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PERSONALITATEA PROF. UNIV. DR. ING. ION D. LĂZĂRESCU  

  

 Născut în 12 iulie 1912, în localitatea Slobozia, 
jud. Ialomiţa şi decedat în Sibiu,  la 16 aprilie 
1999.  

 Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, 
promoţia 1941, specialitatea electromecanic. 
Din 1969 doctor inginer al Institutului Politehnic 
Bucureşti, iar în anul 1974 doctor docent în 
ştiinţe al Institutului Politehnic Iaşi, profesor 
universitar emerit.  

 Din 28.04 1941 angajat al Uzinei Metalurgice 
Cugir ca funcţionar tehnic S.D.V. , apoi din 
13.12.1943 ca inginer proiectant S.D.V. La 1 
ianuarie 1945 devine inginer şef secţia "Studii 
şi Proiecte", până la 01.12.1945, când ajunge 
inginer şef Serviciu C.T.C. al uzinei, unde 
funcţionează până în 27 martie 1954, când este 
transferat la Institutul Politehnic Cluj.  

 Între anii 1943-1954 este şi profesor la Şcoala 
Industrială pentru ucenici Copşa Mică - Cugir 
mai întâi fiind director de studii şi ulterior director al acestei şcoli. În aceeaşi 
perioadă (1946-1952) este şi profesor de specialitate şi chiar director al Şcolii medii 
tehnice Cugir.  

 Între 1950-1954 este şi profesor asociat al Institutului de Mecanică Cluj. Din 
27.03.1954 şi până în 1999 este profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
fiind profesor doctor docent şi profesor emerit, şef de catedră (din 1952), decan (din 
1958), conducător de doctorat (din 1963), fondatorul Şcolii de Toleranţe şi a Şcolii 
de Aşchiere şi Scule din România.  

 Are 59 de lucrări publicate în reviste de specialitate, 14 studii şi monografii, 13 
lucrări didactice, 8 invenţii şi inovaţii, 51 lucrări de informare tehnică, 35 comunicări 
la sesiuni ştiinţifice.  

 Din 1963 a condus 31 teze de doctorat în specialitatea "Aşchiere şi scule 
aşchietoare".  

 Pentru activitatea îndelungată şi apreciată în domeniul învăţământului românesc, 
munca de organizare a catedrelor, a cercetării ştiinţifice şi a elaborării de cursuri, în 
1964 i s-a conferit Premiul M.E.N.  

 În anul 1993 a fost distins cu titlul de "Cetăţean de onoare" al oraşului Cugir, iar în 
anul 1997 devine "Cetăţean de onoare" al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa.  

 Pentru contribuţia la formarea, instruirea şi perfecţionarea a peste 2500 de ingineri 
mecanici din România şi pentru contribuţia  însemnată adusă la afirmarea ingineriei 
tehnologice româneşti în ştiinţa contemporană, precum şi pentru activitatea depusă 
în cadrul şcolii noastre între anii 1943 - 1954, Colegiul Tehnic din Cugir poartă 
numele distinsului profesor, începând din anul 2000.  
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EDUCAȚIE ȘI MUNCĂ …. 

Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” are o tradiţie bine cunoscută în intreg oraşul şi 
în împrejurimi, oferind de multă vreme specialişti recunoscuţi atât pe plan local, cât şi 
internaţional. De aici au plecat numeroase nume ale tehnicii şi suntem mândriori de câte 
ori aflăm că un fost absolvent al Şcolii noastre a adus un nou aport ştiinţei şi cercetării. 

Profesorul este dator nu numai să transmit cunoştinţe, ci mai mult, să sprijine într-
un ritm susţinut efortul elevilor săi de a înţelege şi a se folosi de învăţăturile transmise. De 
aceea, curriculum-ul Şcolii noastre este unul ce se bazează pe multe ore de practică, 
Colegiul Tehnic acordând o atenţie deosebită acestui lucru. Fie în propriul atelier, fie la 
diferiţi şi renumiţi agenţi economici din oraş, am încercat împreună cu profesorii de 
instruire practică și tutorii, să oferim un cadru propice învăţării prin practică, prin efortul de 
a fabrica o piesă, o unealtă, un lucru care să aducă satisfacţie imediată elevului pornit pe 
calea descoperirii. 

Un alt avantaj mare al acestor ore de practică este acela că elevul nostrum îşi 
însuşeşte altfel acele abilităţi de comunicare cu oamenii, el intrând într-un mod nemijlocit 
într-un contact viu cu cei alături de care este nevoit să petreacă orele de practică. 

De aceea, prin ceea ce formează, Colegiul nostru este o Şcoală a valorilor 
democratice şi europene, punând accentual pe învăţare, muncă şi 
experienţă direct în câmpul muncii. 

Aceste lucruri nu ar fi posibile fără ajutorul autorităţilor şi 
partenerilor care ne sunt alături, fără efortul continuu al cadrelor 
didactice şi fără dorinţa de a construi ceva durabil pentru 
societatea ce se creionează. Sunt convins că prin educaţie şi 
muncă hotărâtă, omul poate răzbi în viaţă !!! 

 
 

 

 

 

Director, prof. Micaciu Alexandru Cătălin 

VOLUNTARIAT ……. numele tău e valoare ! 

Într-o lume bazată pe interese economice, de ce aş mai accepta să lucrez fără să 
fiu plătit, de ce să mă implic când pot sta liniştit şi să privesc ca simplu spectator? Sunt 
întrebările pe care şi le pune probabil fiecare tânăr, individ, om pornit în căutarea unui 
sens corect al acţiunilor la care se pregăteşte sau se gândeşte să participe. 

Dacă nu ai avut nicio experienţă de voluntariat într-o organizaţie serioasă, poate că 
ai trăit degeaba…nu ai gustat bucuria actului împlinit, nu ai trecut dincolo de rezultatele 
palpabile ale unui gest, ale unei activităţi.  

Se vorbeşte tot mai mult de experienţa acumulată, cum putem face asta fără 
implicare concretă? Deosebirea între a fi angajat şi posibilitatea implicării ca voluntar 
este imensă. Ca angajat, ai obligaţia să satisfaci saricinile de lucru, să îţi mulţumeşti şeful, 
să ai în faţa ochilor un anumit profit. Ca voluntar, te observi pe tine, e cel mai bun test 
pentru a-ţi da seama de ceea ce eşti capabil cu adevărat. Ca angajat alegi să faci ceva în 
care te-ai pregătit, ca voluntar, faci ceea ce ţi-ar fi plăcut să faci şi nu ai avut timp, nu ai 
avut curajul, nu ai ştiut….practic, construind împreună cu alţii, fiind acolo unde este nevoie 
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de tine, nu faci altceva decât să te zideşti pe tine însuţi, să te împlineşti, să îţi construieşti 
propriul vis, propriul drum interior. 

Un alt avantaj e cel al socializării, cel al întâlnirii oamenilor resursă care te vor 
ajuta mai târziu în diferitele probleme pe care viaţa le va aduce în cale. Şi dacă nu vor fi 
probleme, de ce să nu dai din ceea ce ai tu ? Cum să clădim o societate normală, 
frumoasă, dacă nimeni nu se 
implică, dacă nimeni nu face nimic 
??  

Activitatea de voluntar va fi 
de neuitat prin acumularea învăţării 
directe, experimentale, o acţiune 
care îţi va aduce înainte de 
certificate, atestări, recomandari etc. 
o amintire vie a ceea ce erai tu la un 
moment dat, o evaluare sinceră, în 
mod desinteresat, făcuta de tine sau 
de alţii….poate fi un bun exerciţiu de 
evaluare la răspunsul La ce sunt 
bun eu pe lumea aceasta ?? Cui 
folosesc ?  Cine are nevoie de mine acum, în mod real ? De câte ori am experimentat să 
plecăm undeva unde să nu se ştie de noi, de cv-ul impresionant ce îl afişăm când mergem 
să ne angajăm, de câte ori am plecat într-o lume în care să ni se piardă urma, în care să 
nu mai fim un nume, ci o prezenţă vie, o acţiune, o mână duioasă întinsă cuiva….? 

Când putem face asta? Oricând suntem pregătiţi să fim evaluaţi doar prin ceea ce 
ştim, prin ceea ce putem, când vrem să ne autodepăşim, oricând vrem să schimbăm ceva, 
să facem şi lucruri noi, care pentru noi contează mai mult sau mai puţin, însă pentru 
ceilalţi….mă gândeam la câte ore dintr-un an de zile facem voluntariat cu adevărat, adică, 
dezinteresat, în mod anonim, fiind promotorii schimbării în bine în lumea unde ne ducem 
vremelnica existenţă……. 

Cine ar trebui să facă asta? Toţi !! Şi cei care sunt foarte pricepuţi, ca să 
dovedească tuturor şi lor înşişi că se poate, şi cei care nu au timp de multe…doar aşa vor 
vedea dacă merită ca timpul lor sa fie împărţit aşa cum este el în momentul respectiv, şi 
cei care sunt la început de drum şi vor să vadă o cale pe care poţi merge şi să fii fericit… 

Se dau exemple în mass-media de societăţi contemporane muult mai evoluate ca 
societatea românească. V-aţi întrebat vreodată câte ore de voluntariat stau la baza 
acestor societăţi ? De ce să nu fim liberi să facem ce vrem, doar că nu suntem plătiţi? Şi 
unde nu ne costă nimic financiar noi aducem în discuţie problema banilor ?? Suntem aşa 
perfizi ? Nuuu, nu am ajuns aşa de jos, noi ştim că avem nevoie de implicare, suntem 
conştienţi că fără acţiune concretă asumată nimic nu se poate face şi rămânem adepţii 
învăţării directe ce ajunge atât de repede la beficiar…o poveste frumoasă  (sursa SEV) 
amintea despre omul ce îşi dorea foarte mult să fie unic. (dorinţă întâlnită la cei tineri şi nu 
numai…) Ar fi vrut să zboare, însă asta au făcut-o atâţia alţii înaintea lui... A învăţat mult, 
dar alţii i-au luat-o înainte de la vârstă fragedă şi tot nu era pe primul loc ; a călătorit să 
întâlnească înţelepţi care să îi dea diferite sfaturi şi de fiecare dată auzea altceva. El vroia 
să fie unic, să ştie ceva care să fie doar a lui, să aibă un bun care să îl facă mândru pentru 
tot restul vieţii. Căutările i-au fost împlinite în momentul în care s-a înscris ca voluntar, iar 
cel ce nu face astfel de activităţi nu ştie nici de ce, nici cum şi nici pentru cine merită să 
trăieşti! Oare noi suntem valoroşi??? 

