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Este extraordinară această iniţiativă a 

organizatorilor Festivalului internaţional de poezie, 

derulat în fiecare toamnă, de a ţine cont de tinerele 

generaţii şi a avea întâlniri de fiecare dată cu liceenii 

sigheteni. Se dovedeşte astfel că poezia are nevoie de 

apreciere pentru că ea sensibilizează, umanizează 

cititorul. Ideea este clară, avem de fiecare dată 

netezită calea spre cea mai accesibilă artă, dar şi cea 

mai migăloasă dintre acestea: poezia. În altă ordine 

de idei, întâlnirea cu poeţii este foarte preţioasă prin 

faptul că elevii îi ascultă recitându-şi propriile creaţii, 

poartă un dialog cu aceştia şi pot constata că poezia 

nu este intangibilă, ea poate face cu adevărat 

miracole: ne înduioşează, se linişteşte, ne 

înseninează.  

În 28 septembrie 2016, în cadrul celei de-a XLIII

-a ediţii a festivalului, au venit câţiva poeţi şi la liceul 

nostru pentru a ne dezvălui câte ceva din această 

taină a creaţiei: Vasile Muste, Gabriel Cojocaru, 

Adrian Pârvu şi Ioan Pop. Gabriel Cojocaru este şi 

directorul editurii clujene Grinta, iar pentru Ioan Pop 

concertele de orgă reprezintă preocuparea esenţială, 

poezia fiind „completarea activităţii artistice”.  Pentru 

fiecare dintre ei poezia este refugiu, hobby, miracol, 

cunoaştere. Ni s-au înfăţişat creaţiile şi creatorii lor 

cu note de umor, sensibilitate, iubire faţă de cuvântul 

magic, iar noi, ascultătorii am savurat momentele. 

Ecuaţia poet-poezie-cititor a fost rezolvată integral şi 

în acest an.        

 

Prof. Mirela Hriţu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Poezia lui Vasile Muste e ca o troiţă iscusit 

lucrată, la marginea unui sat, pe o şosea pe care trec 

mereu vehicule moderne.” (Gheorghe Grigurcu) 

 
dezleagă Doamne câinii din lătrat 
ajunge ceară pentru lumânări 
în loc de funii spânzură cărări 
şi lasă-mă pe mine vinovat 
 
că Tu eşti Doamne cel-fără-de-nori 
ai înviat zvârlindu-i pe pământ 

       murim încet de foame de ninsori 
şi ne îngheaţă lacrima-n cuvânt 
 
cei drepţi îţi strigă Doamne îi asculţi 
mai lasă-mi ochii traversaţi de verde 
se trag umile punţile spre munţi 
poeţii mor când nu mai au ce pierde 
 
mă-ntorc în mine ca într-un muzeu 
în care rugineşte Dumnezeu 
 
(Rugă, V. Muste) 
 
 
 
apoi am aflat că ai murit într-un vis 
şi că moartea ţi s-a tras de la stele 
rugă eram când îţi spuneam 
să nu umbli singură prin visele mele  
 
(Elegii lângă arme, XIII, V. Muste) 

EDITORIAL 
POEȚI ŞI POEZII 
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Era o zi obişnuită ca oricare alta, nimic special... 

cel puţin asta credeam. M-am trezit în camera mea 

privind comoda albă şi pereţii la fel de albi precum 

zăpada. M-am ridicat din pat, am dat deoparte perdeaua 

ca laptele cu puţin verde şi am privit grădina mamei 

care era plină de garoafe, am deschis geamul care era 

până jos şi am simţit mirosul lor. Am privit cerul, era de 

un albastru deschis precum ochii tatălui meu, norii 

aveau forme nemaivăzute până în acel moment. Mă 

bucuram de aerul curat, mă simţeam liberă şi plină de 

viaţă. M-am întors şi am luat în mână cartea preferată a 

mamei, eram pregătită să încep un nou capitol dar ceva 

a intervenit. De pe hol se simţea mirosul de cafea şi 

prăjituri pregătite de mama, acele prăjituri le-a făcut şi 

la cofetăria unde lucra atunci când s-a cunoscut cu tata. 

Tata a spus mereu: „întâi am observat frumuseţea şi 

puritatea ei, apoi m-am îndrăgostit de prăjiturile ei”. 

Mama m-a întâmpinat cu multă bucurie ca de obicei, 

tata era deja la masă şi îşi citea ziarul său preferat, 

câinele meu, Rex, era la picioarele tatălui meu care 

aştepta să terminăm masa şi să îşi primească şi el porţia. 

M-am dus pe strada obişnuită, dar parcă era ceva diferit, 

nu ştiam exact ce, dar sigur era ceva... parcă totul era 

mai vesel, precum într-o poveste, era ceva misterios, ori 

eu percepeam lumea altfel, ori ceva era într-adevăr 

schimbat. Mă plimbam pe stradă şi am intrat în 

restaurantul meu preferat, m-am aşezat la masa la care 

mă pun mereu, acea masă este exact la geam, localul 

acela are o privelişte uimitoare, chiar unică. Mi-am 

comandat un meniu şi stăteam în poveşti cu prietenul 

meu cel mai bun, el era în aceeaşi clasă cu mine. 

Totul îmi părea la fel până am ajuns acasă, în 

birou tatălui meu lucra la o carte, el fiind scriitor îşi 

petrecea cea mai mare parte din zi acolo. Mie îmi 

plăceau cel mai mult uşile din lemn sculptate de unul 

dintre cei mai renumiţi sculptori din lume, aveau o 

fineţe şi totodată aveam impresia că sunt într-un palat, 

uşile erau imense, lângă uşi era o vază de culoare roz, 

pe ambele parţi. Am intrat şi am citit un mic fragment 

din cartea „Magia oraşului Stars Hollow” care suna cam 

aşa:  „În vis, aud o muzică ritmată, dar blândă, venită de 

foarte departe: nu mă deranjează, e chiar suavă, îmi 

aminteşte de ceva aproape uitat, atât de îndepărtat şi de 

uitat, încât îmi dau lacrimile. Totuşi, nu-mi dau seama 

de ce-mi aduce aminte, mă las legănat de ea, cu ochii 

umezi de vis.” Uram cărţile tatălui meu deoarece îşi 

petrecea prea mult timp cu personajele din carte încât 

nu mai avea timp de mine, să nu mai spun că aveam un 

singur prieten adevărat deoarece toţi ceilalţi urmăreau 

altceva, ei mereu au vrut să se împrietenească cu mine 

doar pentru a afla care este următoarea carte scrisă de 

tatăl meu. Aşa că prefer să am un singur prieten 

adevărat decât să am zece prieteni falşi. Este adevărat că 

eu nu eram fană a cărţilor tatei, dar asta nu înseamnă că 

nu le citeam, le citeam, îmi plăceau mult, dar le şi uram 

în acelaşi timp pentru că tata nu mai avea timp să îşi 

petreacă timpul cu mine. El mereu şi-a dorit ca eu să îi 

moştenesc talentul de a scrie şi imaginaţia bogată, ceea 

ce nu ştia el era că eu scriam, dar scriam doar pentru 

mine, nu îmi place să citească alţii poveştile mele.  

Simt că nu sunt pregătită să îmi critice sau 

să îmi laude cineva modul în care scriu. Acesta este 

secretul meu cel mai mare, nici Bogdan, prietenul 

meu cel mai bun nu ştie ca îmi place să scriu şi că 

am moştenit acest dar de la tata.  

Mai spre seară am luat cina împreună, m-

am simţit ca şi atunci când aveam trei ani şi ne 

jucam în curtea din spatele casei. Pe atunci tata a 

construit o casă mică, avea trei trepte şi era vopsită 

cu verde, galben şi roşu. Cu toţii ştim că aceste trei 

culori îi atrag foarte mult pe copii, de aceea tatăl 

meu a vopsit căsuţa în aceste culori. Ţin minte că 

ne jucam toţi în căsuţă, îmi amintesc de parcă ar fi 

fost ieri...  

MAGIA COPILĂRIEI 
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eram acolo cu mama şi tata, îmi ţineam strâns 

ursuleţul în braţe şi mă uitam la tata cum vorbeşte în 

locul pluşurilor mele, iar mama era lângă mine şi îi 

răspundea tatălui meu. Şi acum mai am căsuţa copilăriei 

mele, dar acum stau acolo pentru a mă inspira atunci 

când scriu, ursuleţul mă inspiră cel mai mult, mă uit în 

ochii lui negri şi sticloşi şi îmi inspiră anumite personaje 

pentru poveştile mele. 

Mă întristează gândul că, cel mai frumos 

moment al vieţii mele, copilăria, s-a scurs şi se scurge 

cu fiecare secundă care trece. Dar mă bucur pentru că 

am putut să profit de fiecare minut şi de fiecare secundă 

din copilărie. Am adormit, dar când m-am trezit eram 

eu, dar în corpul meu de fetiţă mică. Am fugit în 

bucătărie, i-am văzut pe părinţii mei, dar erau mult mai 

tineri... era ciudat, dar m-am bucurat că mai pot să 

retrăiesc clipele din copilărie încă o dată. Prima dată am 

crezut că visez, aşa m-am dus în camera mea şi m-am 

privit în oglinda care acum îmi părea gigantă şi am 

observat cât de micuţă am devenit, m-am uitat şi cât de 

grăsuţă eram, mi-am luat o şuviţă de păr şi mi-am pus-o 

pe nas şi mi-am admirat părul blond precum al unei 

păpuşi. Mi-am admirat şi ochii mari şi albaştri de copil, 

cred că am stat o oră şi am analizat tot ce mi s-a 

întâmplat. După aceea mi-am petrecut toata ziua cu 

părinţii mei, ca pe vremuri, apoi am început să mă 

gândesc dacă îmi imaginez sau dacă am călătorit în 

timp. A doua zi când m-am trezit totul era cum trebuia 

să fie, eu eram iar o adolescentă cu păr şaten şi ochii 

verzi. Apoi m-am întrebat de ce m-am întors în timp, am 

făcut o cercetare la bibliotecă. Ceea ce am descoperit m-

a uimit, o carte veche spune că, o călătorie în timp nu 

depinde doar de ştiinţă, ci şi un pic de magie: „Dorinţa 

de a călători în timp se poate împlini atunci când este 

ora 00:00, astfel dorinţa face legătura dintre ziua 

următoare şi călătoria spre viitor sau trecut”. Nu îmi 

venea să cred... Am analizat toata situaţia şi mi-am dat 

seama că această călătorie în trecut trebuie ţinută secret 

dacă nu vreau ca cei din jurul meu să creadă că am 

înnebunit, aşa că am decis că ar trebui să scriu o carte pe 

această temă şi să o public, astfel tatăl meu o să fie 

foarte mândru de mine... 

 

Brumar Alexandra, clasa a XII a J 

Profesor îndrumător: Hriţu Mirela 

Creaţie realizată pentru concursul  

  Scriitor pentru o zi    

 

PRIMĂVARA 

 

Fiecare om are o primăvară a sufletului. Fiec-

are om simte măcar o dată în viaţă că sufletul său a 

înviat după o lungă perioadă de greutăţi, după o 

lungă iarnă friguroasă, cu o zăpadă grea care îl în-

carcă.  

Toată fiinţa sa reînvie, se trezeşte la viaţă, 

prinde culoare, soarele îi încălzeşte rănile adânc 

străpunse de o gheaţă sfâşietoare. Fiecare individ 

are în sinea sa un colţ de natură, unde trăieşte su-

fletul său. Simte o toamnă rece, dar nesemnifica-

tivă, care îl alarmează că urmează o iarnă grea… un 

război care să îl ţină viu. Îşi savurează ceaiul rece, 

priveşte cu tristeţe cum totul se ofileşte şi cade la 

pământ, neputincios să schimbe ceva. Îl invadează 

frigul, şi îl amorţeşte. După aceea, cade o zăpadă 

deasă, grea, care încarcă şi sufocă sufletul fără 

milă. Numim aceşti oameni reci şi trişti. Dar, de 

fapt, ei duc în sinea lor o adevărată luptă. Sufletul 

lor se luptă să găsească un loc călduros, unde să îşi 

dezgheţe toate durerile. Dar nu pot. Aşa că speră.  

După o adevărată luptă, şi după multă speranţă, 

vine primăvara. Vine căldura. Vine învierea. Toată 

durerea este alinată de blândele raze ale soarelui. 

Totul revine la viaţă. Se face lumină. Apar flori şi 

parcă totul e mai frumos. Timpul trece mai frumos. 

Căldura soarelui mângâie rănile adânci, şi le 

vindecă. Ai o senzaţie plăcută de „acasă”. Totul e 

atât de cald, de  primitor, de viu, de colorat. În-

duioşător. 

Aceasta e primăvara sufletului. Lupta cu 

suferinţa. Războiul continuu câştigat. Reînvierea 

sufletului din întuneric. Când totul înfloreşte. Şi el. 

Simţi că eşti împlinit, binecuvântat. Simţi că trăieşti 

un vis… dar de fapt, trăieşti o primăvară eternă!  

 

Panas Beatris, clasa a IX-a C 

Prof. coordonator, Doiniţa Trifoi 
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Cât de uşor este de rostit cuvântul “mama” şi 

totuşi câtă profunzime şi cât sentiment se ascunde în 

spatele lui. Cât de important este acest cuvânt, câtă ven-

erare i se aduce şi totuşi persoana care îl poartă trece 

prin multe momente în care dezamăgirea şi durerea fac 

legea, domină. Numeroase momente sunt de acest fel. 

Multe dintre ele se petrec în taină, în spatele unui chip 

vesel, luminos, zâmbitor, în spatele unor ochi care radi-

ază, adânc în interiorul unui suflet care rabdă uneori şi 

prea multe, care suferă. Sentimentul de linişte şi 

împăcare, la fel ca cele menţionate mai sus, cele de du-

rere depind doar de noi.  

Totuşi, nu cuvântul în sine este de o importanţă 

greu de rezumat în cuvinte, ci persoana care îl duce în 

spate. Personal, când mă gândesc la mama, mă inundă 

atâtea gânduri adunate pe tot parcursul vieţii mele trăite 

alături de una dintre singurele persoane a cărei dragoste 

pentru mine ştiu că nu se va stinge niciodată. Pe de o 

parte, mă gândesc la mama în primul rând ca la o 

luptătoare, singurul meu model demn de urmat în viaţă. 

Îmi vin în minte mulţumiri pentru viaţa primită în dar de 

la ea, regrete pentru suferinţa cauzată, pentru vorbe 

spuse mult prea uşor, dezamăgire faţă de propria-mi 

persoană la gândul că ea ar merita cu mult mai multe 

decât îi ofer eu.  

Mama face parte din noi, din viaţa şi sufletul 

nostru, indiferent dacă este sau nu fizic aproape. Ea re-

prezintă, într-o oarecare măsură, o imagine a ceea cue 

fiecare din noi va fi în viitor la momentul în care ur-

mează să purtăm bucuria şi greutatea cuvântului 

“mama”. De regulă oamenii nu apreciază ceea cue au 

până nu pierd ceea cue deţin. Nu îşi apreciază sănătatea 

numai când o pierd, nu îşi apreciază viaţa cum ar trebui, 

libertatea, drepturile, nu apreciază toate aceste comori 

decât în momentul în care realizează că nu le mai au. Cu 

alte cuvinte, consider că mama nu este apreciată pe cât 

ar trebui. Această apreciere, la unele persoane, scade din 

păcate cu înaintarea în vârstă, moment în care se pre-

supune că maturitatea prinde rădăcini în comportamen-

tul nostru. 

Nu trebuie să neglijăm faptul că de multe ori 

fericirea noastră depinde de cea a mamei şi invers. În 

viaţă trăim momente în care dorim să fim mai buni 

pentru ea, îi punem la dispoziţie ajutorul nostru, îi 

oferim            

                             din puţinul nostru aşa cum 

vedem ca şi ea ne oferă din puţinul ei, ne zbatem pentru 

a-i fura un zâmbet şi pentru a-i aduce cât mai multe 

clipe de fericire şi împlinire. Ne zbatem ca dezamăgirile 

să nu îşi aibă locul prin preajma noastră.  

 Când mă îndepărtez de viaţa de zi cu zi şi 

mă raportez la lumea literaturii, îmi vin în minte multe 

femei care ne ajută să definim la modul general cuvântul 

“mama”. În primul rând îmi vin în minte personajele 

Mara din roamnul cu acelaşi nume de Ioan Slavici, 

Catrina din romanul “Moromeţii “de Marin Preda sau 

chiar Ana din nuvela ” Moara cu noroc”, tot de Ioan 

Slavici. Este imposibil să ne gândim la tot ceea ce 

înseamnă mama şi să nu regăsim cel puţin o trăsătură de 

a ei reflectată în aceste trei personaje puternice şi bine 

individualizate. Cue au în comun cele trei mame? Sunt 

puternice, înfruntă greutăţi pe care viaţa cea dură şi 

nemiloasă le scoate în calea lor, dau dovadă de hotărâre,  

de forţă, fiecare dintre ele având o parte sensibilă care 

simt atât suferinţă, cât şi bucurie. Toate trei au un ţel 

comun: să lupte pentru bunăstarea familiei, la fel ca 

mamele noastre. Cele trei personaje complexe merită 

admiraţie din partea cititorului, admiraţie pe care inevi-

tabil o primesc datorită semnificaţiei pe care o poartă. 

Ele formează împreună un portret general a ceea cue ne 

vine în minte tuturor când ne gândim la tot ceea ce este 

mama. 

