-a 

mai putut fi folosit de nimeni, refuzând să mai scrie după moartea 

(controversată) a scriitorului? 

 

9. Acţiunea din romanul Ulise al scriitorului irlandez James Joyce (1882 – 1941) se desfășoară într-o 

singură zi?

10. Jupân Dumitrache, personajul 

lui I.L.Caragiale (1852-1812) din 

comedia  O noapte furtunoasă, are un 

corespondent real, care a locuit pe 

Calea Șerban Vodă nr. 26, în apropierea 

locuinţei sale fiind un depozit de 

cherestea și o grădină…? 
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4. “NEGRU PE ALB. (10) SCRISORI LA UN PROFESOR”

aprilie, 2016
Dragă Doamnă,

Ce greu îmi e să vă scriu niște vorbe sincere! Mă tem ca unele să nu fie necorespunzătoare relaţiei 
profesor– elev.

Am să mă adresez numai cu “dumneavoastră”, deci cu pluralul politeţii, ferindu-mă să 
scriu un nume. Mă scutesc, astfel, de comentariile curioșilor, răutăcioșilor…Mereu mi-aţi fost 
o persoană dragă (nu încerc să vă flatez), pe care mi-aș fi dorit-o și o cunoștinţă apropiată. 
Pentru că, în afara orelor și a puţinelor dăţi când ne vedem în afara școlii, nu vă întâlnesc. 
Carevasăzică, nu prea e timp să discutăm mai mult(e) decât prevede programa școlară. Mi-ar 
plăcea să vă întreb despre viaţă, despre schimbările lumii, despre cultură – căci vă consider 
persoana potrivită. 

Vă apreciez decenţa și rafinamentul în tot ce faceţi, umorul inteligent și rar, simţul 
artistic, modul în care vedeţi diferenţa dintre urât și frumos, diplomaţia cu care aplanaţi 
conflictele, cultura de invidiat, perseverenţa, vocaţia meseriei… 

Mă gândesc adesea că, dacă dorinţa mea de-a fi fost mai mult aproape de 
dumneavoastră ar fi fost posibilă, aș fi fost mai bun… Cred ca da.

Cu drag,
elevul dumneavoastră,

Andrei Mareș (VIIA) 

Într-o zi...

Dragă DOMNULE PROFESOR,

Vă mulţumesc pentru că mă învăţaţi cum să mă descurc în viaţă, că mă 
încurajaţi să mă exprim, chiar dacă sunt timid, că faceţi astfel încât mâine să fiu 
mai bun ca azi.  

Am aflat, datorită dumneavoastă, că nu trebuie să mă supăr atunci când 
greșesc, să accept când cineva e mai bun decât mine și să am încredere că, într-o 
zi, am să-l întrec. 

Vă mulţumesc pentru tot ajutorul de acum,

Cu dragoste și preţuire,
Albu Robert (VB)

18.05.2016
Dragi domni profesori,

         Sunteți nu doar persoane care educă, ci îngeri care încearcă să scoată din fiecare ce e 
mai bun, să ne arate că putem lupta și învinge. 
 � Vă mulțumesc pentru ceea ce sunt în prezent. Eu și colegii mei vă suntem recunoscători 
pentru că ne iubiți, ne învățați și ne iertați. Aici, în Liceul “Bolintineanu”, am aflat ce e respectul – 
luarea în considerare a sentimentelor, a nevoilor și a dorințelor tuturor. 
Fiind într-a VII-a, mă apropii de momentul când voi merge la liceu și ne vom despărți. Îmi va fi greu, 
căci în anii ăștia am împărțit multe. Dar voi pleca de aici cu multă iubire și cu mândria că v-am fost 
elevă. Că am întâlnit oameni care au crezut în mine, în noi. Iar aceia sunteți dumneavoastră.

    Cu respect,

 Popescu Adina (VIIB)
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Într-o zi de elev(ă)

Domnule Dascăl,

De-a lungul experienţei mele școlare am întâlnit tot felul de 

profesori. De la cei mai buni, pe placul tuturor elevilor, până la cei mai duri și 

aspri. Vreau ca, prin această scrisoare, să îmi exprim punctul de vedere 

asupra unor aspecte din învăţământ și asupra comportamentelor 

prosfesorilor. 

 Unele calităţi ale dumneavoastră sunt de apreciat pentru că nu 

oricine se poate înarma cu atât de multă răbdare, înţelepciune, încredere în 

sine și putere de a lucra cu copii, mai ales de a încerca să îi înveţe pe toţi, 

indiferent de capacitatea lor de concentrare și memorare. Atâta timp cât un 

elev apreciază un profesor și îi place felul în care acesta își desfășoară ora de 

curs - aici este cazul dumneavoastră - , îi va plăcea și materia pe care o predă 

respectivul profesor. Nouă, elevilor, ne place mult că știţi cum să organizaţi 

materia în segmente ușor de asimilat și cum pregătiţi lecţia, astfel încât să 

fie mai accesibilă, dar și mai interesantă. De asemenea, cum comunicaţi cu

elevii și să îi faceţi atenţi. Am observat și eu și colegii că mereu puteţi răspunde la toate întrebările noastre, deci vă și

actualizaţi cunoștinţele.  

  Eu cred că profesorul ideal are un stil pedagogic democratic și nu autoritar, ţine cont de nevoile elevilor, nu 

doar de obligaţiile lor și are simţul umorului. Totodată, trebuie să aibă vocaţie, să îi placă ceea ce face, să fie înconjurat 

de copii și să aibă motivaţie interioară. 

  Am remarcat însă și defecte ale profesorilor pe care aș vrea să le mărturisesc. Unii pedagogi își pierd 

răbdarea, nu își pot lăsa problemele personale deoparte când intră la ore și recurg la violenţă verbală sau fizică. 

Violenţa este una dintre cele mai urâte mijloace la care poate recurge un profesor, de cele mai multe ori această 

provocând respingere din partea elevilor. Rasismul și invidia există printre profesori și acestea duc la diferenţierea 

dintre elevi, astfel favorizându-i sau defavorizându-i pe unii dintre ei. Unui profesor nu trebuie să îi pese ce 

naţionalitate sau religie are un elev, pentru el toţi trebuie să fie egali.  

 � Am întâlnit și profesori care pretind ceva pentru a trece un elev. Care predau astfel încât nimeni să nu înțeleagă nimic, ca 

elevii să fie nevoiți să ia lecții particulare, evident, plătite. Au un comportament inacdevat, nu te poți înțelege cu ei în niciun fel, care 

pun absențe de Crăciun ori 3-4 note în aceeași oră aceluiași elev ori dau notă 4 fără motiv. Urât e și dacă un profesor are elevi 

preferați cărora să le explice mai bine, să le dea note mari, restul neînțelegând nimic din materie și luând note mici. Sau dacă 2 elevi 

de la clase diferite au probleme personele și nu se înțeleg, cel preferat să fie apărat de profesor, iar celalat să fie tratat rău la ore. 

În încheiere, vreau să vă rog să vă păstrați modul de a fi și cel de predare care să fie prielnică din punctul de vedere al 

elevilor. 

Cu speranța  într-o legătură perfectă, 

Mateescu Mariana- Nicoleta (XIE)

17.05.2016
Dragă doamnă profesoară de limba română,                                                                                

Dumneavoastră sunteţi preferata mea. Nu știu de ce. Poate că m-aţi cucerit prin personalitatea 

dumneavoastră, prin blândeţe, prin glume, prin felul în care ne atrageţi spre lectură.

Mă necăjesc când sunt neatent și iau note mici, dar știu că mi le daţi cum merit. 

Vă iubesc și vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine. Și vă asigur că nu vă voi dezamăgi, nici uita vreodată.

Cu stimă, 

elevul dumneavoastră dintr-a VII-a - nu “elevul Dima” al lui Drumeș -, ci 

Cogălniceanu Alexandru (VIIB)



24

PAGINA de 10

mai, 2016
Stimată doamnă dirigintă,

Vă scriu aceste rânduri în semn de peţuire pentru tot ceea ce sunteţi. Faţă în faţă nu aș fi avut niciodată 
curajul să vă spun ce simt, pentru că sunt un băiat timid. 

Știu că uneori am avut un comportament nepotrivit, dar nu a fost cu intenţie. M-aţi iertat de fiecare dată, 
demonstrându-mi că, mai mult decât profesor, sunteţi om.

Apreciez că mă lăudaţi când merit, că mă încurajaţi când am nevoie și că încercaţi să aduceţi la suprafaţă ce 
am mai bun. Orele dumneavostră îmi sunt dragi. Când ne povestiţi despre Caragiale, Creangă, Eminescu, parcă aţi citi 
dintr-o carte nevăzută și vă ascult furat de vrajă. 

Excursiile sunt, la  fel, de neuitat. Ne duceţi în locuri frumoase, îndepărtate, ca să cunoaștem graiul și portul 
bătrânilor din alte zone, datinile strămoșilor noștri.

Chiar dacă nu o să vă calc  pe urme în privinţa carierei, vă rămân îndatorat pe viaţă  pentru efortul de a face 
din noi oameni de calitate care să se exprime corect într-o limbă atât de  frumoasă cum e limba română.

Cu respect și admiraţie, 
Cazacu Vladimir (VA)

Azi, la școală
Dragă doamnă Anca Niţoiu,

Îmi încep scrisoarea cu mulţumiri pentru tot ce m-aţi învăţat la orele de limba 
română, pentru toate momentele superbe petrecute alături de dumneavoastră. 

Vreau să îmi cer iertare pentru că v-am dezamăgit adesea. Și să vă asigur că vă voi fi 
recunoscător pentru tot.

Mocanu Andrei (VIIB)

Într-o zi mai, 2016
Dragă doamnă profesoară Sorina Făsui,

La început, nu aveam o viziune luminoasă asupra istoriei. Îmi era greu să reţin date. 
Totul s-a schimbat de anul acesta. Mi s-a părut deodată mai frumoasă această materie, mai 
palpitantă, ca o poveste cu împăraţi, domniţe, cavaleri... A început  să-mi placă și să o 
înţeleg. Cred că istoria a fost mereu frumoasă, dar  nu văzusem asta. 

Dumneavoastră m-aţi ajutat să înţeleg rostul datelor, evenimetelor istorice. Să văd 
partea ei palpitantă – aventura, legenda, povestea... 

De aceea, prin această scrisoare vreau să vă mulţumesc. Nu știu dacă mă voi îndrepta 
către acest domeniu, dar sunt convinsă că o voi studia cu plăcere.

Cu recunoștinţă și respect,
Sas Daria (VA)

                    Azi
Domnule profesor de limba germană,

   Aș vrea să vă mărturisesc că dintre toţi profesorii care predau la clasa noastră dumneavoastră sunteţi preferatul 
meu. Spun asta, pentru că sunteţi înţelegător chiar și când nu ne facem tema, ne acordaţi mereu șanse să nu luăm note 
mici, iar când ne ascultaţi, ne daţi mereu o mână de ajutor dacă nu știm. 

   Dar cel mai mult îmi place că destindeţi atmosfera făcând glume și povestind întâmplări amuzante.
   Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru noi.

Cu stimă,
Muscalu Bogdan (VA)
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24.05.2016

                                                                  Dragă domnule profesor,

Aseară, uitându-mă la televizor, am auzit din întâmplare discuţiile 
contradictorii legate de orele de religie din școli. Problemele dezbătute erau 
diverse: E bine sau nu să mai facem religie? Programa școlară e corectă? 
Profesorii predau corespunzător? 

În acele clipe, auzeam și vocea dumneavostra: “Îngerașii mei….”, ”Vă 
iubesc pe toţi!” Așa ne-aţi vorbit dumneavoastră un an întreg, cât ne-aţi fost 
profesor, iar orele de religie erau pentru mine oaze de pace și de creștere 
spirituală. 

Am avut parte de profesori de religie minunanţi care nu s-au izbit de 
mentalitatea elevilor sau a părinţilor, așa cum am auzit din presă. 
Dumneavoastră însă aţi încununat meseria de dascăl cu cele ai alese însușiri: 
blândeţe, iubire, implicare în educaţia elevilor.

De aceea rămâneţi în amintirea mea nu ca profesorul CĂTĂLIN 
GRUMEZA, ci ca PROFESORUL ÎNGER.

Cu dragoste,
Șipu Andreea Cătălina (VIIA)

5. ALTE 10 SCRISORI… și încă una

Primăvara
Stimată doamnă dirigintă,

Vă cunosc de ceva timp, vă admir și vă îndrăgesc. Sunteţi o persoană minunată – 
iubitoare corectă, mereu binedispusă. Se vede că vă place ce faceţi. 

Apreciez modul în care găsiţi mereu soluţii când avem o problemă. Pentru mine 
sunteţi ca o mamă grijulie care se bucură când suntem ascultători și atenţi. 

Ce mă atrage cel mai mult la orele dumneavoastră este modul în care ne explicaţi 
mereu.

Știu că și aunci când nu veţi mai fi lângă mine mă vor îndruma sfaturile 
dumneavoastră.