  
Prof. Iancu Ionuţ 

Consilier educativ 
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LLP-LdV-IVT-2012-RO-251 
,,Quality practice in training flexible electronic circuit” 

 
Prin implementarea de proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci am urmăret 

atingerea  următoarelor obiective specifice:  
 promovarea calității în educația şi formarea profesională inițială şi în cea 

continuă;  
 îmbunătățirea sistemelor de asigurare a calității în instituțiile implicate în 

formarea profesională inițială pentru a creşte capacitatea lor de a furniza 
calificări relevante pentru piața muncii;  

 sprijinirea dezvoltării şi diversificării ofertei educaționale în educația şi 
formarea profesională inițială;  

 sprijinirea formării continue – incluzând formarea în parteneriat cu companiile 
– a profesorilor, formatorilor, tutorilor, responsabililor cu resursele umane din 
instituții de formare profesională inițială şi continuă sau din intreprinderi;  

 spijinirea inovației şi dezvoltării de instrumente şi mecanisme menite să 
îmbunătațească accesul la educație şi formare profesională inițială;  

 promovarea culturii antreprenoriale;  
 promovarea creşterii calității şi productivității muncii;  
 asigurarea unei mai bune tranziții de la şcoală la viața activă;  
 facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii.  

 
Proiectul LEXEL, este destinat unui număr de 25 de elevi, care sunt în clasa XI, 

liceu tehnologic, profil tehnic, calificarea tehnician electromecanic şi tehnician proiectant 
CAD. Stagiul de pregătire practică a fost format din patru module: Pegagogic şi cultural, 
Lingvistic, Sănătatea şi securitatea muncii şi Circuite electronice. Stagiul a fost de 4 
săptămâni. S-a urmărit: dezvoltarea aptitudinilor (deprinderilor) profesionale şi  
îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii a elevilor şi  asigurarea unei tranziţii uşoare de la 
şcoală la locul de muncă, promovarea calităţii în educaţia şi  formarea iniţială, sprijinirea 
dezvoltarii şi  diversificarii ofertei educaţionale proprii, îmbunătăţirea sistemelor de 
asigurare a calităţii în Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir, sprijinirea şi  dezvoltarea 
spiritului inovator. Planificarea acţiunilor de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la 
locul de muncă, identificarea de tipuri de circuite electronice, evaluarea performanţelor 
circuitelor electronice  şi conectarea circuitelor electronice în echipamente şi instalaţii. In 
contextul stagiului de practică, elevii participanti au aflat mai multe despre sistemul de 
formare profesional german. Am avut în vedere astfel în cadrul acestui proiect ca elevii să 
poată ţine pasul cu standardele europene, să atingă competenţele amintite anterior, să 
înveţe să lucreze în echipe europene, să depăşească  stereotipurile şi  să experimenteze 
practica într-un mediu internaţional specific. Am urmărit totodată dezvoltarea limbajului 
tehnic de specialitate. Elevii participanţi au cultura specifică noua romanilor, iar pentru că 
s-au aflat într-un context european ei au avut posi bilitatea de a arata această cultură în 
europa, dar şi  de a cunoaşte la rândul lor  cultura Germaniei,valorile poporului german 
aceasta conducând la dezvoltarea competenţelor interculturale dorind să-şi  depăşească  
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barierele lingvistice prin comunicarea zilnică în contextul stagiului practic dar şi  al 
contextului cultural creat prin activităţile proiectului. 

Luni 10 martie 2014, ora 13, la Colegiul Tehnic "Ion D. Lazarescu" Cugir, in cadrul 
Consiliului Profesoral a avut loc prima activitate de diseminare din cadrul proiectului LLP-
LdV-IVT-2012-RO-251 - ,,Quality practice in training flexible electronic circuit” cunoscut 
sub acronimul FLEXEL.. In cadrul acestei activitati au fost prezentate rezultatele 
proiectului care are o finantare de 67 678 Euro. Rezultatele proiectului au fost prezentate 
de echipa de proiect  Coordonator Prof Dumitrean Camelia, responsabil monitorizare, a 
prezentat raportul de monitorizare. Prof. Rosu Diana, responsabil comunicare a prezentat 
rezultatele pregatirii pedagogice, culturale si lingvistice, subliniind contributia pe care a 
avut-o proiectul in dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza si in limba 
germana.Prof. Toma Florin Adrian, responsabil formare profesionala initiala in context 
european, a prezentat rezultatele obtinute din punct de vedere a formarii profesionale in 
context european, competente specifice celor doua module efectuate in Germania:Circuite 
Electronice si Sanatatea si securitatea muncii. Elevii si parintii au impartasit din experienta 
dobandita in urma derularii acestul proiect, subliinind faptul ca nivelul asteptarilor initiale 

au fost depasite de ceea ce s-a desfasurat efectiv in timpul 
mobilitatii si au felicitat echipa de implementare, din care au 
facut parte si administratorul Petra Rodica, responsabil 
financiar economic si informaticianul Jelenszki Ana Maria, 
responsabil IT.Echipa de proiect au tinut sa multumeasca 
tuturor colegilor din institutie care au contribuit la reușita 
acestui proiect. În concluzie, coorconatorul proiectului a 
subliniat "Având în vedere toate activităţile derulate în 
cadrul proiectului, putem afirma că actualul stagiu de 

formare iniţială în context european şi-a atins cu succes 
obiectivele. 

Elevii participanţi, au apreciat în unanimitate toate 
activităţile desfăşurate, modalităţile de formate profesională 
şi maniera de lucru activă, oferite de către docent şi tutore. 
Comunicarea directă cu participanţii a dovedit o atitudine 
pozitivă, de respect din partea ambelor părţi, ce a condus la 
îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse. 

În deplin acord cu răspunsurile participanţilor, 
consider că, prin participarea la acest proiect de mobilitate, 
aceştia şi-au format competenţele specifice domeniului,  şi-
au îmbogăţit considerabil nivelul de pregatire teoretică şi în 
special, cel aplicativ, şi-au dezvoltat competenţele de 
comunicare în limba engleza dar şi în limba germană, şi-au 
îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre istoria, cultura, 
tradiţiile, obiceiurile poporului german, şi-au dezvoltat 
competenţele civice de cetăţean european  

 
 
 

Coordonator Proiect:  Prof. Dumitrean Camelia 
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„Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare” 

                                                                                       (Grigore Moisil) 

ESTE MUNCĂ ?  ESTE PASIUNE?  ESTE ŞI MUNCĂ ŞI PASIUNE ??  

CE ESTE SIGUR ,  ESTE MATEMATICĂ ! 

În activitatea catedrei de matematică a Colegiului nostru, a existat și în acest an 
şcolar,  preocuparea pregătirii suplimentare la matematică a elevilor, care au participat şi 
încă mai participă la diferitele etape ale olimpiadei de matematică. Astfel, la 14 februarie 
2014, a avut loc etapa locală a olimpiadei de matematică, la care au participat 33 de elevi. 
În urma rezultatelor obţinute de către aceştia, trei elevi s-au calificat pentru etapa 
judeţeană, care s-a desfăşurat la Alba-Iulia, în data de 8 martie 2014. Cei trei 
reprezentanţi ai colegiului nostru au participat la Concursul de Matematică Aplicată „A. 
Haimovici”, în fapt la olimpiada judeţeană de 
matematică a colegiilor tehnice, profilul servicii, unde au 
obţinut rezultate deosebite, şi anume : premiul I prin 
eleva Ioani N. Mihaela – Ioana, la clasa a IX-a, premiul I 
prin elevul Lupean I. Răzvan - Ioan, la clasa a XII-a şi 
premiul III prin eleva Dumitrean P. Cristiana, la clasa a 
X-a. În urma rezultatelor obţinute la această etapă 
judeţeană, s-au calificat pentru etapa naţională toţi cei 
trei elevi menţionaţi mai sus. Astfel, aceştia vor participa la Etapa Naţională a Concursului 
de Matematică Aplicată „A. Haimovici” care va avea loc la Iaşi, între 11-13 aprilie 2014, 
unde avem mari speranţe şi încredere că vom reprezenta cu succes numele şcolii noastre. 
 Rămânem convinşi, că aceste rezultate de excepţie, vor avea continuitate prin 
generaţiile ce vor urma, atât prin efortul elevilor pasionaţi de matematică, cât şi prin 
sprijinul permanent oferit acestora, de către profesorii catedrei de matematică din şcoala 
noastră. 
 

Prof. Ioan Muntean 
Responsabilul  Catedrei de matematică 

 
 

OLIMPIADA  - ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”  

 
Faza judeţeană a Olimpiadei la disciplinele din Aria curriculară “Tehnologii, s-a 

desfășurat la Alba-Iulia, la Colegiul Tehnic “Alexandru Domşa”, și Colegiul Economic 
”Dionisie Pop Marțian”,  în data de 22.02.2014 proba scrisă și 26.02.2014 proba practică . 

De la Colegiul nostru au participat 10 elevi  la  domeniile 
mecanic, electronică și automatizări, economic  și electric care 
au obținut următoarele rezultate: 

Domeniul Mecanic: 
– Locul II – elevul Bîrzianu Mihai din clasa a XII-a C 

(Tehnician proiectant CAD), fiind îndrumat de către profesorii: 
Macarie Valentina şi Napău Dacia. 

Domeniul Electric: 
 - Locul II – elevul Drașovean Robert din clasa a XI-a  
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D(Tehnician instalații electrice), fiind îndrumat de către profesorii:  Drogoţel Mihaela şi 
Dache Liliana. 
 -  Locul III – elevul Popa Ianis din clasa a XI-a D (Tehnician instalații electrice), 
fiind îndrumat de către profesorii:  Drogoţel Mihaela şi Dache Liliana  

Sincere felicitări  atât  elevilor cât  şi profesorilor care i-au îndrumat! 
 