 

ÎNSEMNĂTATEA MAMEI ÎN SUFLETUL MEU 
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 Textul „Telefonul” de Nicolae Băciuţ este o operă 

veritabilă, originală, care surprinde eul liric în mai multe 

ipostaze şi transmite trăiri complexe. 

 Incipitul poeziei surprinde un răspuns la un apel 

telefonic. Deşi în primă parte pare negativ, datorită 

reproşurilor eului liric şi ale sentimentelor de furie, 

răspunsul este unul pozitiv. 

 Apelul putea fi ignorat sau chiar respins. Chiar 

dacă poetul se află în ipostaza de pesimist convins „că nu 

există altădată\ că nu există alt acum” această stare 

dispare când ia naştere o altă şansă „poate-ntr-o altă 

viaţă”. 

 Prin cele două forme de salut de la finalul poeziei, 

„Noapte bună şi bună dimineaţa!” este sugerată 

continuitatea, un semn al speranţei, un posibil cadru al 

iubirii, deoarece autorul nu se opreşte la prima formă de 

salut, care are semnificaţia unui deznodământ. Versurile 

„ţi-am spus să nu mă chemi/ Că nu e timp, nici anotimp, 

nici vremi”, reprezintă dorinţa eului liric de a nu mai fi 

căutat, chemat, indiferent de vreme, pentru că timpul nu 

îi favorizează pe cei doi îndrăgostiţi şi nicio schimbare 

treptată, asemenea unui anotimp, nu este posibilă. 

 Titlul este în perfect acord cu conţinutul textului 

deoarece introduce ideea poetică, deschide orizontul de 

aşteptare al cititorilor şi indică un canal de comunicare. 

Din punct de vedere gramatical, acesta este alcătuit dintr-

un substantiv comun, articulat cu articolul hotărât „-l”. 

 „Că nu mai e nici un cuvânt/ să-ncapă-n rama/ în 

care ne-am retras ca-n cochilii” sunt versuri care 

înglobează trăsăturile interioare, trecute ale cuplului. 

Iubirea dintre cei doi dăinuie prin amintiri, ei se refugiau 

în vechiul lor spaţiu intim, se agăţau de trecut deoarece  

 

acolo se simţeau în siguranţă. 

 Lirismul prezent în text este subiectiv, este prezent 

prin mărcile lexico-gramaticale, pronume la persoana I şi 

a II-a singular şi plural, „exist”, „exişti”, verbul la 

persoana a II-a plural „treacă” dar şi prin interjecţia din 

incipitul poeziei „Alo”.  

 Eul liric îşi exprimă sentimentele printr-un registru 

imagistic şi stilistic bogat. Predomină figurile de stil: 

repetiţii „ţi-am spus să nu mă mai suni …ţi-am spus să 

nu mai suni”, enumeraţii „Că nu e timp, nici anotimp/ 

nici vremi”, comparaţii „Că nu mai e nici cuvânt să-

ncapă-n rama în care ne-am retras ca-n cochilii.” 

 Textul este sugestiv, vocea poetică exprimă 

sentimente nu doar diverse şi complexe, ci şi profunde. 
 

 

 

 

Toth Vanessa, clasa a XI-a D 

Prof. coordonator Doiniţa-Rodica Trifoi 

TELEFONUL 

 Mai devreme sau mai târziu cu toţii ajungem să 

apreciem ceea cue avem lângă noi. Viaţa este plină de 

momente grele şi de încercări inimaginabile. Fiecare om 

se luptă zilnic pentru un scop pe care îl avem cu toţii în 

comun şi anume fericirea noastră şi a celor din jur „căci, 

dacă e vorba, nu bogăţia, ci linistea colibei tale de face 

fericit” ( „Moara cu noroc”).  

 Deşi viaţa reprezintă un şir lung de succese şi 

eşecuri, de împliniri şi dezamăgiri, de miracole sau de 

dezastre, de bucurii şi momente grele, nimic nu se com-

pară cu provocarea de a fi mamă, cu provocarea de a avea 

una sau mai multe vieţi, care depind de noi.  

 Tocmai de aceea mama este şi va fi întotdeauna 

unul dintre principalii factori care conferă bunăstare vieţii 

noastre şi totodată, cea mai de preţ existenţă. Ea îndură 

pentru noi, iar iubirea cea mai sinceră pe care o putem 

primi dăinuie în sufletul ei. 

 

FILIP ANTONIA, clasa a XII-a H 

Prof. coordonator: HRIŢU MIRELA 
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O viaţă cu el… Cum ar trebui să fie o viaţă cu un 

„el” potrivit? Ar trebui să fie perfectă, loială, plină de 

zâmbete aruncate în fiecare dimineaţă alături de o 

ceaşcă fierbinte de cafea, şoptindu-i la ureche că duci tu 

copiii azi la şcoală? O viaţă perfectă cu el ar trebui să se 

încheie cu nepoţii în braţe în faţa sobei povestindu-le ce 

mare „măgar” perfect a găsit bunica? „Măgarul” care i-a 

mâncat zilele, care după ce făcea câte o boacănă, venea 

în poziţia ghiocel însoţit de un iartă-mă foarte sincer şi 

cu câte o floare la purtător?  

Dar totul are un început, fiecare poveste frumoasă 

care are un final fericit conţine foarte multe hopuri, ba 

apare o vrăjitoare, ba prinţesa adoarme, ba îşi pierde 

pantoful… şi multe alte situaţii neplăcute care fac 

prinţul, acel „el” perfect, să aştepte sau să treacă prin 

diverse aventuri ca să ajungă la iubirea lui frumoasă, cu 

ochii căprui sau verzi, cu părul blond sau şaten, cu un 

zâmbet larg sau mai discret dar până la urmă o să ajungă 

la iubirea lui frumoasă. 

Începutul, începutul e cel mai greu, te gândeşti cum 

să îţi alegi cuvintele potrivite din furtuna care le poartă 

dintr-un loc în altul în capul tău, începutul… Povestea a 

început de când ne-am născut, de când sufletelor noastre 

li s-a aprins luminiţa şi şi-au dat seama că sufletul lor 

pereche tocmai a păşit în lumea oamenilor, dar… acum, 

partea aceasta este cea mai importantă.  

„În vis, aud o muzică ritmată, dar blândă, venită de 

foarte departe: nu mă deranjează, e chiar suavă, îmi 

aminteşte de ceva aproape uitat, atât de îndepărtat şi de 

uitat, încât îmi dau lacrimile. Totuşi, nu-mi amintesc de 

ce-mi aduce aminte, mă las legănata de ea, cu ochii 

umezi de vis.” El mă clatină uşor aşa cum o face în fiec-

are seară când îmi vede ochii umezi.  

- Trezeşte-te te rog! Nu din nou, trezeşte-te… 

Supărarea i se citea atât de bine în ochi, iar speranţa că 

ochii mei umezi vor râde măcar o secundă i se nărui în 

fiecare noapte când muzica ritmată îşi făcea din nou 

apariţia în mintea mea frumoasă plină de poveşti cu fi-

nal fericit.   

- Gata, m-am trezit… Am şoptit printre ochii abia 

deschişi, iar obrazul meu a simţit, exact ca în noaptea 

precedentă, umezeala plină de sensibilitate venită din 

ochii mei de un negru pătrunzător, ochi prin care el citea 

tot timpul ce se ascunde în fundul sufletului meu.  

- Vioara?  

- Aha… Ştii, singurul lucru care mi-a lipsit a fost…  

- Amintirile cu ei, ştiu. Ei, hai la nani că altfel mâ-

ine nu te mai las la desene!  

- Doamne! Am 45 de ani, chestia asta nu îţi mai 

merge cu mine! Am spus zâmbind gândindu-mă cât de 

bine ştie să mă scoată din senzaţia urâtă care apare când 

amintirile triste revin.  

- M-am răzgândit. Vrei să vorbim?  

- Sigur, dar… despre ce să vorbim?  

- Am citit odată într-o carte bună că oamenii au 

primit de la Dumnezeu un număr limitat de lacrimi, iar 

ei…  

- Nu trebuie să le risipească pe momente triste de-

oarece când o să treacă prin momente fericite nu o să 

mai aibă lacrimi… Ştiu asta pe de rost, am citit acea 

carte împreună. Nu îţi mai aduci aminte?  

- Bun, acum să trecem la alt subiect, a spus încer-

când să facă să pară că nu a băgat de seamă ceea ce 

tocmai am spus.  

- Ioiiiii, ai uitat! Am spus chicotind şi împingându-l 

jos din pat.  

- Femeie, am 46 de ani, îmi cam scârţâie oasele, a 

spus râzând.  

- Aşa şi? Ai un suflet de 18 ani şi un zâmbet la fel 

de fermecător.  

- Termină că roşesc şi ştii că nu îmi stă în fire. Vrei 

să vorbim despre amintiri?  

- Sigur, dar hai înapoi în pat, altfel nu te mai 

primesc deloc!  

- Tu să stai fără mine? Cea mai mare minciună pe 

care ai spus-o vreodată. Te rog maiestate, începe tu să 

îmi relatezi amintirile tale, sau ale noastre sau cât de 

bine dansăm în tinereţe.  

- Doamne… Tot aşa ai rămas şi pentru asta încă te 

iubesc. Îţi aduci aminte când ţi-am spus că tu pentru 

mine eşti o perlă pe care o ţin în scoică ca să nu fie afec-

tată de apele mării iar după aceea te-am întrebat ce 

înţelegi tu din asta?  

- Da, îmi aduc aminte. Eram pe o bancă în parc, soarele 

se ascundea timid între norii care ne zâmbeau de fiecare 

dată când ne uităm la ei, iar oamenii erau superbi, mai 

ales bătrâneii aceia care se ţineau de mână şi se plimbau. 

Cine ştie? Poate acum sunt în rai. Apoi eu ţi-am promis 

că o să ajungem şi noi exact ca ei doar că eu o să rămân 

la fel de frumos şi chipeş. Îmi aduc aminte de faza cu 

scoica ca şi cum era ieri şi încă mă doare umărul, dar… 

recunosc, răspunsul meu la acea remarcă romantic nu a 

fost unul potrivit.  

- Ştiu, de aia încă te mai doare umărul. Până şi 

acum mă gândesc cum poţi să răspunzi la asta cu „Din 

asta înţeleg că sunt ceva preţios şi dacă fac vreo prostie 

mă vinzi sau mă dai la amanet.”  

- Da, acum mă gândesc că dacă eu te-aş fi vândut 

AMINTIRI… ALĂTURI DE EL  
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pe tine aş fi devenit milionar, a spus făcându-mi cu ochiul 

şi zâmbind din ce în ce mai tare.  

- De nunta noastră îţi mai aduci aminte?  

- Nu pentru că eram puţin, puţin mai „euforic” în mo-

mentele acelea. Glumesc, îmi aduc aminte tot, dansul, 

cum atunci când ai aruncat buchetul, nu ştiu cum, doar ţie 

ţi se putea întâmpla, dar mi-ai dat cu el în cap.  

- Da, îmi amintesc, iar apoi te-ai ridicat în picioare şi 

ai strigat în gură mare: Da, mă mărit! Râdeam mai tare ca 

niciodată, a fost cel mai bun moment din întreaga seară. 

Aia da, nuntă!  

Am continuat să ne povestim amintirile, amintiri 

frumoase, amintiri delicioase pe care le ţinem încuiate în 

poze sau în mintea noastră. Apoi am ieşit până afară, pe 

terasă. Luna era splendidă, lumina ei reuşea să îmbrace tot 

pământul, iar fiecare stea făcea plecăciuni în faţa ei, iar la 

fiecare plecăciune, luna strălucea din ce în ce mai mult. 

Cerul senin era martorul iubirii noastre sincere, iubire care 

a durat atâţia ani de zile şi încă o să mai dureze. Am stat 

pe terasă, pe terasa construită doar de noi doi, cui cu cui, 

scândură cu scândură. A trecut jumătate de oră dar adierile 

calde ale vântului de vară ne făceau să mai stăm puţin, 

mai puţin, voiam să mă bucur încă puţin de el, de ochii lui 

albaştri, albaştri ca lacul în care am fost în luna de miere, 

de zâmbetul lui încă alb ca fiecare fulg de nea care cade în 

fiecare iarnă, voiam să mă bucur de iubire cât încă mai 

pot. Peste câteva minute uşa s-a auzit deschizându-se…  

- Oameni buni, e ora două! Fiecare gânganie de pe 

pământ doarme acum, iar voi staţi afară? Nu ştiu dacă vă 

mai aduceţi aminte, dar când am fost mic, mi-aţi spus că 

oamenii cu pijamale la purtător trebuie să doarmă la ora 

asta!  

Era fiul nostru. Un băiat de 19 ani, care era la fel de 

fermecător ca tatăl său. Tatăl său s-a ridicat de lângă mine 

şi a mers şmechereşte spre el spunându-i:  

- Măi chiştoc, în seara asta, când s-au împărţit pi-

jamalele, eu şi mama ta… jucam şah!  

-O, Doamne… Noapte bună!  

A plecat râzând înapoi în camera lui. Era copilul per-

fect, copilul pe care şi l-ar dori orice părinte, copilul cum-

inte care are grijă de tine la bătrâneţe.  

A plecat, dar noi am mai stat, am mai stat pe terasă, 

ţinându-ne în braţe şi privind cerul. Am trăit frumos, iar 

fiul nostru ne va povesti frumos oricărei persoane care va 

vrea să audă o poveste de dragoste perfectă, trăită lângă 

un „el” perfect. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulici Anda Crenguţa, clasa a X-a D 

Profesor coordonator: Tri-

foi Doiniţa 

 

 

Acei ochi verzi, verzi ca 

o piatra de jad, adânci, 

pătrunzători, calzi, iubitori, în 

care te pierzi de fiecare dată 

când îi ve- zi...astăzi cred ca 

va fi ultima dată când mă vor 

linişti. 

24 octombrie 1989, Cluj.  

Toată ţara este în prag de revoluţie. Am 16 ani. Tot ce 

aud sunt strigături, înjurături, ameninţări şi cuvinte urâte. 

Lucrez în timpul liber la o bibliotecă. Mă refugiez în liter-

atură; îmi este scăpare la tot ce e în jur. Aşa am învăţat 

germană şi rusă, am învăţat istorie şi geografie, am învăţat 

filozofie şi logică, psihologie... dar un singur lucru nu am 

învăţat: să iubesc.  

Merg acasă, e o noapte friguroasă de octombrie, şi 

mă gândesc la tot felul de lucruri. La şcoală, la tovarăşi, la 

ce presupuneam că urma să se întâmple, şi mi-am dat sea-

ma cât de singură eram. Ajung acasă, discut cu tata despre 

situaţia ţării în acele clipe. Mă tem de ce urmează să se 

întămple, căci îmi doresc să urmez studii superioare. Dar, 

în adâncul sufletului meu, sunt îngrijorată din altă cauză. 

Sunt foarte tristă. Nu iubesc pe nimeni şi nimeni nu mă 

iubeşte. Aceasta este drama sufletului meu, adevărata rev-

oluţie a inimii mele. Sunt singură. Iar singurătatea este 

atât de amară, încât nici cele mai siropoase romane de 

dragoste nu puteau repara situaţia.  

 

FRAGMENT DIN  
GÂNDURILE MELE 
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25 octombrie 1989.  

Azi, la bibliotecă, şi-a făcut apariţia un mirobolant 

tânăr: înalt, zvelt, cu ochii verzi, precum jadul, cu părul 

castaniu, puţin dezordonat, îmbracat frumos, cu hainele 

elegante. Se uită la mine. Simt că fiecare sinapsă din 

corp mă electrocutează şi fiecare muşchi din mine se 

contractă. Simt un sentiment ciudat. Am senzaţia că, în 

adâncul sufletului meu, îl aşteptam.  Da, el este omul pe 

care l-am cautat toată viaţa. Se îndreaptă spre mine, cu 

un zâmbet larg aşternut pe faţă, un zâmbet care îmi taie 

respiraţia. Se mişcă atât de frumos, ca şi când dansează. 

Nu ştiu ce se întâmplă cu mine. Îmi zâmbeşte: „Bună 

ziua!”, „Bună ziua!”, răspund cu o voce firavă, de parcă 

aş fi răguşită. Îl dau cărţile cerute şi mă uit lung în ochii 

lui. Ah, acel verde. Ne uităm lung unul la altul, şi simt 

cum timpul stă în loc. Mă întreabă ceva, dar nu pot re-

cepta nimic. Sunt vrajită. Mă întreabă încă odată, şi real-

izez că mă întreabă cum mă cheamă: „Ana.”, răspund 

sfioasă, ruşinată de momentul anterior. „Mihai” şi îmi 

sărută mâna. Am început să povestim, şi sunt categoric 

impresionată. Un tânăr atât de frumos, deştept, brav, stă 

în faţa mea şi tocmai se pregăteşte să plece. Chipul meu 

se întristează când Mihai îşi ia cartea şi vrea să iasă pe 

uşă. Se întoarce, şi-mi zâmbeşte: „Pe curând, Ana!”. 

Vai, câtă tristeţe. Nu pot să îi răspund. Este o iluzie. 

Ce e în capul meu? Nu cred că m-ar iubi vreodată. Are 

un suflet prea frumos pentru a se complica cu tristeţea 

eternă a sufletului meu. E ca un vis. E un vis. E visul 

meu. Oh, lacrimile cad uşor pe cămaşa mea albă. Acel 

bărbat cu ochi verzi de acum îmi va cutreiera mintea.  

