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      Viața școlii sub egida lui Blaga 
 
 Domnule profesor, Nicolae Moga, vrem să deschidem paginile revistei “Ani de liceu”  

cu un interviu cu dumneavoastră în calitate de director, revenit după 2 ani și câteva luni, în 
urma unui concurs. Acceptați câteva întrebări? 

 Cu multă plăcere! 
Vă rugăm să exprimați câteva gânduri acum, la început de nou mandat,  în calitate 

de director al Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș. 
Gândurile mele sunt de fapt vechi, aceleași gânduri pe le-am avut și la începutul 

mandatului anterior, cu aproape 9 ani în urmă: să continui munca directorilor anteriori dintre 
care, în primul rând, amintesc pe profesorii Silviu Cărpinișianu, Ioan Țârlea, Titu Bogdan, și 
Ionel Cârcoană, pe care toți cei ce au urmat liceul din Sebeș i-au numit marii directori. 
Asemenea lor, îmi doresc și eu ca munca mea să se caracterizeze prin competență, crearea și 
respectarea valorilor, generozitate, lucru bine făcut la timp și până la capăt, într-un cuvânt 
profesionalism. 
  Puteți fi mai explicit, eventual, să prezentați câteva proiecte? 
 Proiectele mele sunt multe și le-am precizat în oferta managerială. Deoarece am preluat 
funcția de director în mijlocul anului școlar, când obiectivele erau deja fixate și învățământul 
este un sistem în care unul din principiile de bază este continuitatea, nu am intervenit mult în 
politica școlară a acestui an. Fiindcă revista, ca și liceul, este, în primul rând, a elevilor, doresc 
să vă amintesc vouă, elevilor, că a fi elev la Colegiul Național “Lucian Blaga” din Sebeș este o 
mare șansă, dar și o mare obligație. Toți trebuie să știți că nu este suficient să iei o notă bună la 
testele de la clasă sau la cele naționale (evaluări naționale, bacalaureat sau admitere). Este 
important să treci testele cu note bune, dar este cu mult mai important să poți aplica toate 
cunoștințele acumulate, să prezinți o mare disponibilitate pentru nou, să dorești să dobândești 
noi competențe și abilități practice pentru dezvoltare personală, să știi ce poți face cu ceea ce 
știi și să poți face ceea ce îți propui. 
 Părinților elevilor noștri, vreau să le reamintesc o vorbă a regretatului director Titu 
Bogdan. “Să știți că școala nu este a copiilor, ci este a părinților și a dascălilor”, afirmație 
care, chiar dacă contrazice oarecum ceea ce am spus mai înainte, subliniază că succesul copiilor 
dumneavoastră depinde foarte mult de modul în care vă faceți datoria de părinți, de modul în 
care colaborați cu școala, cu diriginții, profesorii și directorii. Vă chem și vă îndemn să vă 
implicați activ în viața școlară a copiilor dumneavoastră, să le înțelegeți nevoile și dificultățile, 
să le fiți alături, iar dacă unele probleme vă depășesc să nu ezitați să ne cereți sprijin. Dorim, 
de asemenea,  să ne căutați și pentru a discuta despre succesele și faptele meritorii, cu care, atât 
dumneavoastră cât și noi ne mândrim, dar și despre faptele grave și uneori rușinoase, pe care 
unii elevii le înfăptuiesc. Numai împreună, unindu-ne eforturile, vom ajunge la rezultatele 
dorite la finele anilor de școală. 

Colegilor le aduc aminte că a fi profesor la Colegiul Național “Lucian Blaga” din Sebeș 
este nu doar o onoare, ci și o mare responsabilitate care presupune obligații ce vin din tradiția 
bogată a liceului, dar și din problemele tot mai multe și diverse ale prezentului. 
 Domnule director, spațiul rezervat acestui interviu este limitat, mai aveți să ne spuneți 
ceva deosebit în încheiere? 
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 Amintesc tuturor că anul următor este un an deosebit în istoria națională, se împlinesc 
100 de ani de la Marea Unire de la 1918. Este un an pe care toți trebuie să-l întâmpinăm și să-l 
tratăm cu respect. Ne obligă la acest lucru evenimentul în sine, dar și alte două fapte importante. 
În primul rând, amintesc că liceul nostru este continuatorul celor două gimnazii - german și 
românesc - care, conform sistemului de învățământ de atunci, reprezentau prima treaptă de 
liceu. Liceul nostru este beneficiarul direct al Marii Uniri, fiindcă în 1919 a luat ființă 
învățământul gimnazial românesc din Sebeș. În al doilea rând, în mai-iunie 2018 se împlinesc 
70 de ani de când prima promoție de absolvenți a liceului a pășit în viață. 
 Cu aceste puține cuvinte vă doresc tuturor, elevi, părinți și cadre didactice, multă 
sănătate, putere de muncă și rezultate cât mai bune! 
 