Prof. Napău Dacia 
Responsabilul  Ariei curriculare „Tehnologii” 

 

PETRU PONI  - PIONIER AL CHIMIEI ROMÂNEȘTI   

Petru Poni născut la 4 ianuarie 1841, satul Săcărești,  comuna 
Cucuteni, județul Iași, a fost un chimist,  fizician,  pedagog, mineralog 
și om politic român, pioner al învățământului chimic în România. A 
fost profesor la Universitatea din Iași și membru titular al Academiei 
Române. 
         A absolvit Școala primară la Târgu Frumos și apoi a urmat la 
Gimnaziul Central din Iași (1852-1859). Ca bursier la Paris s-a 
specializat în chimie fizică și mineralogie la „College de France” 
și Sorbona. Întors în țară, în1865 se angajează ca profesor la Liceul 
Național, iar din anul 1866 predă și la Școala Militară din Iași. În 
anul 1878 este numit șef al Catedrei de Chimie din cadrul Universității din Iași unde a 
predat timp de 33 de ani. Aici a înființat: 
 Primul laborator de Chimie al Universității din Iași (1882); 
 Catedra de Chimie organică (1891). 
        A fost unul dintre pionierii chimiei românești fiind considerat întemeietorul acestei 
școli. În prezent, Institutul de Chimie Macromoleculară al Academiei Române din Iași 
poartă numele Petru Poni. 
       A cercetat peste 80 de minerale culese din diverse zone ale țării și chiar a descoperit 
două minerale noi, denumite de el broștenită și badenită. A elaborat studii în legătură cu 
acțiunea acidului azotic de diverse concentrații asupra unor hidrocarburi parafinice izolate 
din petrolul indigen. A cercetat apele minerale din țară și a făcut observații meteorologice 
în Moldova. El a publicat și primele manuale de fizică și de chimie în limba română. Este 
organizatorul primelor laboratoare de la noi, destinate cercetărilor științifice și pregătirii 
cadrelor de chimiști.  A colaborat la înființarea unor societăți științifice în 
România: Societatea română de științe (1890) și Societatea de științe (1900), și a fost 
membru al Societății de științe naturale din Moscova (1910). 
Printre lucrările de specialitate publicate de profesorul Petru Poni se numără: 
 „Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la Broșteni” (1882), 
 „Mineralele de la Bădenii-Ungureni” (1885), 
 „Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică a României” (1900), prima 

monografie asupra mineralelor țării noastre, 
 „Cercetări asupra compoziției chimice a petrolurilor române” (1903). 

 
Prof.  Pereanu Mariana 

Inspector  I.S.J. Alba, 
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LUCIAN BLAGA: AVENTURA CUVÂNTULUI 

 
Motto: „Şi pretutindeni prin toate / îşi pune temei poezia” 

        (Lucian Blaga „Inscripţie”) 
 
Ne-a ieşit în cale întâi „mut ca o lebădă”. Semnul 

tăcerii i-a marcat făptura plăpândă vreme de 4 ani. Dar 
înlăuntrul fiinţei o furtună de cuvinte, un cumul de energii 
spirituale l-au consumat şi  l-au pregătit pentru a da un chip şi 
un nume lui, Poetului. S-a ispitit singur să creadă că lumea e 
cântec şi încântec prin cuvânt. Şi-aşa a început povestea 
Poetului... 

Întâi, ca o vietate tânără şi fără prihană, s-a jucat cu 
verbul, l-a convertit în puterea de a rivaliza cu Dumnezeu, de 
a arde în valurile luminii sau de a îmbrăţişa întregul Univers. 
Era convins că peste o întreagă poveste se vor arcui doar 

bolţi trandafirii, că obiectele stau la locurile lor hărăzite de alţii înaintea lui, că raiul e rai iar 
Dumnezeu şi Satana coexistă paşnic în sufletul lui, întru profilul şi slava amândurora. Nici 
moartea nu-l zguduie, chiar dacă în câteva rânduri se simte intenţia de anima fiorul tragic 
născut din nişte „frumoase mâini”. 

Apoi, cuvintele încep să fie lacrimile amare ale celor ce „ar fi voit atât de mult să 
plângă şi n-au putut”. Acum Poetul depăşeşte starea de entuziasm senzorial şi pricepe că 
lumea e mult mai complexă decât pare. Cuvântul e chemat să exprime durerosul efort de 
cunoaştere şi înţelegere. Elanul vitalist nu mai e suficient pentru a exprima preplinul 
sufletesc, aşa că spiritul lui intră în starea pe care a numit-o „ieşirea din graţie”. Se 
produce acum o ritualică „dezbrăcare de trup”; în faţa unui Dumnezeu tăcut şi ascuns 
oficiază rugăciunea unei solitudini şi a unei tristeţi metafizice copleşitoare: „Dumnezeule, 
de-acum ce mă fac? / În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup / ca de-o haină pe 
care o laşi în drum”. ( „Psalmi”, vol. „În marea trecere”).  
De aici Blaga începe să oficieze liric, prin intermediul mitului. Gestul său de suprem orgoliu 
luciferic se traduce nu numai prin ridicarea din uitare a vechilor mituri şi prin potenţarea lor 
lirică, ci şi prin născocirea unora noi. Însetat de mituri, este nevoit să-şi astâmpere setea 
din cioburile lor sau să imagineze altele, precum cel al zeului Pan, de care este atras prin 
puterea lui de a exprima vitalismul. Poetul participă efectiv la stingerea mitului şi conferă 
morţii lui Pan un sens tragic: gonit de „crucile sădite pe cărări”, zeul îşi dă duhul atunci 
când ultima vietate credincioasă lui – un păianjen – primeşte semnul unei noi credinţe, 
crucea. 

Alte şi alte trăiri lirice se acumulează într-o psalmodiere de Orfeu rănit în esenţa 
fiinţei sale: sufletul îi alunecă în adânc „ca un inel dintr-un deget slăbit de boală”, „umbra 
lumii îi trece peste inimă”, „sufletul satului fâlfâie” pe lângă el „ca un joc de iezi pe 
mormintele înalte”, „întrebările lumii” îl chinuie într-o sfâţietoare „Scrisoare” destinată 
mamei şi „înţelege păcatul ce-i apasă casa”. Eşecul cunoaşterii cristalizează într-o 
întrebare veşnică şi veşnic fără răspuns, care nu se poate epuiza: „...stinge-ţi lumânarea şi 
întreabă-te: / taina trăită unde s-a dus? / Ţi-a mai rămas în urechi vreun cuvânt?” 
(„Încheiere” / vol. „Lauda somnului”). Îngenunchind „în vânt”, „lângă steaua cea mai tristă” 
are revelaţia analogiei cu destinul christic şi conştientizează că drumul care ducea „în 
marea, marea poveste” nu mai are întoarcere. Eşecul cunoaşterii cristalizează într-o 
întrebare veşnică şi veşnic fără răspuns, care nu se poate epuiza: „....stinge-ţi lumânarea 
şi întreabă-te: / taina trăită unde s-a dus? / Ţi-a mai rămas în urechi vreun cuvânt?”  
( „Încheiere”, vol. „Lauda somnului”). 
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O „Cetire din palmă” mărturiseşte profetic nostalgia de a fi victima vestitorilor 
transcendenţei – păsările: „La patruzeci de ani [...] ca pe un ţărm vei ajunge [...] jaf veşnic 
voindu-te pentru păsări / din cealaltă zare”. Ca mesageri ai transcendenţei, păsările devin 
semne ale unor mistere ce se cer adâncite: „puterile păsăreşti au arătat în triunghiuri / spre 
ţinte luminoase” (id.). Ele devin acum plăsmuiri de vis, onirice, purtătoare ale unei 
transcendenţe intangibile, adeseori agresive, semne ale unei angoase metafizice 
paroxistice: „Aleluia, privirea mi se umple de păsări şi vânt...” ( „Fum căzut”). Uneori par a 
indica focare ale revelaţiei, dar, în fapt, închid ochii – orizont al aspiraţiei umane de a 
descifra misterele. 

Contemplând lumea – substanţa, nu geometria ei (ca Ion Barbu) – Poetul îşi pune 
în această contemplare neliniştile şi aspiraţiile lui existenţiale, năzuinţa de a participa la 
substanţa absolută a universului – aşadar se implică mai ales ca fiinţă. Este o fărămă din 
Marele Tot, care-şi mărturiseşte „taina trăită” şi, pentru el, „orice carte” pare „o boală 
învinsă” de cel care s-a risipit „în apă, în vânt,sau mai departe”. („Lauda somnului”). 
Poezia e „basm al sângelui spus” („Încheiere” / „Lauda somnului”) în cuvinte menite a 
învinge boala tăcerii. 

Această aspiraţie de a participa la substanţa lumii îl determină pe Blaga să apeleze 
la simboluri zoonice, din categoria cărora am văzut deja păsările. Ca aspect, ele păstrează 
toate atributele regnului din care fac parte. Există însă o a doua categorie de simboluri 
animaliere pe care poetul le eliberează de majoritatea amănuntelor care ţin de imaginea 
vizuală, transformându-le în totemuri capabile să sugereze o multitudine de semnificaţii. 
Potenţialul simbolic creşte astfel odată cu imprecizia imaginii. Foarte puţine sunt plăsmuiri 
zoonice fantastice: pasărea Phoenix, balaurul, unicornul şi gornicul. 

Pasărea Phoenix este purtătoarea unei formidabile forţe vitale; ea se arată însă o 
singură dată în lirica lui Blaga şi atunci provoacă un dans frenetic, un straniu ritual al 
autodafe-ului voluntar cu consecinţe imprevizibile în poemul „Fiica pământului joacă” din 
volumul „În marea trecere”. În rest, nu găsim decât nostalgia ei, a unei puteri de 
autoregenerare definitiv pierdute: „ah, pasărea Foenix ca altădată / nu mai zboară peste 
oraş”. („Asfinţit”, vol. „Lauda somnului”). 

Balaurul nu mai are un sens agresiv. El poartă doar tristeţea abdicării de la acea 
putere primordială sau nostalgia unor  rosturi magice pierdute: „sub scut de stânci, undeva 
/ un balaur cu ochii întorşi spre steaua polară / visează lapte albastru furat din stânci” („În 
munţi”). În poemul „Drumul sfântului”, având ca motto: „Fetele au îndrăgit balaurul”, Poetul 
răstoarnă legenda creştină a Sf. Gheorghe şi ne arată o fiinţă pătrunsă de melancolia 
abdicării ca şi cea din poemul amintit. Cum Sf. Gheorghe nu va mai trece muntele, 
„balaurul ascultă spre hotare deşarte / şi-şi lipeşte urechea de drum / s-audă şi mai 
departe”. 

Unicornul, mitul medieval al purităţii, apare cu valoare emblematică nouă: fiinţă 
dilematică şi tristă, cambrată în efortul zadarnic de a prinde şi înţelege foşnetul tainelor: 
„Sfios unicornul se-abate la mal, / priveşte în larg, spre cea zare, cel val. // Se-nalţă de 
spaimă-n paragini / când taina se sfarmă la margini” („Unicornul şi oceanul”, vol. „La curţile 
dorului”). Când vine septembrie, unicornul, păstrându-şi tristeţea, apare într-o atitudine 
graţioasă de o splendidă caligrafie hieratică: „Înalt unicornul fără glas / s-a oprit spre 
asfinşit să asculte” („Septemvrie”, vol. „La cumpăna apelor”). 