7 noiembire 1989.  

Au trecut două săptămâni de la vizita lui. De la 

şcoală merg direct la bibliotecă. Tot timpul acesta mă 

gândesc la domnul meu cu ochii verzi. Intru în bibli-

otecă, scriu nişte rapoarte, şi îl zăresc. Da, este el. Nu e 

un vis. Chiar el vine la bibliotecă, cu cartea în mână şi 

cu acel zâmbet. Toata tristeţea mea se evaporă. Intră pe 

uşă. Mă uit la el şi el la mine. Îmi sărută mâna, iar eu 

roşesc. Pune cartea pe birou şi pleacă. Mă uit tristă după 

el, dar nu se întoarce. Iau cartea şi găsesc un bilet: Dragă 

Ana, te aştept lângă parc, azi, la ora 17:00, după 

stejarul înalt. Sper să vii. Te îmbrăţisez, Mihai.  

Mă îndrept emoţionată spre parc şi mă uit la ceas. 

La 17:01 ajung lângă stejar. Mă uit în jur. Nimeni. Simt 

că îmi iese inima din piept. Ce înseamnă asta? Simt două 

braţe mari, puternice, care îmi strâng uşor umerii şi simt 

cum sunt suav sărutată pe obraz. Da, este el. Bravul meu 

domn cu ochi verzi. Mai frumos ca niciodată. „Bună 

Ana, mă bucur să te văd aici. Mă bucur că ai acceptat să 

vii.”, „Nici nu ştii cât te-am aşteptat.”, „Nici nu ştii cât 

te-am căutat...”  

Doamne, inima îmi bate cu putere şi simt cum 

fluturii din stomac îşi fac apariţia. Am nevoie de omul 

acesta. El mă poate salva de mine. Mă poate scoate din 

întunericul vâscos care îmi inundă sufletul. Am nevoie 

de sufletul lui curat, de inima lui, de el în întregime.  

Ne plimbăm deja de două ore. Avem atâtea subiecte 

de discutat, încât am simţit că au trecut doar câteva mi-

nute. Nu vreau să plec acasă. Nu vreau să mă despart de 

el. Vreau să stau aici cu el. Toată viaţa dacă aş putea. Am 

ocolit parcul de câteva ori, deja am pierdut şirul. Este 

atât de minunat! Nu pot să cred că este lângă mine. Este 

ca un vis. Sper să nu mă trezesc niciodată. 

22 Decembrie 1989.  

A trecut mai bine de o lună de când ne întâlnim. 

Situaţia ţării este tot mai gravă. Gândul că o revoluţie ar 

putea zgudui ţara îmi dă fiori. Îmi este frică. Foarte frică. 

Diseară mă văd cu Vasile, iar el mă va linişti, aşa cum o 

face mereu. Este un medicament pentru suflet. L-am 

invitat să ia cina cu mine. Pentru că e prima oara când 

vine la mine acasă, nu vine cu mâna goală. Îmi dăruieşte 

un minunat lanţişor, cu o piatră de jad mare. Este atât de 

frumos. Mi-a spus că îl are de la bunica sa şi ştia că într-

o bună zi, îl va da celei care i-a furat inima. Oh, micul 

meu visător. Cât te aşteptam eu pe tine.  

E dimineaţa zilei de 23 decembrie. Sunt trezită de 

urlete şi bubuituri. Mă uit la ceas. Ora 6:23. Sunt dezori-

entată. Nu ştiu ce se întâmplă. Îl caut pe tata, nu îl 

găsesc. O caut pe mama, nici ea nu e. Mă uit în jur. Uşile 

sunt deschise şi nici urmă de ei. Asăzi este ziua în care 

părinţii mei au plecat la revoluţie. Ziua în care am 

hotârăt să devin femeie cu adevărat. Ziua care îmi 

schimbă viaţa pentru totdeauna. Este ziua cea mare. Mă 

îmbrac gros, îmi iau geanta, în care îmi pun jurnalul, 

nişte mâncare şi apă. Îmi fac o cruce şi ies pe uşă. Mă 

tog în gând şi mă afund în mulţimea agitată, hotărâtă să 

schimbe ţara. Peste tot auzi ţipete, cuvinte grele şi uneori 

vechiul imn al României.  

Armata e de partea poporului. Peste tot se trage. 

Soldaţii împart arme bărbaţilor curajoşi, cu sânge rece. 

Mai pe alocuri vezi câte un mic televizor atârnat de 

geam, unde se difuzează emisiuni în direct de la Tele-

vizunea Română. Sunt în mulţime. Am fost lovită cu un 

baston de câteva ori şi sunt pe cale să leşin. Unde eşti 

dragostea mea? Unde sunteţi, mamă, tată? Unde sunt eu? 

Un grup de soldaţi ne iau pe sus. Pe mine şi pe câteva 

femei. Ne leagă la ochi şi ne trântesc într-un camion 

mare, militar. A îngheţat tot sângele în mine. Nu asta îmi 

doresc. Vreau sa fug, dar un soldat mă prinde şi mă 

ameninţă. Încep să plâng şi asta îl enervează pe soldat, şi 

îl determină să mă lovească. Cad inconştientă la pâmănt 

apoi simt cum sunt trântită în camion.  

24 decembrie 1989. 

Sunt trezită de razele blânde ale soarelui. Sunt un-
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deva departe. Cred ca visez. În vis, aud o muzică rit-

mată, dar blândă, venită de foarte departe: nu mă deran-

jează, e chiar suavă, îmi aminteşte de ceva aproape uitat, 

atât de îndepărtat şi de uitat, încât îmi dau lacrimile. 

Totuşi, nu-mi amintesc de ce-mi aduce aminte, mă las 

legănată de ea, cu ochii umezi de vis. Mă trezesc şi îmi 

dau seama că e dimineaţă. Sunt încă în camion. Sunt 

împreună cu şapte femei. Toate dorm. Îmi şterg lacrimi-

le. Mă uit în jur. Îmi este frig şi foarte foame. Îmi caut 

geanta şi încep să mânănc în linişte nişte mere şi puţină 

mămăligă. Femeia de lângă mine s-a trezit şi face ochii 

mari către puţina mâncare pe care o am. Îi fac semn să 

nu facă gălăgie, şi îi dau şi ei. Mă uit la ea. Are în jur de 

30 de ani. Are un păr lung, negru, bogat. Mă târăsc în 

linişte să mă uit afară. Merg la marginea platformei şi 

dau la o parte prelata murdară. Văd tăbliţa de la intrare: 

Satu Mare. Femeia se uită la mine. Îi fac semn să îmi 

dea geanta. Îmi dă geanta şi cu teamă se uită în spate să 

nu fim observate. Ştie ce am de gând să fac. Îmi pun 

geanta pe umeri, ţin prelata, mă uit la ea... şi sar din 

camion. Cad, mă rostogolesc, mă lovesc. Stau puţin în-

tinsă pe jos, pe pâmăntul îngheţat şi mă uit la cer. E 

dimineaţă. Mi-e dor de bravul meu domn cu ochii verzi. 

Nu cred că am să-l mai văd vreodată. Îl iubesc atât de 

mult. Am petrecut atât de puţin timp împreună. Mă gân-

desc la ce am visat. Cred că eram cu el, în pat, şi as-

cultam muzică de Chopin. Era ca un spirit. Nu îl vedeam 

clar, dar ştiam că este cu mine. Exact. Deşi nu e lângă 

mine, totuşi e cu mine. Am să lupt, dragul meu. Pentru 

tine, pentru mine, pentru noi. Pentru noi lupt şi sper. 

Sper ca într-o bună zi să mă adăpostesc în braţele tale 

protectoare. Da, fac asta pentru noi. Voi lupta până la 

capăt. Te iubesc, bravul meu domn! Lănţişorul este tot 

acolo. Îmi sunt clare lucrurile. Trebuie să lupt, să fie mâ-

ndru de mine. Trebuie să înving toate aceste lucruri. 

Trebuie sa fug. O iau spre pădurea deasă.  

Fug. Frigul mi-a pătruns în oase. Lacrimile curg 

şuvoaie. Mă uit în spate să mă asigur că nu sunt urmărită 

de securişti. Sunt singură. Nu am mamă, nu am tată, nu 

am fraţi, nu am surori, nu am nimic. Fug. Dar nu ştiu 

unde. Dau de un râu. Ştiu de la şcoală că Replubica Un-

gară este desparţită de ţara noastră de Tisa. Nu am altă 

soluţie. Am să trec râul. Mă arunc în apa întunecată. Apa 

rece îmi udă hainele. Simt înţepături puternice şi o du-

rere cumplită. Dar deja sunt la jumătate. Înot cu putere şi 

încerc să râmăn la suprafaţă. Voi reuşi.  

Tocmai am fugit de securişti şi sunt pe meleaguri 

ungureşti. Sunt udă, flămândă şi îngheţată. Ce e de făcut 

acum? Văd nişte case. Mă duc în apropierea lor. E târziu. 

Mă furişez într-o ogradă şi mă adăpostesc într-o căpiţă 

de fân. Pot să dorm aici peste noapte. Îmi spun rugăci-

unea şi încep să plâng în voie. Îmi plâng durerea. Îmi 

încălzesc obrajii cu lacrimi fierbinţi. Doamne, pot să am 

o soartă mai cruntă ca asta? E Crăciunul, iar eu mi-l mi-l 

petrec într-o căpiţă de fân, singură, departe de casă. De-

parte de tot. Sunt a nimănui. Sunt doar o umbră care 

fuge, dar nu ştie unde. ”Trăiască România liberă!” e 

strigătul care mi-a rămas în minte.  

E dimineaţă. Nu ştiu cât e ora. E a treia zi de când 

trăiesc o agonie profundă. Sunt atât de îngrijorată. Mâ-

nănc şi restul mâncării pe care am avut-o în geantă. 

Dacă ştiu eu bine, de la şcoală, în apropriere trebuie să 

fie o gară. Mă ridic din fân, mă uit în jur şi fug. Ajung la 

un drum principal se pare, şi încerc sa descifrez tăbliţele. 

Dacă nu mă înşel, chiar e o gară acolo. O iau pe unde 

îmi indică semnul, şi ajung la ghişeu. Scormonesc prin 

geantă, şi îi dau bani româneşti vânzătoarei de bilete. Se 

uită la mine şi râde. Îmi spune ceva în limba lor, iar eu îi 

răspund în germană că nu înţeleg ce spune. Îmi aruncă în 

ochi banii, şi se uită lung la inelul de pe degetul meu. E 

de la tata. Îmi scot inelul de pe deget şi i-l dau. Se uită la 

el cu atenţie şi îmi dă un bilet oarecare. Se pare că în 15 

minute, trebuie să plec spre Viena. Mă urc în tren, mă 

aşez în compartiment, şi mă las în voia sorţii. Plâng în 

hohote. Îmi iau jurnalul şi notez: Dragul meu jurnal, 

vreau să îţi mărturisesc ceva. Oamenii nu ne aparţin. 

Oricât ne-am dori să fie cu noi, sa fie ai noştri, nu putem 

să le negăm dreptul de a pleca de lângă noi. Ei vin, ne 

lasă cu ceva, fie o lecţie, fie ceva valoros, fie experienţe 

neplăcute, după aceea pleacă, pleacă cu o bucată din 

sufletul nostru, fie cu el în totalitate. Pleacă. Şi nu se 

mai întorc. Unii oameni îşi pun o amprentă atât de 

adâncă încât nu se va mai vindeca. Pentru unii oameni 

te bucuri că au plecat. Unora îţi vine să le deschizi larg 

uşa, altora, să o încui. Dar acum, există un om care să 

mă facă să îmi doresc să îi încui uşa la plecare. Voi fi 

puternică şi voi lupta. Închid jurnalul şi adorm.  Viena. 

Un oraş atât de frumos. Am ajuns până aici.  
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Acum ce e de făcut? Mă plimb pe străzile Vienei. 

Mă opresc pe o bancă, lângă o femeie care hrăneşte 

porumbei. O întreb cât e ora, unde sunt şi dacă nu ştie 

unde pot să dorm diseară. Mă ia de mâna şi mă conduce 

la ea acasă. Îi povestesc cum am ajuns acolo, iar ea în-

cepe să plângă. Îmi dă de mâncare şi un loc unde să 

dorm. Mă întreabă cum mă cheamă: „Ana”, 

„Anastasia?” spuse ea încruntată, de parcă nu ar întelege 

ce spun. Aprob din cap, hotârănd de acum să mă cheme 

Anastasia. Anastasia Höchsmann, după dânsa care mi-a 

salvat viaţa.  

După multe luni lucrez fără forme legale la o edi-

tură ca translator şi locuiesc cu doamna Höchsmann, 

care e văduvă, fără copii. Mă simt goală. Sunt atât de 

tristă. Am auzit că în România Ceaşescu a fost împuşcat 

şi s-au declarat peste 1200 de victime. Mă rog la 

Dumnezeu ca părinţii mei să fie bine, la fel şi bravul 

meu domn cu ochii verzi. În fiecare seară adorm 

plângând. Vai, ce soartă tristă am. Nu am nicio poză de 

la el. Am doar biletul în care mă invita în parc. Acum e 

plin de lacrimi. Vreau acasă. 

*** 

Dragă jurnalule, azi, 11 august 2001, îţi voi dez-

vălui un fragment din gândurile mele. Am decis să mate-

rializez tot ce gândesc de câţiva ani. Vreau să merg în 

România, să trec pe acasă, pe la rude, şi poate am să îl 

găsesc pe bravul meu domn cu ochii verzi. Sunt de 12 

ani aici, şi vreau să îmi văd ţara. Acum pot. În sfârşit 

am documentele personale şi necesare.  A.H.  

Trenul ajunge în Gara de Nord a Clujul la ora 

10:45. Cobor şi zăresc lume. Totul e atât de diferit, atât 

de schimbat. Eu sunt atât de schimbată. Sunt o femeie în 

toată firea, care toată viaţa a jelit după un bărbat din ad-

olescenţă. Chem un taxi, şi merg la vechea mea casă. 

Când ajung, încep să plâng. Exact aşa cum am lăsat-o 

acum 12 ani. Vreau să intru, şi văd că uşa e descuiată. 

Păşesc pe podeaua veche şi prafuită şi îmi fac drum cu 

umbrela între desele pânze de păianjen. Faţa îmi este 

acoperită de şuvoaie de lacrimi, gândindu-mă că mama 

şi tata nu au fost aici. Nimeni nu a mai fost aici. Nimeni. 

Ies din casă, traumatizată, şi merg să întreb vecinii ce s-

a mai întămplat după revoluţie. Merg la tanti Mioara, 

care sper că încă trăiesţe, căci am copilărit îm preajma 

ei. „Tanti Mioara!” Strig din poartă cât de tare pot. Văd 

cum din casă iese o batrânică cu un baston de lemn. Ţip 

şi fug la ea să o îmbrăţisez şi să o sărut. „Care eşti, 

mămică? Vocea ei e răguşită, semn că anii şi-au pus am-

prenta. „Ana de peste drum, tanti Mioara”. Bătrâna în-

cepe să plângă, amintindu-şi cu drag de mine. „Vai, cre-

deam că nu mai eşti.” Începem să povestim şi aflu că 

părinţii mei au fost luaţi pe sus de miliţie. De atunci 

nimeni nu ştie nimic de ei. Nimeni nu ne-a păşit pragul 

uşii de 12 ani. Am aflat că bravul meu domn cu ochii 

verzi nu s-a căsătorit şi trece zilnic, de 15 ani, pe lângă 

casa mea. Acum e locotenent în armată. A cumpărat bib-

lioteca în care lucram şi a extins-o. Dragostea mea, 

trebuie să merg la bibliotecă. O sărut pe tanti Mioara, şi 

plec la bibliotecă.  

Trec pragul bibliotecii şi observ că nimic nu s-a 

schimbat. Toată adolescenţa mea este închisă între aceşti 

patru pereţi. Mă plimb printre rafturi şi ajung la carţile 

lui Dostoievski. Simt două braţe puternice care se agaţă 

de gâtul meu şi mă sărută uşor pe obraz. El e. Neschim-

bat. Ochii lui verzi radiază fericire. Ne sărutăm aprins; 

dragostea, durere, dorul, totul se împleteşte într-un sărut 

lacom şi lung pe care l-am aşteptat 12 ani. Mă strânge 

tare în braţe şi în sfârşit, după atâta timp, mă simt acasă. 

Casa sufletului meu e la el în braţe. „Cum m-ai recu-

noscut?”, „Lănţişorul. Da, aşa e. Din ziua în care mi l-a 

pus la gât, nu l-am mai dat jos. Mi-am găsit liniştea. Am 

găsit tot ce căutam o viaţă întreagă. Mi-am găsit sensul. 

Iubirea, pacea, liniştea. Îl iubesc din toată inima mea, şi 

am luptat până azi să ajung aici. Îl umplu de sărutări, 

amândoi ne prăbuşim pe podea şi plângem. Plângem în 

hohote, jurând că nu vom mai pleca unul de lângă 

celălalt. Şi el m-a căutat. Dar eu l-am găsit.  

*** 

Dragul meu jurnal, azi 3 octombrie 2002, vreau să 

îţi mărturisesc că voi avea doi copii cu bravul meu 

domn cu ochii verzi. Mi-am găsit sensul. Am renăscut. 

Simt că am ajuns la suprafaţă. Iubesc şi sunt iubită. Nu 

pot descrie în cuvinte ce bucurie şi ce iubire port pentru 

bărbatul pe care îl am lăngă mine. Dumnezeu ne-a bine-

cuvântat. Doar destinul ne-a putut readuce împreună. 