                                                                                                   Cu drag, 
 Lupu Daria (VA)

Azi
mai, 2016

Dragă domnule profesor de geografie,
,

Să știți că apreciez foarte mult cum ne predați, cum ne explicați, astfel încât să înțelegem toți, cum ne încurajați să ne placă 
materia dumneavoastră. Tocmai de aceea vreau să mă fac profesoară de geografie. 

Vă promit că o să învăț cât voi putea.
Cu drag,

Iancu  Michelina Constantina (VA)

PAGINA de 10



26

PAGINA de 10

Mereu
Doamnă dirigintă

Pentru mine sunteţi o persoană foate importantă, cu nenumărate calităţi, implicată în tot felul de proiecte 
pentru elevi. Atât la orele de română, cât și la cele de dirigenţie, dovediţi mult tact. Totul mi se pare simplu când ne 
explicaţi dumneavoastră.

Pentru că vă apreciez, o să vă recomand cu căldură și încredere tuturor elevilor care vin după noi.

Cu stimă,
Cremănaru Emilia (VA)

Seara asta
Bună seara, doamnă,

 
 Nu vă scriu cu intenţia de a vă flata. Nici cu scopul de a vă face să schiţaţi un zâmbet sau poate mai mult, căci 
n-am îndemânarea necesară și nici curajul să admit că aș fi capabilă să o fac.
 Cuvintele-mi sunt curate când vă spun că îmi lipsiţi. Și dumneavoastră și ochii reci înmuiaţi în nimic mai mult 
decât sinceritate. Desigur, n-aș îndrăzni vreodată să vă subestimez privirea caldă ce mă critică printre gene. Ori 
bunăvoinţa răbdarea, frumuseţea din vorbe ori glasul ce se scurge printre paragrafe. Tot ce-i prea frumos dispare la 
timpul lui și totuși nimic nu-i prea frumos. Poate doar un lucru... V-am spus vreodată cât de tomnatică e vocea 
dumneavoastră? Îmblânzește vara, iar iarna i s-ar scurge veșnic în braţe.
 Vă mai scriu și ca să știţi că nu v-am 
uitat și nici nu mi-aș permite mie însemi să o 
fac vreodată. Sunteţi nimic mai mult – căci 
mai mult n-aș merita – și nimic mai puţin – 
căci am înţeles că sufletul blând nu v-ar 
permite – decât motivul pentru care încerc să 
încerc... Însă nu eu sunt subiectul și nici 
dumneavoastră și nici cuvinte de admiraţie 
care rămân într-un final de prisos. Știţi cine e 
subiectul, doamnă dragă? Sau ce? Timpul de 
care fug. Cândva, aș dori să fiu eu cea care-i 
aleargă speranţele. Nu vreau să mă 
înţelegeţi greșit, nu am niciun cuvânt de spus 
în privinţa unui ceas, căci acele se aleargă 
infinit, fără să se atingă. Nu am nici un 
cuvânt de spus, niciodată. De scris, mereu.
           Sunt doar un privitor, ascultător și primitor de emoţii, singurul scop pentru care ne irosim. Sunt doar un ac, o 
oră, o secundă sau nimic. 
 Cât de aiuritor din partea mea să azvârl cuvinte pe care nu le-aș putea vreodată înţelege. Cât de aiuritor să 
spun că îmi lipsiţi, chiar dacă adevăr în asta-i infinit. Eu nu știu cum e lipsa, eu nu am gustat-o, eu nu i-am atins spinii 
și nu i-am mângâiat colţii. Nu pentru dumneavoastră. Dumneavoastră nu-mi lipsiţi. Îmi sunteţi în minte și în suflet și 
vă aseamăn unui vis care mă ghidează fără semne, vorbe, fără fapte. Ca să  le urmez.
 Știţi cât vă admir? De fapt nu, nu pe dumneavoastră, dumneavoastră nu sunteţi de admirat, v-am spus că 
sunteţi ca un vis.  Visele nu se admiră, se elucidează. Însă am sute de lucruri de admirat. V-aș admira scrisul și mâna 
ce-l îndeamnă și vorbele.... V-aș admira... cititul și privirea fixată pe gânduri, v-aș mai admira clipitul și oftatul și 
poziţia dreaptă și palmele ce se lovesc de catedră. 
 V-aș admira, dar e târziu și am ochii umezi. De la una, de la alta... 
 

     Cu drag,
             o elevă (Dumitru Gabriela VIIIA)
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                                                                                                                                                    După ore
Dragă doamnă dirigintă Anca Niţoiu,

Orele dumneavoastră sunt cele mai atractive, pentru că iubesc literatura, sunt o fire 
visătoare, sensibilă, iar materia pe care o predaţi mă ajută mult.

Nu știu ce alegeri voi face (când eram mică, voiam să fiu medic veterinar, acum mă 
interesează o specializare în calculatoare sau să devin scriitoare). Un lucru însă știu sigur: 
orice voi deveni, limba română îmi va fi mereu de folos.

Cu preţuire,
Săbăreanu Andreea (VA)

azi, 2016
Dragă domnule profesor de geografie,

Am ales să scriu această scrisoare pentru a vă mulţumi pentru răbdarea cu 
care m-aţi îndrumat în acest an școlar. Mi-a fost greu când am schimbat-o pe 
doamna învăţătoare cu atâţia profesori. La începututl clasei a V-a, eram atât de 
timid. Mă temeam că nu pot învăţa atâtea lucruri noi. 

La ora dumneavoastră am învăţat să-mi iau notiţe rapid, fiindu-mi foarte 
greu să scriu repede. Tot la ora dumneavoastră am învăţat ce este o hartă. Nu am 
să uit niciodată primul extemporal. M-aţi încurajat să răspund la întrebări. Am 
reușit chiar să desenez un vulcan și componentele lui. Am luat o notă mare și așa 
am început să învăţ cu plăcere la geografie și să aștept nerăbdător următoarea 
oră, să aflu mai multe despre oceane, fluvii, lacuri, râuri necunocute.

Știu că anul viitor vom studia geografia Europei. Abia aștept să vă 
povestesc despre ţările pe care le-am văzut până acum. La fel aștept să mergem 
împreună în tabere, în excursii. 

Cu promisiunea că voi fi un elev silitor și cu mulţumiri pentru tot,
elevul dumneavoastră,

Dragoș Prună (VA)

Dragă doamnă profesoară de educaţie fizică,

Vă apreciez mult, deoarece faceţi o treabă minunată. 
Sunteţi un model pentru noi. Mai ales pentru mine, pentru că îmi place sportul și vreau să devin ca 

dumneavoastră, profesor de educaţie fizică.
Cu mult respect, 

Radu Darius (VA)
Dragă doamnă dirigintă,

Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru noi, cei din clasa a V-a A. Ne ajutaţi mult 
– găsiţi soluţii la problemele noastre, faceţi ore suplimentare în timpul liber, sunteţi un 
om activ, ne antrenaţi în lucruri interesante, ne duceţi în excursii…

Am fost și răi și buni. Vă rog să ne iertaţi greșelile… Știu că vă supărăm, deși vă 
iubim.

Prin această scrisoare vă urez sănătate și bucurii și vă promit că voi fi mai atentă și 
mai ascultătoare.

Cu drag, 
Drăgan Ioana Simona (VA)
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În primăvară

Dragă doamnă profesoară de educaţie plastică,

Aș vrea să vă spun că sunteţi profesorul meu preferat. Îmi place mult materia pe 

care o predaţi. Desenul înseamnă pentru mine nu doar creioane, acuarele, un bloc 

de desen și o notă bună. Înseamnă inspiraţie, povești în imagini, istorie, 

creativitate… 

Ora dumneavoastră e singura în care mă simt pe deplin liberă.  Desenez de la 5 

ani, deci am această pasiune de mică. Când sunt tristă, creionez feţe mohorâte, când 

sunt furioasă, folosesc mult roșu, iar când sunt fericită, pictez peisaje de primăvară, 

în culori vii.  

 Cred că pasiunea asta de a desena o să mă influenţeze în alegerea carierei. Aș 

vrea să fiu hair stylist – o artă frumoasă și deloc ușoară. Să fac împletituri 

sofisticate, în formă de spic, plasă, coroniţă, vârtej… Sau să pictez pe pânză. Nu am făcut niciodată asta, dar e una 

dintre dorinţele mele…

Cu admiraţie,

Sulugiuc Ana-Maria (VA)

Dragă doamnă profesoară Anca Niţoiu,

Sunteţi profesorul meu preferat, nu doar pentru că ne explicaţi atât de frumos lecţiile, pentru că limba și 

literatura română e materia mea peferată, ci și pentru că sunteţi foarte glumeaţă. 

Am scris aceste rânduri ca să vă spun că vă iubesc.

Cu respect,

Istrate Mario (VA)

După niște ore…

Dragă Doamnă…., 

Învăţăm, din primele clase, despre respectul pentru acele persoane care 

ne îndrumă viaţa. Avem o legătură strânsă cu educatoarea, apoi cu învăţătoarea 

– căci ne alfabetizează și ne ridică atunci când  ne julim genunchii…

Într-a V-a, eram toţi speriaţi de profesori, de note, de teze. Când vedeam 

un dascăl pe hol, strigam: “Vine domnul:…  sau “Vine doamna”… și ne așezam în 

bănci, cuminţi. Apoi am început să strigăm: “Vine profa”…, “Vine diriga”… și să 

fim mai nepăsători, mai neascultători, mai gălăgioși, să nu ne mai gândim atât 

de mult la note sau la absenţe.  Un profesor ne-a spus de curând că are în faţă  o 

clasă în care elevii se băteau altădată să iasă la tablă, iar acum – pe ultima bancă…

Și, totuși, inima ne tresare când dumneavoastră ne verificaţi notele și ne mustraţi părintește. Ne simţim ca 

atunci când, pentru prima oară, ne-aţi ridicat și ne-aţi cerut să ne spunem numele, ca atunci când v-am cunoscut și 

mi-am dat seama că veţi fi al doilea părinte al nostru.

Cu respect și dragoste,

Năsturică Andreea Bianca (VIIA)
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6. MATEMATICA DE 10 sau PROBLEME NEREZOLVATE ALE MATEMATICII

Este cunoscut că recent (în luna martie 2016), matematicianul englez Andrew Wiles, cel care a rezolvat 
Marea Teoremă a lui Fermat în 1994,  a primit  Premiul ABEL, un soi de Nobel al matematicii. Dat fiind că a primit și o 
sumă (100 000 dolari) care este mare pentru valoarea unui premiu în domeniul matematicii, vestea a suscitat oarece 
interes și a fost prezentată de agenţiile de știri, acordându-i-se destulă atenţie. Ceea ce ne duce cu gândul la o 
întrebare la care încercăm să răspundem în rândurile de mai jos: 

Ce este o conjectură matematică, așa cum a fost considerată și Marea Teoremă a lui Fermat? Matematica a 
creat și s-a dezvoltat  încă de la începuturile sale prin probleme, numărul celor care se nasc anual ajungând la câteva 
sute de mii: o parte își primesc rezolvarea (devin fie teoreme, fie probleme închise), iar o alta înseamnă probleme 
deschise (cele încă nerezolvate). Însă nu orice problemă nerezolvată capătă statutul de conjectură: doar acele 
probleme de excepţie, nobile, provocatoare, care pot declanșa teorii sau chiar ramuri noi în matematică.  Existenţa 
problemelor deschise asigură corectarea (individuală sau sub formă instituţionalizată) și progresul în matematică. 
Propoziţiile logice din matematică ce au fost demonstrate (dovedite) sunt desemnate prin termenii: lemă, propoziţie, 
teoremă sau corolar, iar cele ce nu sunt încă demonstrate (din diverse motive) prin termenii: axiomă, postulat, 
problemă, ipoteză și conjectură. 

Termenul conjectură a apărut ultimul, introdus de 
David Hilbert  în formularea celor 23 de probleme supuse 
s p r e  r ezo l v a r e  co m u n i t ă ţ i i  i n te r n a ţ i o n a l e  a 
matematicienilor la al II-lea „Congres Internaţional al 
Matematicienilor” din 1900, de la Paris. Primele probleme 
deschise din istoria matematicii au apărut în Antichitatea 
greacă: cuadratura cercului (- 435 autor Artemon din 
Clazomene), duplicarea cubului (- 430 autor Hippocrate din 
Chios) și trisecţiunea unghiului (- 425 autor Hippias din Elis). 
Rezolvarea lor s-a făcut de-abia în secolul al XIX-lea. 
Cuvântul conjectură provine de la latinescul conjectura = 
ipoteză, prezumţie, opinie bazată pe aparenţe. În mod 

obișnuit, prin conjectură se înţelege orice explicaţie presupusă a unui fenomen (eveniment) constituită fără 
certitudine și în afara oricărei dovezi (probe), plecând de la aparenţă sau presupuneri. În acord cu Hilbert (autorul 
termenului conjectură), se înţelege prin conjectură acea problemă deschisă care poate furniza arhitectura unei teorii 
în matematică (ori  o direcţie nouă) sau avansarea unui nou domeniu. 