Mult mai puternice sunt simbolurile totemice chitoniene. Prin ele, Blaga pare a ne 
deschide porţile unui Olimp subpământean: „munte vrăjit” descinzând direct din strigoii lui 
Eminescu: „Intru în munte. O poartă de piatră / încet s-a-nchis. Gând, vis şi punte mă 
saltă” ( „ Munte vrăjit”, vol. „La cumpăna apelor”). Descinzând din cea mai pură tradiţie 
dacică, totemurile blagiene sunt purtătoarele unei seninătăţi absolute, imperturbabile; 
neliniştea metafizică, timpul şi moartea nu le înfioară: „...dobitoace în trecere / îşi privesc 
fără de spaimă umbra în albii”. („În marea trecere”). Deasupra capetelor lor, uneori purtând 
aureole, tainice inscripţii runice le conferă o blândeţe edenică. 
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Cerbul ne introduce într-o vârstă a lumii de vitalism şi puritate, lipsită de conştiinţa 
trecerii: copilăria. Ultim sol al vârstei de aur, el lansează chemări de întoarcere către 
stratul mumelor. Sângele poetului, într-o mişcare de revenire în părinţi, este sângele 
cerbului. El are sentimentul prezenţei ciutei, care trece fără să fie văzută sau auzită: 
„sânge fără răspuns / o, de-ar fi linişte / cât de bine s-ar auzi / ciuta călcând prin moarte”. ( 
„În marea trecere”). Ultim sol al unui trecut uitat, cerbul şi perechea lui sunt nişte rătăciţi 
hieratici: „Din depărtate sălbăticii cu stele mari / doar căprioare vor pătrunde în oraşe / să 
pască iarbă rară din cenuşă. / Cerbi cu ochii uiraşi şi blânzi / intra-vor în bisericile vechi / 
cu porţile deschise, / uitându-se miraţi în jur”.  
( „Semne”, vol. „În marea trecere”). Cu un gest obosit, poetul îi trimite înapoi, pentru că 
„....aci vinul nebun al vieţii / s-a scurs în scrum, / dar orice alt drum duce în poveste, / în 
marea, în marea poveste”. (id.) 

Dacă pasărea este un simbol tragic al impasului existenţial, animalul e simbolul 
tragic al depăşirii acestui impas prin resemnare. Ele comunică linişte, înţelepciune, 
bunătate: „Dihănii negre ne adulmecă din urmă / şi blânde mâncă ţărna unde am călcat şi 
unde am stat”. („De mână cu Marele Orb”, vol. „În marea trecere”), sau „Jivine mai sfinte-
mi ling mânile: stranii, / vrăjite, cu ochii întorşi se strecoară” („Munte vrăjit”, vol. „În marea 
trecere”). În fine, ele îşi păstrează liniştea de dincolo de fire în contextul extincţiei cosmice: 
„Cel din urmă dobitoc / cu-nţelepciune s-a prăpădit. / Ochiul său profetic deschis / e 
singura veste prin neguri” („ Pe ape”, vol. „În marea trecere”). 

Începând cu „Nebănuitele trepte”, în lirica sa se produce o modificare de 
perspectivă ontologică şi gnoseologică radicală. Universul se luminează, orizonturile se 
deschid, perspectiva tragică dispare. Nicolae Balotă observă că „anxietatea şi disperarea 
sfârşitului se convertesc în speranţa şi bucuria rodului, uitarea se preschimbă în aducere – 
aminte”. La nivelul discursului, locul metaforei revelatorii întuneric e luat de lumină. Nu mai 
este însă acea lumină totală, incendiară din „Poemele luminii”, ci una mai blândă, obosită, 
echilibrată, de după-amiază de toamnă. Odată cu intrarea în lumină, simbolurile zoonice 
cu semnificaţie tragică devin din ce în ce mai rare, fiind proiectate în trecut, în amintire, 
sau dispar aproape total. Plăsmuiri ale dramei cunoaşterii, ele nu se pot integra în 
universul „sorid” din „Nebănuitele trepte”, „Vară de noiembrie”, „Stihuitorul”, etc. Starea 
luciferică de revoltă care le generase fusese depăşită. O linişte olimpiană, o totală 
împăcare cu destinul, o melancolie înţeleaptă traversează întreaga poezie blagiană din 
această ultimă perioadă de creaţie. Opera lui înscrie astfel o traiectorie sinuoasă: lumină – 
întuneric – lumină, deal – vale – deal, confirmând teoria poetului cu privire la orizontul 
spaţial al spiritualităţii româneşti. 

...retras în „muntele singurătăţii” a privit „amarnica grijă din vale”, „cumplitele pâcle”, 
„năpastele” şi cruntele dureri”, „destrămarea fără de număr a pământenilor” şi neputinţa 
autoimpusă a întrupării lui Dumnezeu. Toate acestea însă nu l-au ucis, nici fulgerul  care 
„o clipă doar a fost oaspete-n prag”, nici „minutarele vremii” care-i brăzdau toată făptura. A 
cutezat să cânte un „cântec pentru anul 2000” al cărui ecou să se audă „lângă Sibiu”, „prin 
lunci”, reverberat de vultur, de stejari şi de fluturi - prietenii lui de-o viaţă. Aidoma lui Orfeu, 
nu l-au ucis tenebrele, căci „îşi da sieşi cuvânt / şi pasul său era legământ” pecetluit cu 
patru ani de grăitoare tăcere. Nu, „Poetul muri numai mult mai târziu”, „ucis de-un ghimpe 
muiat în azur, în simplu albastru, în simplă lumină”. Şi - cum spune legenda – privighetorile 
şi-au curmat de-atunci cântecul, amuţite de-acestă întâmplare şi de putinţa ca nimeni şi 
nimic să nu mai trezească la viaţă lumina din „rarele noastre grădini”. 

 
 

Profesor de limba şi literatura română, Olga Simionescu 
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FILMUL SAU CARTEA? 
 

      Discutam, zilele trecute cu elevii, despre motivele ce stau la baza refuzului lor de a 
citi. Pentru un profesor de limba şi literatura română, este greu de înţeles cum ar trebui 
predată această materie, când elevul refuză să i-a contact cu opera literară prin 

intermediul lecturii. 
      Se ştie că operele literare au diferite dimensiuni, 
iar în cazul romanelor e destul de dificil să le rezumi pe 
parcursul orelor prevăzute în programa şcolară şi aşa 
destul de încărcată. Prin urmare, cum să comentezi 
ceva, cum să analizezi acea operă literară, dacă nu-i 
cunoşti subiectul, dacă nu ai văzut modul cum se 

exprimă autorul, limbajul său artistic.  
       Am rămas surprinsă de faptul că elevii au înţeles cât de importantă  e lectura, însă 
nu pentru ei, ci pentru, ca să mă exprim ca ei, ,,intelectualii în devenire’’. Cum ei nu-şi 
doresc să devină ,,aşa ceva’’, lectura a fost catalogată drept ,,potrivită pentru ceilalţi, nu 
pentru ei’’. Dacă e să ne gândim la profilul liceului, tind să le dau dreptate: ce nevoie are 
un viitor mecanic, un electrician, un tehnician CAD să studieze atât de mulţi autori? Cu 
cine vor discuta despre ,,Luceafărul’’ lui Mihai Eminescu sau orice operă literară? Cred că 
cel mai important lucru este să ştie să scrie şi să citească corect, să cunoască în mare 
faptul că literatura română este valoroasă, că am avut şi avem oameni geniali care au 
contribuit la dezvoltarea culturii autohtone. 
       O altă problemă abordată cu elevii a fost aceea a 
preferinţei lor pentru vizionarea filmelor în detrimentul 
lecturării unei cărţi. Iar răspunsul lor a fost, zic eu, potrivit 
mentalităţii generaţiei noi. Când trăim într-o societate atât de 
stresată şi de stresantă, când ritmul vieţii a devenit atât de 
alert, când totul e nesigur, cine mai are nevoia şi dispoziţia 
de a citi? Din ceea ce mi-au spus copiii am înţeles de ce 
preferă filmele. În primul rând urmăreşti o poveste într-un 
timp mult mai scurt decât cel necesar parcurgerii unei cărţi. 
În al doilea rând, noţiunea de ,,lectură obligatorie’’ îi face pe elevi, ce-şi doresc la această 
vârstă să se exprime liber, să-şi afirme propria personalitate, să o considere indezirabilă, o 
constrângere inutilă şi deci ,,duşmanul şcolar’’. 
          Un alt argument, cât se poate de adevărat în opinia mea, a fost educaţia primită în 
familie. Un elev spunea că nu a citit de mic copil aproape nimic, părinţii lui nu au citit la 
rândul lor şi nici nu l-au încurajat în acest sens, iar în perioada primilor ani de şcoală nu i 
s-a insuflat dorinţa aceasta. Neavând dezvoltată această deprindere din copilărie, e greu 
să-i ceri acum ,,rebelului adolescent’’ să facă ceea ce nu-i place, ca să nu mai vorbim de 
faptul că dezvoltarea tehnicii şi tehnologiei a facilitat mult unele aspecte ale vieţii omului, 
într-atât încât tinde să ne transforme în nişte leneşi, dependenţi de internet si mobil. 
           Deci, de ce să depui efortul intelectual de a citi, când e mult mai uşor să urmăreşti 
nişte imagini în mişcare, să ţi se ofere subiectul rapid, să nu fii nevoit să apelezi la 
imaginaţie. Să ,,dormi’’ confortabil din punct de vedere intelectual, dar să-ţi ,,hrăneşti’’ 
celelalte nevoi, pentru că…ce e un film fără gustările aferente? Şi atunci cine e de vină, 
elevul care s-a adaptat condiţiilor societăţii actuale, sau societatea ce formează acest tip 
de elev, adultul de mâine? 
          Personal, îi înţeleg pe aceşti copii şi consider că se impun anumite măsuri cu 
scopul de a transforma societatea în ceva mai presus de simpla necesitate de a-ţi 
satisface nevoile primare. 
          Dacă vom continua să considerăm normal să avem mai mulţi absolvenţi de facultăţi 
decât oameni pregătiţi şi capabili să desfăşoare o activitate, o meserie din pasiune şi cu 
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dăruire, atunci pot spune că nu avem nici un viitor, pentru că am devenit o societate de 
pseudo-intelectuali, oameni ce muncesc în cu totul alte domenii decât cele înscrise în 
diplomele de studii, dar cel puţin au o ,,diplomă’’, nu-i aşa? Deci ar trebui să fie mândri 
că…  pe hârtie… şi-au depăşit condiţia… 

                        Prof. Hănţulescu Maria 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

În ultimii ani tehnologia a evoluat cu ”viteza luminii”, fascinându-ne, captivându-ne 
și, în cele din urmă, înrobindu-ne. Totul este ”la un click distanță”, iar ecranele de diferite 
rezoluții și dimensiuni se luptă să ne fure una dintre cele mai simple bucurii – aceea de a 
citi. Celor care nu au uitat să citească, celor care vor să retrăiască această bucurie, celor 
care iubesc călătoriile, dar nu au întotdeauna posibilitatea materială de a-și împlini un vis, 
le stau mereu la îndemână ghidurile de călătorie. Vom răsfoi în cele ce urmează un astfel 
de ghid, redescoperindu-ne propria țară prin ochii unor străini. Poate așa, cine știe (?), 
vom reînvăța să o apreciem.  