Cred în minuni - cred în iubire. A.H.  

 

 

 

Panas Beatris, clasa a IX-a C 

 

Prof. coordonator,  

Doiniţa Trifoi.  
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       SUB SEMNUL PĂCII 

 
 

Sub semnul păcii, în data de 16.11.2016, ele-

vii din două clase ale Liceului Tehnologic 

Marmaţia, s-au întâlnit pentru activitatea interdisci-

plinară dedicată discutării semnificaţiei acestui 

cunânt sacru şi istoric.  

A înţelege pacea şi importanţa ei pentru 

lume, înseamnă a te înţelege, mai întâi de toate pe 

tine, ca fiinţă socială şi purtătoare a chipului lui 

Dumnezeu. Abia când te cunoşti pe tine, reuşind să-

ţi pui în armonie gândurile şi faptele, poţi radia, în 

afara făpturii tale, starea de pace în afară, în relaţia 

cu semenii tăi, oriunde te-ai afla. Abia când ajungi 

la acest sincron etic şi moral, poţi să treci la nivelul 

următor şi să devii ”luptător pentru pace” bun spir-

itual, de care din nefericire multe popoare încă sunt 

lipsite. 

Din respect pentru ”luptătorii păcii”, istoria a 

creionat în paginile sale, îngălbenite de vremuri mai 

mult sau mai puţin tulburi, imaginea unor eroi, per-

sonalităţi şi somităţi ale umanităţii, a căror fapte şi 

acte vor rămâne peste veacuri, ca un exemplu de 

nepreţuit.  

 Din cinste şi preţuire sfântă, religia, la rândul 

ei, a aşezat în icoană, chipurile celor care au luptat 

pentru pacea interioară, a celor care printr-o minte 

inspirată de har ceresc, au reuşit să treacă prin con-

dei, lucrări de valoare prin care noi, cei de azi, înţel-

egem limpede şi conştient invitaţia lui Hristos 

”Pacea Mea o las vouă”. 

Încheind activitatea cu un mesaj semnificativ 

”Pacea nu este un dar al lui Dumnezeu creaturilor 

sale. Este un dar pe care noi ni-l facem unul altuia” - 

Elie Wiesel, elevii au fost invitaţi raţional să 

înţeleagă că, pentru a dobândi acest dar nepreţuit e 

necesar să foloseşti constructiv libertatea cu care te-

a înzestrat Dumnezeu. Libertatea aduce în viaţa no-

astră alegerea, alegerea naşte decizii, iar deciziile 

nasc efecte ale faptelor săvârşite. Din acestea 

izvorăşte deopotrivă pacea interioară ca hrană şi zi-

dire pentru suflet şi pacea istorică, oglindă a armo-

niei intre neamuri şi popoare. 

Aşadar unitatea în gând, cuget, simţire şi act 

social, revarsă pacea peste lume. În faţa acesteia 

orice idee de rău şi război se stinge ca lumina 

lumânării în umbra nopţii. 

 

Prof. Rreligie Docineţi Nataşa 

Prof. Istorie Răileanu Mariana 

Director Prof.  Vescan Adriana  

Director adjunct Turda Maria 
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Cuvintele… Există destule cuvinte pentru a înşi-

ra pe o pagină povestea adevărată a primăverii? O 

pagină care a uitat deja cum e să fii albă, o pagină 

care a uitat cum se simte  mângâierea peniţei de 

stilou. Ajung cuvintele pentru a înşira pe o pagină 

cum primul ghiocel s-a luptat cu toate puterile sale 

pentru a birui zăpada şi cine l-a ajutat să facă asta? 

Ajung oare? Zăpada poartă un război aspru cu 

soarele, care vrea să o facă să dispară, dar care îi pro-

mite că o lasă să revină peste ceva timp cu fulgii mai 

albi decât pagina asta. 

A sosit. Primăvara a sosit. Ei au sosit odată cu 

ea şi o să plece imediat după ce dăruiesc fiecărui fir 

de iarbă verdeaţa, fiecărui fluture rar aripi măreţe, 

fiecărei buburuze culoare, fiecărei flori petale, 

fiecărui om de zăpadă promisiunea că o să reînvie 

din mâinile copiilor iarna viitoare şi Mariei un zâm-

bet. Maria ştie că sunt aproape, ştie că micii ei pri-

eteni o să revină la ea ca să aducă prima dată pe stra-

da ei primăvara, aşa cum îi promit de fiecare dată. 

Încep să aducă primăvara de pe strada Primăverii, 

locul unde ajunge primăvara cel mai repede şi locul 

în care s-a născut un copil minune, un copil special, 

singura fiinţă omenească care îi putea vedea, singura 

fiinţă omenească care le putea simţi prezenţa. Maria, 

cel mai fericit şi pur copil din câţi există. Maria, un 

copil de înger. Cei mai frumoşi ochi căprui, cel mai 

frumos păr vâlvoi, negru, cel mai sincer suflet, cel 

mai larg zâmbet şi singurul lor prieten, om. Prima 

dimineaţă din luna martie, prima dimineaţă în care 

Maria nu se mai joacă cu fratele ei mai mare trăgân-

du-l de urechi şi zâmbindu-i pentru că vrea să o ridi-

ce în braţe, prima dimineaţă în care păpuşile nu o 

mai atrag, prima dimineaţă de după noaptea plină de 

vise colorate despre prinţi, prinţese şi zâne, este 

dimineaţa în care geamul Mariei se deschide iar 

înăuntru intră o adiere caldă de vânt care aduce cu ea 

un şnur alb cu roşu. Atunci Maria ştie că sunt foarte 

aproape şi că trebuie să meargă la malul râului ca să îi 

întâmpine, acolo îi aşteaptă de fiecare dată. Acolo îi 

aşteaptă cuminte aruncând cu pietricele colorate în 

apă. Când simte din nou adierea caldă de vânt ştie că 

trebuie să nu mai arunce cu pietricele, că nu cumva să 

îi rănească. Fericirea de pe faţa Mariei nu are cuvinte 

pentru a fi descrisă, doar sare, face piruete şi îi salută 

pe micii ei prieteni făcând cu mâna, prieteni care îşi 

fac apariţia ţinându-se strâns de aripioarele aurii ale 

peştişorilor care par la fel de încântaţi de revedere ca şi 

Maria. Maria este surprinsă când vede că din spatele 

peştişorilor apar zburând alte creaturi şi zeci de frunze 

care plutesc pe apa rece, frunze în care călătoresc alte 

creaturi micuţe şi pline de magie. Îşi aduce bine aminte 

că anul trecut nu au fost atât de multe. După ce micile 

creaturi ajung cu bine la mal, îşi iau la revedere de la 

peştişorii aurii, peştişori care sunt răsplătiţi de Maria 

cu firmituri de pâine. Maria este mai entuziasmată ca 

niciodată.  

- Deci… Cine este pregătit să aducă primăvara? 

Spune Maria cu un zâmbet larg care le face şi pe mi-

cile creaturi să zâmbească şi să înceapă să danseze. 

Micile creaturi îi răspund Mariei, că primăvara a 

sosit odată cu ei. Cei înaripaţi fac salturi şi se înalţă în 

văzduh aducându-i Mariei bucăţi de nori pufoşi care se 

risipesc după prima atingere. După alte câteva minute 

regina alături de regele micilor creaturi magice îi oferă 

Mariei o acadea plină de culori strălucitoare şi dulci, 

drept mulţumire că nu a divulgat nimănui secretul lor 

şi anunţă că sosirea Primăverii tocmai a început iar 

acea stradă va fi prima care va simţi sosirea sa. Din 

acel moment soarele a ieşit de sub nori şi a zâmbit tu-

turor. Minunăţiile au început. Copacii îşi apleacă 

ramurile pentru a primi din partea micilor creaturi da-

rul florilor şi al frunzelor verzi. Ghioceii apar de sub 

zăpada topită de praful cald al creaturilor care, îi fac cu 

ochiul Mariei. Maria stă cuminte pe băncuţa ei din faţa 

casei savurând tot mai mult din cea mai bună şi dulce 

AU SOSIT, AU ADUS, AU PLECAT ŞI O SĂ MAI VINĂ 
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acadea şi priveşte cum primăvara apare cu ajutorul 

acestor fiinţe unice, pline de magie, iar după ce regele 

şi regina au terminat de împărţit sarcinile pentru ca 

primăvara să fie adusă cu succes se aşază pe băncuţă 

lângă Maria şi îi mai aruncă din când în când câte un 

zâmbet. Cea mai grea meserie pe care o au fiinţele 

magice este să trezească animăluţele din somnul lor 

lung de peste iarnă. Aţi fi uimiţi cât de greu îi este 

unei fiinţe de câţiva centimetri care are ca ajutor doar 

o pereche de aripi în spate să scoată un urs din peştera 

sa pe care nu vrea să o părăsească nicidecum. Noroc 

că veveriţele nu sunt ca urşii şi au o coadă lungă şi 

pufoasă de care fiinţele prind şi trag… Şi aşa încep 

încercările de a trage afară veveriţele pentru a le in-

forma că iarna a trecut şi nu mai trebuie să se adăpos-

tească în scorbura lor pentru a se proteja de frigul 

iernii. O altă sarcină grea, este de a picta aripile 

fluturilor, aşa încât să le placă şi lor acele culori şi 

forme şi de a instrui fiecare fluture că nu are voie să 

plece înapoi în tărâmul lor până când nu aduc măcar 

un zâmbet unui om pe faţă. Să ştiţi că fluturii sunt 

foarte pretenţioşi şi nu le place deloc să respecte reg-

ulile aşa că majoritatea fug înapoi pe tărâmul fiinţelor 

magice şi sunt trimişi înapoi în lumea oamenilor 

pentru a-şi îndeplini sarcina primită, iar doar după 

sunt primiţi înapoi în tărâmul magic. Nu vă puteţi 

imagina ce scandal iese când o fiinţă magică varsă, 

din greşeală, vopseaua cu care este pictat fluturele pe 

aripa greşită. Pământul umed este atât de fericit că 

firele de iarbă prind din nou viaţă. Firicele de iarbă 

care deja au prins culoare încep să danseze împreună 

cu fiinţele magice pe melodiile cântate cu voioşie de 

buburuze, care, mulţumindu-i lui Dumnezeu, nu sunt 

atât de pretenţioase ca fluturii, când vine vorba despre 

modelul şi culoarea aripilor lor. Mii de gândăcei 

zburători şi albine îşi fac şi ei apariţia până la urmă şi 

sunt luaţi la rost de rege pentru că s-au abătut de la 

drum. După mustrarea primită, regele a plecat iar 

câţiva gândăcei se strâmbau pe la spatele lui. Regina 

şi Maria văzând acestea, pufnesc în râs iar gândăceii 

roşesc pentru că au fost prinşi cu mâţa-n sac. Seara se 

apropie iar primăvara a sosit aproape în totalitate, sin-

gurul lucru care a rămas de făcut este ca regele şi regi-

na să împrăştie mirosul florilor cu ajutorul prafului lor 

special şi plin de magie. Partea aceasta este favorita 

Mariei. Maria se ridică de pe băncuţă şi aşteaptă 

nerăbdătoare să vadă şi să simtă praful florilor. De-

oarece regele şi regina ştiu cât de mult adoră Maria 

această parte din tot procesul aducerii primăverii se 

înalţă peste Maria şi aruncă deasupra ei praful care 

conţine mirosul florilor. Adierea vântului poartă în 

toată lumea acel praf iar firicele din el se opresc şi pe 

nasul Mariei făcând-o să strănute. După ce mama 

Mariei îşi roagă fiica să intre în casă, Maria îşi ia adio 

de la micii ei prieteni. Regele îi sărută micuţa mână 

gingaşă şi fină a Mariei, iar împreună cu regina îi pro-

mit că o să se revadă data viitoare, apoi pleacă la fel 

cum au venit.  

Aşa a venit primăvara prima dată pe strada 

Primăverii stradă pe care locuieşte o minune de copil. 

Ea ştie că anul viitor micii ei prieteni înzestraţi cu put-

eri magice o să apară din nou. Ei au sosit, au adus, au 

plecat şi o să mai vină. Cine ştie, poate ăsta este 

adevăratul mod în care primăvara îşi face apariţia în 

lumea noastră.  

  

 Ulici Anda Crenguţa, clasa a X-a D 

Profesor coordonator: Trifoi Doiniţa 
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SUB ACEEAŞI STEA de JOHN  GREEN 
- prezentare de carte - 

 
 Sub aceeaşi stea este o carte 
autentică şi emoţionantă despre 
iubire, curaj şi suferinţa provocată de 
boală. 
Coordonatele spaţio-temporale sunt 
vaste, acţiunea romanului desfăşurân-
du-se la subsolul unei biserici episco-
pale, la spital, în Amsterdam. Titlul 
este un element sugestiv care antici-
pează în textul de faţă tema, motivele 
centrale şi starea sufletească a per-
sonajului. El orientează lectura citi-

torului creând un univers de aşteptare. Din punct de ve-
dere structural, titlul este unul analitic, format dintr-un 
substantiv comun, o prepoziţie simplă şi un pronume. 
Acesta are sens figurat şi evidenţiază destinul comun al 
personajelor principale întâlnite sub o stea nefericită, a 
destinului fără noroc. 

Personajele operei sunt: Hazel Grace Lancaster, 
Augustus Waters (Gus), Patrick, Isaak, Monica, doamna 
doctor Maria, asistenta Alison, doctorul Simons, doc-
torul Jim, Peter Van Houten, Lindewij. 

Hazel, personajul principal este o 
supravieţuitoare a cancerului tiroidian cu metastaze pul-
monare în stadiul IV, de aceea ea cară după ea un tub de 
oxigen, iar Augustus, are un picior amputat tot din cauza 
cancerului. Hazel trăieşte datorită inventării unui medic-
ament, Phalanxifor. Pentru a nu-şi trăi toată viaţa în faţa  
televizorului, mama ei decide să o ducă la un grup de 
sprijin, unde să îşi  facă prieteni. Viaţa ei se schimbă într
-un mod inimaginabil. 

Acolo îl întâlneşte pe Augustus Waters, băiatul 
care îi arată că există multe lucruri de care merită să se 
bucure cât mai poate. Gus o place la prima vedere, iar 
Hazel nu rămâne nici ea indiferentă. Dragostea îi face să 
uite cât de nenorociţi sunt, iar John Green îl înzestrează 
cu atâtea calităţi pe Gus încât acesta îi îndeplineşte 
dorinţa lui Hazel, pentru a merge în Amsterdam şi a-l 
cunoaşte pe Peter Van Houten, autorul cărţii ei preferate, 
O durere supremă. Ajunşi în casa scriitorului cei doi 
constată că acesta este un beţiv şi că nu vorbise serios 
atunci când îi invitaseră în Olanda. 

După călătoria în Amsterdam, lucrurile se 
înrăutăţesc. Augustus, îi mărturiseşte lui Hazel, că boala 
a recidivat, după ce acesta face o criză. Starea lui Augus-
tus se înrăutăţeşte pe zi ce trece, era tot mai bolnav. 
După ce Augustus moare, Hazel, află că acesta i-a scris 
o scrisoare  pe care i-a lăsat-o lui Van Houten să i-o dea 
ei. 

Cartea merită citită pentru experienţa pe care ne-
o oferă, o poveste care, deşi tragică şi cu un subiect sen-
sibil, poate să ofere o trăire intensă. Vă las să descoperiţi 
voi deznodământul.                       

     Savu Griguţă, IX D 
Prof. coordonator: Mirela Hriţu 

MOTIVE PENTRU A ZÂMBI  
de ZIG ZIGLAR 

- prezentare de carte - 
 

  

 O carte pe care aş citi-o de fiecare dată cu plăcere 

se numeşte Motive pentru a zâmbi de Zig Ziglar. 

Această carte îşi propune câteva obi-

ective clare. În primul rând, încă din 

titlu reiese faptul că această carte 

doreşte să ne ofere un cuvânt de în-

curajare care este combustibilul 

speranţei. Într-o lume atât de sumbră, 

fiecare dintre noi are nevoie de susţi-

nere, de un cuvânt bun pentru a putea 

trece peste dificultăţile cotidiene.  Poveştile emoţio-

nante ale oamenilor care au depăşit handicapuri şi 

dezavantaje sau care au întrecut aşteptări în diferite 

domenii din care au fost excluşi, ne determină să reven-

im iar şi iar la ele, pentru ca mai apoi să le transmitem şi 

altora, care să le descopere, la rândul lor. Un prim citat 

care mi-a plăcut este: "Trecutul este important, dar nu 

îndeajuns de important pentru a vă controla viitorul". 

Cât adevăr! Însă păcat că mulţi dintre noi trăiesc în 

trecut, suferind. Un lucru este cert, viitorul ni-l putem 

schimba, însă trecutul nu. Am fi mult mai fericiţi dacă 

am trăi clipa prezentă şi nu în trecut. Nu contează nici de 

unde începi şi nici măcar evenimentele prin care treci în 

drumul tău. Important este să nu încetezi niciodată să 

perseverezi şi să ai încredere în tine! 

Gabriela Roman, IX D 

Prof. coordonator: Mirela Hriţu 

 

Alte citate: 

„Experienţa este un profesor dur. Întâi dă testul, apoi 

predă lecţia.” 

„Adevărata răsplată pentru un lucru bine făcut este chiar 

faptul de a-l fi realizat.” 