Aritmetica și apoi Teoria numerelor au produs cele mai multe și mai subtile conjecturi în matematică. De 
exemplu Pierre Fermat (părintele teoriei numerelor) a produs 48 conjecturi (trei s-au dovedit false) care au 
reprezentat probleme de cercetare pentru mulţi matematicieni (Euler, Gauss, Cauchy, Riemann etc.). Însă găsim 
probleme deschise în majoritatea domeniilor matematicii: analiză, geometrie, topologie etc. propuse de diverși 
matematicieni (multe le poartă numele): ipoteza lui Riemann, ipoteza conţinutului, ipoteza lui Poincaré, ipoteza 
(conjectura) lui Kepler, conjectura lui Bieberbach, etc. În anul 2000, Institutul Matematic Clay (USA) a lansat în cadrul 
unei conferinţe aniversare a centenarului Congresului Internaţional al Matematicienilor din 1900, un număr de 7 
probleme  (numite problemele mileniului al treilea) spre rezolvare:  fiecare  problemă  este cotată cu un premiu de  
1.000.000 de dolari. Printre aceste probleme se află și celebra ipoteză a lui Riemann, această conjectură 
reprezentând  cea mai importantă și mai dificilă problemă a matematicii contemporane. Înainte de a muri, Hilbert a 
fost întrebat, dacă ar învia după 500 de ani, ce întrebare ar pune, iar răspunsul lui a fost: “Dacă a fost rezolvată 
ipoteza lui Riemann”.
  În 2015 un profesor nigerian, Opeyemi Enoch, susţinea că a rezolvat ipoteza Riemann, însă Institutul Clay nu 
a dat un răspuns până în prezent privind corectitudinea rezolvării acestei probleme vechi de 157 de ani.
.

Bibliografie:
[1]  Simion Singh: “Marea teoremă a lui Fermat” (Ed. Humanitas, București, 1998)

[2]  Keith Devlin: “Vârsta de aur a matematicii” (Ed. Theta, București, 2000)
[3]  Barry Mazur: “Conjectura” (în Synthese, 1997)

prof. Lavinia  Putineanu
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7. UN PROIECT DE NOTA 10

CASA VERDE – CASA EcoLogică A VIITORULUI

Coordonator,   prof. Valeria Purcărea-Ciulacu

În ultimele decenii ale acestui secolul, pe plan european s-a luat o serie de măsuri pentru stoparea 

risipei resurselor naturale şi financiare, pentru limitarea efectelor nocive asupra mediului înconjurător şi a 

existenţei omului, în general, rezultate în urma dezvoltării necontrolate a activităţilor din marile aglomerări 

urbane, poluarea mediului natural şi a climatului, degradarea stării de sănătate a locuitorilor planetei, etc.

Omul şi-a creat un mediu propriu de viaţă, cel artificial, alcătuit din casele, curţile şi culturile de cereale, 

animale şi clădiri publice. Azi, mediul nostru de viaţă este un amestec de natură şi ansamblul artificial, la ţară 

fiind mai aproape de natură, iar la oraş, de mediul artificial, antropic. Dar oricum ar fi mediul, el trebuie să ne 

asigure oxigenul pe care-l putem respira, apa curată, care înlesneşte transportul la celulele corpului, al 

substanţelor care realizează metabolismul nostru.

          Numărul oamenilor creşte mereu, iar dezvoltarea 

industrială face ca satele să se schimbe în oraşe, iar oraşele 

în metropole. Spaţiul pentru noile clădiri este luat tot din 

natura. Ca urmare a acestor acţiuni, natura se micşoreaza 

ca întindere şi, odată cu această industrializare, unele 

produse folositoare produc şi o seamă de reziduuri care 

sunt toxice şi dăunătoare vieţii omului, plantelor şi 

animalelor. Aerul este poluat de sistemul de încălzire al 

termocentralelor care aruncă particule de fum, al fabricilor 

care elimină praf de ciment şi gaze otrăvitoare care pot 

pătrunde în plămânii oamenilor. Apele sunt şi ele poluate 

din cauza substanţelor de mare toxicitate, care pătrund în 

organismul vieţuitoarelor acvatice. Solul poate împrăştia 

substanţe chimice care, sub acţiunea apei de ploaie, se 

dizolvă şi ajung în râuri şi oceane, apoi în corpul 

vietuiţoarelor acvatice şi, prin consumul lor, în om. 

În aceasta constă poluarea mediului înconjurător, 

constituind un atac direct la adresa naturii şi implicit al omului. 

Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă sunt două dintre dezideratele de mare actualitate care, în mod 

obligatoriu, trebuie să ne preocupe. În ţara noastră, după o lungă perioadă nefastă, ritmul construcţiilor de 

locuinţe individuale cunoaşte o creştere accentuată. În trecut a existat o slabă preocupare faţă de aceste 

probleme, iar în prezent ritmul accelerat amintit mută centrul de interes către aspectele cantitative şi cele 

calitative imediate (funcţionalitate, confort, estetică), în defavoarea celor calitative de perspectivă, cum este 

cazul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

         Întoarcerea în sânul naturii sau, mai bine spus, mişcarea ecologistă pentru o viaţă mai sănătoasă în directă 

armonie cu natura, a prins în ultimii ani sute de milioane de persoane din întreaga lume. Omul modern preferă 

traiul sănătos într-o lume nepoluată şi fără stres. O lume în care omul se străduieşte să nu mai intervină agresiv 

în directa evoluţie şi dezvoltare a spaţiului în care locuieşte. 

        Una dintre formele de exprimare pro- spaţiu verde şi pro- nepoluare este, cel puţin, în statele „civilizate“, 

casa ecologică, o casă a viitorului.

        Conceptul casei ecologice poate constitui o prima ocazie pentru administraţiile teritoriale de a se înscrie 

în spiritul respectului pentru om şi pentru mediu, apropiindu-se mai mult de principiile dezvoltării durabile. 

Acest concept nu se limitează numai la o clădire de locuit care integrează mediul, ci se extinde şi către cadrul 

global în care se înscrie construcţia, incluzând următoarele principii: integrarea preocupărilor legate de mediu 
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(nu numai în ceea ce priveşte utilizarea raţională a energiei) chiar din faza de concepţie a clădirilor noi sau 
de reabilitare a celor vechi, de amenajare urbană şi peisageră; disponibilitatea transportului în comun; 
reţeaua de circulaţie pietonală; multifuncţionalitatea zonei; accesul optimal la reţeaua energetică.
        O casă ecologică înseamnă o casă realizată din finisaje naturale, izolată foarte bine, care are consum 
minim  de resurse şi îşi reciclează toate reziduurile fecaloid-menajere. Din ce în ce mai căutate, românii optează 
pentru acest tip de construcţie din două motive: se construieşte mai repede decât una obişnuită şi 
economiseşte mult mai multă energie. Deoarece în România nu există o tradiţie a caselor ecologice, 
constructorii folosesc tehnici şi materiale speciale în realizarea locuinţelor, supranumite şi case "prietenoase cu 
mediul înconjurător". Acest tip de locuinţe, sunt realizate doar din materiale naturale, sunt prevăzute cu un 
sistem de încălzire solară a apei calde  şi cu sistem de încălzire centrală bazat pe bio-gaz. Faţă de o locuinţă  
normală, o casă ecologică are un sistem de izolare superior, acest lucru datorându-se calităţilor finisajelor 
naturale. 

În primul rând, o casă ecologică este un spaţiu inteligent, care nu prezintă nici un fel de pierderi 
deoarece este foarte bine izolat şi totul este reciclabil, inclusiv materialele din care este realizat. Totodată, o 
casa ecologică se aseamănă foarte bine cu o casă pasivă deoarece nu elimină noxe. Noxele sunt generate de 
procesul de încălzire, acestea poluând mediul înconjurător. 

Deşi costurile acestui tip de locuinţă sunt mai mari decât ale uneia obişnuite, orice investiţie în plus este 
apoi recuperată prin reducerea substanţială a costurilor de energie. Un alt lucru pe care trebuie să îl ştim despre 
casele ecologice este faptul că acestea au un transfer termic cu mediul înconjurător extrem de mic. Calitatea 
ecologică a unei case se măsoară prin aptitudinea sa de a proteja resursele naturale şi de a satisface exigenţele 
de confort, de sănătate şi de calitate a ocupanţilor.

În consecinţă, calitatea ecologică a unei case constă în: economisirea resurselor naturale: energie, apa, 
sol, materii prime; reducerea poluării aerului exterior, a apei şi a solului; reducerea producţiei de deşeuri, în 
special a deşeurilor ultime (ce nu pot fi reciclate).

Scopul proiectului este elaborarea şi dezvoltarea de soluţii şi metode concrete pentru construcţia unei 
Case EcoLogice, intitulată de noi sugestiv „Casa Verde - Casa EcoLogică a viitorului”!

Scopul Proiectului: Noi vrem să demonstrăm prin acest proiect de mediu că  soluţia pentru un viitor 
luminos şi durabil este construcţia de „Case EcoLogice”!

 Obiective:
O1. Stabilirea exactă a subiectului abordat în studiul ştiinţific desfăşurat în vederea întocmirii proiectului de 

mediu propus: Construcţia unei Case EcoLogice.
O2. Consultarea literaturii de specialitate, Tv., Internet, privind cunoştintele actuale existente despre subiectul 

ales în cadrul proiectului de mediu propus.
O3. Descoperirea unei probleme ştiinţifice în cadrul subiectului ales despre care nu se cunosc suficiente 

informaţii, deoarece nu a fost suficient cercetată, nu i s-a  acordat prea mare importanţă sau nu a avut 
nimeni o idee genială: Să se construiască, în viitorul cât mai apropiat, „Case EcoLogice” pentru protecţia 
mediului înconjurător.

O4. Punerea la punct a etapelor de construcţie de „Case EcoLogice”. 
O5. Selecţia tipurilor de materiale, paşii de construcţie şi avantajele construcţiei.
O6. Exprimarea rezultatelor obţinute în tabele şi compararea lor.
O7. Evaluarea rezultatelor care s-ar obţine, dacă ideea noastră se va aplica la scară industrială.
O8. Elaborarea strategiilor de reducere / de eliminare a poluării mediului datorită construirii la întâmplare, ca 

în prezent.
O9. Fotografierea şi filmarea tuturor evenimentelor semnificative apărute pe parcursul investigaţiilor făcute.
O10. Elaborarea unor strategii de reducere a poluării mediului înconjurător şi chiar de eliminare a poluării.
O11. Adoptarea iniţiativei individuale şi de grup, în sensul reducerii dezechilibrelor produse de om naturii, 

ameliorarea daunelor făcute mediului, conservarea şi protecţia mediului înconjurător.
O12. Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului înconjurător de noi, elevii,  şi găsirea 

unor soluţii în rezolvarea problemei ştiinţifice abordată.
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Paşii urmaţi de noi pentru construcţia

 «CASEI VERZI» a viitorului:

Pasul 1: Am construit casa din BCA.  

Am ales pentru construcţia casei 

blocurile din BCA. Blocul din BCA este 

produs dintr-un amestec de materii 

prime naturale cum ar fi: nisip, ciment, 

var, gips, apa şi pastă de aluminiu. Acest 

amestec se toarnă în forme, se lasă un 

timp să se întărească şi apoi este tăiat 

în blocuri. Acestea sunt introduse în 

autoclavă şi sunt întărite sub acţiunea 

aburu lu i .  Es te  un  mater ia l  de                       

construcţii cu o consistenţă poroasă, 

datorită porilor de aer uniform 

distribuiţi.   BCA-ul  are  proprietăţi  de 

izolare termică şi fonică ridicate, nemaifiind nevoie de materiale suplimentare pentru a realiza izolarea pereţilor. Astfel 

consumul de energie pentru încălzirea sau răcirea clădirilor se reduce semnificativ în comparaţie cu sistemele 

convenţionale de zidărie. 

       Zidurile construite din BCA sunt stabile şi asigură o izolare fonică excelentă prin diminuarea poluării fonice din 

exterior. De-a lungul timpului BCA-ul s-a dovedit a fi un material foarte durabil. Există numeroase construcţii în toată 

lumea, multe vechi de peste 50 ani, care sunt în condiţii excelente. El este un produs anorganic, rezistent la insecte, care nu 

putrezeşte, nu rugineşte, nu se corodează şi nu se descompune. BCA-ul poate fi utilizat în cele mai diverse domenii: case 

(chiar şi foarte înalte), şcoli, spitale, clădiri industriale, construcţii agricole, clădiri publice etc.

Pasul 2: Am montat acoperişul «casei noastre verzi», care este de natură vegetală, din plăci OSB, acoperite cu cauciuc 

reciclat. Sunt foarte rezistente, au o elasticitate foarte bună, coeficientul de umflare la umezeală este foarte mic; nu sunt 

inflamabile, se instalează uşor şi rapid datorită densităţii mari a plăcii şi a fibrozităţii lemnului; asigură o etanşare bună la 

acoperire; nu necesită întreţinere specială; factorul ridicat de difuzare a vaporilor de apă permite utilizarea plăcilor OSB ca 

barieră împotriva umezelii. Prin reciclare, cauciucul anvelopelor auto poate fi folosit şi la acoperirea «caselor verzi».

Pasul 3: Am izolat pereţii exteriori cu polistiren expandat folosit pentru termoizolaţii exterioare, astfel împiedicându-

se pierderile de căldură.