 

Interviu realizat de: profesor Tereza Cândea și Maria Beldean (elevă în clasa a IX-a B) 
 
 
 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
 

 Pentru anul școlar 2017 – 2018, ne propunem să realizăm următoarele clase: 

 Ciclul gimnazial 

o 2 clase a V-a 

 Ciclul liceal, profil Real 

o 2 clase a IX-a de specializarea Matematică – Informatică 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii Intensiv Germană 

 Ciclul liceal, profil Uman 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie Bilingv Engleză 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe Sociale 
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Moment aniversar… 

Flori pentru Blaga… 

Cu ocazia celei de-a 37-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, membrii trupei 
COLB, coordonați de dna prof. Tereza Cândea, au adus un pios omagiu poetului filosof, acest 
neobosit căutător de mituri care a devenit el însuși un mit. Călauziți de „pașii profetului”, elevii 
Colegiului Național “Lucian Blaga” au recitat cu emoție și căldură poezii din creația blagiană la 
mormântul poetului din Lancrăm, în prezenţa oficialităţilor locale şi participanţilor la festival. 
Fiecare a adus câte o floare pentru a omagia viaţa şi însemnătatea creaţiei marelui poet.  

 
 

 
 
 
 

 
 
                          Valenţele ontologice ale iubirii în lirica blagiană 
 

Motto: „A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi” (Octavian Paler) 

 
Iubirea este sentimentul cel mai copleşitor şi înălţător al fiinţei umane. Este, cred, cea mai 

veche temă literară, înscrisă în forme arhetipale în toate mitologiile lumii. Iubirea este suprema 
lege a Universului, lege misterioasă care guvernează şi orânduieşte totul. Mitul erotic subliniază 
importanţa perechii formate după modelul adamic şi al androginului platonician. 

Erosul are o funcţie hotărâtoare, întrucât constituie un factor de transfigurare a eului, în 
procesul de restaurare a condiţiei adamice. Iubirea, ca factor cosmic, este o idee fundamentală a 
miturilor fecundităţii. Aşa cum apreciază folcloriştii şi istoricii religiilor, într-un text mitic, femeia 
nu înseamnă niciodată „femeia”, ci se referă la principiul cosmologic manifestat de ea. În miturile 
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străvechi, femeia, reprezentată ca o Zeiţă – Mamă, simboliza fertilitatea şi naşterea Cosmosului.1 
Ca Zeiţă a Pământului, din care toate pornesc şi în care toate se întorc, ea are rolul „coincidenţei 
contrariilor”, „al înfrăţirii soarelui cu şarpele, într-o totalizare a cosmosului în jurul principiului 
feminin, având în puterea lui secretele vieţii şi ale morţii”.2 Coincidenţa contrariilor în divinitate 
era o taină, cunoscută adoratorilor Marilor Zeiţe, pe un plan inferior, din preistorie şi până în 
timpurile imediat premergătoare creştinismului.3 

Originea ideii lui Lucian Blaga despre iubire se află în ceea ce a simţit îndrăgostitul din 
anii 1916-1917: mistuirea într-o „imensă flacără”, în „Marele Foc” şi salvarea de melancolie, 
găsirea unui sens al vieţii, în începutul propriu-zis al existenţei despre care vorbeşte un poem 
târziu: „În spaţiu tainic, fără mărturie,/ mă alesei cândva făptură vie./ M-am făurit râzând, cântând, 
părinţii./ Pe cale-n lumea neagră am plecat./ Umblam, vedeam, dar nu mă închegam./ Vedeam, 
umblam, dar încă nu eram./ Prin anul lung, ah, lung, de altădat‘,/ de-abia iubirea m-a întemeiat” 
(Anii vieţii). 

 
Sentimentul erotic este de la început unul 

existenţial şi are, datorită sensibilităţii metafizice a 
poetului, o dimensiune absolută şi o valoare ontologică: 
„Iubind-ne-ncredinţăm că suntem./ Când iubim, oricât 
de-adâncă noapte-ar fi, suntem în zi,/ suntem în tine, 
Elohim” (Psalm). Iubirea este sentiment al integrării în 
fondul absolut al universului. George Gană consideră că 
poezia erotică a lui Lucian Blaga are de la început un 
substrat intelectual, implică o concepţie, câteva mari idei, 
care o aşază în prelungirea lungii linii a platonismului şi 
a poeziei romantice4. 