„Când un om nu-şi mai încape în piele, se va găsi cineva 

să îi ia locul.” 

„Viitorul nostru ar fi asigurat dacă am face astăzi tot ce 

sperăm să facem mâine.” 

„Ca să schimbi prietenii, familia şi stilul de viaţă, mai 

întâi trebuie să te schimbi pe tine.” 

FLUTURI (vol. 1)  
de IRINA BINDER 

- prezentare de carte - 
 
 Frumoasă, nebună şi sentimentală, povestea Irinei 

are un farmec aparte care te atrage şi te face să îţi doreşti 

să intri cu totul în poveste. 

 Primul volum începe cu întrebarea: Cine sunt eu? 
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O întrebare la care mulţi ne-am dori răspunsul. Sunt doar 

un om…iubit, urât, aprobat, dezaprobat, acceptat, 

respins, înţeles, neînţeles, admirat, judecat… sunt 

doar un simplu om care 

are nevoie de pacea 

interioară, de echilibru, de 

locul lui sub soare, de 

steaua lui pe cer, de vise… 

un om care vrea să 

iubească şi să fie iubit. O 

carte este viaţa celui care a 

scris-o. Şi-a pus în ea 

sentimentele, gândurile, munca şi iubirea. Cărţile 

trebuie tratate cu respect, ele reprezentând însuşi 

sufletul autorului lor. Cu toate că am dat de 

această carte din greşeală a fost o surpriză pentru 

mine. O carte care chiar te ţine legat de ea, am 

plâns, am râs, am fost cu totul acolo. Povestea 

Irinei de viaţă mi-a pus multe întrebări şi mi-a dat 

şi multe răspunsuri. Personal, mi-a plăcut 

deoarece am avut parte de mister, de ură, de 

gelozie, de iubire dar şi de iertare. 

 Părerea fiecăruia depinde de personalitate 

şi de ceea ce îi place să citească, cu toate acestea 

aş recomanda această carte tuturor persoanelor 

care îşi doresc să citească o poveste de dragoste 

plină de suspans, scrisă din suflet şi plină de 

fluturii dragostei pe care o împărtăşeşte Irina. 

„-Tu ce vezi când mă priveşti? 

-Fluturi, mi-a spus el privindu-mă pătrunzător” 

 

Moiș Florentina, XI E 

Prof. coordonator: Mirela Hriţu 

FLUTURI (vol. III)  
de IRINA BINDER 

prezentare de carte - 
 

„Cu toate că uneori ne promit că ne vor 

însoţi până la sfârşitul drumului nostru, oamenii 

au dreptul să ne abandoneze oriunde pe parcur-

sul lui.” 

Volumul III al romanului Fluturi a fost parte 

din sufetul meu. Am avut speranţe şi emoţii 

luând în considerare finalul unei poveşti 

neplăcute. În acestă carte povestea are grijă să ne 

dea lecţii de viaţă dureroase la fiecare pagină cit-

ită şi simţită. Înţeleg perfect remarca făcută de 

către autoarea Irina Binder când a spus că acest volum 

este luat din sufletul ei.  

Disperare, lacrimi şi zâmbete mă urmăresc şi în 

partea a treia a seriei Fluturi. Ajung să trăiesc fiecare 

cuvânt al personajelor. Mi-am dat seama că acesta este şi 

secretul acestei cărţi, frazele le simt şi le trăiesc ca şi 

când mi-ar fi luate cu asalt din suflet. Majoritatea acelor  

cuvinte pier înainte de a prinde viaţă. Irina Binder aşază 

pe hârtie o poveste care te compune  şi te recompune la 

loc de mai multe ori: „Uneori, oamenii care par cei mai 

puternici şi mai fericiţi sunt, de fapt, cei mai vulnerabili 

şi mai trişti.” 

M-am simţit atrasă de toate trăirile contradictorii cu 

care fiecare dintre noi ajungem la un moment dat să ne 

confruntăm în viaţă, dar de mai multe ori alegem să le 

tratăm cu  indiferenţă . 

„- Te-am pierdut deja? 

- Da. M-ai pierdut în clipa în care am înţeles că iubesc o 

iluzie.” 

„ Lumea e plină de ipocriţi care fac tocmai lucrurile pe 

care le condamnă la alţii.” 

„Omul învaţă să trăiască şi fără cei pe care-i iubeşte.” 

„- N-ai obosit să te prefaci că mă deteşti? 

- Tu n-ai obosit să te prefaci că mă iubeşti?” Acestea 

sunt citatele mele prefererate, pur şi simplu le ador, mi 

se potriveşte cel mai bine şi este atât de aproape de lu-

mea mea, de trăirile mele, sentimentele mele, de tot ce 

ţine de viaţa mea. 

Vă recomand din tot sufletul această carte care nu 

poate fi numită carte, eu o numesc viaţa multor oameni 

scrisă printre rânduri, este imposibil să nu te regăseşti 

măcar într-un rând printre multe altele care te 

emoţionează până la lacrimi. Vă doresc lectură plăcută!  

 

Bianca Albiciuc, XI E 
Prof. coordonator: Mirela Hriţu 
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ZILELE TEATRULUI SIGHETEAN 
  

Actul I  

(2016) 

CENTRUL CULTURAL SIGHETU-MARMAŢIEI, 

secţia teatru: Zilele teatrului sighetean - ediţia I 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAŢIA: …? 

 

Actul II 

Scena I 

CENTRUL CULTURAL SIGHETU-MARMAŢIEI, 

secţia teatru: Zilele teatrului sighetean - ediţia a II-a 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAŢIA: Scara de Diana 

Mândru 

Scena II 

 

 MIRELA HRIŢU: - Anul acesta 

ne-am hotărât (spun cam neîncrezătoare pentru că nu m-

am ocupat de aşa ceva niciodată la modul serios): par-

ticipăm la concursul de teatru organizat de Centrul cul-

tural Sighetu-Marmaţiei, destinat elevilor din liceele 

sighetene. Cu paşi timizi am început munca, neprevăzu-

tul ne-a schimbat opţiunile şi am mers mai departe cu 

altă piesă şi mai puţini actori. Efortul l-au depus elevii 

Gabriela Roman din clasa a IX-a D, Adelina Sabadoş 

din X D şi Vasile Moldovan din XII H (silitori, conşti-

incioşi, neobosiţi), iar cei din umbră (...din culise) sun-

tem noi, profesorii (Avem şi noi un rol!) : Doiniţa Tri-

foi, Adriana Vescan, Mirela Hriţu şi mai ales domnul 

profesor Todea Dorel, organizatorul proiectului. Fiecare 

liceu a fost reprezentat de o echipă de elevi-actori, toţi 

au fost deosebiţi în felul lor, toţi au fost buni şi foarte 

buni. Din trupa noastră a ieşit câştigător Vasi Moldovan, 

cu premiul II pentru interpretare într-un rol principal 

masculin (Uf, am ieşit cu faţa curată! Munca nu a fost în 

zadar.). 

 GABRIELA ROMAN: - Nici 

măcar nu aş fi crezut vreodată că voi juca într-o piesă de 

teatru, deşi este una dintre pasiunile mele, am decis că 

este bine să ţin asta doar pentru mine. Cu siguranţă 

mulţi se gândesc că este foarte uşor să înveţi nişte repli-

ci, după care să le transpui pe scenă. Nu e totul atât de 

uşor precum pare. Expresia feţei, pronunţarea cuvintelor 

şi la fel şi gesturile trebuie să le „manevrezi” foarte 

bine. Trebuie în primul rând să te pui în pielea per-

sonajului şi să oferi publicului nu doar acea satisfacţie 

atunci când te priveşte, ci şi acea emoţie pe care poate 

nu mulţi dintre noi o putem oferi. Am concurat cu per-

soane care sunt mai familiarizate cu „lumea teatrului” 

decât noi, însă scopul nostru nu a fost neapărat de a 

câştiga, ci important este că am trăit această experienţă 

plăcută, învăţând ceva nou şi mai mult de atât, am reuşit 

să ne facem mândri profesorii. (A învăţat deja ceva, ştie 

ce spune! E fermecătoare, optimistă, ambiţioasă, 

hotărâtă să obţină şi ea un premiu anul viitor). 

 VASILE MOLDOVAN: - După 

părerea mea, a fi actor nu înseamnă a te preface, ci din 

contră, a trăi intens o experienţă cotidiană. De asemenea 

în cadrul piesei de teatru „Scara” de Diana Mândru am 

descoperit o parte din mine, şi anume atitudinea şi com-

portamentul de lider într-o casnicie, lucruri cu care nu 

credeam că sunt „echipat”. Cred cu tărie că cei mai buni 

actori sunt cei care pot să transmită sentimentele, stările, 

trăirile. Această activitate extraşcolară a însemnat pentru 

mine un mod de a mă cunoaşte pe mine însumi, de-a 

interacţiona cu publicul prin transmiterea stării 

emoţionale pe care am trăit-o la momentul respectiv 

(puternic, expresiv, sigur pe el, pregătit şi pentru exa-

menul de bacalaureat,). 

 ADELINA SABADOŞ: Cu siguranţă a fost o 

experienţă unică pentru mine şi mă bucur că am luat 

parte la un proiect atât de frumos. Am cunoscut 

persoane noi şi am învăţat cât de important e lucrul în 

echipă şi deşi a fost mult de muncă, rezultatele au fost 

pe măsură. Sper că în viitor să pot să particip la cât mai 

multe evenimente legate de teatru. 

Scena III 

(5, 6, 7 aprilie 2017) 
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CENTRUL CULTURAL SIGHETU-MARMAŢIEI: 

Diplome! 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAŢIA: Bravo! (vezi 

Facebook) 

Prof. Mirela Hriţu 

 

Scara de Diana Mândru 

(fragment) 

EA: (Inflăcărată de bucurie.) Sunt atât de curioasă unde 

mă duci! De multă vreme nu mi-ai mai făcut surprize, 

dragule. Când îmi dezvălui misterul? 

EL: Stai să ajungem. 

EA: (Visătoare.) O vacanţă la Paris?! O croazieră pe 

Mediterana?! O aventură la Polul Nord?! Hai, te rog, 

spune-mi, nu mă ţine pe ghimpi. 

EL: Am ajuns. 

EA: (Privind în jur nedumirită şi dezamăgită.) Am şi 

ajuns?! Unde? 

EL: (În faţa lor se înalţa scara care nu se ştie unde duce. 

El stă ţanţoş cu mâinile înfipte în curea.) Aici! 

EA: Dar nu-i nimic aici, dragă. E pustiu, nu vezi? 

EL: Gâscă ce eşti! Cum nimic?! Niciodată n-ai observat 

esenţialul. Uită-te în faţa ta. Asta e surpriza! 

EA: (Complet dezgustată.) Ce să văd? Nu văd nimic. 

EL: Scara, femeie! Scara! Tu n-o vezi? 

EA: (Remarcă pentru prima oară scara.) Scara? Ce-i cu 

ea? 

EL: (Bate satisfacut şi mândru cu palma pe o treaptă.) E 

drumul nostru spre fericire! 

EA: (Scârbită.) Glumeşti. 

EL: Drumul nostru direct spre paradis! Eu am descoperit

-o! 

EA: Încotro? 

EL: Drumul nostru spre fericire! Drumul nostru spre 

paradis! 

EA: Asta ai mai spus-o. Eu vreau să ştiu unde anume 

mergem. De ce m-ai minţit? Mi-ai promis cea mai 

frumoasă călătorie din viaţa mea. (Se smiorcăie.) Le-am 

spus tuturor că plec într-o vacanţă de vis. Cum să le 

povestesc eu că mi-am petrecut vacanţa pe... o scară?

EL: Hai, lasă smiorcăiala! Ştiu eu unde te duc. Las’ pe 

mine! 

EA: (Tot smiorcăindu-se.) Dar rochia mea nouă de 

seară? (Arata spre unul din bagaje.) Pantofii cei scumpi! 

Parfumul cel nou! De ce nu mi-ai spus că nu voi avea 

nevoie de ele? 

EL: Ţi-am spus, dar tu ai pus şi aia, şi-ailaltă! Femeie 

dichisită! Umbli cu farafastâcuri de cucoană! Mie-mi 

placi şi-n capot. Hai, lasă bagajele aici. Trebuie să 

pornim. 

EA: (Ezită să renunţe la bagaje. Alege doar unul dintre 

ele pe care îl pune pe umăr, dar fără să o vadă el.) Dar 

eşti sigur că ajungem undeva? 
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 Limba şi limbajul sunt atât de intim împletite, 

încât se confundă. Limbajul nu ar putea funcţiona fără 

limbă, limba este instrument al activităţii de 

comunicare. Limbajul nu poate fi imaginat, în afara 

societăţii. Vorbirea reprezintă faptul de limbaj cel mai 

curent, este modul de exprimare cel mai evoluat, cel mai 

suplu. Limbajul poate fi asociat atât cu vorbirea, cât şi 

cu alte forme de exprimare, limbajul  nearticulat de tip 

gestual sau ritmic, spre exemplu. Funcţia fundamentală 

a limbajului este comunicarea. 

 De-a lungul timpului mulţi cercetători din foarte 

multe domenii au încercat să dea o definiţie 

comunicării. Primele definiţii date comunicării insistă, 

mai mult sau mai puţin, asupra mecanismelor care 

favorizează dezvoltarea relaţiilor umane şi asupra 

fenomenelor de simbolizare şi a mecanismelor de 

transmisie a conţinuturilor. Conceptul de comunicare 

derutează prin multitudinea ipostazelor sale şi tinde să 

se constituie într-o permanentă sursă de confuzii şi 

controverse. 

 Dinu Mihai ne propune câteva definiţii ale 

comunicării: „Comunicarea este o acţiune a unui 

organism sau a unei celule care alterează modelele 

probabile de comportament ale altui organism sau ale 

altei celule, într-o manieră adoptativă pentru unul sau 

ambii participanţi.” 

 După părerea lui Claude Levi Strauss „fiecare 

vorbă schimbată” stabileşte o comunicare între doi 

indivizi. O altă definiţie preluată de autorul citat de la 

Carl I. Hofland şi Harold H. Kelly pe care o acceptă şi o 

dezvoltă în studiul său, ar fi: „Comunicarea este un 

proces prin care un individ (comunicatorul) transmite 

stimuli cu scopul de a schimba comportarea altor 

indivizi (auditoriul).” 

 Rezultatul cercetărilor recente prin care 

persoanele aflate în interacţiune nemijlocită îşi transmit 

mesaje non-verbale duc la susţinerea acestei definiţii. 

Larga gamă a mesajelor non-verbale cuprinde limbajul 

gestual, parametrii vocali de tipul intonaţiei, ritmului, 

volumului sonor care nu intră în planul lingvistic 

propriu-zis. Există situaţii în care oamenii sunt nevoiţi 

să comunice prin mijloace non-verbale, ca în cazul 

surdo-muţilor, sau în alte contexte. De asemenea această 

definiţie nu acoperă domeniul comunicării animale, dar 

mai ales ea presupune atitudini comportamentale lucru 

pe care nu toate comunicările îl urmăresc cum ar fi 

muzica sau artele plastice. 

 Din această perspectivă cuvintele sunt presupuse  

a purta înţelesuri înşelătoare, deoarece vorbele nu-şi  

conţin sensurile, acestea existând numai în mintea celor 

care le utilizează. 

 Cuvântul este un semnal care odată ajuns la 

receptor poate să trezească sau nu în mintea acestuia un 

înţeles. Din cauza non-identităţii codurilor lingvistice 

termenii unui mesaj vor fi percepuţi greşit de doi 

interlocutori de limbi diferite. 

 Dificultatea definirii comunicării se datorează 

nu numai perceperii diferite a termenului, ci şi 

vechimii acestuia. Dinu Mihai încearcă un demers de 

natură etimologică pentru luminarea sensului de bază 

a cuvântului comunicare, pentru a putea face 

deosebirea între stratul peren al conceptului şi 

accesoriile trecătoare adăugate de un context istoric. 

Comunicarea stă la baza organizării sociale, 

coagulând şi controlând raporturile dintre oameni. 

 Una dintre cele mai complexe definiţii şi mai 

acceptate este cea dată de Louis F. :”Comunicarea e 

procesul prin care un sistem este stabilit, menţinut şi 

modificat prin intermediul unor semnale comune 

care acţionează potrivit unor reguli” . 

 Această definiţie subliniază rolul integrator al 

comunicării. Într-un grup există comunicarea 

interpersonală, de aceea evoluţia grupului depinde de 

bunul demers al comunicării. Această idee a 

interconectării e prezentă şi în alte definiţii, dar 

autorul constată că raporturile dintre componentele 

sistemului se bazează pe semnale necunoscute de toţi 

participanţii la proces. Tatiana Cazacu Slama 

vorbeşte despre relaţia care se stabileşte între 

persoane pe baza limbajului, o persoană se manifestă 

într-un anumit mod, cu scopul de a comunica 

partenerilor un conţinut propriu, face o acţiune cu 

sens , atât pentru el  cât şi pentru parteneri. 

 Procesul de comunicare reprezintă pentru 

semiotică un obiect de studiu, dar numai atunci când 

e un proces de semnificare. Semiotica se ocupă cu 

studiul semnelor în natură şi societate. Dacă se 

pleacă de la convingerea că nu oamenii vorbesc o 

limbă, ci o anumită limbă se vorbeşte de către 

oameni, atunci e firesc să ajungem la concluzia că 

limbajul e o piedică în calea comunicării. 