Pasul 4: Am delimitat spaţiului interior cu plăci de rigips care asigură un confort sporit pentru locuit, spaţiul amenajat 

poate fi locuit practic imediat.  Acestea sunt utilizate pentru a realiza pereţi despărţitori, tavane şi podele, realizarea 

tocurilor de uşi, instalaţii, racorduri, amenajarea băilor. Ele au un rol foarte important în izolarea acustică şi termică, dar şi 

în protejarea împotriva incendiilor şi a umezelii. Plăcile din gips-carton sunt tip sandwich, compuse dintr-un strat de ipsos 

între două folii de carton, fiind reciclabile în totalitate. Pereţii din gips-carton (sistemele constructive uscate) prezintă 

multe avantaje pentru utilizatorii lor: sunt mai ieftini decât cei realizaţi prin procedeul de construcţie umed; fiind vorba de 

montare uscată, nu avem o umezeală inutilă; este mai curată şi mai rapidă cu 50% faţă de sistemul umed; timpul de finisare şi 

curăţare este mai redus;capacitate de izolare termică şi fonică mai bună decât pereţii masivi; greutate redusă (25 - 50 kg/mp, faţă 

de peste 200 kg/mp pentru un perete masiv);nu necesită o prelucrare ulterioară, putând fi tapetaţi sau zugrăviţi imediat după 

montare; reglează climatul interior datorită marii capacităţii de absorbţie; confort sporit pentru locuit, spaţiul amenajat poate fi 

locuit practic imediat; metoda de execuţie cu economie de timp şi cost, siguranţă în exploatare verificată.

  Am finisat pereţii interiori folosind lambriuri din lemn. Avantaje: estetice, durabile, uşor de montat, igienice,       Pasul 5: 

uşor de întreţinut, nu necesită întreţinere, nu necesită un perete de fundal special pregătit.  Lambriul pentru perete este un 

produs care contribuie la crearea unui spaţiu ambiental de locuit sănătos şi prietenos .

Lambriurile reprezintă o soluţie ecologică şi practică în proiectarea unor interioare moderne şi practice. Lambriurile 

nu numai că oferă o calitate unică, dar sunt în acelaşi timp şi durabile, estetice şi disponibile în mai multe modele atractive.   

Lambriurile sunt construite cu miez de PAL, MDF sau PVC.  Avantaje: estetic, durabil, uşor de montat, igienic, uşor de 

întreţinut, nu necesită un perete de fundal special pregătit.

 Pasul 6: Apoi am montat parchetul din bambus. Provenind din zone tropicale, lemnul de bambus este mult mai 

rezistent la condiţii de umiditate crescută. Am  folosit parchet  din bambus deoarece este unul dintre cele mai           ,     
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materiale naturale disponibile pentru podele şi reprezintă o alternativă excelentă la parchetul din lemn masiv. Prin 

stratificare, lemnul de bambus este mai stabil în timp, fiind mai puţin predispus la dilatări, contractări sau deformări de 

orice natură. Provenind din zone tropicale, lemnul de bambus este mai rezistent la condiţii de umiditate crescută.

Pasul 7: Am pregătit pereţii pentru zugrăvire prin tapetarea lor cu Warmcel. Este un  material obtinut 100% din ziare 

reciclate, fiind folosit pentru zugrăvirea pereţilor la interior, asigurând o mai bună izolare termică şi fonică.

Pasul 8: Am zugrăvit pereţii cu vopsea ecologică, din materiale cu lumină proprie – litrosferele, sunt obiecte create 

din microparticule autoiluminate, ce emană lumină timp de 12 ani. Materialele autoiluminante nu sunt alimentate de vreo 

sursă de energie, precum soarele sau curentul electric şi pot fi folosite la producerea vopselei. Secretul constă în folosirea 

unor microparticule care au la bază tehnologia betavoltaică, adică un gaz radioactiv este introdus în microcapsule şi va 

emite electroni timp de 12 ani, echivalentă cu perioada de înjumătăţire specific elementului chimic. Sunt necesare 2,5 

tone greutate pentru a putea sparge o microcapsulă, iar cantitatea de gaz emisă este insignifiantă. Costul vopselei 

autoiluminante este redus, iar intensitatea luminii este comparabilă cu cea a unui bec cu incandescenta de 20 W. 

Litrosferele sunt construite cu ajutorul unui gaz radioactiv, dau emisii foarte slabe de electroni, care nu pot penetra 

peretele din sticla sau polimer al microsferelor din care sunt compuse. Ele se autoaprind şi sunt folosite pe post de becuri 

în locuinţe. Materialul autoiluminat conţine aproximativ 20 % plastic, putând fi colorat şi modelat în diferite forme.

Pasul 9: Am montat ferestre ecologice, care captează căldura soarelui în timpul verii, iar iarna o eliberează. În plus, în 

acest tip de locuinţă nu va fi necesară pornirea aerul condiţionat vara, bneficiind de un sistem special ce nu permite 

pătrunderea căldurii în interior.

Pasul 10: Am decorat interioarelor cu multe obiecte din plută. Disponibilă în diferite grosimi şi culori, extrem de 

durabilă, fiind o sursă regenerabilă şi uşor de reciclat. Pentru a spori durabilitatea produselor din acest material, acestea 

sunt impregnate cu un liant pe bază de răşini naturale.  Pluta este scoarţa unui copac cu numele ştiinţific Quercus suber, 

răspândit cu precădere în jurul Mării Mediterane. Putem deja desprinde două calităţi ale plutei: este unul dintre cele mai 

uşoare materiale solide, pentru că nu mai puţin de 50% din volumul celulelor din structura plutei reprezintă aer. Motiv 

pentru care pluta se dovedeşte a fi şi foarte elastică – caracteristică foarte utilă în diverse aplicaţii ale materialului, de 

exemplu pentru placarea pereţilor sau a podelelor. Şi nu ne oprim aici: are o bună rezistenţă la umezeală (care poate fi 

mărită cu ajutorul unor aditivi), la fricţiune (recomandat, aşadar, pentru podele anti-alunecare), e un slab conductor de 

căldură şi absoarbe de minune vibraţiile (sonore de pildă). În plus, este un material rezistent în timp şi nu necesită o 

îngrijire specială. Resturile de plută obţinute după tăierea dopurilor şi straturile de scoarţă  mai puţin preţioase ale 

arborelui sunt amestecate cu un liant de poliuretan, la o anumită presiune şi temperatură se obţin blocuri, fâşii de 

conglomerat de plută sau plăci pentru pereţi şi podele, compuse dintr-un strat de conglomerat şi unul de furnir de plută, 

ulterior ceruite şi vopsite.

Pasul 11: Am folosit becuri economice, care faţă de cele incandescente, consumă cu aproximativ 60% mai puţin.  Într-

adevăr, sunt mai scumpe, dar au o durată mai lungă de viaţă, deci diferenţa de preţ se va atenua în timpul de folosinţă.

Pasul 12: Am instalat o turbină eoliană pentru producerea de energie electrică alcătuită dintr-o turbină eoliană care 

transformă energia eoliană a vântului în energie electrică. 

Pasul 13: Am instalat un sistem de încălzire solară a apei menajere, montat pe acoperiş şi care încălzeşte apa 

menajeră necesară în gospodărie cu ajutorul energiei solare. Panourile solare folosesc celulele fotovoltaice pentru a 

transforma direct energia din razele soarelui în electricitate, folosită şi pentru iluminarea casei. Industria panourilor soare 

este una din cele mai dinamice din domeniu.

Pasul 14: Am amplasat sub casă un bazin de colectare a apei de ploaie, prevăzut cu filtru de epurare şi de reciclare a 

apelor menajere şi folosirea apei de ploaie colectată, epurată şi reciclată în gospodărie.

Pasul 15: Am amplasat şi o fosă septică, care să colecteze resturile fecaloid-menajere şi legată la o ministaţie de 

obţinere de biogaz din aceste reziduri, folosit apoi într-un sistem central de încălzire al casei.

Pasul 16: Am instalat o minicentrală pentru încălzirea centrală a casei, fie cu bricheţi obţinuţi din frunzele presate ale 

arborilor plantaţi în grădiniţă, dar şi cu biogaz obţinut din reciclarea apelor fecaloid-menajere pe perioada rece.

Pasul 17: Am pavat aleile cu pavaj ecologic din cauciuc regenerat provenit în mare măsura prin reciclarea anvelopelor 

auto. Pavajul ecologic Rubber Tiles este dintr-un material obţinut prin reciclarea deşeurilor de cauciuc (anvelope, derivate 

ale combustibililor, aplicaţii ale ingineriei industriale). Produsele obţinute din acest material, prezentate sub formă de 

plăci, sunt utilizate pentru realizarea pavajului. 

Pasul 18: Am plantat arbori şi arbuşti în gradiniţa casei noastre pentru producerea de oxigen iar frunzele lor sunt 

folosite pentru obţinerea de bricheţi şi încălzirea «casei verzi» în sezonul rece.
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Pasul 19: Gestionăm eficient şi responsabil problema tuturor deşeurilor pe care le producem printr-o sortare şi 

reciclare selectivă.

Pasul 20: Gestionăm eficient şi responsabil problema tuturor combustibililor folosiţi excesiv, producem şi folosim 

bio-combustibili şi mijloace de transport ecoLogice.

Rezultatele: Casa EcoLogică construită de noi este realizată din finisaje naturale, izolată foarte bine. Viitorul trebuie 

să aparţină acestor case, cel puţin din două motive: se construiesc mai repede decât cele obişnuite şi economisesc mult 

mai multă energie. Acest tip de locuinţe, sunt realizate doar din materiale naturale, sunt prevăzute cu un sistem de 

încălzire solară a apei calde, montat pe acoperiş şi cu sistem de încălzire centrală bazat pe biogaz şi bricheţi din frunze 

căzătoare . Faţă de o locuinţă normală, o casă ecologică are un sistem de izolare superior, acest lucru datorându-se 

calităţilor finisajelor naturale. 

O casă ecoLogică nu înseamnă o casă de lemn sau o locuinţă pasivă. Deşi definiţiile acestora sunt asemănătoare, 

diferenţele se cunosc foarte bine în timp. În primul rând, o casă ecoLogică este o casă inteligentă, care nu prezintă niciun 

fel de pierderi deoarece este foarte bine izolată şi totul este reciclabil (chiar şi apa de la toaleta provine din apa de ploaie), 

inclusiv materialele din care este realizată pot fi reciclabile ( de exemplu poate fi construită din pământ presat). Totodată, o 

casă ecoLogică se aseamănă foarte bine cu o casă pasivă, deoarece nu elimină noxe. Noxele sunt generate de procesul de 

încălzire, acestea poluând mediul înconjurător.

Deşi costurile acestui tip de locuinţă sunt mai mari decât ale uneia obişnuite, orice investiţie în plus, este apoi 

recuperată prin reducerea substanţială a costurilor de energie. Un alt lucru pe care trebuie să îl ştim despre casele 

ecologice este faptul că acestea au un transfer termic cu mediul înconjurător extrem de mic. În plus, în acest tip de locuinţă 

nu va fi necesară pornirea aerul condiţionat vara, beneficiind de un sistem special care nu permite pătrunderea căldurii în 

interior. Calitatea ecologică a unei case se măsoară prin aptitudinea de a proteja resursele naturale şi de a satisface 

exigenţele de confort, de sănătate şi de calitate a ocupanţilor. 

Așadar, “Creează-ţi mediul tău de viaţă”, economisind energia casei tale, astfel:

1. Aprindeţi lumina numai atunci când este nevoie, nu lăsaţi becurile să ardă fără rost.

2. Schimbaţi toate becuri incandescente, căutaţi să le înlocuiţi cu cele fluorescente.

3. Scoateţi aparatele din priză (maşina de spălat, prăjitoare, uscătoare de păr, etc.) atunci când nu sunt utilizate. Aceasta 

include şi încărcătorul telefonului şi orice lumină de tensiune mică.

4. Opriţi calculatorul dumneavostră atunci când nu este utilizat. Există un fel de dispozitiv care opreşte scurgerile de 

curent de la sursă. Când sunt oprite, toate electronicele folosesc o cantitate mică de curent.

5. În afara casei instalaţi un sensor de mişcare, care aprinde lumina numai atunci când acesta detectează mişcare               

6. Cumpăraţi termostate programabile şi setaţi-le să se oprească atunci când nu sunteţi în casă. Le puteţi programa să se 

aprindă cu jumătate de oră înainte să vă întoarceţi acasă.

7. Încercaţi instalarea unor sisteme solare şi eoliene, nemaidepinzând de energia de la diferite firme, contribuind astfel  a 

oprirea emisilor de gaze.

8. Când sunteţi plecat din casă pentru câteva zile, setaţi boilerul la cea mai mică temperatură şi scoateţi din priză absolut 

totul. Dacă sunteţi într-o călătorie mai lungă, goliţi frigiderul, deconectaţi-l şi lăsaţi uşa deschisă.

9. Verificaţi dacă compania energetică are oferte de distibuire de mai puţină energie pentru  când sunteţi plecat sau 

produceţi-vă singuri energia.