Pentru Lucian Blaga, iubirea este misterul forţei 
omului în contopirea lui cu Firea: „Nu-mi presimţi văpaia când în braţe/ îmi tremuri ca un picur/ 
de rouă îmbrăţişat/ de raze de lumină? / Nu-mi presimţi iubirea când privesc/ cu patimă prăpastia 
din tine/ şi-ţi zic:/ O, niciodată n-am văzut pe Dumnezeu/ mai mare?” (Nu-mi presimţi?). Iubirea 
derivă din „orbitoarea lumină”cosmogenezică, din „viforul nebun de lumină” al începuturilor şi 
este mărturia evidentă a unui principiu cosmo – ontic, energie ce însufleţeşte lumea în constituirea 
şi devenirea ei perpetuă. Lumina iubirii năvălind în piept îl face pe eul liric blagian părtaş atât la 
un miracol existenţial, cât, mai ales, la un mister cosmic, în vederea eliberării de teluric şi a înălţării 
în transcendent: „Lumina ce-o simt/ năvălindu-mi în piept când te văd/ oare nu e un strop din 
lumina/ creată în ziua dintâi/ din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?” (Lumina). 

Iulian Boldea opinează că Lucian Blaga conferă în poezia sa erosului un sens cosmogonic, 
de întemeiere a lumii, de configurare a cosmosului. Lumina se găseşte în conjuncţie cu iubirea, 
sunt două entităţi ce conduc la crearea armoniei celeste, o armonie în care se regăsesc stările 
afective caracteristice sferei umanului5. Lumina aceasta originară, din ziua Genezei, este o 
metaforă a sensului total. Din ea nu a mai rămas decât „ultimul strop” care se vădeşte în lumina 

                                                             
1 Cf. Mircea Eliade, Mitul reîntregirii, în Drumul spre centru,Bucureşti,  Editura Univers, 1991, p. 22 
2Ibidem, p. 29 
3Ibidem, p. 31 
4Cf. George Gană, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 251 
5Cf. Iulian Boldea, Simbolism, modernism, tradiţionalism, avangardă, Braşov, Editura Aula, 2002, p.137 
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iubirii: iubirea va fi calea esenţială a cunoaşterii. Sentimentul erosului se încarcă în această creaţie 
cu sensuri orfice: lumina, ca şi poezia, este întemeiere, structurare a unor lumi posibile, regăsire a 
ordinii primordiale, a armoniei arhetipale a fiinţei. 

În lirica blagiană, iubirea primeşte fiorul spiritualizării. Iubita este lumină. Ea este menită 
să lumineze noaptea patimilor şi să elibereze sufletul de patima senzaţiei, consumând-o până la 
cenuşă. Arderea şi cenuşa sunt trepte ale 
pasiunii depline, înţelese de poet şi ca 
ipostaze de esenţializare, idealizare, 
sublimare. Alături de lumină intră 
elementele care i se opun: cenuşa, urma 
materială şi amară a supremelor 
combustiuni. Sentimentul plenar al 
combustiei erotice dezvoltă, aşadar, 
motivul cenuşii care apare, mai întâi, ca 
factor purificator într-un incendiu 
demoniac: „Demonul nopţii ţine parcă-n 
mâini pământul/ şi suflă peste el scântei 
ca peste-o iască/ năpraznic să-l aprindă” 
(Noi şi pământul). Iubirea este, deopotrivă, şi ardere mistuitoare până la ultima ipostază, lavă, 
oferind cuplului o perspectivă solvabilă, dincoace de moarte: „Iubeşti-când simţuri se deşteaptă/ 
că-n lume doar inima este,/ că-n drumuri la capăt te-aşteaptă/ nu moartea, ci altă poveste” (Iubire). 
Antinomia umbră / lumină sugerează, pe de o parte învăpăierea erotică, iar pe de alta, necesitatea 
de protejare a acestui sentiment delicat: „Din vinuri născute în zori/ trimite-ţi-aş negrele flori./ Dar 
teamă îmi e că le pui/ la soare-n răscrucea oricui/ Rămâie, ah, toate, în umbră/ Învoaltă minunea 
lor sumbră/ să crească sub stea năzdrăvană/Lumină sunt, inimă, rană” (Încântare) 

Iubirea este contaminare de fiorul cosmic, ardere al cărei termen este topirea în marele tot: 
„ Iubirea ţâşneşte din ţărnă şi face pământului aură,/ s-ajungă-n tării, s-acopere crugul/ noi ardem, 
ah, cu cruzime-n văpăi/ mistuindu-ne unul pe altul” (Cântecul focului). Iubirea suspendă timpul 
devenirii sau dă sentimentul regresiunii spre timpul imobil al paradisului: „Vino să şedem sub 
pom/ Deasupra-i încă veac ceresc./ În vântul adevărului/ în marea umbră-a mărului/ vreau părul 
să ţi-l despletesc/ să fluture ca-n vis/ către hotarul pământesc” (Glas în paradis). Iubirea 
„diafanizează lutul nostru, ridicându-se la condiţia stelei”6 : „Dragă-mi este dragostea/ care face 
stea din stea” (Catrenele dragostei). Iubirea apare ca salvare de contingentul apăsător: „Iubeşti – 
când sub timpuri prin sumbre/ vâltori, unde nu ajung sorii,/ te-avânţi să culegi printre umbre/ 
bălaiul surâs al comorii”(Iubire). 