Comunitatea pretinde membrilor ei să-şi comunice 

ceea ce este comun. Nu putem comunica decât ceea 

ce este comun, ceea ce este strict individual nu poate 

fi comunicat. Spre deosebire de comunicarea dintre 

animale care este naturală, comunicarea dintre 

oameni este culturală. Cu ajutorul limbajului 

societatea vorbeşte de fiecare dintre noi şi ne permite 

să-i vorbim în limba poporului din care facem parte. 

Omul este capabil să treacă de individualitatea 

lucrurilor, să poată face abstracţie cu ajutorul 

limbajului de însuşirile individuale şi să poată 

reflecta generalul. Limbajul nu este numai expresia 

ideii, ci şi substanţa ei. Un loc principal în 

comunicarea umană îl are limbajul sonor, acesta are 

rolul unei „pârghii sociale” un mijloc de a acţiona 

indirect, prin semnale asupra celorlalte persoane. 

Capetele acestei „pârghii”, cum spune Tatiana Slama

COMUNICAREA 
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-Cazacu, le constituie „emiterea” şi „receptarea”. 

Emiterea este alcătuită din fenomenele legate de 

exprimare în special prin vorbire, iar receptarea este 

procesul general care cuprinde înţelegerea celor 

exprimate. Cele două aspecte se întrepătrund, se 

influenţează reciproc. Într-o primă ipostază, limbajul a 

fost considerat un proces de exprimare, ipostaza de 

receptare nefiind luată în consideraţie.  

 Emiterea înseamnă o exprimare, care are un 

scop precis, acela de a înţelege un conţinut psihic 

pentru a-l transmite altuia, iar receptarea se manifestă 

printr-o atitudine de interes faţă de expresia 

vorbitorului. 

 Emiterea nu reprezintă numai aspectul exterior, 

ci toată munca interioară fazele în care se petrece 

organizarea interioară a materialului de exprimat. 

Exprimarea este pregătită, aşadar,  de un vast 

mecanism interior. Intenţia de comunicare  imprimă o 

direcţie în alegerea mijloacelor de exprimare pe 

aceeaşi lungime de undă cu conţinutul psihic care 

trebuie transmis, dar şi cu toate coordonatele acestei 

situaţii. 

 Exprimarea nu este independentă, dar nici 

completă, fără atingerea scopului urmărit în ea, adică 

receptarea corectă.  Receptarea este un proces activ, 

complex, care necesită o atenţie susţinută pentru a 

aduna toate datele necesare înţelegerii unui mesaj.  

Receptarea implică o continuă creaţie prin încercarea 

de a stabili semnificaţia intenţionată de emiţător.  

 Procesele de comunicare reprezintă o structură 

comună. Această structură comportă o sursă care 

produce un mesaj, iar acesta se raportează în mod 

obligatoriu la o realitate numită context. În funcţie de 

proprietăţile canalului se foloseşte o codificare 

adecvată mesajului în simboluri apte de a fi transmise 

prin canal. Transmiterea acestor informaţii poate fi 

perturbată de zgomote, împiedicându-l pe receptor să 

decodifice mesajul, pentru a-l face accesibil 

destinatarului. Codul este construit în aşa fel încât să 

fie capabil, să detecteze şi să corecteze eventualele 

greşeli. Ceea ce caracterizează codul verbal este 

organizarea şi funcţionarea sa ca mecanism de 

semnificare.  

 Simbolul e un semn convenţional. Un simbol nu 

poate indica un lucru anume, el denotă un gen de 

lucruri. El însuşi e un gen şi nu un lucru individual. 

Simbolurile iau fiinţă dezvoltându-se din alte semne. 

Individul gândeşte numai în semne. Un simbol nou se 

dezvoltă doar din simboluri.  

 Semnul reprezintă orice obiect material ori o 

caracteristică a lui care aduce o informaţie despre 

ceva. Semnele naturale există independent de om, dar 

în acelaşi timp pot fi folosite de el ca informaţie sau 

semnalizare. Semnul presupune intenţia de a emite iar  

receptorul  trebuie să-şi dovedească capacitatea de a 

înţelege, având conştiinţa că semnul e un locţiitor pe 

care urmează să-l raporteze la un cod. Semnul este deci 

un intermediar intelectual. 

 Comunicarea îndeplineşte mai multe funcţii, 

retorica oferă primele preocupări legate de definirea 

funcţiilor comunicării. Într-o primă clasificare, 

comunicarea poate îndeplini următoarele funcţii. 

Funcţia politică - se referă la oportunitatea unei 

comunicări publice Funcţia judiciară - subliniază 

dovedirea dreptăţii sau nedreptăţii unei comunicări. 

Funcţia epideictică sau demonstrativă  - blamează 

unele fapte deja petrecute. La acestea se mai pot 

adăuga încă şase funcţii ale comunicării. Scoaterea în 

evidenţă a stării de spirit a emiţătorului, este 

reprezentată de funcţia emotivă. Funcţia conativă este 

destinată receptorului de la care se aşteaptă un răspuns. 

Modul cum se spune un mesaj, cum se transmite, este 

reprezentat de funcţia poetică. Funcţia referenţială 

vizează, pe lângă referinţa mesajului, şi cadrul 

situaţional al transmiterii acestuia. 

 Când codul folosit trebuie explicat, se apelează 

la funcţia metalingvistică. Prin intermediul acestei 

funcţii, se explică accepţiunea în care trebuie folosit un 

termen. 

Funcţia fatică se referă la canalul de comunicare şi la 

buna funcţionare a acestuia. 

 Potrivit concepţiei lui Jacobson, rar se întâlneşte  

o comunicare care să aibă o singură funcţie din cele 

şase. 

 Comunicarea este caracterizată prin faptul că 

este inevitabilă, se desfăşoară la două niveluri 

(informaţional şi relaţional), se prezintă ca un proces 

continuu, este ireversibilă, presupune raporturi de forţă 

şi implică tranzacţii simetrice sau complementare, 

presupune procese de ajustare şi acomodare. 

 

Prof. Daniela Vlaşin 
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 Conform Dexonline termenul de “voluntariat” 

reprezintă o “activitate desfăşurată în folosul altor 

persoane sau al societăţii fără a urmări un câştig 

material”.  

 Voluntariatul este o acţiune, de obicei, 

organizată, pe care o desfăşurăm în beneficiul 

comunităţii, de bună voie şi din proprie iniţiativă, fără a 

fi remuneraţi. A fi voluntar nu înseamnă a face o muncă 

mecanică, ci a face ceva din suflet deoarece de acolo 

pornesc toate lucrurile frumoase pe care le realizăm şi 

ceea ce ne defineşte ca oameni. 

 Actul de voluntariat nu este o acţiune direcţionată 

spre un singur domeniu. Ca voluntar, poţi să-ţi alegi 

singur direcţiile de implicare, de la cele de natură 

socială (activităţi derulate alături de persoane 

defavorizate – orfani, vârstnici, persoane cu 

dizabilităţi), până la cele de natură economică (activităţi 

de ecologizare, activităţi de reutilizare a diferitelor 

materiale reciclabile) sau culturală (implicarea în 

organizarea unor evenimente cultural-artistice). 

 De curând, doamna dirigintă, profesoara Gabriela 

Filimon, împreună cu doamna director Adriana Vescan, 

ne-au propus, mie şi altor patru colegi de clasă, să 

facem parte dintr-un grup de lucru mixt format din noi, 

elevi de la Liceul Tehnologic Marmaţia şi alţi patru 

copii cu nevoi speciale de la Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă pentru a concepe şi realiza o mascotă folosind 

materiale reciclabile şi tehnici la alegere, în vederea 

participării la un concurs. Am acceptat propunerea, 

chiar dacă la ora respectivă nu ştiam foarte multe 

amănunte despre scopul activităţii.  

 Activitatea s-a desfăşurat într-o sală de clasă de 

la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din Sighetu 

Marmaţiei, la construirea mascotei participând activ 

toate persoanele din grupul constituit, sub 

supravegherea atentă a mai multor cadre didactice 

printre care şi coordonatoarele, doamnele Gabriela 

Filimon  (profesor de geografie la Liceul Tehnologic 

Marmaţia) şi Ileana Bledea (profesor la Centrul Şcolar 

de Educaţie Incluzivă), care ne-au sprijint în 

permanenţă pentru ca rezultatul activităţii să fie unul de 

înaltă calitate, iar atmosfera de lucru să fie una destinsă 

şi plină de voie bună. 

 Mascota a fost făcută din materiale reciclabile, 

aşa cum este specificat în regulamentul de concurs, 

respectiv: corpul - o cutie de carton având formă de 

inimă, în care a fost ambalat cândva un set de căni, 

mâinile - două bucăţi de tuburi de scurgere de la 

chiuvetă continuate cu o pereche veche de mănuşi  

pentru copii, picioarele - două conserve de la peşte, 

pălăria - hârtie de revistă, dantelă provenită de la un 

fost ghiveci de orhidee şi aţă roşie, iar ochii şi nasul – 

nasturi vechi. Mascotei i-a fost ataşată o minimascotă, 

un simbol al persoanelor cu deficienţe, mai precis o 

persoană cu handicap locomotor aflată în cărucior cu 

rotile. Acest element a fost realizat, de asemenea din 

materiale reciclabile şi deşeuri: scaunul - o cutie de la 

bijuterii, roţile -  două capace de la borcane, ou surpriză 

VOLUNTARIATUL — O ACTIVITATE VENITĂ DIN SUFLET 
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de la ciocolată, aţă şi o bucată de şnur provenit de la o 

bluză de trening uzată. 

 Pe parcursul derulării activităţii, doamna profesoară 

Gabriela Filimon ne-a furnizat şi alte informaţii despre 

competiţia la care urma să participăm cu mascota şi aşa 

am aflat de SNAC - Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară. Mi s-a spus că Acţiunea Comunitară este o 

activitate de voluntariat în care sunt implicaţi elevi de la 

diferite licee şi copii cu nevoi speciale. La sugestia 

doamnei profesoare Gabriela Filimon am accesat site-ul 

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară de unde am 

aflat numeroase lucruri interesante. 

 Baroana Nicholson of Winterbourne, fondatoare a 

Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României (GNICR) 

şi membră a Parlamentului European a promovat 

implementarea Acţiunii Comunitare în România.  

 În aprilie 2004 a avut loc Conferinţa Naţională 

pentru lansarea Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară (SNAC), care a fost coordonată, la vremea 

respectivă, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

 În anul 2006 Baroana Emma Nicholson, alături de 

J.K. Rowling, autoarea seriei de romane care îl au ca 

personaj pe Harry Potter, au înfiinţat organizaţia 

Children’s High Level Group (CHLG). Asociaţia 

menţionată, cu Muir John Potter ca director de educaţie, a 

susţinut activ dezvoltarea programelor de acţiune 

comunitară în toată Europa. 

 Activităţile din cadrul SNAC vizează asocierea 

între diferite licee (de unde provin voluntarii) cu şcoli 

speciale şi centre de plasament din întreaga ţară (de unde 

provin beneficiarii).  

 Implicarea în activităţile Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară necesită o serie de abilităţi precum 

solodaritate, toleranţă, încredere în sine şi responsabilitate 

deoarece lucrul în echipe mixte (voluntari – beneficiari, 

copii cu nevoi speciale) nu este similar cu cel pe care îl 

desfăşurăm în mod curent, în activităţile noastre, şcolare 

şi extraşcolare. 

În programul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară se găsesc numeroase activităţi de 

voluntariat, dar şi o serie de concursuri cu caracter 

repetiv (se desfăşoară anual, conform calendarului din 

regulament). Începând din acest an, concursurile sunt 

incluse în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, 

fără finanţare MEN, Concursul  Macota SNAC  aflându

-se la poziţia 02/2017, Domeniul cultural – artistic: arte 

vizuale. 

Nouă ne place mascota pe care am realizat-o, la 

fel şi copiilor cu care am lucrat, ne bucurăm că am 

primit doar aprecieri din partea celor care au văzut-o 

(colegi, profesori de la liceul nostru, dar şi de la Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă) şi aşteptăm cu sufletul la 

gură rezultatele de la etapa judeţeană, cu speranţa că 

mascota noastră va ajunge şi în etapa naţională a 

concursului. Dacă nu va fi aşa, vom rămâne cu bucuria 

activităţii pe care am desfăşurat-o alături de copii 

deosebiţi, de la care am avut multe de învăţat, am 

dobândit experienţe de neuitat şi am oferit un strop de 

bucurie celor cu care am interacţionat, alături de o 

persoană specială şi cu un suflet mare, doamna dirigintă 

Filimon Gabriela căreia îi adresăm mulţumiri pentru că 

ne-a oferit oportunitatea de a participa la această 

activitate. 

 

Bota Ioana, clasa a XI-a E 

Prof. coordonator: Gabriela Filimon 

Bibliografie: 

www.asociatiaexistaosansa.weebly.com 

snac.edu.ro 

http://www.asociatiaexistaosansa.weebly.com/
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 Liceul Tehnologic Marmația se află printre 

câștigătorii unui proiect în valoare de 15. 000 de euro, 

bani sponsorizați de comunitatea Idei în Țara lui Andrei. 

Proiectul se numește Artizan în Maramureș, iar scopul 

acestuia este să renoveze, să modernizeze și să doteze cu 

utilaje și mașini, atelierul de croitorie al liceului. 

 Iată întrebările celor din comunitatea Idei în Țara 

lui Andrei şi răspunsurile echipei de proiect a liceului 

nostru. 

1. Ce v-a motivat să vă înscrieţi în competiţie?  

Am pornit de la un fapt real, acela ca 

învăţământul este de ani de zile subfinanţat, iar din 

această cauză baza materială a şcolilor româneşti de stat 

este lipsită de elementele necesare susţinerii unui 

învăţământ de calitate. În cazul şcolilor profesionale 

situaţia este cu atât mai complicată cu cât, pentru 

pregătirea de specialitate, elevii au nevoie de resurse 

materiale potrivite profilurilor de care aparţin. 

Scriem aceste rânduri nu pentru a convinge pe 

cineva de ceva, ci pur şi simplu pentru a spune ce ni s-a 

întâmplat nouă, celor de la Liceul Tehnologic Marmaţia. 

Cei ce citiţi rândurile de faţă faceţi parte cu siguranţă din 

categoria celor care îşi doresc să scrie sau au scris un 

proiect. 

Motivaţia înscrierii în proiect s-a născut odată cu 

încercarea de acoperire a acestui handicap financiar cu 

care se luptă fiecare şcoală din România, în ideea că, 

dacă vom câştiga, vom avea unul dintre cele mai 

moderne şi mai bine dotate ateliere pentru practica 

elevilor ce corespunde standardelor europene. 

La noi în şcoală s-au făcut eforturi de amenajare 

a unui atelier de confecţii textile, dar, din păcate, sumele 

alocate pentru acest scop au fost derizorii. Maşinile de 

cusut din dotare sunt  depăşite fizic şi moral. Drept  

 

urmare, am încercat să abordăm soluţii mai puţin 

costisitoare, pe care şcoala şi le putea permite, şi anume, 

cumpărarea de 

maşini de cusut casnice. Numai că aceste maşini nu sunt 

proiectate pentru o funcţionare de durată, drept urmare se 

defectează sau se uzează moral. În acest mod, atelierul 

este mai mult nefuncţional, având de pierdut elevii care 

învaţă operaţii de confecţionare manual.  

Totodată reclama făcută la Europa FM, a fost 

principalul motiv de curiozitate. 

 2. De la ce gând a pornit ideea câştigătoare?   

Ideea de a amenaja un spaţiu modern este mai veche, dar 

abia acum, prin proiectele din Ţara lui Andrei am 

identificat un mod de finanţare real. Trebuie să spunem 

că ne-am gândit şi la un mod de finanţare prin proiecte 

europene, dar nu ne-am încadrat la capitolele finanţate. 

De asemenea, autorităţile locale care susţin financiar 

liceul nostru, nu au putut să ne ajute mai consistent. 

 3. Care este principala nevoie pe care o veţi rezolva 

prin acest proiect? 

Prin proiect se rezolvă nevoia de a spori 

atractivitatea activităţilor practice, de a oferi condiţii 

decente de a învăţa o meserie într-o şcoală de profil. 

Vorbim de nevoia şcolii de a oferi o bază materială 

corespunzătoare şi nevoia elevilor de a beneficia de o 

pregătire de specialitate conform standardelor, ceea ce 

duce la creşterea gradului de implicare a agenţilor locali 

în parteneriate cu şcoala noastră. 

4.  Cum veţi implica oamenii din comunitate?  

În primul rând vor fi implicaţi elevii şcolii de la 

profilul de construcţii, vor fi implicate echipe de finisaje 

interioare, electricieni, tâmplari, de asemenea firmele de 

construcţii şi cele care comercializează produse de 

industrie uşoară vor fi solicitate să furnizeze materialele 

necesare.  

 Ne dorim ca elevii noştri, ca membri ai 

comunităţii, să poată influenţa pe mai departe dezvoltarea 

economică a zonei prin manifestarea competenţelor 

dobândite în acest atelier. De asemenea, am dori 

ARTIZAN ÎN MARAMUREŞ 
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continuarea unor tradiţii populare prin învăţarea tehnicilor 

manuale de coasere şi ţesere, care duc la creşterea 

prestigiului zonei şi din punct de vedere turistic.     