10. Când aţi economisit destui bani, instalaţi ferestre eficiente, 

care captează căldura soarelui în timpul iernii, iar vara o 

eliberează.                                                   

ECHIPA  ECO-BOLINTINENILOR formată din elevii:  

Viviana Purcărea-Ciulacu şi  Maria-Alessia Barac (IVC),  

Alexandru Costia  (VIA), Alexandra Iosifescu, 

Barac Alexandru (VIIC),  a conceput proiectul:  

“CASA VERDE – CASA EcoLogică A VIITORULUI” 

şi a câştigat un meritoriu PREMIU I CU TROFEUL CONCURSULUI,  

la a   faza naţională CONCURSULUI  NAŢIONAL “CREEAZĂ-ŢI   

MEDIUL.”  Co-autori machetă: 

Ţone Oana Daniela (XIG) şi Ţone Costin (IXE). 
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DOWN PLUS BUCUREȘTI este o 
asociaţie nonguvernamentală, nonprofit, care 
are ca scop atât crearea unor condiţii 
favorabile incluziunii în societate a 
persoanelor cu Sindrom Down, cât și 
îmbunătăţirea stilului lor de viaţă prin 
desfășurarea unor activităţi cât mai 
diversificate. Asociaţia își propune în 
permanenţă descoperirea unor noi metode ce 
permit evoluţia persoanelor cu dizabilităţi la 
un stadiu cât mai avansat. Sindromul Down 
nu este o boală, ci o schimbare genetică 
definitivă, care se produce în momentul 
concepţiei fătului. Din cauza multiplicării unui 
cromozom 21 în plus, fătul se dezvoltă cu 47 
de cromozomi în loc de 46. Gradul de 
dizabilitate diferă de la o persoana la alta și 
este greu de apreciat în momentul nașterii 
cum va evolua manifestarea acestui sindrom 
în viitor. Persoanele cu Sindrom Down au 
caracteristici distincte și, deși sindromul 
Down este permanent, majoritatea celor 
afectaţi, beneficiind de o îngrijire adecvată, 
pot duce o viaţă normală și activă. Persoanele 
cu Sindrom Down au dificultăţi cognitive, 
motorii și numeroase alte probleme generale 
de sănătate.

“Ce se întâmplă când ajungi într-un 
grup cu persoane cu Sindrom Down? Ești luat 
în braţe. Aceasta este viaţa lor, hrana lor, 
energia lor! Acești copii au nevoie de iubire și 
de educaţie. Și ei râd. Și ei plâng. Și ei visează, 
se bucură, se întristează, citesc, scriu, se joacă, 
dar mai ales IUBESC. Au nevoie de dragoste 
împărtășită, așa cum numai ei știu să o ofere! “

  Asociaţia Down Plus București își 
dorește să acopere o gamă cat mai variată de 
activităţi, pentru a îndeparta riscul prezenţei 
rutinei în program, dar mai ales, pentru a 
satisface nevoile tuturor beneficiarilor noștri. 
Cum fericirea persoanelor cu dizabilităţi este 
prioritară, ne gândim că acest lucru nu se 
poate manifesta mai bine decât prin întâlniri 
săptămânale la ore de dans, dar și la 
antrenamente de baschet, de gimnastică și de 
alte astfel de activităţi sportive. Cum nu doar 
activităţile sportive sunt esenţiale, ci și 
dezvoltarea psihică, desfașuram și activităţi 
de ludoterapie, de logopedie, de ergoterapie 
etc. Bineînţeles, suntem deschiși unor noi 
propuneri care ne-ar putea oferi posibilitatea 
unor întâlniri mai dese!

8. POVESTEA UNUI OM CÂT 10

Mă numesc GEORGETA BUCUR. Numele meu se traduce 
numerologic în cifra 8, ceea ce înseamnă semnul infinitului, al 
bunăstării, al fericirii. Geo. . . . . .geografie, iubesc călătoriile lungi sau 
scurte, iubesc să am drumuri multe de făcut pentru a rezolva 
"provocările" vieţii, pentru că în viaţa mea există doar provocări, 
niciodată probleme.

Am avut o copilărie fericită, plină de prieteni, o mare iubire 
din partea părinţilor, o mare bucurie de a crește lângă un frate 
minunat, cu care mă înteleg excelent și acum. Copilăria, apoi 
adolescenţa au fost perioade pline de reușite, de dorinţe împlinite, 
(tatăl meu lucra ca șofer pe TIR, iar aceasta făcea ca pe timpul lui 
Ceaușescu noi să fim o familie care avea tot ce își dorea).

Am avut un prim loc de muncă, unde am învăţat ce înseamnă 
omenia, unde am văzut prima dată că la un strigăt: "Este nevoie de 
sânge!”, pentru un coleg s-au umplut AUTOBUZE de persoane dispuse 
să DONEZE! Am avut colegi minunaţi care m-au educat și de care îmi 
amintesc cu mare plăcere. Dintre ei, doar câţiva mai sunt în viaţă, căci 
timpul trece și ne pune ani în spate...

Al doilea loc de muncă mi-a dat încredere, am trecut de stările 
de timiditate, am prins curaj să mă exprim, să vorbesc cu necunoscuţi, 
iar acum, foarte rar, se întâmplă să mă mai inhib în faţa cuiva....

A fost un loc unde, de asemenea, mi-am făcut prieteni mulţi, 
din cadrul bancii, dintre clienţi...

Căsătoria, căci a intervenit și acest aspect în frumoasa mea 
viaţă, este și acum un lucru magic, minunat.... Am un soţ extraordinar, 
magnific, unic, un sprijin emoţional de mare importanţă pentru mine. 
Am fost și suntem o pereche foarte norocoasă. Am avut propriul 
apartament și am locuit singuri de la început. După 5 ani de la 
căsătorie și 5 sarcini pierdute, a venit pe lume Andreea Larisa. Un copil 
frumos, pe care nu îl lăsam din braţe nici când dormea. Toţi îmi 
spuneau că va fi o răsfăţată, dar, privind-o, ȘTIAM că, oricât îmi doream 
ca acele momente să se sape bine în memorie, ele vor trece. Și au 
trecut. Aveam pretenţia de la ea să fie cea mai frumoasă, cea mai 
deșteaptă, să vorbească cel mai bine engleza, să fie cea mai bună 
balerină, cea mai bună dansatoare, cea mai bună înotătoare. Așa că am 
chinuit copilul prin toate locurile posibile, deși ei nu îi făcea plăcere să 
meargă pentru că nu este o fire sportivă. Nu realizam la acea vreme cât 
suntem de norocoși și cât ne iubește Dumnezeu că ne-a trimis un copil 
superb, SĂNĂTOS, cuminte, deștept. La vremea aceea credeam că doar 
talentele tip "ARTIST" sunt de luat în seamă.

Mă întrebam din ce în ce mai des care este rolul meu pe 
Pământ. Mă uitam retrospectiv în viaţa mea și vedeam că totul a fost în 
regulă, așezat, plin de lucruri firești... Și totuși întrebarea revenea: 
"Care este rolul meu pe acest Pământ? Care este misiunea mea?" Am 
convingerea ca TOŢI venim pe Pământ cu o misiune specială, dar 
trebuie să fim foarte atenţi în jurul nostru să o descoperim.

Am rămas iar însărcinată și am avut mare grijă de a doua 
sarcină pe care am reușit să o duc până la capăt, cu mare mândrie. Îmi 
amintesc că eram foarte mândră de sarcina tot mai vizibilă. Am 
urmărit-o, am făcut toate analizele ce se cereau, ecografii... Interesant 
este că, deși am mers la ecograf cu ambele sarcini, am știut că la prima 
am fată și tot timpul îi spuneam “fiica mea”,  iar  la  a  doua am simţit că
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Programul săptămânal de lucru al 
beneficiarilor asociaţiei

În prezent, asociaţia are un numar de 
25 de beneficiari înscriși, însă, la activităţile 
pe care le desfășurăm participă în jur de 30 de 
persoane. Multe dintre persoanele neînscrise 
se află acum într-o perioada de probă pentru a 
vedea dacă le place mediul asociaţiei noastre, 
ca să vadă dacă se simt ca într-o familie. O 
par te  d in t re  membr i i  însc r i ș i  sun t 
d i a g n o s t i ca ţ i  c u  A u t i s m .  Vâ r s t e l e 
beneficiarilor variază de la 9 până la 53 de ani. 
După cum se poate observa, activităţile 
desfășurate în fiecare săptămână sunt dintre 
cele mai diverse: 1. LUNI - UNEFS - 16.00-
17.00 - gimnastică aplicată – începători; LUNI 
– UNEFS - 17.00-19.00 - gimnastică artistică – 
avansaţi; 2. MARTI- 17.30-18.30 - LICEUL 
TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU” - sala 
de sport - fotbal;  3. JOI - 10.00-12.00 - 
Orașelul Copiilor - sala de baschet – baschet; 
4. JOI - 18.00-19.00 - Liceul Teoretic “Dimitrie 
Bolintineanu” - sala de fitness;  5. VINERI- 
18.00-19.00 - Liceul TEORETIC “DIMITRIE 
BOLINTINEANU” - sala de festivităţi -  dansuri 
- la 2 săptămâni;  6. SÂMBĂTĂ - 10.00-12.00 - 
L I C E U L  T E O R E T I C  “ D I M I T R I E 
BOLINTINEANU” - sala 7 - hand-made - la 2 
săptămâni;  7.  SÂMBĂTĂ - 14.00-16.00 - 
Orășelul Copiilor – baschet - în fiecare 
săptămână.

    

 De când am încheiat parteneriatul cu LICEUL 
TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU” 
(octombrie 2015), am desfășurat în liceu 

numeroase activități, atât cele săptămânale, cât și 
cele pe care noi le-am considerat mai speciale. Am 
organizat serbarea de Crăciun, spectacolul dedicat 
Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down 
(din 19 martie) unde am avut ca invitați și elevi ai 
liceului: TRUPA DE TEATRU. 

este băiat, dar îmi doream cu ardoare să fie sănătos, deși nimeni nu a 
văzut nimic în neregulă. Nici chiar medicul de la ecograf care mai 
obișnuia să asculte bătăile inimii fătului. Se apropia timpul să nasc, iar 
eu, în loc să stau ca un om normal acasă, eram tot pe drumuri, în 
plimbări.Tatăl meu îmi spunea să mai stau în București, că cine știe pe 
unde nasc. Eu îi răspundeam că și dacă ies din ţară, acest copil tot va fi 
cetăţean pe undeva. Și am născut. La Orșova, judeţul Mehedinţi. A fost 
cea mai apropiată maternitate pe lângă Băile Herculane. Soţul meu 
trebuia să ajungă la Herculane cu bunii noștri prieteni, Cosmin și 
Claudia, așa că am mers să văd și eu o zona pe care nu o vizitasem încă. 
Am râs tot drumul și am făcut glume pe seama nașterii mele departe 
de domiciliu. Așa că vizita noastră de două zile în Herculane s-a 
transformat în concediu pentru prietenii mei, care au rămas în zonă să 
se ingrijească de mine, iar pentru soţul meu s-a tranformat în excursie, 
pentru că a trebuit să se întoarcă la București, să aducă actele cu care 
să declarăm nou-născutul. Ne-a știut un spital întreg, căci patru 
nebuni râdeau cu gura până la urechi căutând nume pentru copil. Am 
hotărât să îl numim Cosmin, de la prietenul nostru, căci datorită lui ne 
aflam în acea zonă. Dar soţul meu spunea tot timpul că, dacă va avea 
un baiat, el îl va numi DARIUS. Eu, ca mamă, căutam un nume de sfânt, 
un nume de la nașii nostri, așa ca m-am gândit la Theodor. A fost o 
provocare să le așezăm într-o ordine... Așa că am hotărât ca ordinea să 
fie cea din alfabet și nu se va supăra nimeni că a dat primul, al doilea 
sau al treilea nume...

Copilul a fost declarat la starea civilă, iar după un timp am 
aflat că cele trei nume (căci am fost în slaba inspiraţie și i-am dat DOAR 
trei), în traducere, TOATE înseamnă DAR DE LA DUMNEZEU. Și așa este. 
De trei ori DAR DE LA DUMNEZEU. L-am primit o dată, când s-a născut, 
a doua oară a fost șansa când în spital toată lumea îmi spunea să imi 
iau gândul de la el, că sunt tânără și că voi face altul. A treia oară, l-am 
primit datorită d-lui profesor Socoteanu de la Institutul Inimii din 
Timișoara, care l-a operat. Un copil care dă este DAR DE LA 
DUMNEZEU. Ne-a schimbat vieţile.

Eu personal am înţeles multe mesaje pe care Dumnezeu mi 
le-a trimis odată cu acest copil. În primul rând, am înţeles că el este 
MISIUNEA. Tot prin el am înţeles cât am fost de norocoasă la primul 
copil sănătos. Aveam așa o mare bogăţie, sănătatea fetiţei. 

Până la două luni a fost în regulă. Eu am văzut că e ceva diferit 
la copilul meu. Am venit cu el de la Orșova și l-am studiat. Era diferit 
fizic. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că, deși l-am născut cu 50 
de cm și 3000 gr, cu apGarr 9, când îl dezbrăcam, vedeam că avea 
coastele comprimate, cumva în formă de evantai. Când inspira, se făcea 
un gol abdominal în care îţi puteai ascunde pumnul. (Și al meu nu este 
mic, am făcut handbal). Știam că nou-născuţii inspiră abdominal, dar la 
el era acel căuș mult prea mare. Am văzut pielea marmorată, dar am 
crezut că este prea rece în apartamentul nostru care este poziţionat 
spre nord. Am văzut că stătea cu limbuţa cam mult pe afară, dar ...