 
 

Text: Caroline Juler 

 Fotografii: Steven Weinberg 

 Sfaturi de călătorie: Mark Baker 

 

 

 

Ghidul National Geographic se vrea o argumentare de 265 de pagini a frazei de 
început: „România este o țară a frumuseții eterne”. Elaborat cu grijă și editat în condiții 
grafice excepționale, acesta devine o reală invitație la călătorie. Am poposit cu interes 
nedisimulat în paginile sale încercând în mod deosebit să înțeleg Transilvania1 prin ochii 
turiștilor străini, cântărind în același timp valoarea și veridicitatea abordării acestui spațiu.  

Prima pagină dedicată Transilvaniei: textul, scris din nou de pe o culme a admirației 
(„Înconjurată de Munții Carpați și de o frumusețe care îți taie respirația, Transilvania este 
una din nestematele României. Amestecul ei cultural și măreția spațiilor deschise îți incită 
mintea și simțurile.”), contrastează frapant cu imaginea („Kitsch absolut: suvenire de la 
castelul Bran)2 .  

                                                        

1 ***(2010), Ghidul National Geographic Traveler – România, Text: Caroline Juler, fotografii: Steven Weinberg, sfaturi de călătorie: Mark 
Baker, Biblioteca Adevărul, București, p. 101-154. 

2 Obsedantele capete de vampiri cu ochi de felină și dinți însângerați au de data aceasta o utilitate practică: căni ”ideale” pentru un 
cappucino de început de zi. Să fi ajuns aceste suveniruri de groază – la propriu și la figurat – o emblemă?  

BUCURIA DE A CĂLĂTORI… 

 

 

GHIDUL 

NATIONAL GEOGRAPHIC    
TRAVELER 
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Cele 54 de pagini care acoperă  subiectul (101-154) aduc în prim plan principalele 
orașe (Cluj-Napoca, Bistrița, Turda, Aiud, Alba-iulia, Sibiu, Sighișoara, Târgu Mureș, 
Brașov ș.a.) și câteva destinații speciale (Valea Arieșului, Mărginimea Sibiului, Biertan și 
Richiș, Ținutul Secuiesc). Sunt completate la sfârșit (în paginile 249-255) de o secvență 
practică: hoteluri și restaurante. Lor li se adaugă două pagini despre miturile românești în 
care autoarea îl menționează si pe cel al contelui „Dracula”3.  

Scurt și expresiv, un nou paragraf sintetizează drumul ce va urma: „Transilvania 
este un ținut sălbatic și misterios, cu o istorie complexă, de-a lungul căreia, în ciuda 
conflictelor și a suferințelor teribile, culturile orientală și occidentală s-au întrepătruns într-
un mod extraordinar. Peisajul, încă neatins în cea mai mare parte, oferă locuri minunate 
de explorat pe jos, cu bicicleta sau călare.” 

Cele mai mari și mai frumoase orașe ale Transilvaniei completează traseul 
călătorului cu obiective culturale și peisaje urbane de neuitat. Iată cum le descriu autorii: 

 Cluj-Napoca (p.104-106): „Înconjurat de șapte dealuri, orașul Cluj-Napoca este 
inima culturală și economică a Transilvaniei. Centrul lui istoric este suficient de mic pentru 
a fi parcurs într-o oră, dar concentrează atâtea minunății, încât vei dori să zăbovești 
câteva zile.” 

 Bistrița (p.107): „Cel mai nordic oraș germanic fortificat din Transilvania, constituie 
un punct de pornire grozav în explorarea Carpaților Orientali. Înconjurat de sate în care 
vechile obiceiuri și meșteșuguri sunt încă în floare, orașul are un centru simplu, dar 
fermecător, care te invită la o călătorie în trecut.” 

 Turda (p.112): „Adăpostit la poalele Munților Apuseni, pe drumul principal dintre 
Cluj și Alba-Iulia, orașul Turda, adesea trecut cu vederea, are o istorie legendară, iar 
centrul medieval și împrejurimile oferă o mulțime de lucruri de văzut.” 

 Aiud (p.113): „Fermecătorul oraș Aiud se întinde pe dealurile de la poalele Munților 
Apuseni. Sunt de remarcat fortăreața din secolul al XIV-lea și Mănăstirea Râmeț din 
apropiere.” 

 Alba-Iulia (p.125-126): „Alba-Iulia, deținătoarea uneia dintre cele mai impozante 
fortărețe habsburgice din Europa, este cunoscută drept orașul Unirii Transilvaniei cu 
România. Astăzi, această fostă capitală maghiară pare să renască pe toate planurile.” 

 Sibiu (p.127-128): „Acest oraș reprezintă inima transilvaniei germanice. Cunoscut 
de coloniștii sași ca Hermannstadt, se întinde pe locul uneia din cele mai mari cetăți 
medievale din România. Odinioară, orașul era înconjurat de trei inele concentrice de ziduri 
fortificate. Unele au supraviețuit, împreună cu fascinanta rețea de piețe, scări și bastioane 
care datează dintre secolele al XIII-lea și al XVIII-lea.” 

 Sighișoara (p.138-139): „Situat pe un colț de stâncă, romanticul oraș Sighișoara, 
cu zidurile de apărare intacte, este unul dintre cele mai frumoase din Transilvania. 
Expresia «de basm» îl caracterizează cel mai bine. Odată intrat în cetate te simți ca și cum 
te-ai întoarce în timp.” 

 Târgu Mureș (p.140-141): „În contrast cu peisajul autentic rural, localitatea Târgu 
Mureș este puternic urbanizată. Oraș universitar înfloritor, cu o scenă culturală extrem de 
activă, el a fost centrul disidenței artistice din timpul comunismului. Pe străzi vei auzi 
vorbindu-se maghiara la fel de mult ca româna.” 

Privind ghidul în ansamblu, remarcăm tonul vădit prietenos al autoarei și 
atașamentul acesteia față de teritoriul explorat. Sunt evidențiate numeroase elemente 
importante din punct de vedere cultural, textul fiind susținut de materialul fotografic (42 de 
fotografii dedicate Transilvaniei), care surprinde nu numai câteva secvențe ale mediului 
urban, dar și crâmpeie peisagistice din împrejurimi, care le sporesc atractivitatea turistică. 

                                                        

3 Personaj născut din împletirea fanteziei bogate a unui străin, scriitorul Bram Stoker, cu imaginația la fel de creativă a localnicilor. 
Rezultatul? Deformarea realității istorice și crearea unui produs turistic lipsit de calitate. 
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Harta regională și detalierea traseului în Mărginimea Sibiului oferă o imagine generală 
despre accesibilitatea teritoriului și mulțimea obiectivelor care își așteaptă vizitatorii, 
români și străini.   

Considerăm acest ghid un instrument folositor și interesant. Asemeni oricărui 
demers uman, el poate fi supus ulterior îmbunătățirii, dar constituie un bun punct de 
plecare în descoperirea României pentru călătorul străin sau în redescoperirea propriei 
țări, de către turistul român. 

 
Vă urez ”LECTURĂ PLĂCUTĂ!” și vă îndemn să treceți cât mai des pragul 

bibliotecii școlii, inclusiv din motive… geografice. 
Prof. Arabela Muscalagiu 

 
 
 