5. La ce rezultate vă aşteptaţi?   

Aşteptările pe termen scurt sunt legate de 

finalizarea atelierului în termenul propus, ne dorim să nu 

întâmpinăm piedici pe parcurs, ne aşteptăm ca oamenii 

implicaţi în proiect să îşi respecte angajamentele în 

termenii stabiliţi. Pe termen lung, însă, ne aşteptăm ca 

nivelul de pregătire al beneficiarilor direcţi să crească, 

aceştia să îşi poată dovedi experienţa la utilajele speciale 

din fabricile şi atelierele locale în momentul angajării, 

păstrându-se astfel forţa de muncă ce este calificată în 

acest domeniu pe plan local, ne aşteptăm să crească şi 

prestigiul şcolii mulţumită calităţii actului educaţional 

susţinut de acest atelier modern realizat după ultimele 

standarde. 

 6. Ce sugestii şi sfaturi aveţi pentru cei care vor să se  

înscrie pe viitor în competiţie?  

Să se implice cu tot profesionalismul şi cu 

încrederea că, un Andrei din echipa de proiecte din Ţara 

lui Andrei o să le ofere o şansa corectă de a concura cu 

celelalte proiecte, iar în cazul în care vor câştiga, vor avea 

parte de tot sprijinul necesar realizării proiectului propus. 

Să se înscrie în acest tip de competiţii, să 

participle  cât mai des şi să fie activi. Să profite de orice 

şansă, chiar dacă la început fără sorţi de izbândă, prin 

perseverenţă, tenacitate şi seriozitate soarele va răsări şi 

pe strada lor. Excelentă iniţiativa Idei din ţara lui Andrei! 

Este nevoie de cât mai multe competiţii care să îi 

încurajeze pe tineri să se implice. Am depus proiectul, am 

participat la competiţie şi am câştigat, dar cu siguranţă ne-

am înscrie în concursurile celor din Ţara lui Andrei ori de 

câte ori am avea ocazia, pentru că a meritat. 

Cu această ocazie dorim să mulţumim echipei de 

proiecte din Ţara lui Andrei pentru şansa pe care ne-au 

acordat-o, aceea de a finanţa proiecte care să aducă un 

plus de pregătire pentru meseriaşii din şcolile 

profesionale, pentru promptitudinea cu care ne-au răspuns 

la solicitări şi pentru colaborarea de pe toată durata 

proiectului. Felicitări pentru tot! 

Mulţumim pentru profesionalismul şi 

promtitudinea celor din Ţara lui Andrei. 

Prof. Mihaela Ona 

Echipa de proiect: prof. Maria Tomoiagă 

  Director Prof. Adriana Vescan 

  Iniţiator proiect Mihaela Ona 

  Prof. Liliana Tomoiagă 

  Prof. Doiniţa Trifoi 

  Prof. Mirela Hriţu 

            Director adj. Prof. Maria Turda 
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EXCURSIE:  
AUSTRIA– CEHIA– UNGARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De 

curând  ne-am întors dintr-un circuit în care am avut 

ocazia să vedem mai multe oraşe minunate: Viena, 

Praga, Bratislava, Cutnahora şi Budapesta.  

Nerăbdători de ceea ce ne aşteaptă eu împreună 

cu colegii mei şi doamna profesoară Vraja Crina ne-am 

îmbarcat în autocar şi am aşteaptă nerăbdători să 

ajungem la prima locaţie...Viena. Din Sighet am plecat 

la ora 01:00 şi am 

ajuns în Viena la 

ora 10 dimineaţa, 

prima noapte ne-

am petrecut-o în 

autocar. Odată 

ajunşi acolo, 

împreună cu 

ghidul am început turul pietonal. La prima vedere oraşul 

pur şi simplu ne-a faşcinat prin curăţenie şi clădirile care 

aveau un farmec aparte. 

În turul nostru pietonal am vizitat Parlamentul  

(o clădire superbă cu o fântână în faţă), Palatul Hofburg 

reşedinţa de iarnă a familiei monarhice, statuia prinţesei 

Sissi, Piaţa Maria Tereza, Primaria. După ce am 

terminat de vizitat obiectivele turistice am mâncat şi 

apoi am mers la cumpărături. La ora 3 ne-am întâlnit cu 

ghidul şi am plecat 

către o nouă 

destinaţie...Praga. Cu 

siguranţă mă voi 

întoarce în Viena 

despre care am numai 

cuvinte de laudă, este 

un oraş care merită 

vizitat. 

Praga: Totul la 

superlativ! Oraşul, atmosfera, peisajele, locuitorii! La 

Praga am ajuns târziu şi ne-am cazat la un hotel foarte 

aproape de centru. Dimineaţa am luat micul-dejun şi am 

plecat să descoperim „oraşul de aur”. Am plecat 

dimineaţa şi ne-am întors seara foarte obosiţi. Am 

vizitat castelul din Praga, Catedrala Sf. Vitus, casă care 

dansează, ceasul astronomic şi podul Carol.  

Din Praga am plecat 

către Cutnahora unde 

am vizitat celebra 

biserică din oase. Din 

Cutnahora am plecat 

spre Bratislava, dar nu 

am vizitat nimic, din 

păcate am fost doar în 

trecere.  

 În Budapesta am făcut un tur pietonal nocturn şi 

am văzut statuia lui Matei Corvin şi Podul cu lanţuri. 

Din Budapesta am plecat către destinaţia finală... 

Sighetu Marmaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amina 

Ţifrac, 

X E 
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                A                 

            1                     

        2                         

          3                       

    4                             

              5                   

          6                       

      7                           

            8                     

              9                   

          10                       

            11                     

      12                           

      13                           

        14                         

    15                             

              16                   

                B                 

 NAŞTEREA DOMNULUI 
ARITMOGRIF 

 
Răspunzând la întrebări, vei afla ( în coloana A- B) care este denumirea creştină pentru 

sărbătoarea „Crăciun”. 

1.  Se sărbătoreşte de Sfântul Vasile cel Mare.  

2. I se spunea lui Iisus, după locul în care s-a 

stabilit Sfânta Familie, la întoarcerea din Egipt.  

3. Numele pe care îl Primeşte la naştere Copilul 

Sfânt.  

4. Altă denumire pentru Biblie; Sfânta…  

5. Ţara în care fuge Familia Sfântă când copilul 

este în pericol.  

6. Destinaţia în care călătorea Sfânta Fecioară cu 

Iosif, însărcinată fiind.  

7. Localitatea naşterii lui Iisus.  

8. Numele Fecioarei care a fost aleasă să îl poarte 

în sân pe Dumnezeu Fiul.  

9. Neamul din care face parte Iosif.  

10. Numele împăratului prigonitor al Copilului.  

11. Cum este bradul, de Crăciun?  

12. Se cântă de Crăciun. 

13. Cum se numeşte fenomenul prin care 

Dumnezeu ia chip de om?  

14. Locul în care Copilul este pus după naştere.  

15. Copiii îl aşteaptă de ajun pe Moş…   

16. Cum se numea moaşa care a ajutat la naşterea 

Pruncului Minunat?  

Prof. Trifoi Doiniţa-Rodica 

 

 
(Răspunsuri 1. Anul Nou, 2. Nazarineanul, 3. Iisus, 4. Scriptură, 5. Egipt, 6. 

Ierusalim, 7. Betleem, 8. Maria, 9. David, 10. Irod, 11. Împodobit, 12. 

Colinde, 13. Întrupare, 14. Iesle, 15. Crăciun, 16. Ioana) 

 

 



28 

 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 Paşi în 2 

Participarea mea la Proiectul Erasmus 

Plus, Learning agreement  for VET mobility, 

"Internaționalizare  în alimentație publică și mecanică 

prin formare la agenți economici din Europa" a fost o 

experiență unică din care am avut de învățat atât eu, cât 

și colegii mei. 

Am aflat despre acest proiect încă de anul trecut, 

când d-na dirigintă, profesoara Meseșan Marcela, ne-a 

vorbit despre el. Nu auzisem niciodată de Erasmus Plus, 

deși știam că în școala noastră s-au derulat numeroase 

proiecte în care au fost implicați elevi din liceu. 

Prezentarea activităților din proiect mi s-a părut 

interesantă așa că în acest an școlar m-am înscris și am 

participat la procesul de selecție, rezultatul obținut 

plasându-mă pe lista celor admiși, alături de încă 14 

elevi din clasele a XII-a E și a XII-a F. A urmat 

derularea procedurilor de deplasare urmate, bine-nțeles, 

de pregătirea bagajului și, în final, de plecarea noastră 

tocmai în nordul Germaniei, în orașul Oldenburg. 

Deplasarea s-a făcut prin intermediul mai multor 

mijloace de transport. Din Sighetu Marmației, de la 

Liceul Tehnologic Marmația unde ne-am întâlnit cu toții 

pentru ultimele informări și pentru reluarea 

instructajului, am plecat până în Budapesta cu un 

microbus, iar din Budapesta până în Bremen am zburat 

cu avionul, făcând o scurtă escală în Frankfurt. În 

Bremen am fost așteptați de un reprezentant al 

organizației unde urma să ne efectuăm activitățile 

regăsite în proiect, la locul de cazare (un hostel pentru 

tineret - Jugendherberge) ajungând folosind tramvaiul, 

trenul și autobusul. Nu țin minte să fi circulat cu atâtea 

mijloace de transport într-un timp atât de scurt, dar 

emoțiile și curiozitatea m-au împiedicat să simt 

oboseala. 

Organizația la care ne-am desfășurat activitățile 

se numește BBF Sustain (beratung – consultanță, 

bildung – formare, forschung – cercetare), aceasta având 

în derulare mai multe proiecte, multe dintre ele axate pe 

educație și cercetare, precum: "Go 2 Europe", "Stagiar 

internațional", "Abilități de tranziție energetică" etc., 

despre care puteți să aflați mai multe accesând site-ul lor 

www.bbf-sustain.de. Oamenii de acolo ne-au primit cu 

brațele deschise, acordându-ne o atenție deosebită și un 

real sprijin pe parcursul celor 2 săptămâni în care am 

avut ocazia să văd o altfel de lume, o altfel de civilizație 

și o nouă perspectivă. Am fost conduși într-o sală, care 

Foto 1 - "Reactor" bio 

 

avea să devină pentru noi spațiul de întâlnire cu 

responsabilii de grup atât dimineața, când ni se 

comunica programul sau alte aspecte ce țineau de 

activitatea noastră, cât și pe parcursul zilei sau la finalul 

activităților zilnice pentru a discuta, pentru a schimba 

opinii sau pentru a face analiza muncii desfășurate de 

noi în ziua respectivă. D-l Yașar Balkanci, manager al 

unui proiect aflat în derulare, ne-a făcut o scurtă 

descriere a organizației, ne-a vorbit despre activitățile în 

care vom fi implicați și ne-a prezentat coordonatorii, 

după care ne-a invitat să facem un tur al organizației, 

intrând astfel în contact cu atelierele în care urma să ne 

îndeplinim sarcinile de lucru. 

Am fost împărțiți în 3 grupe a câte 5 elevi, 

fiecare grupă urmând a derula activități experimentale în 

cadrul a 3 proiecte, care au vizat utilizarea energiilor 

neconvenționale, după cum urmează: Proiectul 

Biomeiler – "Reactorul" bio (responsabil d-l Heiner 

Folkerts), Proiectul Geodageodätische kuppel – Domul 

geodezic (responsabil d-l Nils Timme) și Proiectul 

Windroad - Turbina eoliană (responsabil d-l Kurt 

Lehmann). Grupele nu ne-au fost impuse, noi (elevii) 

fiind cei care ne-am organizat și, la cererea 

coordonatorilor noștri, ne-am ales și "șeful" de echipă. 

Fiecare grupă în parte a participat, prin rotație, la 

construirea "centralelor" de producere a energiei 

folosind biomasa, energia solară și energia eoliană. 

 În cadrul Proiectului Biomeiler au fost construite 

"reactoare", producătoare de energie termică (apă caldă) 

pe baza a trei tipuri de compost (gunoi de grajd de la cai, 

deșeuri organice din alimente vegetale, frunze, tulpini de 

la porumb) scopul fiind de a afla care dintre ele au 

eficiența cea mai mare. "Reactoarele" au fost construite 

EDUCAȚIA PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR ERASMUS PLUS 

http://www.bbf-sustain.de
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din plasă de sârmă, sub forma unui cilindru în interiorul 

căruia a fost introdus compostul, între stratele de 

compost fiind puse țevi pentru circulația apei (Foto 1) 

 Pentru realizarea Domurilor geodezice, am avut 

la dispoziție schițe, fiecare grupă construind câte un 

dom, ușor diferit de la o echipă la alta. La început am 

construit scheletul domului începând cu baza, după ce în 

prealabil am tăiat la dimensiune bucățile de lemn, pe 

care le-am prins cu holșuruburi. La final am acoperit 

domul cu folie de plastic astfel încât să se producă 

efectul de seră pe baza energiei solare (Foto 2)           

 Foto 2 – Dom geodezic 

  Al treilea proiect a vizat producerea de energie 

electrică pe baza energiei eoliene. În acest sens, fiecare 

echipă a construit câte o turbină eoliană din materiale 

diferite (PVC, tablă). La fel ca și în cazul anterior, ne-

am folosit de schițe pentru realizarea turbinelor. Am 

trasat și am decupat paletele, acestea având forme 

variate, le-am montat pe axul turbinei, după care am 

atașat un dinam și un bec (Foto 3). Au urmat 

experimentele atât afară (atunci când vremea a fost de 

partea noastră), cât și în atelier (atunci când condițiile 

meteo nu au fost prielnice, fiind generat un vânt 

artificial cu ajutorul unei suflante de dimensiuni mai 

mari). Becul s-a aprins, deci Evrika! 

Pe parcursul celor 2 săptămâni am avut ocazia 

să vizităm și două unități economice de profil: Firma 

Benken și Firma Friebe Gerdes. La prima dintre ele este 

realizată o gamă variată de piese prin diferite procedee 

precum îndoire, sudare, sablare, acoperire cu pulberi în 

câmp electrostatic, inclusiv prin prelucrare cu laser pe 

mașini cu comandă numerică asistată, produsele fiind de 

înaltă calitate, rezistente la coroziune, intemperii, 

radiații UV și căldură. În cea dea doua firmă, se produc 

piese atât în serie, cât și unicat (piese pentru mașini de 

epocă, camioane, utilaje agricole etc.), materialele fiind 

diversificate (oțel, neferoase, chiar și plastic). 

Prelucrarea de precizie se realizează prin ștanțare, 

îndoire, presare, sudare, dar și folosind mașini cu 

comandă numerică de debitat cu plasmă, prin strunjire și 

frezare. 

Ce-aș mai putea să spun? Am lucrat, am învățat, 

ne-am mai și distrat și am simțit pe propria noastră piele 

că "răceala nemțească" de care se tot vorbește e doar un 

mit, căldura sufletească de care am avut parte ștergând 

orice urmă de îndoială în această privință. 

Doresc, pe această cale, să mulțumesc tuturor 

persoanelor care s-au implicat în acest proiect și ne-au 

oferit posibilitatea, mie și colegilor mei, să avem parte 

de o experiență unică pe care, cu siguranță, n-o vom uita 

niciodată.  

 

Elev: Bălin Cosmin Petrică 

Clasa a XII-a E 

Prof. Coordonator: Filimon Gabriela 

 

 

 

 

Foto 3 – Turbină eoliană 
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 Proiect pentru Ucraina: Un copil, o carte, un 

suflet - români pentru români 

Liceul Tehnologic ”Marmația” a desfășurat 

proiectul "Un copil, o carte, un suflet - români pentru 

români" în martie 2017. Toți cei care au dorit au putut 

dona o carte pentru elevii din Ucraina. Proiectul 

coordonat de profesoara Ileana Nemeș Pop s-a bucurat 

de succes în rândul elevilor și al cadrelor didactice de la 

Liceul Tehnologic ”Marmația”. ”Am știut că elevii și 

cadrele didactice vor dărui cu mare drag pentru colegii 

lor din Ucraina. Noi avem și procesul verbal prin care 

am donat cele 250 de titluri. Au fost și părinți care au 

venit să doneze cărți în limba română pentru copiii din 

Ucraina. Fiind mai mulți, am reușit să strângem multe 

cărți. Cărți din toate domeniile”, spune Adriana Vescan, 

directorul Liceului Tehnologic ”Marmația”. 

 Proiectul s-a derulat pe parcursul a două 

săptămâni. La acest proiect au luat parte mai multe 

instituții de învățământ din Sighet, dar și multe persoane 

fizice. Cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic 

„Marmația” au reușit să adune un număr de 250 de 

titluri pentru colegii lor din Ucraina. Doamna director a 

unității de învățământ, Vescan Adriana, inițiator al 

proiectului la nivelul Liceului, a punctat importanța 

majoră a cooperării interetnice: „Este foarte important să 

conștientizăm elevii în ceea ce privește altruismul și 

cooperarea culturală. În speranța unei permanente 

colaborări, cu Ucraina, vom continua asfel de proiecte”, 

a declarat Vescan Adriana pentru Sighet 247. 

 

* 

 Liceul Tehnologic Marmaţia a iniţiat și coordonat, 

în parteneriat cu Muzeul Maramureşean – Sighetu 

Marmaţiei, proiectul educaţional „Culorile primăverii”, 

ediţia I. Prin acest proiect, se dorește stimularea 

creativităţii și originalităţii elevilor, dar şi înţelegerea 

semnificaţiei istorice a zilei de 1 Martie. 

 Doamna muzeograf Barz Mirela, parteneră în 

proiect, a făcut o incursiune în timp, făcând o legătură 

între semnificaţia acestei zile și cu „starea de bine”, şi a 

fixat unele concepte precum „norocul” , „istoria”, 

„copiii”, „familia” sau „iubirea”.  