În prima zi când am ajuns în București, a venit asistenta de la 
cabinetul medicului de familie, cum se obișnuia acum 14 ani. Doamna 
Luci, când l-a văzut, și-a pus mâinile în cap, și, dându-și seama că m-am 
speriat, m-a păcălit foarte ușor. Dumneaei a fost și asistenta fetiţei 
care s-a născut de 4000gr. M-a păcălit zicând că TEO este mult mai mic 
decât era Larisa la naștere. Și am crezut-o. Era o diferenţă de 1000 gr 
între ei. Până la două luni a urmărit copilul, venea cu d-na doctor, dar 
nu mi-au spus ce bănuiau. Au hotărât să nu îmi spună, pentru că 
alăptam. Abia la vaccinul de două luni mi-au spus de bănuielile
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De asemenea, 

am desfășurat tot în 

perioada Zilei Mondiale 

a  p e r s o a n e l o r  c u 

sindrom Down și o 

activitate în parteneriat 

cu  Crucea  Roș ie  a 

Sectorului 4. Un alt 

eveniment important a 

fost marcat de filmările 

realizate curând (27 aprilie) pentru o emisiune 

ce va fidifuzată în curând la Antena 1. Am ales 

să filmăm aici, deoarece mare parte dintre 

activităţile noastre se desfășoară în această 

școală și deci considerăm “BOLINTINEANU” A 

DOUA NOASTRĂ CASĂ. 

privitoare la Sindromul Down. Doamne, îmi amintesc că aceea a fost 
cea mai grea zi din viaţa mea. Se năruise TOT. Știam că am născut un 
copil NORMAL. Primul drum l-am făcut de la cabinet la mama. Am 
plâns în bratele ei și de acolo am plecat la doctori, spitale diferite, 
cabinete diferite, specialităţi diferite. Din păcate, mentalitatea de 
atunci era că aceste fiinţe sunt rebuturi umane. Fiecare doctor îmi 
spunea pe limba lui să încetez lupta: "Du-te acasă și fă altul!", "Ești 
tânără o poţi lua de la capăt", "Îl poţi abandona în spital", "Nu mai lupta, 
că moare oricum!" Fiecare vizită îmi întărea convingerea că EU trebuie 
să lupt pentru el. La un moment dat, am ajuns într-un loc unde un 
guvernant de la acea vreme abandonase un astfel de copil. Și am 
înţeles că nici de la statul român probabil că nu voi găsi ajutor, 
înţelegere.

Am vizitat cele nouă cabinete și începuse să se întunece. Când 
am ajuns în faţa blocului, ne așteptau prietenii noștri: Cosmin și 
Claudia. Aveau feţele triste, plânseseră și ei pentru noi. Am coborât din 
mașină, ne-am îmbrăţișat și Claudia a spus să mergem la încă un 
cabinet, că are un doctor care îl îngrijește foarte bine pe Alexandru 
(BEBEANU), cum îi spunem noi. Le povesteam în mașină că sunt 
hotărâtă să găsesc un doctor nebun ca mine, care contrar tuturor, să 
creadă că acest copil va trăi.

 Și l-am găsit în cel de al zecilea cabinet. Dl.dr.Stanciu Adrian. 
(După ce am operat micul meu odor, am realizat că îl mai întâlnisem o 
dată. Mi-am dat seama atunci că durerea poate bloca amintiri. A fost 
dragoste la prima vedere. Am dat cu ochii de dânsul, mi-a luat copilul 
din braţe și a făcut singur verificări – l-a dezbrăcat să îi vadă reflexele. 
Mi-am privit soţul, el pe mine, și am știut amândoi că am găsit ACEL 
medic. Ne-a spus că, dacă îl ascultăm, copilul va trăi. A urmat o luptă cu 
multe spitalizări, internări, viroze, febră, pneumonii... Toate veneau de 
la afecţiunile inimii. Afecţiuni foarte grave: "Canal Atrioventricular în 
formă Completă". TRADUCERE: inima goală - sângele neoxigenat se 
ducea direct în creier... "Pericardită exudativă" mușchiul pericardic plin 
de lichid, acesta fiind motivul pentru care marile institute ale Inimii din 
lumea cardiologiei s-au ferit să ne primească, deoarece putea deceda 
la intubare... Și, ca să fie tacâmul complet:"HTP" secundar... Îmi 
spuneau că este nevoie de trei operaţii la diferenţe de șase luni, cu 
anestezie totală...

Am dus pe umeri această povară cu demnitate și am căutat să 
am o viaţă cât mai disciplinată din punct de vedere medical. Dar nu ne 
dădeau pace acele pneumonii dese. Când am fost anunţaţi să plec la 
Timișoara, la prof. Socoteanu, am crezut că visez. A fost singurul care a 
vrut  să  ne  primească.  Am  așteptat  ceva timp,  pentru că atunci când

 putea dânsul, nu eram noi bine. Când eram noi bine, dumnealui era prin cine știe ce ţară, pe la cine știe ce congres medical. 
În sfârșit, am ajuns la Timișoara. Văd și acum acea dimineaţă geroasă de ianuarie 2013. Am coborât din tren după o noapte 
în care mi-am păzit copilul, părându-mi-se că trenul merge prea încet și nu mai ajungem la spital ori că merge mult prea 
repede și că va trebui să dau copilul din braţe pentru operaţie.

La Institutul de Cardiologie, am trecut pe lângă micuţa bisericuţă de la intrare. Am privit spre ea cu speranţă,     
ne-am internat și ne-a chemat dl.profesor să îl vadă pe micuţ. Mi-a explicat că undeva, în America, unui copil cu 
antecedente similare i s-au făcut toate corecţiile într-o operaţie și m-a întrebat dacă am curaj să facem și noi acest lucru, 
că, dacă e să îmi moară copilul, moare oricum, dar nu îl măcelărim. (Cele trei operaţii presupuneau o intervenţie sau 
banding pulmonar, deci semne pe spate, cea de-a doua, operaţie ajutătoare, se face pe sub coaste, iar corectarea generală, 
cea tip cravată, sparge sternul) - la asta s-a referit când a spus să nu îl măcelărim.

Îmi amintesc că l-am privit și am zâmbit. Am deschis gura și i-am spus că am mare încredere în mâinile dumnealui, 
că, dacă doctorul Stanciu Adrian crede în el, cred și eu, că am curaj să facem o singură intervenţie, și că mai ȘTIU că eu voi 
pleca ţinând copilul în braţe și că va fi bine când vom ieși pe poarta institutului.  A chemat echipa cu care opera să mă 
cunoască. Le spunea că, dacă mămicile ar avea atitudinea mea în faţa necunoscutului, cel putin 50% ar crește rata de copii
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operaţi cu succes. Așa, în ordinea enumerate, Teo are și trei taţi;1) tatăl natural, 2) doctorul Stanciu Adrian, tatăl care l-a 
tinut în viaţă până la intervenţia chirurgicală, 3) profesorul Socoteanu, care a facut o minune pentru noi și Teo a primit o 
viaţă nouă.

Pericardita exudativă era să îl omoare de câteva ori, dar s-a arătat a fi salvarea noastră, deoarece, când au deschis 
inima, mușchiul pericardic mărit în exces de la lichid a fost prelevat și folosit în loc de proteză. Am simţit că s-a născut din 
nou. Să scapi DOAR cu o intervenţie, să mai ai și norocul să se folosescă ţesut din ţesutul tău (care va crește odată cu tine) 
fară a exista riscul de a nu îl primi organismul și pe deasupra să nu mai fie nevoie să se intervină chirurgical pentru a 
schimba protezele... Cât să te iubească Dumnezeu... Oricum am văzut că inima lui era plină de iubire, de aceea nu a avut 
nevoie de cămările despărţitoare...

Dar am sărit episodul întâlnirii cu doctorul anestezist. Din păcate, am uitat cum îl cheamă. A venit să vadă copilul 
și încerca timid să mă facă să înţeleg pericolele din timpul intubării, că, din cauza limbii mai lungi, se poate întâmpla 
inevitabilul, m-a lăsat să îl ţin în braţe până la ușile batante ale Blocului Operator și încerca să mă facă să înţeleg că ar fi 
bine să îmi iau rămas-bun înainte să îl dau... A fost surprins de hotărârea, de încăpătânarea și de curajul nebunesc cu care 
am răspuns că îi aștept acolo, în faţa ușii, pe toţi. În primul rând, pe fiul meu VIU și "REPARAT", pe ei, cei din echipa care îl va 
salva, să îi îmbrăţisez și să le mulţumesc.

După un timp... nu mai știu cât, a ieșit doctorul anestezist care zâmbea și a spus că e în regulă, că deja opera 
domnul profesorul Socoteanu, copilul era foarte bine, se prelevase mușchi pericardic. A rămas lângă mine și mi-a spus că 
va reprezenta el membrii familiei care nu au putut fi acolo în acele momente. Nu știa ce se întâmpla acasă, în București, 
unde copila mea, pe atunci la grădiniţă, era împreună cu doamna și cu colegii la biserică, unde o mâna de sufletele curate 
se ruga pentru frăţiorul Larisei. 

A venit doctora psihiatru, care îmi spunea că nu a mai întâlnit nicio mamă atât de hotărâtă și de convinsă că fiul ei 
va trăi. Glumea, spunând că, dacă am vreo oră liberă, să o trec în agenda, poate îi mai rezolv puţin curajul, puterile, 
hotărârea...

După patru ore, a ieșit din operaţie dnul profesor Socoteanu, care mi-a explicat întregul proces parcurs. Și acum îi 
văd chipul blând cum îmi zâmbea și îmi spunea că nu am de ce să mă tem, că totul va fi bine... Lăsase mâna a doua să 
închidă inima, așa se procedează. Teo a ieșit din Blocul Operator. Brancarda pe care era pus, era de adult, căci am uitat să 
spun, dnul profesor opera la vremea aceea pe aparatură de adulţi. Era atât de lungă, iar pe cearșaful verde, se vedea un 
micuţ blond, de 7 kg. Cred că îl mângâiase cineva pe cap, căci l-am dat cu moţul prins, iar când a ieșit din operaţie, părul 
avea o formă ca și când cineva l-a mângâiat îndelung. A fost momentul în care am respirat cu adevărat! De aici, începe 
povestea vieţii și a descoperirilor referitoare la Sindromul Down. Am venit de la Timișoara, și am mers la dr. Stanciu. L-am 
întrebat ce trebuie să fac, cum să cresc acest copil, pentru că eu îl văd sănătos acum. Mi-a spus să îl cresc la fel ca pe fiica 
mea. Ca pe un copil tipic.

Au început drumurile pe la cabinete de terapii, sanatorii, pâna la 7 ani, când el a mers la grădiniţă, iar eu am 
încercat să îmi reiau activitatea. Au intervenit factori care au dus la suspendarea contractului de muncă, până a început 
școala. Am căutat să mă mut într-o unitate bancară cât mai aproape de școala lui... Dar întârziam din ce în ce mai mult la 
serviciu. Intr-un weekend, am observat ca avea două rânduri de dinţi, așa că de 8 martie 2010, cadoul meu a fost libertatea 
lângă copil. Am stat doi ani, până am reușit să mă angajez ca asistent personal, pentru că au fost sistate angajările... Între 
timp ne-am văzut de treabă, am insistat pe terapii, am mers cu precădere la Sanatoriul Balneoclimateric Bușteni, unde am 
obţinut rezultate minunate, la ergopedie, logopedie, kinetoterapie și alte terapii asociate. Am început să conștientizez că, 
deși a crescut într-un mediu prietenos, cu mulţi copii ai prietenilor noștri pe lângă el, cu colegi de la școală, are nevoie de 
socializare cu semeni de-ai lui.

Așa a luat fiintă Asociaţia DOWN PLUS București. Unde PLUS înseamnă “plusurile” aduse de aceste persoane 
extraordinare cu o aură și un suflet atât de curate, cu o energie pozitivă care te încarcă cu iubire, cu bunătate, cu blândeţe. 
Vine și de la faptul că aceste persoane ne-au învăţat să oferim, dar să și primim. Am reţinut denumirea în noiembrie 2013 și 
am constituit Asociaţia DOWN PLUS București cu multe speranţe, cu gândul că voi mai avea pe lângă copilul meu încă 10-
12... Dumnezeu avea alte planuri... Am crescut unul plus unul... și iată, acum, când am împlinit doi ani, suntem o familie, ne 
este dor unora de alţii, ne îmbrăţișăm, facem multe împreună, râdem, plângem, ne ajutăm și, ceea ce este cel mai important, 
ne PASĂ unii de alţii. Din nou intră în scenă familia. Soţul, care mă sprijină, mă înţelege și, mai important decât orice, îi 
iubește pe toţi “copiii noștri” - cel mai mic de 9 ani, cea mai mare, de 53.