AUSCHIWITZ – BIRKENAU – ISTORIE ŞI DESTIN 
 

 Nu-mi propusesem să ajung prea curând în Polonia şi nicidecum să văd Auschwitz-
ul, despre care ştiam că este sinonimul suferinţei umane duse la absolut. Dar, pentru că s-
a ivit ocazia, n-am ratat-o. 
 Şi iată-ne plecaţi, elevi şi cadre didactice din Cugir, într-o după-amiază de toamnă 
târzie udată de o ploaie ce pătrundea până la oase. Am traversat Ungaria şi Cehia, unde 
spre dimineaţă am putut admira maiestuosul lanţ zimţat şi nins al munţilor Tatra, deasupra 
cărora se boltea cerul senin şi sticlos al unei ierni grăbite să-şi intre în drepturi. 
 Am pătruns în Polonia şi, pe măsură ce ne apropiam de Auschwitz, un gând îmi 
revenea tot mai des: ce-o fi fost în sufletul acelor oameni smulşi  noaptea din casele lor, 
încărcaţi în vagoane ca vitele şi purtaţi spre o destinaţie necunoscută? 
 La prânz am ajuns la Auschwitz 
şi, după formalităţile de cazare, am 
plecat spre Birkenau mai întâi (situat la 3 
km). Am văzut aici bărăcile construite 
direct din pământ, fără fundaţie, în care 
nişte rafturi de lemn fuseseră paturile 
deţinuţilor („cutie de sardele” a fost 
comparaţia ghidului), un vagon în care 
călătoriseră şi...”cuptoarele lui Hitler”. 
Aceasta era, deci „soluţia finală” 
(Endlösung) descoperită de Heyndrich, 
omul numărul doi în SS, ce avea în 
vedere exterminarea totală a evreilor din 
Europa. Cuptoarele funcţionau fără 
întrerupere, familiile erau despărţite şi nu 
erau păstraţi decât cei apţi de muncă, în vreme ce bătrânii, copiii şi parţial femeile erau 
gazaţi (granule din gazul mortal cyclon B erau expuse la Auschwitz). Nu înainte însă – 
suprem cinism – de a face o ultimă fotografie de grup aşezaţi la o masă de picnic – 
mărturie pentru Europa că aici nu dispar oameni. 
 În spatele perimetrului lagărului erau aceste cuptoare (azi în ruină) şi tot aici este 
astăzi un monument ridicat de italieni în memoria victimelor de la Birkenau, la picioarele 
căruia străjuiesc mai multe plăci de bronz având acelaşi text comemorativ în toate limbile 
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popoarelor ai căror fii şi-au găsit sfârşitul aici. Printre ele există şi una în limba română. 
Trandafiri roşii erau aruncaţi în groapa care fusese camera de gazare şi mâini pioase 
aprinseseră candele peste tot în acest lagăr. Ici-colo tăbliţe scrise în limbi diferite te 
îndemnau să nu tulburi pacea acestor locuri (din care, uneori, mai ieşeau la suprafaţă 
fragmente de oase calcinate, după cum ne-au spus ghizii). 
 Acesta a fost Birkenau. Nimic nu ne pregătise pentru ceea ce aveam să vedem la 
Auschwitz ( Oswiecim – în poloneză). Ne însoţea acelaşi ghid. Se lăsase seara şi 
rătăceam printre buncărele, numeroase aici, de cărămiodă solidă, adevărate cazemate. 
Dar ar trebui mai întâi să spun despre lozinca de deasupra porţii de intrare în lagăr, 
celebra „Arbeit mach frei” ( „Munca te face liber”). O iluzionare a celor ce, intrând aici, mai 
aveau speranţa că, păşind într-un Infern real, construit de semeni pentru semeni, vor trăi 
să-şi revadă familiile, casa, ţara. 
 Apoi.... suprema încercare emoţională: uriaşele vitrine în spatele cărora „dormeau 
obiecte” atât de personale, atât de omeneşti: păr uman (aproape cât un munte) devenit în 
timp cenuşiu, sau codiţe împletite cândva de o mână grijulie sau cochetă, obiecte de 
igienă personală, ochelari, proteze ortopedice (într-o îngrămădire de artificiale trupuri 
umane fragmentate: mâini, picioare, corsete ce susţinuseră cândva o talie....). De 
asemenea, exponate (ce termen arogant pentru asemenea atrocităţi! ) ce vorbeau despre 
copilării frânte înainte de vreme: hăinuţe, pantofiori, jucării, păpuşi strâmbe şi, din 
fotografii, ochi în care se oglindea candoarea lumii neatinsă de aripa răului. 
 Încărcătura emoţională nu s-a oprit aici: urma să vedem celulele în care erau închişi 
candidaţii la moarte şi, în curtea interioară a unui buncăr, zidul morţii, zidul unde erau 
executaţi prin împuşcare deţinuţii evadaţi şi nu numai. Să nu vă închipuiţi însă că la 
Auschwitz nu funcţionau cuptoarele: aici a fost, de fapt, summum-ul „soluţiei finale”: 
aneantizarea fiinţei umane. La picioarele acestui zid erau aprinse zeci de candele care 
luminau întreaga curte interioară şi creau o atmosferă oarecum mistică. O altă placă 
inscripţionată stătea mărturie pentru ceea ce se petrecuse acolo. 
 Am părăsit lagărul cu sentimentul că cifrele şi statisticile sunt prea seci şi nu spun 
nimic despre OROARE şi despre oameni deveniţi, din exces de zel, MONŞTRII  gata să 
execute ordine fără discernământ. Trebuie să vezi cu ochii tăi. 
 A doua zi, întâlnirea cu un supravieţuitor al lagărului nu a făcut decât să întărească 
ceea ce văzusem cu ochii noştri. Avea 90 de ani şi, deşi nu părea să fi trecut prin Infern, 
totuşi o făcuse.  
 Vizitarea oraşului Cracovia şi apoi, la întoarcere, Bratislava şi Budapesta – 
noaptea, a mai spălat puţin din tristeţea zilelor anterioare, dar a rămas sentimentul unei 
uriaşe responsabilităţi (cel puţin pentru mine) faţă de viitorime: greşelile istoriei din care nu 
se învaţă nimic bun, revin în prezent cu o şi mai mare cruzime iar urmările sunt greu de 
imaginat. Încotro se îndreaptă omenirea azi în rândurile căreia escaladează în continuare 
violenţa, agresivitatea de orice tip şi (re)înfloresc doctrine vechi cărora le-ar sta mai bine la 
coşul de gunoi al istoriei? Oare am uitat că monştrii născuţi din somnul raţiunii întrec orice 
puteri măsurabile sau nemăsurabile ale fanteziei umane? 
 

   Profesor de limba şi literatura română, Olga Simionescu 
 

 
EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ  

 
Dacă până nu demult tradițiile ne asigurau dezvoltarea durabilă a societății 

româneşti, prezentul, ca urmare a haosului cultural şi a evoluției ştiinței şi tehnicii, a lăsat 
tradițiile în uitare, efectul lor benefic fiind de multe ori disprețuit. 
Şcoala este în prezent cea care poate repara greşelile făcute prin procesul instructiv 
educativ anterior. Calitatea, eficiența şi utilitatea procesului instructiv educativ al şcoli, a 
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culturii educaționale la un moment dat pentru societatea românească fiind de altfel obiectiv 
oglindită prin: 

-  dezvoltarea economică a societății româneşti; 
-  moralitatea şi evoluția moralității comunităților; 
- abilitățile şi deprinderile practice ale indivizilor de a acționa în sensul dezvoltării 

durabile a societății. 
Succesul unei dezvoltări durabile este condiționat de voința poporului respectiv. 

Pentru aceasta, cetățenii trebuie educați, conştientizați de importanța şi necesitatea 
asigurării unui mediu sănătos, sigur, propice existenței vieții în prezent cât  şi pentru 
generațiile viitoare.  

Este nevoie să fie reînsuşite cunoştințe şi competențe privind dezvoltarea durabilă, 
încât individul să devină competent şi încrezător, sporindu-i oportunitățile de acțiune 
pentru o viață productivă şi sănătoasă, în armonie cu natura şi cu preocupările pentru 
valorile sociale (reducerea sărăciei, îndatoririle cetățeneşti, pacea, etica,  
responsabilitatea, democrația şi guvernarea, justiția, securitatea, drepturile omului, 
sănătatea, egalitatea dintre sexe, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală şi urbană, 
economia, modelele de producție şi de consum, responsabilitatea civică, protecția 
mediului, managementul resurselor naturale şi diversitatea biologică şi a naturii). 

Este de dorit ca jaloanele  educației pentru o dezvoltare durabilă (EDD) în România 
să fie adaptate specificului autohton prin: 

- creşterea interesului față de problemele actuale ale societății româneşti prin 
dezvoltare profesională în vederea atingerii performanțelor cerute de societate; 

- progres profesional continuu şi de 
durată concretizat prin performanțe şi 
competențe utile autohtonilor ce să țină pasul 
cu nevoile societății. Valorificarea potențialului 
intelectual în folosul societății româneşti; 

- stimularea interesului cadrelor 
didactice şi elevilor pentru Dezvoltări durabile a societății (DDR) şi Educației pentru 
dezvoltare durabilă a societății (EDDR);  

- stimularea cercetării ştiințifice în rândul elevilor şi cadrelor didactice prin: 
stimularea interesului pentru cunoaşterea mediului înconjurător; 

- stimularea creativității elevilor şi a cadrelor didactice prin realizarea de lucrări, 
activități, proiecte etc. pe teme privind DDR şi EDDR; 

-  îmbunătățirea nivelului de cunoaştere a conceptelor de DDR şi EDDR; 
- conştientizarea părinților şi a comunității de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi 

cadrele didactice privind DDR şi EDDR;  
- realizarea unor schimburi de idei între elevi etc. 
Educația, pe lângă faptul că este un drept al omului, este o premisă pentru 

obținerea dezvoltării durabile şi un instrument esențial pentru o bună administrare, pentru 
adoptarea unor decizii în cunoştință de cauză şi promovarea democrației. De aceea, 
educația pentru o dezvoltare durabilă poate ajuta să transforme perspectiva noastră în 
realitate. Educația pentru dezvoltare durabilă dezvoltă şi îmbunătățeşte capacitatea 
indivizilor, a grupurilor, a comunităților, organizațiilor şi a țărilor de a gândi şi a acționa în 
favoarea dezvoltării durabile.  

 
Prof. Macarie Valentina 
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COMUNICAREA CU PĂRINŢII 
 

Cercetările arată că cei mai mulţi profesori nu 
sunt prea optimişti atunci când sunt rugaţi să 
aprecieze acurateţea şi eficienţa comunicării cu 
părinţii. Barierele în calea unei comunicări eficiente cu 
părinţii sunt mult mai mari decât şi le închipuie 
majoritatea cadrelor didactice şi, în special, cadrele 
didactice tinere. 

Identificarea principalelor cauze ale unor 
comunicări ineficiente cu părinţii sunt probleme de 

ascultare, lipsa conexiuni inverse, falsa conexiune inversă, rezistenţa la critică, percepţia 
selectivă şi subiectivitatea, obţinerea informaţiei prin manipularea discretă, ascultarea 
afectivă, ariere culturale etc. Iată intr-o prezentare detaliată defectele, însoţite de sugestii 
pentru corecţia lor: 

- problemele de ascultare  provin din faptul că profesorul are falsa impresie că 
întotdeauna în comunicarea cu părinţii este nevoie de a-i informa pe scurt pe aceştia 
despre diverse probleme. Realitatea este că profesorul îşi petrece cea mai mare parte din 
timpul relaţiilor cu părinţii sau, mai degrabă ar fi recomandabil să şi-o petreacă, în 
receptarea şi primirea mesajelor, din partea acestora. 

- falsa conexiune inversă are în vedere faptul că foarte mulţi părinţi, lasă prin tăcere 
sau prin alte semnale de tip nonverbal, impresia că au înţeles şi că sunt de acord cu tot 
ceea ce a transmis cadrul didactic, numai că , de foarte multe ori,disimularea este reuşită 
şi poate prejudicia o comunicare eficientă şi performantă. 

- rezistenţa la critică poate constitui unul dintre obstacolele cele mai frecvente dar şi 
mai dificil de depăşit deoarece sunt ocazii în care feed-back-ul este căutat, dar se 
dovedeşte a fi nefavorabil. Continuitatea şi dezvoltarea acestor relaţii nu se pot întemeia 
pe duplicitate, pe minciuni şi pe linguşiri, ci pe adevăr comunicat cu realism şi cu bun simţ. 

- barierele culturale constituie, de asemenea, factori frecvenţi ai neînţelegerilor 
părinţi - cadre didactice, cu atât mai mult cu cât părinţii se consideră inferiori la acest 
capitol cadrului didactic. Profesorul însă nu trebuie să exacerbeze rolul acestei eventuale 
discrepanţe, făcând posibilul ca dezechilibrul de cultură să se transforme, printr-o 
chibzuinţă cumpătare, intr-un raport echitabil. 

Toate fenomenele anterior amintite trebuie să reprezinte, la nivelul pregătirii iniţiale 
a cadrului didactic, elemente de formare şi dezvoltare profesională pentru un bun 
management al clasei de elevi, din perspectiva relaţiilor cu colectivul de părinţi. 