 Doamna director Vescan Adriana a provocat 

elevii la discuţii, făcându-se o analiză critică a 

aspectelor cromatice ale zilei de 1 Martie în special şi 

ale primăverii, în general. Mai mult, în cadrul activităţii 

a avut loc o expoziţie de materiale tematice, dar și 

prezentarea unor eseuri, prin care s-a evidențiat impactul 

pozitiv al primăverii, asupra individului și asupra 

mediului înconjurător. 

 * 

 Din respect pentru etniile minoritare din Sighet, 

elevi de la Liceul Tehnologic ”Marmația”au sărbătorit 

azi, 24 noiembrie 2016, în avans, Ziua națională a 

României, alături de colegii lor maghiari și ucraineni. 

Evenimentul a fost organizat pe trei componente: una 

științifică, una gastronomică și o alta artistică. 

 Manifestarea a debutat cu câteva expuneri despre 

semnificația zilei de 1 Decembrie. În altă sală de clasă, 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA ŞI CÂTEVA DIN  
NOILE SALE PROIECTE 
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grupuri de elevi costumați în straie tradiționale 

maramureșene, maghiare și ucrainene au susținut un 

recital de cântece patriotice. 

 ”Vreau să transmit felicitări și să mulțumesc 

tuturor pentru modul în care au simțit să puncteze acest 

eveniment, chiar dacă este puțin în avans, și sper să 

continue această activitate, noi avem o tradiție în acest 

sens în spate, și le mulțumesc profesorilor că nu lasă să 

dispară această pasiune pentru interetnicitate”, a arătat 

Adriana Vescan, directorul Liceului Tehnologic 

”Marmația”. 

 ”Eu aș mulțumi acestor elevi minunați, fără de care 

noi nu am reuși să facem nimic, iar intențiile noastre ar 

rămâne doar la nivel de idei, și nu am putea să 

materializăm absolut nimic fără ei”, a spus, la rândul său, 

Natașa Docineți, profesoară de religie.  

 Elevii susțin alături de cadrele didactice ideea de 

respect și toleranță pentru celelalte etnii și cunosc valorile 

multiculturale ale Sighetului. ”Este o sărbătoare care ne 

ajută să ne amintim să fim români și să ne valorificăm 

tradițiile noastre ca români și ca orice altă etnie. Eu cred 

că este o activitate foarte importantă ce facem azi și să ne 

păstrăm obiceiurile vii de acum încolo”, spune doamna 

prof.de istorie Răileanu Mariana.  

 Elevii liceului s-au implicat și în realizarea unei 

expoziții de afișe dedicate sărbătorii naționale.”Noi avem 

și un concurs de afișe, pe tematică de istorie națională, și 

suntem foarte mulțumiți că mulți dintre elevii noștri au 

răspuns pozitiv acestui îndemn al nostru și acesta e 

rezultatul muncii lor”, a declarat consilierul educativ 

Mariana Răileanu. 

 Caracterul multicultural al evenimentului a fost 

evidențiat și de componenta gastronomică, realizată tot de 

elevii liceului. Deserturi făcute după rețete tradiționale 

românești, ucrainene sau maghiare au făcut deliciul 

participanților.  Evenimentul de azi a fost organizat și în 

parteneriat cu Liceul Tehnologic  Ocna Șugatag, dar și cu 

Colegiul Tehnic ”George Barițiu” din Baia Mare.  

 

* 

 Liceul Tehnologic Marmaţia și-a propus să iasă din 

rutina școlară care îi determină pe elevi să fie tot mai 

captivi în telefoane și calculatoare. Prin urmare, cadrele 

didactice alături de două eleve și-au propus să inițieze un 

proiect îndrăzneț prin care încurajează elevii să își dedice 

pauzele jocurilor, însă nu orice fel de jocuri, ci jocurile 

copilăriei, cele prin care ne-am distrat de minune și avem 

amintiri plăcute. După ce s-au echipat adecvat, școlarii au 

sărit coarda și au jucat fotbal sau șotron. Proiectul este 

cunoscut sub numele ”Recreația altfel”. 

 Recreația altfel este un proiect demarat de Liceul 

Tehnologic Marmația cu scopul de a-i obișnui pe elevi să 

își petreacă pauza mare în aer liber și îi încurajează în 

acest fel să facă și sport. Acțiunea a fost apreciată de 

copiii care nu ar mai fi plecat din curtea școlii. 
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   Și Ildiko Bereș, viceprimarul municipiului 

Sighetu Marmației, a fost prezentă în recreația mare în 

curtea liceului și a precizat că și-ar dori ca și la celelalte 

unități de învățământ să fie implementat acest 

proiect: „Cum să nu ne alăturăm când este vorba de copii 

și de școală, într-adevăr ne interesează ceea ce se 

întâmplă în școală mai ales că este vorba despre o 

activitate deosebit de importantă. În recreație copiii o să 

fie cumva supravegheați mai bine, o să se și distreze 

deoarece, după cum am înțeles, și profesorii vor fi printre 

elevi. Sper că în toate școlile o să fie aplicată această 

inițiativă deoarece este important ca în pauză copiii să fie 

cu adulții, să cunoască și o altă calitate a profesorului, nu 

doar cea de cadru didactic care este întotdeauna foarte 

serios, acum o să devină și el copil”, a explicat 

viceprimarul Ildiko Bereș. 

 

* 

 Dacă sunt serioși și frecventează atelierele de 

practică, elevii din cadrul Liceului Tehnologic 

”Marmația” din Sighet au șansa să fie încadrați pe piața 

forței de muncă imediat după absolvirea liceului. Maiștri 

cu experiență și profesori de specialitate îi inițiază în 

meserii precum cea de tâmplar, dulgher, constructor, 

croitor sau chelner. Toate informațiile necesare și 

tehnicile de predare sunt asimilate în cursul atelierelor de 

lucru.  Elevii pot opta de la începutul clasei a IX-a pentru 

profilul tehnic sau pentru cel de servicii. În cadrul 

acestora pot alege să participe la ateliere de genul turism 

și alimentație, economic, pe parte de mecanică, electrică, 

construcții și croitorie. 

 ”Elevii învață abecedarul croitoriei. De la cusături 

manuale, trecem la cusături mecanice, facem și panglici 

pentru clasele terminale, toate sunt creațiile 

elevilor.  Avem și angajate deja care lucrează la societăți 

comerciale. Îți trebuie multă răbdare să lucrezi cu elevii, 

dar îmi place foarte mult. Și eu am început tot cu o 

școală profesională, sper să reușesc să transmit și fetelor 

această pasiune. Avem mașină de surfilat, de cusut, 

mașini portabile, care sunt o nouă achiziție. Le predăm și 

tipare, tehnici de croitorie, avem și planșe de lucru. 

Avem și elevi care sunt foarte talentați la desen”, spune 

Ioana Pop Coman, maistru croitor.  ”Poartă metrul la gât, 

la fel cum medicii poartă stetoscopul. Și sunt mândre de 

ceea ce fac”. ”Îmi place aici mult, dacă la anul termin 

liceul, mă angajez undeva. Îmi place să cos, să descos și 

cu mâna și la mașină”, spune o elevă. 

 La atelierul de desen tehnic și proiectare, băieții 

stau concentrați în bănci. Visează să fie ingineri și să 

construiască multe case”. În cadrul laboratorul de desen 

tehnic și proiectare, facem machete realizate în timpul 

practicii pentru a se acomoda cu elementele de 

construcții, machete de case realizate din polistiren, toate 

în viziunea lor”, spune profesorul Raul Berci.    

 ”Am ales acest profil pentru că îmi doresc să devin 

inginer constructor, să realizeaz proiecte de case, îmi 

sunt foarte utile aceste ateliere, fac practică și în afara 

școlii, pe timp de vară”, spune un elev.  

 La profilul alimentație publică și turism se fac 

multe activități care-i pregătesc pe elevi pentru a munci 

într-un restaurant sau o unitate turistică. ”Cu elevii de la 

alimentație și turism avem activități simulate de servire a 

clienților, pentru preparate de mic dejun, cină și prânz. 

Dezvoltăm și învățăm tehnici de preluare a inventarului 

de servire din secțiile de lucru, transportul obiectelor de 

inventar la consumatori, activități simulate în laborator. 

Elevii deprind tehnici de debarasare. Învață să consulte 

consumatorii în vederea completării produselor la masa 

clienților și desfășoară activități ce presupun întocmirea 

documentelor de încasare a contravalorii produselor și 

serviciilor prestate”, spune Dănuț Tămaș, profesor de 

specialitate.    

  ”Am ales acest profil deoarece consider că în 

timpul stagiilor de practică învăț foarte multe lucuri care-
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mi vor fi de folos în viitor, după ce termin voi primi o 

diplomă și voi putea să mă angajez. Aș dori să fiu 

ospătar”, spune o tânără.    

 Clasele de profesională se bucură de o bursă cu 

condiția ca elevii să frecventeze școala și stagiile de 

pregătire practică. La finalul anilor de stagiu, elevii vor 

obține un atestat de calificare profesională. Profesorii îi 

lansează pe piața muncii, sunt elevi care lucrează deja în 

Cluj, în Baia Mare, în Sighet, pornind de la stagiile de 

pregătire practică inițiate de cadrele didactice ale liceului. 

Majoritatea efectuează stagii de practică la societăți 

comerciale din localitate (director prof. Vescan Adriana). 

 

* 

 Liceul Tehnologic Marmația – a acționat și în sfera 

proiectelor Erasmus +, domnul Mih Vasile implicându-se 

activ în elaborarea și derularea acestora. Totodată, 

conducerea liceului (director Vescan Adriana Ioana și 

director adj. Turda Maria) au participat activ la 

coordonarea activităților aferente proiectelor.  

 În acest context, grupe consistente de elevi și 

profesori au efectuat stagii de pregătire practică în 

Germania și în Anglia, cu scopul aprofundării noțiunilor 

teoretice și practice aferente profilului tehnic și servicii. 

Prof. Vescan Adriana  

 

* 

 În data de 5 mai 2017, Liceul Tehnologic Marmația 

a găzduit tradiționala ceremonie a panglicilor, ceremonie 

în cadrul căreia elevii de clasa a XI-a oferă colegilor 

seniori de clasa a XII-a, panglica, simbol al apropierii de 

finalul unui ciclu de învățământ. Activitatea a început la 

ora 12 cu un discurs al doamnei director Vescan Adriana 

Ioana şi a doamnei director adjunct Turda Maria. După 

discursul doamnelor director, ceremonia propriu-zisă de 

oferire a panglicilor a fost prefațată de un mic moment 

artistic susținut de clasa a IX-a D sub coordonarea 

doamnei profesor Bene Adriana.  

În sunet de Gaudeamus și miros de flori, 

panglicile au fost date după cum urmează: clasa a IX-a A, 

dirigintă Ioodi Onița Alina – clasa a XII-a A, diriginte 

David Vasile, clasa a X-a B, dirigintă Stan Pălăguță – 

clasa a XII-a B, diriginte Csatari Vasile, clasa a XI-a C, 

dirigintă Răileanu Mariana - clasa a XII-a C, dirigintă 

Negrea Ioana, clasa a X-a C, dirigintă Trifoi Doinița – 

clasa a XII-a E dirigintă Meseșan Marcela, clasa a XI-a E, 

dirigintă Filimon Gabriela - Clasa a XII-a H, dirigintă 

Mintău Claudia, clasa a XI-a D, diriginte Pop Daniel – 

clasa a XII-a I, dirigintă Iurasciuc Silvia, Clasa a XI-a F, 

diriginte Tînîaș Adrian – clasa a XII-a J, diriginte Vraja-

Lokoș Danuț, clasa a XI-a H, dirigintă Mureșan Aneta – 

clasa a XII-a M, dirigintă Tomoiagă Maria, clasa a X-a G, 

dirigintă Bilcec Maria – clasa a XII-a L diriginte Tămaș 

Dănuț, clasa a XI-a G dirigintă Zselensky Tamara – clasa 

a XII-a K, dirigintă Vraja Crina. Ceremonia s-a încheiat 

cu poza oficială de grup a fiecărei clase și tradiționala 

socializare. 

Prof. Vescan Adriana  

Prof. Răileanu Mariana 
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  LICEUL TEHNOLOGIC  

         MARMAȚIA LA MOSCOVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom-

nişoara  Curileac Violeta Constantina, elevă în 

clasa a XI-a H, la Liceul Tehnologic Marmaţia,  în 

anul şcolar 2015-2016 a obţinut premiul II la nivel 

naţional, calificându-se astfel la faza inter-

naţională, în cadrul Olimpiadei de Limba Rusă, 

care urmează să se desfăşoare în perioda 20-26 

noiembrie 2016, la Institutul Lingvistic Inter-

naţional A.S. Puşkin, din Moscova.  

Domnul profesor Semeniuc Marius coor-

donează munca acestei eleve încă din clasa a IX-a, 

ba mai mult o va însoţi la Moscova, mizând pe un 

rezultat cel puţin asemănător celui obţinut la nivel 

naţional.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. 

Se-

meniuc Mari-

us 

Organizare şi desfăşurare a exa-

menului de certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, 

filiera tehnologică, nivel 4 

Sesiunea 2017 

 

Înscrierea candidaţilor  

 

 (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, 

profesorii diriginți ai claselor terminale ale ciclului 

superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu 

elevii din ultimul an de liceu, care cuprind 

următoarele date: numele și prenumele elevilor, 

clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, 

tema proiectului elaborat și semnăturile elevilor. 

 (2) Vor fi incluse în tabelul de înscriere doar nu-

mele elevilor care au depus cerere de elaborare a 

proiectului, au optat pentru una din temele pro-

puse, au participat la minimum 5 întâlniri de moni-

torizare cu îndrumătorul de proiect și au finalizat 

elaborarea proiectului ales. 

(3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, 

însoțite de cererile de înscriere la examenul de cer-

tificare, în perioada prevăzută în graficul exa-

menului de certificare, la secretariatul unității de 

învățământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-

șef al unității de învățământ întocmește lista provi-

zorie cu elevii înscriși pentru susținerea exa-

menului de certificare, pe domenii și calificări 

profesionale. 

(4) Înscrierea candidaților se realizează pe baza 

tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile 

alin. (1) și a următoarelor documente: 

 a) cerere de înscriere; 

 b) certificat de naștere - în copie certificată ca fi-

ind conformă cu originalul; 

 c) certificat de căsătorie - în copie certificată ca 

fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);  

d) actul de identitate (pentru conformitate) - în 

copie certificată ca fiind conformă cu originalul; 
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 e) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat 

la cunoștință şi că va respecta normele de protecţia 

muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de 

utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata des-

fășurării probelor de examen. 

 

 Desfășurarea examenului 

 - Examenul de certificare a absolvenților 

învățământului liceal, filiera tehnologică, constă 

într-o probă practică - realizarea unui proiect pe 

durata ultimului semestru de pregătire - și o probă 

orală - prezentarea și susţinerea proiectului.  

   (1) Proba practică constă în realizarea unui 

proiect care are ca scop evidenţierea activităţii 

specifice, în funcţie de tema proiectului, a 

unităţilor de competenţe tehnice generale, a 

unităţilor de competenţe tehnice specializate și a 

celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în 

situaţia de examen de certificare, a dobândirii 

calificării respective. Prin executarea de către can-

didat a proiectului cu durata de un semestru, pe 

parcursul perioadei sale de formare, și prin susţi-

nerea orală a proiectului în situaţia de examen sunt 

vizate competenţe specifice calificării, conform 

standardului de pregătire profesională.  

    (2) Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un 

produs, un film didactic, un portofoliu ilustrativ 

etc., referitor la tema abordată.  

   (3) Proba orală, de susţinere a proiectului, es-

te parte componentă a examenului de certificare și 

are scopul demonstrării de către candidat, în situ-

ația de examen, cu ajutorul unor competenţe-cheie, 

prevăzute în standardul de pregătire profesională 

(de exemplu, comunicarea orală), într-un mod inte-

grat, a conţinutului proiectului. 

(4) În vederea asigurării desfășurării activităţilor 

de proiect și a tehnoredactării de către fiecare can-

didat a părţii scrise a proiectului, conducerea cen-

trului de examen și comisia metodică de speciali-

tate vor alcătui, de comun acord cu îndrumătorul 

de proiect, un grafic de acces în laboratoarele de 

informatică sau laboratoarele/atelierele de speciali-

tate din unitatea de învăţământ. 

 (5) Partea scrisă a proiectului, însoţită de Fişa de 

evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, având 

primele 3 părţi completate de îndrumătorul de pro-

iect, se depune la secretariatul centrului de examen 

cu o săptămână înainte de finalizarea cursurilor 

claselor terminale ale liceului tehnologic și 

primeşte un număr de înregistrare. După susţinerea 

orală, proiectul, împreună cu Fișa de evaluare a 

proiectului și a susţinerii orale, completată (părțile 

I-IV), se arhivează de către centrul de examen, 

pentru o perioadă de 3 ani. 

 (6)  Graficul de desfășurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale, sesiunea mai - 

iunie: 

 - Înscrierea candidaţilor: 22 mai - 26 mai 2017  

- Desfăşurarea probelor de examen: 29 mai - 1 

iunie 2017 

 - Afişarea rezultatelor finale: 2 iunie 2017  

 

Prof.ing.ec.TURDA MARIA 

  Director adjunct- Liceul Tehnologic Marmația 
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