Fiica mea naturală, Larisa, a crescut, are 20 de ani, este frumoasă, deșteaptă, îi iubește foarte mult pe copii, petrece 
cât de mult timp poate cu ei, le este alături în multe dintre activităţi sportive, artistice, le face fotografiile ca să se asigure 
că ies bine. Face munca pe PR, deoarece este studentă la SNSPA - Relaţii Publice și Comunicare. Între timp, eu am înţeles că 
fiecare om are locul lui sub soare, misiunea lui pe Pământ, că, dacă vrem, toţi putem fi utili, putem să dăruim. Am înţeles că 
timpul este mai scump ca aurul. Că oamenii care vin lângă copiii noștri sunt niște îngeri. Că, oferind viaţă din viaţa lor, fac ca 
darul să vină din suflet. Eu știu că acești oameni nu pot fi răsplătiţi în niciun fel. Aceasta este iubire necondiţionată, pură. 
Același lucru îl simt din partea copilașilor mei, care nu știu să mintă. Ei, dacă spun că iubesc pe cineva, asta simt. Ei îmi dau 
putere să deschid uși, să am curaj… 

Și să îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-am găsit rostul. 
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            Dacă îi asculţi, au vise, dorinţe, speranţe. Și 
eu îi ascult cu seriozitate. Îmi lipsesc când nu pot 
ajunge din varii motive la activităţi. Mă surprind 
zâmbind, pentru că îmi amintesc o năzbâtie 
făcută de unul sau de un gest de tandreţe al 
altuia.Trăiesc și mă bucur de ei când vin alergând 
spre mine și mă strigă... Învăţ zilnic de la ei câte 
ceva. Am învăţat să deschid braţele către oameni. 
Până să am acești copii, aveam impresia că a avea 
nevoi înseamnă că ești slab, că a primi de la 
altcineva, indiferent ce, un obiect, un gest e un 
semn de slăbiciune, nedemn... Pentru ei am 
învăţat să îmi ţin EGO-ul sub talpă. Le mulţumesc 
în fiecare zi că sunt parte din viaţa mea. 

Visul cel mare este să avem căsuţa noastră, cum zic eu, un CENTRU în care să putem dezvolta toate 
abilităţile lor, în care să le îndeplinim visurile, în care să socializeze, în care să fie fericiţi…
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9. CONSTANTIN BRÂNCUȘI: 10 ”păreri” plastice – prof. Irina Cangeopol

Anul acesta, pe 19 februarie s-au împlinit 140 de ani de la nașterea marelui artist Constantin Brâncuși.

Le-am propus copiilor de gimnaziu, la ora de educaţie plastică, vizionarea filmului Brâncuși sau școala 

de a privi, realizat în coproducţie româno-francezo-belgiană în anul 1963, după scenariul și cu comentariile 

scriitorului Marin Sorescu. Filmul este „o viziune” asupra întregii sale opere, aflată în România, Franţa și SUA. S-a 

filmat la Complexul Muzeal de la Târgu Jiu, la Muzeul Naţional de Artă din Craiova, la Casa Memorială - atelierul din 

Paris și la Muzeul Metropolitan din New York.

După vizionarea filmului am purtat discuţii interesante cu copiii pe marginea operei lui Constantin 

Brâncuși. La următoarea oră de curs, i-am invitat să deseneze forme inspirate din sculpturile marelui artist 

român și universal. Pe parcursul orei am citit fragmente din volumul Imagine și simbol la Brâncuși de Adrian 

Petringenaru.

Ana-Maria Chițu 

(VIIA)
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Bianca Bănuţă (VIIA) Bianca Bănuţă (VIIA)

Adriana Filip (VIIB)

Andreea Năsturică (VIIA)

Niculae Mihai-Gabriel (VIIA)
Mareș Andrei (VIIA)



41

PAGINA de 10

Adina Valentina Mirezu (VIIA) Cătălina Șipu (VIIA)

10. ZECE CONTEMPORANI AI LUI BOLINTINEANU

(În această ediţie, VASILE CÂRLOVA)

                                                                                                           Motto: Poetul  aci  este  străin  și  călător

                                                                                                                                       

     ucrarea  de  faţă  este  motivată  de  interesul  personal  cu  privire  la  problematica literaturii  române  premoderne,  L

influenţată  de  figuri  marcante  precum:  Ion  H.  Rădulescu,  Grigore  Alexandrescu,  Vasile  Cârlova,  Ion  Ghica  ș.a.     

Mi-am  orientat  cercetarea  asupra  unuia  dintre  fondatorii  acestei  literaturi  pentru   că   nimeni   până   la   Vasile   

Cârlova   nu   reușise   să   dea   poeziei   românești   suflul   inspiraţiei  

romantice. De  la  început,  tânărul  poet  apare  ca  primul  reprezentant  al  

romantismului  bine  afirmat,  anunţând  profunda  metamorfoză  a  

literaturii  noastre.  Poezia  sa  este  expresia  unui  suflet  de  o  sensibilitate  

complexă,  poezie  străbătută  de  neliniști,  de  frământări  și  care  cheamă  

la  vis.  Creaţia  literară   a  lui  Vasile  Cârlova,  deși  restrânsă,  ne  

dovedește  că  faima  unui  poet  nu  o  dovedește  numărul  versurilor  pe  

care  le-a  scris,  ci  esenţa  sufletească  pe  care  a  pus-o  în  ele.  Primele  

sale  versuri,  Ruinele  Târgoviștei  au  fost  publicate  într-un  număr  din  20  

martie  1830  al  Curierului  românesc;  în  aceeași  publicaţie  apar  în  

numerele  din  8  mai,  29  iunie  1830,  4  septembrie  și  11  octombrie  

1839:  Păstorul  întristat,  Înserarea,  Rugăciunea  și  Marșul (oștirii  române).  

În  aceste  poezii  se  poate  observa  un  element  comun,  unitatea  de  

inspiraţie. Contemplarea  naturii,  neliniștea  și  suferinţa  sunt  emoţiile  

lăuntrice,  declanșatoare  pentru  tânărul  poet.  Dintr-o  nepotrivire  a  

sufletului  său  cu  al  altora  se  dezvoltă  ideea  vieţii  trăite  în  resemnare  

și  izolare  a  poeţilor  romantici.  În  acest  sens  sunt  relevante  versurile  

din  poezia  Înserarea,  un  imn  al  singurătăţii:  „Pe  muchea  cea  mai  naltă  

de  mă  așăz  cu  jale/ Singurătăţii  încă  petrecere  de   ţiu  [...]  Dar  ăstui  

suflet  jalnic  lipsit  de  mângâiere, / Odihnă,  mulţumire  nu-i  poci  găsi  de  

loc; / Oriunde  veselia  din  inimă  îmi  piere”.  „Visător  nemângâiat”,  cum  îl  

numește  G. Bogdan-Duică,  Vasile  Cârlova  aspiră  spre  spaţii  nemărginite  

ale  Universului,  spre  „acea  singurătate  ce  ochiul  sus  privește”. 
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G.  Călinescu  observa  la  Cârlova  „zefirul  care  suspină  „pân  frunze”  „ceva  și  mai  tărișor”,  vântul  care  suflă  „cu  

dulceaţă”,  cerul  „cu  răcori”  al  nopţii.  Melancolia  de  stil  mare  se  face  „jale”  și  „dor”  și  cadrul  se  idilizează”.  Prin  

cultivarea  temei  singurătăţii,  poetul  se  înrudește  cu  romanticii,  fiind  alături  de  Heliade  Rădulescu,  Grigore  

Alexandrescu, C. Boliac,  unul  din  reprezentanţii  preromantismului  românesc.  G.  Ibrăileanu  susţinea  că   în  Înserarea,   

Cârlova  s-a  detașat  de  clasici,  de  poezia  veche  a  veacului  al  XVIII-lea,  inspirânu-se  din  poezia  romantică  

franceză,  din  Meditaţiile  lui  Lamartine,  prin  contemplarea  văii,  într-un  cadru  cosmic  măreţ,  plimbarea  privirii  în  

toate  direcţiile,  cu  încântări  plastice  și  muzicale,  cu  prelungite  ceasuri,  cu  simţirea  plăcută  a  somnului.  Șerban  

Cioculescu  considera  această  poezie  „cea  dintâi  asimilare  completă  a  elegiei  romantice,  care  pune  capăt  

cântecelor  lumești,  gen  Conachi  și  Văcărești”.  Poetul  cântă  farmecul  clipelor  petrecute  în  liniștea  naturii:  „Când  o  

câmpie  plină  de  iarbă  mi  s-arată,/Pe  care  ostenește  vederea  alergând,/Ș-a  căria  văzută  de  flori  împestriţată  [...]  

Când  o  dumbravă  deasă,  cu  fruntea  prea  măreaţă/Încorunează  câmpul,  s-arate  mai  frumos  [...]  Pe  de  o  parte  

iarăși  o  gârlă  șărpuiește, /Întocmai  ca  o  pânză  se  vede  albă-n  jos [...]  Cu  ce  plăcere  încă  s-aude  de  departe/Un  

glas  de  păstoriţe,  un  fluer  de  păstor”. 

Î Păstorul  întristatn  versurile  din  bucolica  ,  frumuseţea  naturii  rustice  devine  prilej  de  meditaţie  asupra  vieţii: 

„Soarta  nu  lasă  pe  om  în  pace /Cu  mulţumire  a  fi  deplin”. Dialogul  dintre  poet  și  păstorul  întristat,  în  ciuda  

naturii  care  îl  înconjoară  și  a  lipsei  de  griji,  relevă  caracterul  zadarnic  al  bogăţiilor,  al  puterii  și  al  slavei,  fără  

dragoste: „Adevăr,  slavă,  cinste,  putere/Sau  bogăţie  eu  nu  doresc. /Acestea  toate  drept  o  părere, /Drept  nălucire  le  

socotesc.../De  lângă  mine  ea  când  lipsește,/Natura  n-are  nimic  frumos; / Sufletul  tare  mi  se  mâhnește, /Orice  

privire  e  de  prisos”.  Tema  erotică  asociată  unui  cadru  pastoral  adecvat  și  unei  atmosfere  de  mit  datorită  

influenţei  clasicismului  târziu  care  abundă  în  figuri  de  mitologice,  declanșează  o  viziune  nouă  a  sentimentelor.   

G.  Călinescu  considera  că  amorul  a  găsit  răsunet  puternic  în  sufletul  tânărului  Cârlova,  iar  Păstorul  întristat  

configurează  melancolia  unui  amor  nefericit  care  i-a  răpus  viaţa.  Despre  limba  folosită  în  această  poezie,  G. 

Bogdan-Duică  observa  că  tânărul  poet  „găsea  o  limbă  literară  a  sentimentelor  și  imaginile  poetice;  o  găsea  

deodată,  ca  dintr-o  izbucnire,  vulcanic,  nu  lucrând,  ca  Eliade,  încet,  treptat,  sistematic,  prin  mijlocul  traducerilor  

din  limbi  streine.  V. Cârlova  crea  și  limbă  literară,  nu  numai  conţinut  poetic”.  Retragerea  în  mijlocul  naturii  pentru  

vindecarea  suferinţelor  provocate  de  iubire  este  tema  poeziei  L' isolement  de  Lamartine.

În  căutarea  singurătăţii,  visătorul  poet  străbătea,  deseori,  cu  gândul,  depărtări  ale  trecutului.  Sufletul  

poetului  este  în  stare  să  înţeleagă  misterul  „zidurilor  triste”  copleșite  de  negura  uitării. Preţuirea  trecutului,  a  

strămoșilor  și  a  ruinelor  sunt  de  asemenea  teme  romantice.  Atenţia  acordată  vechilor  monumente  istorice  se  

naște  odată  cu  trezirea  conștiinţei  naţionale,  cu  începuturile  luptei  pentru  independenţă.  Poetul  scoate  din  

contemplarea  

trecutului  o  pildă  pentru  prezent,  un  îndemn  de  luptă  împotriva  tiraniei.  Cântecul  ruinelor  se  împletește  în  

poezia  lui  Cârlova  cu  glorificarea  trecutului  

în  comparaţie  cu  decăderea  prezentului,  

invocaţia  de  la  început  fiind  relevantă  în  

acest  sens:  „O,  ziduri  întristate!  O,  monument  

slăvit!/În  ce  mărime  naltă  și  voi  aţi  

strălucit”.   Poezia  conţine  și  o  meditaţie  pe  

tema  labilităţii  destinului  (fortuna  labilis): 