Poezia de dragoste este o laudă adusă femeii iubite. Ea este „pumn de lumină” (Ardere), 
„trup al luminii” (Oracole). Iubita este văpaie ce incendiază roua prin iarba care trece: „Viori sunt 
femeile/ vibraţii fără cuvânt/ viori aprinse sub arc/ în flăcări şi fum” (Viori aprinse, femeile). 
Făptura ei trăieşte sub semnul „arzătoarei tinereţi”, mereu reluată, este „albă frumuseţe fără 
supunere” (Veghe), perpetuu nouă, ca soarele lui Heraclit: „ Ştiu că iubita mea-i aşa, pe care o 
slăvesc./ Mereu e alta, alta e, tot alta/ ca soarele antic, un rod al fiecărei dimineţi” (În lumea lui 
Heraclit). Femeia este divină şi este arătată ca nimfă (Pan către nimfă) şi zeiţă (Dumbrava roşie), 
„sfântă frământată de voluptatea ascunsă a păcatului” (Lumina raiului), „ strălucitoare, mândră, 

                                                             
6George Gană, op.cit., p.253 
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păgână” (Noapte), ca „fiica pământului râzând în soare şi jucând peste cruci” (Fiica pământului  
joacă). Iubita este misterioasă „Femeie,/ce mare porţi în inimă şi cine eşti?” (Dorul), ermetică „Un 
text şi-o melodie/ e iubita mea/ cuvânt acoperit de cântec,/ cuvânt ce nu-l pot descifra” (Ermetism). 

Lirica blagiană selectează din fiinţa 
iubitei: buzele „ca nişte struguri îngheţaţi” 
(Înfrigurare), ochii, surâsul statornic, semn al 
seninătăţii divine, „braţele de lavă”, trupul 
mlădios, mişcarea lină, melodioasă, elemente 
ale unui portret al femeii-minune a lumii, 
lumină, foc, mister, materie muzicală. Femeia 
nu poate fi individualizată decât în trăsăturile 
ei nesemnificative, făptura ei prelungindu-se 
în cosmos: „Nimic din ale tale nu te 
mărgineşte,/ nici chiar frumuseţea ta ce pare/ 
faţă de lume-o/ dulce limitare./ Privind, fiinţa 
ta se prelungeşte/ până la cea din urmă stea” (Odă către Runa). 

În poezia de dragoste Din părul tău, Iulian Boldea consideră că părul iubitei transformat 
într-un văl ce-ascunde relieful lumii este comparat cu vălul mayei din mitologia hindusă7 : „Şi-
acum, când tu-mi îneci obrajii, ochii/ în părul tău,/ eu ameţit de vălurile-i negre şi bogate,/ visez/ 
că vălul se preface în mister/ tot largul lumii e urzit din părul tău”. Aici, metafora vălului 
transcende realul, figurând limitele impenetrabile ale cunoaşterii, dincolo de care se ascunde 
marele mister al dragostei, devenit creator de lume, căci părul iubitei „preface în mister tot largul 
lumii”. Strigătul fiinţei este de bucurie, de celebrare a iubirii, elogiu adus vrajei erotice care 
cuprinde firea: „şi strig/ şi strig/ şi-ntâia oară simt/ întreaga vrajă, ce-a cuprins-o magul în povestea 
lui”. 

În poezia Izvorul nopţii, lumea izvorăşte din ochii iubitei şi îşi dobândeşte contur prin 
marea de întuneric primordial care învăluie tot pământul, femeia fiind surprinsă în ipostaza 
demiurgică: „ochii tăi, adâncii, sunt izvorul/ din care tainic curge noaptea peste văi/ şi peste munţi 
şi peste şesuri”. Este o poezie de revelaţie a Erosului primordial, înţeles ca trăire existenţială. Ochii 
reprezintă un mijloc de comunicare cu lumea situată dincolo de cunoaşterea logică, poarta prin 
care poate fi învinsă cenzura transcendentă. În această cosmogeneză inedită, „organul vizual care 
deschide întregul spaţiu poetic poate fi ochiul divin al creaţiei. Se ştie că, pentru atlanţi, poporul 
legendar situat de Platon dincolo de strâmtoarea Gibraltar, într-o insulă rămasă de pe vremea unor 
dezastre mai îndepărtate, ochiul semnifica înţelepciunea şi legătura  cu divinitatea. Nu întâmplător 
zeul Odin, conducătorul generaţiei de zei germanici, îşi va jertfi un ochi pentru a dobândi 
înţelegerea supremă asupra lucrurilor”8. 