 
Prof. Iviniş Mariana  

Diriginta clasei a IX – a C 
 

 
TELEFONUL NOSTRU, CEL DE TOATE ZILELE 

 
 Telefonul mobil a devenit în zilele noastre o necesitate, un argument pentru 
comunicare, un pas decisiv către a fi sociabil şi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jur. 
 Puţin ştiu însă că, la originea sa, telefonul mobil cântărea peste un kilogram şi costa 
aproape 4000 de dolari. Revoluţia tehnologică în materie de telefonie mobilă a început în 
Suedia, în urmă cu 103 ani, când Magnus Ericsson instalează un dispozitiv wireless pe 
propria maşină.  
 Atestarea primului telefon mobil, destinat exclusiv convorbirilor între două persoane 
ce folosesc aparate similare, se face în SUA, la data de 3 aprilie 1973. Atunci, Martin 
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Cooper (figura alăturată), în calitate de manager al companiei Motorola a iniţiat un apel de 
pe telefonul mobil, iar la capătul firului s-a aflat Joel Engel, managerul companiei Alcatel. 
 La începutul anilor ′80, Motorola Dyna 
TAC devine primul telefon mobil atestat de 
către o autoritate competentă pentru a fi 
comercializat la scară largă. Aparatul cântărea 
aproape un kilogram, iar timpul de încăcare al 
acumulatorului era de aproximativ 10 ore. 
 Investind mai mult de 100 de milioane 
de dolari în tehnologie, Motorola produce 
diverse modele de telefoane mobile, astfel 
încât în 1990 este dezvăluit Motorola Micro 
TAC, telefon care era livrat cu o staţie fixă de 
încărcare, iar tastatura putea fi acoperită de o clapetă. 
 În aceeaşi perioadă apare pe piaţă compania finlandeză Nokia, recunoscută în 
prezent ca unul dintre cei mai importanţi producători de telefoane mobile. Aceasta a 
revoluţionat industria prin promovarea tehnologiei GSM ( Global System for Mobile 
Communication), lansând în 1992 primul model al gamei ,Nokia 1011. Patru ani mai târziu, 
finlandezii pun bazele primului smartphone din lume. Nokia 9000 Communicator devine 
primul telefon de acest fel din lume pe acest segment. 
 Concurenţi ai celor de la Nokia, Sony Ericsson aduce pe piaţă în 2001 primul 

telefon cu ecran color, iar un an mai târziu 
prezintă primul telefon cu touchscreen.  
 Avansul tehnologic are loc cu viteza 
luminii şi din ce în ce mai multe modele 
mobile inteligente îşi fac apariţia. Apare 
primul PDA (Personal Digital Assistant) 
produs de BlackBerry, iar telefoanele încep 
să devină din ce în ce mai subţiri. 
 O nouă etapă în evoluţia telefoanelor 
mobile începe în 2007, odată cu lansarea 
primului iPhone de către americanii de la 

Apple. La scurt timp, pe segmentul smartphoneurilor intră în scenă şi alţi producători de 
echipamente electronice (precum Samsung, LG, ZTE, Huawei), dar şi companii 
deţinătoare ale unor motoare de căutare cunoscute (Google sau Mozilla Firefox). Odată cu 
noii actori din piaţă, îşi fac apariţia şi sisteme noi de operare destinate strict telefoanelor 
mobile inteligente: Android (conceput de Google), iOS (de la Apple), Symbian (Nokia), 
Windows Phone (Microsoft) şi BlackBerry. Conform studiilor de specialitate, la nivelul 
anului 2012, trei din patru telefoane inteligente vândute în lume folosesc sistemul de 
operare Android. 
 România a pătruns pe harta operatorilor de telefonie mobilă în anul 1997.La 17 ani 
de la acele momente de început, România este una dintre cele mai bine văzute pieţe 
telecom din lume, iar lansarea celei mai noi tehnologii 4G de la finele anului 2012, înaintea 
unor ţări cu tradiţie, confirmă acest lucru. 
 În prezent, drepturile de utilizare a benzilor de frecvenţe 900 şi 1800 MHz pentru 
servicii de comunicaţii de generaţia a 4-a (4G) sunt deţinute de către trei operatori - 
Orange România, Vodafone România şi Cosmote Romanian Mobile Telecommunications. 
 Ultimele inovaţii în materie de telefoane mobile, dezvăluite, la începutul acestui an, 
în cadrul Târgului Internaţional de Tehnologie de la Las Vegas /CES 2013/ lasă multe uşi 
deschise viitorului tehnologic.  
 

Prof. Dache Liliana 
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ECONOMIA ȘI SUSCESUL 

 
 Economia și succesul este un proiect care se desfășoară 
la clasa a IX-a B în acest an școlar sub egida Junior 
Achievement. Junior Achievement (JA) implementează în şcoli 
programe de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi 
de orientare profesională. Prin activităţile learning by doing 
desfăşurate la clasă şi interacţiunea cu consultanţi voluntari 
din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competenţe 
esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite, oportunitatea de a 
participa la competiţiile internaţionale din cadrul programelor, 
apartenenţa la o reţea globală educaţională şi profesională. 
 Acest proiect furnizează informații practice despre 

finanțele personale și despre importanța educației și carierei bazate pe aptitudinile, 
interesele și valorile elevilor. 
Temele abordate sunt: 

- Alegerile și autocunoaștere; 
- Luarea deciziilor; 
- Educația și opțuinile de carieră; 
- Planificarea bugetului; 
- Creditul; 
- Riscul financiar. 
La finalizarea proiectului elevii vor fi capabili: 
- să își definească aptitudinile interesele și valorile și să cunoască piața locurilor de 

muncă pentru a urma o educație, o carieră și a lua decizii în cunoștință de cauză; 
- să folosească cunoștințele de finanțe pentru a-și înțelege nevoile și dorințele, în 

scopul administrării cu success a propriei situații financiare, indifferent de venit. 
 
 

Prof. Napău Dacia 
Diriginta clasei a IX-a B 

    

    Stiati că….. 

 apa regală este unul din puținii reactivi care pot dizolva aurul și platina și constă 

dintr-un amestec de acid clorhidric și azotic? 

 tetraclorodibenzo p-dioxina sau TCDD este cel mai otrăvitor din cele 75 de dioxine 

cunoscute- de 150000 de ori mai puternic ca cianura? 

 aluminiul își recapătă stralucirea dacă este frecat cu un burete înmuiat în oțet? 

 clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani în primul război 

mondial? 
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 Cum iți dai seama la ce oră ești: 
 Dacă e verde sau se agită,e biologie! 
 Dacă miroase, e chimie! 
 Dacă nu funcționeaza, e fizică! 
 Dacă e de neînțeles, e matematică! 
 Dacă nu are sens, e economie au psihologie! 
 Dacă e vechi, e istorie! 
 Dacă ideile simple devin complicate, e filozofie! 
 
 -Grozav aș vrea să zbor pe lună în timpul orei de chimie! 

-De ce? 
-Acolo orice materie este de 6 ori mai ușoară! 
 

 -Tată, mi-ai făcut problemele la chimie? 
-Da. 
-Bine. Dă-mi caietul să le controlez. 

 
 

Prof.  Pereanu Mariana 
Inspector  I.S.J. Alba,  

 
 

CIREŞUL A FOST MEREU ACOLO…. 
 

        E linişte…Pulberea de rouă se ţese cu migală printre 
pânza de păianjăn de sub streaşina casei. În faţa ochilor mi se 
arătau nestematele dimineţilor, florile, ca nişte tainice  torţe 
incandescente. Sticla aburită a cerului veghea grădina ca o 
bucată infinită. Eu m-am aşezat pe prispa fierbinte si am plecat cu 
ochii minţii în căutarea reveriei. Am căzut într-un somn luminos, 
enigmatic, dar învăluit într-o fantezie unică. Era o plimbare spre 
copilărie, în acel univers fragil, 
unde zânele ne dau în leagănul 

de margarete şi îngerii se roagă pentru fericirea noastră. 
       De sus, cireşul mă priveşte duios, cu ochii verzi, 
sclipind tainic. Ma uit peste creştetul anilor în urmă şi 
mângâi cu degetele amintirilor clipele copilăriei. Cireşule, 
mai ştii? 
        Era vară. Din când în când, o pasăre străbătea 
cerul senin ca lacrima iar soarele dogorea puternic. Copil 
fiind, visam să pot atinge stelele iar de pe genunchii 
bunicului priveam în fiecare seară cerul, lasându-mi imaginaţia să zboare. 
        Atât de frumos era sa fii copil! Aripile te purtau pretutindeni. Tot ce vroiai se 
îndeplinea. Fie că îţi destăinuiai dorinţele unei zâne, unei stele, fie chiar naturii… 
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        Un vis îmbătat în parfum de flori… Pierdut, dar în amorţire te simţeai bine… Nimic 
nu ne putea atinge, deoarece visul ocrotea copiii cuminţi de balaurii basmelor, de 
vrajitoarele poveştilor, dar şi de căpcăunii imaginaţiei.  
       În această perioadă a copilăriei  mele, mama îmi citea basme cu zâne şi prinţi iar cu 
timpul începeam să cred în ele. 
        Nepregătiţi… Orice vis va deveni realitate mai devreme sau mai târziu, iar sufletul 
ni-l va lua lucrurile mature numite “griji” şi “probleme”. 
        Tresar. Deschid ochii şi privesc cerul presărat cu stele argintii. O lacrimă fugară  se 
anină de genele mele lungi. Mă gândesc la ziua de mâine. Nu ştiu ce se va întampla de 
acum încolo, dar ştiu că în sufletul meu va dăinui copilăria, ca o flacară veşnic aprinsă şi 
mă va îmbrăţişa cu inocenţa ei ori de cate ori imi va fi teama. 
       Ridic ochii spre cireş. El întotdeauna a fost lângă mine, tovarăşul meu de taină fiind 
cel care m-a vegheat fiecare pas. 

 
Hristea Andrada Rafila 

Clasa a XI-a A 
Prof. coordonator, Iancu Ionuţ 

 
 

PRIN CARTEA  CITITĂ  REDEVIN  UN  ÎNTREG… 
 

,,Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e 
mută, literatura nu are glas,ştiinţa paralizată, iar gândirea şi 
meditaţia suspendate.’’ Barbara Tuchman 
 

Prizonieră în confortul  unui fotoliu, sub efectul 
calmant al liniştei din jur, meditez asupra obiectului aflat sub 
stăpânirea mâinilor mele. Ochii mi se umezesc, iar sufletul 

îmi tremură la reîntâlnirea cu prima carte citită. 
Aceasta a reprezentat prima muşcătură dintr-un univers magic ce avea să mă 

absoarbă înăuntru, fiind înlănţuită de bună voie sub efectul dependenţei ce m-a cuprins. 
Simţind gustul cunoaşterii , ,,muşcam’’ cu o foame acerbă pagină cu pagină şi carte cu 
carte. Sub ochii mei se revărsau lumi, personaje fantastice, prieteni, caractere, modele de 
viaţă, dar şi experienţe ce aveau să-mi schimbe mentalitatea. Cu sufletul la gură mă 
adânceam în acea realitate secundă, trecând de la o stare la alta. Entuziasmul, 
nerăbdarea, fericirea, simpatia, tristeţea , dar şi revolta, erau trăiri care mă acaparau pe 
parcursul călătoriei mele spre punctul final al cărţii. Acele finaluri care mi se păreau 
îndreptăţite, aducându-mă la o stare de euforie, simţind că întotdeauna binele învinge erau 
preferatele mele…Întâlneam totuşi şi acele finaluri care nu-mi ofereau satisfacţie, simţind 
că lucrurile nu ar trebui să rămână aşa, că nu are cum, fiind acaparată de dorinţa să 
schimb finalul oferit de autor. Mai târziu aveam să aflu sensul  acestor sfârşituri tragice. 
Faptul că viaţa nu e transparentă, şi în spatele a tot ce se întâmplă există un motiv, a cărei 
semnificaţie nu e evidentă. 