„Cum  toate  se  răpune  ca  urma  îndărăt,/Pe  

aripile  vremii  de  nu  se  mai  arăt;/Cum  omul,  

cât  să  fie  în  toate  săvârșit,/Pe  negândite,  

cade  sau  piere  în  sfârșit”.  Deși  „Din  slava  

strămoșească  nimic  nu  v-a  rămas  [...]  Eu  

unul,  în  credinţă,  mai  mult  mă  mulţumesc/A  

voastră   dărâmare  pe  gândur i   să  

privesc,/Decât  zidire  naltă,  decât  palat  

frumos,/Cu  strălucire  multă,  dar  fără  un  

folos”,  pentru  poet  aceste  ruine  sunt  o  

moștenire  spirituală  sfântă,  izvor  nesecat  de  

cuvinte  și  idei.  Ovid  Densusianu  observa  că  

în  lirismul  este  pornit  Ruinurile  Târgoviștii   

din  contemplarea  urmelor  vredniciei  
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deșertăciunii  vieţii,  al  decăderii  fostei  capitale  a  Ţării  Românești.  În  ciuda  stării  jalnice  în  care  se  află,  a  tristeţii  

pe  care  o  inspiră,  ruinele  insuflă  poetului  nădejdea  și credinţa  în  visul  său  de  libertate  și  independenţă. Cuprins  

de  jale,  poetul  împletește  cutezarea  filozofică  cu  sentimentul  patriotic. Deplângerea  vremurilor  glorioase  apuse  și  

soarta  prezentă  a  patriei  sale  nefericite  sugerează  starea  de  revoltă  împotriva  cârmuirii  străine  care  a  eclipsat  

gloria  străbună: „Mă  văz  lângă  mormânt  al  slavei  strămoșești/Și  simţ  o  tânguire  de  lucruri  omenești”. Turnul  

rămas  din  vechea  curte  domnească  a  Târgoviștii  este  unicul  martor  al  situaţiei  prezente  și  al  măreţiei  străbune  

reprezentată  de  domnitori  de  seamă: Mircea  cel  Bătrân,  Vlad  Ţepeș,  Radu  cel  Mare,  Radu  de  la  Afumaţi,  Mihai  

Viteazul,  Matei  Basarab.  Prin  această  poezie,  Vasile  Cârlova  înnoiește  literatura  noastră,  pentru  că  lirismul  este  

clădit  pe  contemplarea  urmelor  străbune  și  a  perpetuării  sufletului  românesc  de-a  lungul  veacurilor. Aceste  ziduri  

vechi  sunt  mormântul  sacru  al  neamului,  locul  pe  care  niciun  cotropitor  nu  a  cutezat  să-l  întineze.  Simţirea  

labilităţii  omenești  se  îmbină  cu  regretul  faţă  de  slava  trecută  a  neamului. Șerban  Cioculescu   considera   ruinele   

o   „lecţie   de   înţelepciune   și   de  civism   [...]   o  speranţă  de  viitor.   Nu  regăsim  în

Ruinurile  Târgoviștii  compoziţia  arhitecturală  din  Rugăciunea,  dar  emoţia  e  mai  directă  și  versul  fluid,  vibrant  și  

uneori  metaforic  e  al  unui  remarcabil  poet  liric”.

Vasile  Cârlova  a  inaugurat  în  literatura  română  și  o  altă  temă,  în  afară  de  cea  a  ruinelor  și  anume  tema  

rugăciunii  pentru  patrie,  tot  de  inspiraţie  lamartiniană.  În  Méditations  poétiques  din  1820,  Lamartine  publicase  La  

prière,  Dieu,  La  Foi,  Le  chrétien  mourant,  dar  la  Cârlova  tema  dobândește  o  altă  orientare.   Rugăciunea  sa  este  a  

unui  răzvrătit,  a  unui  spirit  de  frondă,  care  „ceartă”  Providenţa  pentru  soarta  ţării.  În  numele  dreptăţii  naţionale,  

poetul  invocă  străbunele  drepturi  ale  oricărui  popor:  „Nu  cer  prisoase  sau  nălucire; / Voiesc  dreptate,  cer  

mântuire/ Patriii  mele,  jalnic  pământ”.  Divinitatea  capătă  materialitate  în  poezia  Rugăciune  pentru  că  este  „fiinţă  

naltă”,  „Părinte”,  „naltă  Putere”,  „Soare”.  Poetul  nu se  roagă  pentru  sine,  ci  pentru  mântuirea  patriei,  plângând-i  

soarta  nemilostivă.  Patriotismul  poetului  se  naște  dintr-o  nemărginită  credinţă:  „Vestește  soartă  de  raze  

plină,/Patriei  mele  în  veci  să-nchine/a  ei  credinţă  cu  jurământ”.   El  cere  cu  vehemenţă  și  ardoare  afirmarea  

spritului  naţional,  drepturi  legitime  pentru  poporul  român  ca  o  recompensă  binemeritată: „Deci  cu  dreptate,  naltă  

Putere,/Dă  ascultare  unui  ce  cere/Patriei  sale  bine,  folos. /Cunoaște-i  dreptul  uitat  de  tine/Și  de  aceea  călcat  d-

oricine,/Ce i  se  cade,  dă-i  cu  prisos. /Apleacă  mâna  de  o  ardică / Și-ndată  fă-o  mare  din  mică/Să  lase  nume  

nemuritor”.  Poetul  renunţă  total  la  pesimismul  iniţial,  adoptând  un  puternic  sentiment  patriotic.  El  este  sigur  că  

ceasul  dreptăţii  și  al  libertăţii  este  aproape,  el  este  un  vizionar:  „Destule  veacuri,  de  când  o  soartă / Nemilostivă,  

mereu  ne  poartă / Spre  osândire,  cum  e  mai  rău!/Destule  veacuri,  de  când  suspină,/Mâhnirii  jertfă,  fără  lumină, / 

Încât  nu  vede  nici  cerul  tău!”.  Această  „lumină”  pe  care  poetul  o  vede  pe  cerul  patriei  simbolizează  imaginea  

unui  viitor  strălucit,  pe  care  urmașii  de  nădejde  îl  pregătesc  ţării. G. Bogdan-Duică  vedea  în  această  Rugăciune  

„idololatrie,  în  sensul  lui  Schopenhauer,  care  era  de  părere  că,  pentru  a-și  procura  ușurarea  prin  

rugăciune,  omul,  intelectul  omului,  a  creat  un  Dumnezeu;  dar  și  

în  sensul  lui  Isus  sau  Augustin,  pentru  care  liniștea  în  Domnul  

este  salvarea  de  neliniștirea  inimii  [...]  la  Cârlova  se  mai  adaogă,  

însă,  și  firea  sa  activă,  vie,  care-i  dă  energia  procesului  ce-l  face  

lui  Dumnezeu;  se  adaogă  idealul  naţional – sau:  idealul  

egoismului  naţional -  pentru  care  poetul  se  zbate,  cere,  reclamă,  

vrea  să  stoarcă  binele  cu  orice  preţ”.   Rugăciunea  lui  Vasile  

Cârlova  se  distinge  prin  absenţa  devoţiunii  faţă  de  binevoitoarea  

Providenţă,  cât  și  prin  înlocuirea  misticismului  creștin,  printr-o  

atitudine  de  revoltă  faţă  de  Fiinţa  înaltă.  

           P Marșul  (oștirii  române)  oezia  este  mărturisirea  unei  credinţe  

în  care  Vasile  Cârlova  concretiza  patriotismul  său. După  veacuri  de  

suferinţe  și  nedreptăţi,   speranţa  tuturor  este  că  numai  prin  

puterea  armelor  vom  putea  să  ne  impunem  și  să  înălţăm  

românismul.   Poetul  exaltă  puterea  unei  naţiuni  de  a  se  mobiliza  

și  de  a-și  câștiga  drepturile  prin  luptă: „Glasul  patriii  să  sune  în  

auzul  tutulor, /Strigând  vouă:  „Lenevirea  rușinată  subt  picior”. / Toţi  

acuma  c-o  mișcare  / Spre  a  voastră  înălţare/Să  daţi  mână  de-

ajutor”.  Reînfiinţarea  armatei  de  tip  nou  a  avut  un  mare  răsunet  

și  a  fost  primită  cu  entuziasm,  astfel  încât  tinerii  vremii  vedeau  

în  ea  un  mijloc  de  realizare  a  idealului  naţional,  independenţa  

statală  și  unirea,  adică  afirmarea  României  ca  stat  suveran. Tânărul  
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poet  exprimă  credinţa  în  descătușarea  energiilor  latente  ale  românilor  în  lupta  lor  pentru  eliberarea  ţării  de  sub  

jugul  străin  prin  puterea  armelor. Observăm  o  asemănare  între  trei  poeţi  aparţinând  aceleași  perioade:  la  Cârlova  

„lenevirea  cu  greu  somn  i-a  stăpânit”  pe  români,  la  Vasile  Alecsandri  românii  „stau  în  adormire”,  iar  la  Andrei  

Mureșanu  românii  trebuie  să  se  trezească  „din  somnul  cel  de  moarte”.  Remarcăm  ideea  originii    latine  a  

poporului  român,  Cârlova  amintește  de  „vechii”  români  și  de  sângele  lor  strămoșesc,  îndemnând    la  revoltă  și  la  

luptă: „Înainte-vă  vrăjmașii  să  aplece  fruntea  lor, / Să-și  cunoască  neputinţa,  ca  să  scape  de  omor”.  Poetul  este  

sigur  că bravura  și  rezistenţa  românească  nu  vor  apune  niciodată:  „Vitejia  și  răbdarea  aici  încă  moștenesc, / Încă  

curge  pântre  vine  acel  sânge  strămoșesc, / Ce  la  vreme se  arată, / De  nu  piere  niciodată, /Ca  un  dar  dumnezeiesc”.   

Prin  tema  patriotismului  lipsit  de  orice  convenţie,   este  slăvită  gloria  străbună,  curajul  și  demnitatea  poporului  

român.  G.  Ibrăileanu  ajunge  la  concluzia  că  Marșul  „marchează  cu  putere  începuturile  poeziei  patriotice  ale  

poeziei de  luptă,  care  va  forma  latura  principală  a  literaturii  pusă  în  slujba  idealurilor  generaţiei  de  la  1848”.     

         n  Istoria  literaturii  românești  în  veacul  al  XIX-lea,  Nicolae  Iorga  afirma  că  „pentru  a  avea  toate  înrâuririle  din  Î

care  ies  poeziile  lui Cârlova,  acel  mănunchi  de  flori  care  te  face  să-ţi  închipui  ușor  întreaga  pajiște  primăvăratică  

din  care  au  fost  culese,  -  trebuie  să  se  adauge  și  entuziasmul  său  romantic,  idealismul  lui  curat,  patriotismul  lui  
 războinic  de  ostaș  începător  al  unei  oștiri  nouă”.  

 n  concluzie,  putem  spune  că  Vasile  Cârlova  a  fost  deschizătorul  unor  căi  distincte  și  necesare  în  literatura    Î

română:  el  aduce  în  prim-plan  cultul  pentru  trecut  (poezia  Ruinurile  Târgoviștii),   pentru  poezia  pastorală  (Păstorul  

întristat),  pentru  cea  patriotică  (Marșul  oștirii  române)  și  socială  (poezia  Rugăciunea).  El  stârnește  interesul  pentru  

meditaţia  romantică  și  pentru  profunzimea  conţinutului,  cultivă  sentimente  majore,  dar  nu  abuzează  de  elemente  

mitologice.  La  Cârlova  se  observă  influenţa  clasicilor  secolului  al  XVIII-lea  (Voltaire,  Florian,  Gessner),  

preromanticilor  (Volney)  și  a  romanticilor  propriu-ziși  (Lamartine). Plierea  sensibilităţii  sale  poetice  pe  pilonii  unor  

sentimente  și  teme  eterne  cum  ar  fi:  natura,  mitologia,  dragostea,  viaţa  păstorească,  trecutul  glorios  al  ţării,  

melancolia,  tristeţea,  singurătatea,  suferinţa  și  viaţa  demonstrează  apartenenţa  poetului  la  înţelegerea  inefabilă  a  

realităţii  poetice. Ștefan  Pavelescu  remarca  faptul  că  sub  influenţa  poeziei  grecești  moderne,  a  celei  franceze  de  

la  sfârșitul  secolului  al  XVIII-lea  și  începutul  secolului  al  XIX-lea  și  a  romantismului  francez,  Vasile  Cârlova  a  

găsit  „o  limbă  a  sentimentelor  și  a  imaginilor  poetice;  o  găsea  deodată  ca  dintr-o  izbucnire,  vulcanic ... Cârlova  

crea  o  limbă  literară,  nu  numai  un  conţinut  poetic”.  Un  element  ce  nu  trebuie  trecut  cu  vederea   este  faptul  că  

Vasile  Cârlova  scrie  o  parte  din  poeziile  sale  înainte  de  apariţia  Gramaticii  lui  Ion  Heliade  Rădulescu  și  

soluţionează  într-un  mod  surprinzător  problemele  de  limbă.  G.  Ibrăileanu  observa  că  limba  folosită  de  poet  este  

„nouă  afară  de  câteva  rare  arhaisme”, este  limba  literară  modernă  cu  câteva  provincialisme  muntenești.

Vasile  Cârlova  este  un  poet  de  tranziţie,  încheind  secolul  al  XVIII-lea  la  un  nivel  literar  mai  ridicat  decât  

toţi  predecesorii  săi  și  „inaugurează  romantismul,  intuindu-i  toate  notele  esenţiale”.  Cârlova  este  artistul  care  a  

reprodus  stilul  pastoral  și  sentimentul  patetic  al  ruinelor,  stimulându-și  coarda  naţională  și  civică,  dar   nu  a  avut  

timp  pentru  a-și  dezvălui  temperamentul   intim,  nota  dominantă  a  sensibilităţii. 
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