Sintagma „lumina mea” devine astfel o prelungire a lumii ascunse în lumea banală, o 
proiecţie a sacrului în profan. Poezia este centrată pe imaginea ochilor, ferestre ale interiorităţii, 
simboluri ale cunoaşterii. Imaginea femeii se construieşte ca-ntr-un tablou dionisiac, văzut ca o 
conjugare a forţelor telurice, creând o profundă comunicare cu profunzimile cosmosului: „De prea 
mult aur crapă boabele de grâu./ Ici-colo roşii stropi de mac/ şi-n lan o fată/ cu gene lungi ca 
spicele de orz./ Ea strânge cu privirea snopii de senin ai cerului/ şi cântă” (În lan). Fiinţa feminină 

                                                             
7Cf. Iulian Boldea, op.cit., p.132 
8Hadrian Soare, Gheorghe Soare, Îndrumător pentru manuale alternative, Piteşti, Editura Carminis, p.200 
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este vegetalizată, integrată ritmurilor naturii, într-un decor cromatic bogat, galben, roşu, albastru, 
concordant cu tablourile din pictura flamandă până la abstracţiunile celei moderne. Fata, cu genele 
de culoarea orzului, desprinsă parcă din elementul vegetal, cuprinde cu privirea seninul cerului. 
Prin această imagine particulară a fecundităţii pământului asistăm la alcătuirea unei adevărate 
fenomenologii a peisajului mitic, întors spre vremurile primordiale. Pământul devine spaţiu 
edenic, în care fiinţa umană se dizolvă treptat, integrându-se ritmurilor eterne ale firii: „Eu zac în 
umbra unor maci/ fără dorinţi,fără mustrări, fără căinţi/ şi fără-ndemnuri, numai trup/ şi numai lut./ 
Ea cântă şi eu ascult./ Pe buzele ei calde mi se naşte sufletul” (În lan). Este un sens orfic această 
imagine a sufletului pe buzele calde ale fetei cufundate în lanul de grâu, în viziunea mitică a 
regenerării fiinţei umane prin foc, considerată, în vechile mituri agrare, ca o formă de participare 
la renaşterea Pământului – Mamă. În cultul arhaic al zeităţilor, pământul devine el însuşi o femeie, 
iar starea de seminţe în ordinea cosmică este o stare primordială, originară, în riturile de susţinere 
a fertilităţii pământului, ca principiu al creaţiei universale. Fertilitatea şi naşterea capătă funcţii de 
principii în actul iubirii prin care pământul însuşi, ca în miturile agrare, devine femeie: „Diafane 
seminţe întraripate,/ pe invizibile fire,/ zburau peste noi – din veac în altul purtate” (Văzduhul 
seminţe mişca). 

Focul, ca în doctrinele pythagoricienilor, este în 
toate şi se iscă din toate, ca simbol al iubirii, este un 
factor al totalizării cosmice: „Iubirea ţâşneşte din ţărână 
şi face pământului aură” (Cântecul focului). Existenţa 
întreagă este o ardere ce emană din centrul ei, care este 
focul cosmic, iar Dumnezeu care arde fără a se mistui 
este legea firii şi în fiinţa umană, propriul ei fel de a fi 
ca natură: „Iubeşti – când ulciorul de-aramă/ se umple 
pe rând, de la sine/ aproape, de fiori şi de toamnă,/ de 
foc, de-anotimpul ce vine”(Iubire). 

Erosul are o funcţie totalizatoare a universului 
ca foc în inima universului, prin care toate ard: „Toate 
drumurile duc/ către joia focului/ spre amiaza locului/ 
unde arde patima/ unde cântă lacrima” (Toate drumurile duc). Joia focului este o stihie care face 
din existenţă o supremă ardere în tâlcul orfic al mişcării universului. Focul este mereu începutul,  
focul dintâi, în iubirea ca factor cosmic: „Nu mi-i destul. Şi după oricine/ aş spune: înc-o dată!/ 
Iubire-aş vrea, pierzare, jar/ cum voi simţi odată moartea (Încă o dată). Focul iubirii este însoţit 
de o intenţie de purificare: „Dragoste, împrumută-mi tu uşurinţa/ cu care norii albi umblă-n azur 
printre abisuri/ şi graţia fără fiinţă a verdelui frunzelor” (Psalm dragostei). Însuşi farmecul iubitei 
provine  
dintr-o dualitate antinomică, pe relaţia contemplare – pasionalitate, rai – iad: „Dar oare ar rodi-n 
ogorul meu/ atâta râs făr‘ de căldura răului?/ Şi-ar înflori pe buza ta atâta vrajă,/ de n-ai fi 
frământată,/ Sfânto/ de voluptatea-ascunsă a păcatului? (Lumina raiului). 
 În miturile naturii, în solstiţiul de vară, când totul este senin, cald şi senzual, baza sărbătorii 
tradiţionale este ritul morţii şi al reînvierii naturii, cunoscut în toate culturile folclorice, având ca 
simbol ritual tot focul, în sărbătoarea creştină Focurile Sfântului Ioan. De asemenea, Nopţile de 
Sânzâiene în folclorul românesc, nopţile bachice, de senzualitate şi de iubire, când se culeg ierburi 
magice care pot să conducă faptele după dorinţele oamenilor, acţionându-se prin vrajă asupra 
forţelor ascunse ale naturii au ca simbol focul. La Blaga, focurile de Sânzâiene sunt focurile 
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solstiţiului de vară, aparţinătoare structurilor antropologice ale simbolisticii focului, a căldurii şi a 
arderii, care fac din iubire un principiu cosmic, în devenirea veşnică a naturii, cu învierea ei 
repetată în trecerea timpului: „ Privind la hora flăcării,/ întâmpinăm solstiţiul cald/ ce se revarsă 
peste noi/ de pe tărâmul celălalt”(Solstiţiul grădinilor). 