Ce frumos e să citeşti ! Să împarţi timpul tău cu al autorilor. Să trăieşti în epoci 
diferite observând procesul continuu de schimbare sub care se află lumea în 
complexitatea ei, dar şi ce s-a păstrat. Acele reguli morale nescrise care s-au transmis din 
generaţie în generaţie. Fascinaţia te cuprinde, visând cu ochii goi acele timpuri, fiind 
transpus în papucii personajelor. Respirând aerul lor, adaptându-te la cerinţele şi 
mentalităţile din diferite secole. Fiind supus legilor şi experienţelor trecute, observând 
reacţia personală la acestea. Cum ar fi fost dacă ?  Dacă aş fi trăit într-o epocă a 
corsetelor şi dansurilor vieneze, dacă ar fi trebuit să stăpânesc arta rafinamentului, dacă 

 



 23

transportul era posibil cu ajutorul trăsurilor şi cailor mânaţi de vizitiu... Probabil aş fi fost alt 
eu, un eu cu o mentalitate şi perspectivă diferită. 

Citind, evadezi din viaţa de zi cu zi, părăseşti banalul în favoarea fantasticului şi a 
trăirilor extraordinare. Acele momente nepreţuite când simţi fiorul ce te cuprinde şi cum ţi 
se face pielea de găină, când picurii reci se regăsesc pe frunte, încununând intensa trăire 
sub efectul căreia te regăseşti paralizat. O lume în care totul e posibil, deconectându-te o 
clipă de la prezent, trăind în alte locuri şi timpuri, uitând de grijile şi apăsările ce ne 
freamătă. 

Pierdută printre rafturile bibliotecii, timpul şi-a continuat misiunea, iar eu am crescut. 
Am evoluat cu fiecare carte citită, care şi-a pus iremediabil amprenta în ADN-ul meu. M-
am maturizat, am cunoscut mentalităţi deosebite şi am avut parte de experienţe care mi-
au schimbat prisma prin intermediul căreia observam lumea. 
Cărţile te schimbă ca om aducându-te tot mai aproape de omul 
superior. În momentul deschiderii unei cărţi accesezi o bogată 
colecţie de informaţii şi cunoştinţe care îţi lipesc piesele lipsă din 
puzzle-ul numit cultură. Ai ocazia să-ţi supui voinţa în situaţii 
limită, să-ţi întăreşti caracterul, să-ţi dezvolţi un vocabular, să fii 
cu un pas mai aproape de acea evoluţie spre care tinde fiecare 
muritor încă din preistorie. Să faci cunoştinţă lumii cu o persoană 
echilibrată, care posedă capacitatea de a raţiona complet 
lucrurile, de a întoarce o situaţie în favoarea lui. 

Ce prieten minunat este cartea, un prieten de care poţi 
profita necontenit în orice moment, care îţi dă sfaturi sincere cu sânge rece, care nu te 
trădează şi în care poţi să găseşti sprijin, care îţi înfrumuseţează viaţa prin simpla ei 
prezenţă, ajutându-te să evadezi , lăsându-te absorbit în ea. Fiind conştientă de 
schimbarea majoră care a facut-o cartea în existenţa mea, nu-mi pot imagina o lume fără 
cărţi. Probabil ar bate scenariul celui mai horror film de la Hollywood, iar lumea nu ar putea 
fi comparată cu ce este astăzi. Sentimente de nostalgie mă cuprind la constatarea 
absenţei tot mai dese a cărţii în viaţa tinerilor. Nu pot concepe cum, cunoscând importanţa 
acesteia îşi refuză dreptul de a profita de ea preferând comoditatea. Au nevoie de un 
impuls, de schimbarea priorităţilor si descoperirea plăcerii care o dobândeşti când 
lecturezi. Iubesc faptul că,  fiecare carte citită mă face să devin un om mai bun, mai 
,,întreg’’.  

 
Toader  Diana, cls. a XI-a  

Prof. îndrumător, Iancu Ionuţ 
 

ROMÂNIA  DE PARTEA CUI ? 
 

Ne aflăm pe graniţa dintre est si vest, putem spune o aşezare strategică foarte 
bună, dar nu ştim să profităm de ea. Mereu jucăm la două capete şi niciodată nu ne 
alegem cu mare lucru. În al doilea Război Mondial ne aflam la inceput cu Puterile Axei şi 
apoi am trecut de partea Aliaţilor şi din această cauză nici  măcar nu ni s-a recunoscut 
participarea la război, dar oare ostaşii români şi foarte mulţi oameni nevinovaţi au murit 
degeaba? Să nu mai vorbim de regiunile pierdute gratuit. Dar să revenim în prezent. Rusia 
“îşi face de cap" in est, iar în vest se propun nişte măsuri dar fără mare efect, România 
declară şi ea câte ceva legat de Rusia şi cam atât. Un scriitor american este întrebat de 
situaţia ţării noastre şi primim un răspuns foarte adevărat dar totodată dureros, S.U.A nu 
poate avea încredere totală în România datorită istoriei. Oare noi unde ne vom afla în 
cazul unui război , vom asculta ca toată istoria noastră de alţii şi la un moment dat ne vom 
schimba cu ceilalţi, oare Rusia ne va promite anumite beneficii dar vor anexa Republica 
Moldova? Acest lucru ar fi trădarea supremă care am putea să o face faţă de fraţii noştri...
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 Părerea mea, vestul va aştepta, riscurile sunt prea mari  pentru pornirea unui 
conflict armat, Rusia fiind foarte bine pregatită, tehnologiile militare de astăzi sunt extreme 
de dezvoltate şi dacă vor fi puse în funcţiune rasa umană va fi grav afectată. Ucraina va 
primi foarte puţin sprijin datorită faptului ca nu se află un Uniunea Europeană şi Moldova la 
fel, un lucru extreme de dureros pentru mine. Ce să spun despre clasa politică de la ora 
actuală din România, care îşi pierde timpul cu tot felul de alegeri la nivelul judeţean şi 
certuri pe această temă, premierul este interesat că preşedintele nu a facut nici un km de 
autostradă, lucruri mărunte cu care prostesc cetăţenii,  până când ei vor găsi nişte 
beneficii din pricina acestui conflict, sper beneficii pentru ţară şi nu pentru domniile lor. De 
o perioadă de timp am sinistra presimţire că ceva de proporţii foarte mari se va întâmpla în 
lume, dar totuşi sper ca acest eveniment să fie unul benefic pentru viitoarele generaţii şi 
de ce nu Republica Moldova să fie anexată României (cu speranţa aceasta voi trăi toată 
viaţa,odată poate se va întâmpla). Acest lucru se va petrece, sunt sigur ,pe cale paşnică, 
noi mereu am fost un popor paşnic şi niciodată nu ne-am dorit decât ce a fost de la 
începuturi al nostru. Rămânem o ţară periferică, o 
tablă de şah unde marile puteri mondiale îşi 
desfăşoară jocul, noi neştiind sau neputând să  ne 
valorificăm adevăratul potenţial. 

Armata rusă este la un pas de mai multe 
regiuni: Crimeea, Abhazia, Nagorno-Karabah, 
Oseţia de Sud şi Transnistria.Prima dintre acestea 
chiar fiind anexătă Federaţiei Ruse la 21 Martie. 
Probail vor uma şi altele, pe cale paşnica,acestea 
chiar dorind şi simtindu-se ca parte a Rusie. Pâna 
aici toate bune şi frumoase, dar Rusia are intenţii şi 
pentru Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjanul, iar N.A.T.O nu este de accord şi va 
intervenii dacă va fi nevoie.Totul rămâne de văzut ce va face Rusia în continuare, va 
recupera doar aceste regiuni străvechi sovietice sau îşi va dori expansiunea şi mai 
mult.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin declara că Rusia îşi ajută doar cetăţenii şi 
drepturile acestora, dar rămâne încă un mister adevăratele intenţii ale lor.  

Istoria se va repeta? Oare Rusia va deveni un nou Imperiu Roman al vremurilor 
noastre? Acest lucru va ajuta societatea care se află într-o continuă criză morală şi etică? 
O serie de întrebări pe care foarte mulţi ni le punem. O posibilă schimbare a polilor de 
putere, Rusia va deveni un jucător mult mai influent la masa puterilor mondiale de care se 
va ţine şi mai mult seamă. Totuşi cine ştie ce surprize mai au pregătite ruşii, cu ce ne vor 
surprinde, până şi anexarea regiuni Crimeea a fost fost ceva surprinzător şi petrecut 
extrem de repede. Unele surse spun că Rusia pregăteşte acest eveneniment de mai bine 
de cinci ani de zile. Dacă Rusia a fost în stare de un astfel de  eveniment care va intra cu 
siguranţă în cărţiile de istorie, oare ce ne va aştepta în viitor nu foarte îndepărtat. 

Nu mai are nici un rost să fugim de lucrurile pe care le iubim. A sosit clipa 
schimbării, Rusia a făcut primul pas pentru regiunile cu o instabilitate, multe ţări se află 
intr-o astfel de poziţie, dacă toate vor lua atitutudine ne vom întoarce în mare parte la o 
aşezare geografică din timpul primelor Războaie Mondiale şi hărţile se vor modifica. Printr-
o autoeducare spre adevăr şi să ne oprim asupra problemelor grave şi să le combatem, 
fără mediatizarea inculturii care astăzi este prezentă la majoritatea canalelor tv şi prin 
foarte multe ziare, vom putea ieşi din această criză şi vom combate adevărata problemă 
care în acest moment, părerea mea, este principală poziţia Rusiei faţă de Republica 
Moldova şi dacă Ucraina va lua măsuri şi ce măsuri va lua faţă de Rusia. 

 
          Chelaru Iulian 

Clasa a XI-a A 
Prof. îndrumător Iancu Ionuţ 
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" Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei,  

trebuie să şi faci.”                                                                                              
          (J.W.Goethe) 

 

 

     

 

 