 În poezia Noi şi pământul există o 
întreagă dialectică privind procesul de 
sublimare a erotismului senzual, printr-o 
ardere care purifică, cenuşa nefiind altceva 
decât o mărturie a supremei combustii 
purificatoare a rugului erotic: „În zori, 
când ziua va aprinde noaptea,/ când 
scrumul nopţii o să piară dus/ de-un vânt 
spre apus/ în zori de zi aş vrea să fim şi noi 
cenuşă/ noi şi pământul”. Mod de integrare 
în natură, iubirea este o salvare de marea 

trecere. Timpul dragostei este „ceasul care nu apune”, cu clipe ce par „ca nişte muguri plini/ din 
care înfloresc aievea veşnicii”. Iubirea suspendă timpul devenirii: „Vino să şedem sub pom/ 
Deasupra-i încă veac ceresc,/ vreau părul să ţi-l despletesc/ să fluture ca-n vis/ către hotarul 
pământesc”(Glas în paradis). 

 Iubirea apare ca o salvare din cotidianul apăsător: „Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre 
vâltori,/ unde nu ajung sorii,/ te-avânţi să culegi umbre/ bălaiul surâs al comorii” (Iubire). 
Cunoaşterea şi iubirea nu sunt două laturi, iar diferenţierea lor este, în cele din urmă, o aparenţă. 
A cunoaşte înseamnă a iubi. A iubi înseamnă a cunoaşte. În poezia Primăvară, Blaga separă 
cunoaşterea şi iubirea pentru a le descifra înţelesul sau,  mai curând, pentru a le încifra sensul în 
sublime definiţii metaforice: „A cunoaşte. A iubi./ Înc-odată, iar şi iară,/ a cunoaşte-nseamnă 
iarnă,/ a iubi e  primăvară”. Mircea Itu9 consideră că iubirea şi cunoaşterea alcătuiesc un tot unitar 
în universul indic. Iubirea semnifică însufleţire, cunoaşterea, răceală meditativă, respectiv 
primăvară şi iarnă. Există un vers în poezia Primăvară ce trimite direct la lumea indică: „de albine 
re-ncarnate”. Teoria reîncarnării este specific indică. Pentru a evidenţia ciclicitatea, Blaga, ca un 
bun cunoscător al teoriei samsara, pe care a apreciat-o adeseori în studiile sale filozofice, separă 
prefixul prin cratimă. Foarte sugestiv, termenul de reîncarnare este asociat tocmai albinelor, unele 
dintre cele mai harnice, active şi muncitoare fiinţe, pentru a accentua ideea de karma de care 
depinde reîncarnarea: „Printre flori şi-n mare iarbă,/ patimă fără păcate/ ne răstoarnă-n infinit/ cu 
rumoare şi ardoare/ de albine re-ncarnate’’(Primăvară) . 

 Funcţia transfiguratoare a erosului apare, plenar exprimată în ultima parte a creaţiei 
blagiene. Erosul se înfăţişează acum ca agent dinamizator, într-o nouă geneză. El nu este numai 
izbucnire a unor energii elementare, comune cu ale întregului univers, ci se arată ca factori de 
recuperare. Prin dragoste, pământul câştigă o puritate de care a fost deposedat. Iubita acţionează, 
ca-ntr-o magie, asupra lui : „sub pasul tău, pe unde treci/ sau stai/ pământul înc-o dată, pentr-o 
clipă,/ cu morţii săi zâmbind, se face străveziu” (A fost cândva pământul străveziu). Prin eros, 
subiectul uman începe o viaţă nouă. Pentru el, iubirea primeşte o funcţie de întemeiere a fiinţei. 
Într-un asemenea tipar mitic este modelată poezia, semnificativ intitulată Începuturi, făcând aluzie 
la timpurile genezei biblice. Însă, duhul ce se purta peste ape, devine iubire:  „Sângele e mare fără 

                                                             
9Cf. Mircea Itu, Indianismul la Blaga, Braşov, Editura Orientul Latin, 1996, p. 255 
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pământ/ Eu fără-nfăţişare/ Tu arătare deasupra,/ Purtată eşti tu peste-ntinderi/ ca duhul cel singur 
deasupra întâielor ape”. 

 
Prin eros, poetul 

descoperă lumea ca aspiraţie 
concretă: „A iubi – aceasta 
vine/ tare de departe-n mine./ 
A iubi – aceasta vine/ tare de 
departe-n tine” (Primăvară). 
Aşadar, dragostea este 
începutul tuturor lucrurilor, 
din dragoste se hrăneşte totul. 
Dragostea coboară cerul pe 

pământ şi înalţă făptura în zonele binefăcătoare ale izvoarelor vieţii. Dragostea este o condiţie a 
existenţei. Dacă mergem până în formele ei cele mai înalte şi pure putem descoperi absolutul şi, 
în acest fel, putem participa la pulsaţiile întregului univers. În viziunea blagiană, erosul devine un 
instrument de cunoaştere, cale de intuire a misterelor lumii. 

 
 
 

                                                                          Prof. Maria Manciulea 
 

                            Locul I la concursul „Laudă semințelor”, secțiunea eseu 
(etapa națională – Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” – ediția 37) 

 
 
 
 

Sub semnul veșniciei 
Motto: “Veșnicia s-a născut la sat”( Lucian Blaga) 

Personalitate emblematică a culturii 
noastre , Lucian Blaga este poetul filozof 
care-și transfigurează în literatură un sistem 
de gândire clar și coerent, deschizând 
literatura română spre universalitate. Blaga 
se definește ca o personalitate de tip 

goethean ale cărui viață și operă sunt 
așezate sub semnul aspirației continue de 
autodepășire și autoperfecționare. Blaga 
constituie un moment de reală cristalizare a 
problematicii și ideaticii goetheene, iar 
aceasta vine pe un fundament concepțional, 
căci expresionismul cu care vine în contact 
tânărul Lucian pe la începutul secolului al 
douăzecilea cobora din Nietzsche până la 
începutul secolului al nouăsprezecelea, 
când se conturează "omul faustic" propus 
de cosmopeea goetheană :"Lucian Blaga, 
prin viziunea faustiană atât de evidentă în 
opera sa, își dovedește obârșia inspirațiilor 
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în filonul de aur care animă operele 
culminante ale literaturii universale." 
(Constantin Noica) 

Publicată în 1965, opera Hronicul și 
cântecul vârstelor se configurează ca o 
autobiografie ce surprinde traseul existențial 
al scriitorului aflat la vârsta maturității, fiind 
o lucrare memorialistică ale cărei trăsături 
definitorii sunt autenticitatea, sinceritatea și 
spontaneitatea, ce dobândește valoarea unui 
document istoric dar și a unui document 
sufletesc, realizat ca o încercare de clarificare 
a sinelui prin recursul la memorie. 
Perspectiva maturului aflat în căutarea 
centrului conferă cărții o dimensiune 
nostalgică, dar și una reflexiva, memoria 
afectivă urmărind fluxul conștiintei ce 
reflectă evenimentele înregistrate de copilul 
aflat la vârstă cunoașterii de sine, dar și la cea 
de inițiere în tainele lumii.   

 În imaginația copilului, 
evenimentele dobândesc proiecție mitică, 
acesta devenind un mic demiurg. În spațiul 
timpului subiectiv al amintirii, cartea 
împletește într-o formulă unică realitatea cu 
imaginația, construind o amplă confesiune a 
maturului care încearcă să-și explice propria 
devenire, opera împletind dimensiunea 
memorialistică cu cea poetică și filozofică, 
fiind proiectată într-un timp arhaic și mitic al 
întoarcerii la primordialite, idee sugerată 
chiar de metafora titlului. Creator al 
universului de așteptare pentru conținutul 
operei, titlul este semnificativ, primul 
termen, "hronic", fiind forma arhaică a 
cuvântului "cronică", marcând valențele 
documentare ale operei care înregistrează 
cursul cronologic al evenimentelor, în timp 
ce termenul "cântec" desemnează metaforic 
viziunea subiectivă asupra lumii. Lucrarea se 
configurează asemeni unor cercuri 
concentrice care marchează îndepărtarea de 
centru, construind o veritabilă geografie 

mitică plasată într-un spațiu arhaic,deorece 
amintirile evocate pun amprenta nostalgiei. 

Scrisă la persoana întâi și având 
structura unei confesiuni autentice, lucrarea 
se structurează în patru părți distincte ce 
desemnează paradigme ale devenirii: 
copilăria timpurie, copilăria, adolescența și 
tinerețea, căci evenimentele evocate se 
opresc în anul 1918, când are loc Adunarea 
de la Alba Iulia ce consfințește Marea Unire. 
Cartea se deschide cu capitolul 9 mai 1895, 
dată ce semnifică ziua nașterii autorului, 
semnalând o structură confesivă ce amintește 
de poezia cu același titlu, metaforizând 
spațiul nașterii și proiectându-l în mit și 
legendă:  

“ Sat al meu, ce porţi în nume 

sunetele lacrimei, 

la chemări adânci de mume 

în cea noapte te-am ales 

ca prag de lume 

şi potecă patimei… “ 

Poezia citată traduce perfect fiorul 
cosmic și propensiunea spre originar, spre 
mit și legendă a poetului expresionist. Chiar 
dacă acesta tinde să proiecteze evenimentele 
relatate într-un timp originar și arhetip, are o 
viziune modernă și un imagism puternic. 
Același fior metafizic este resimțit în 
versurile poeziei Autobiografie, în care 
venirea pe lume a autorului este asociată 
luminii, devenită simbol central cunoașterii și 
motiv recurent. Ideile poetice ale scriitorului 
sunt reflectate prin cuvinte cu valoare 
simbolistică, într-un limbaj accentuat pe 
esență, pe idee și pe reflecția filozofică. 
Ochii, oglindă a sufletului și a universului 
interior, se exprimă nemijlociit, fără ajutorul 
cuvântului perceput doar ca o poartă a ieșirii 
lumii din neființă:   

 

E
D
I
Ț
I
E 

 

A
N
I
V
E
R
S
A
R
Ă 



Ani… de liceu 2016-2017  

11 
 

 "Unde și când m-am ivit în lumină,   
 Nu știu  
 din umbră mă ispitesc singur să cred că 
lumea e   
 O cântare." 

Simbolul luminii, ca emblemă 
absolută a unui univers ce se refuză receptării 
directe, devine astfel motiv emblematic 
pentru întreaga existență creatoare a 
artistului. Din arta și gândirea orientală el 
preia aspirația continuă spre absolut, 
transfigurând orizontul transcendent în 
expresia adâncirii în propriul infinit interior, 
spre spațiul cosmic al dizolvării în lumină.  

Opera se deschide cu o mărturisire 
tulburătoare: "Începuturile mele stau sub 
semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. 
Urmele acelei tăcere inițiale le caut însă în 
zadar în amintire." Tăcerea micuțului Blaga 
devine o coordonată fundamentală a operei 
lirice și se transformă într-un veritabil mit 
personal, lucru reflectat și în poezia 
Autoportret:   

 "În patria sa   

 Zăpada făpturii ține loc de cuvânt." 

Cu un imagism puternic și intuiții 
adânci, Blaga reușește cu excelență să 
materializeze abstractul, transformând un 
concept abstract într-un material concret, fapt 
transfigurat și în poezia Gorunul:   

 “și-n zvonuri dulci   
 îmi pare că stropi de liniște îmi curg prin 
vine, nu de sânge." 

Poezia citată transpune pregnant 
ideea vegetală, sentimentul 
consubstanțialității cu cosmosul și în același 
timp sentimentul dezmărginirii și al 
divorțului sufletesc dintre copil și univers, 
acesta ajungând la vârsta maturității:   

 "ascult cum crește-n trupul tău sicriul,   
 sicriul meu,   
 cu fiecare clipă care trece,   

 gorunule din margine de codru." 
Gorunul sugerează condiția omului în 

univers, viața și moartea cuprinzând 
deopotrivă ființa umană și copacul. 
Atmosfera poetică este dominată de un calm 
resemnat de natura folclorică, amintind de 
atitudinea ciobanului moldovean din balada 

populară Miorița.Această liniște aparentă se 
strecoară insinuant în ființa eului liric, 
motivul liniștii prezent în fiecare secvență 
poetică se constituie ca o anticipare a 
inexorabilului sfârșit,creând senzația de 
dilatare a timpului. În creația blagiană, 
moartea este anticipată prin somn, idee 
transfigurată și în volumul de poezii Marea 
Trecere. Văzută ca o trecere către o lume 
superioară, moartea nu înseamnă sfârșit, ci un 
destin asemănător cu al arborelui sortit 
pieirii, simbol al trecerii clipei ce duce spre 
moarte. 

Absența cuvântului la micuțul Lucian 
se identifică în aceiași termeni magici ca 
fiind o "prelungire a stării embrionare" sau 
ca o "nefirească luciditate cu efecte de 
anulare între mine și cuvânt". Din punct de 
vedere psihologic, tăcerea începuturilor 
definește starea de nedeterminare a sinelui, 
căci copilul Blaga se naște după moartea 
tragică a unei surori: "ultimul copil înainte de 
mine se nume Lelia...mica viață a fost 
curmată într-un accident.Mi se povestea de 
multe ori că Lelia a fost o făptură dulce, 
vioaie nespus și frumușică. Înființarea mea a 
fost o dezamăgire căci cu masca mea 
batranicioasa nu puteam în niciun fel să 
suplinesc râsul unei făpturi de vis."   

Evocarea acestei întâmplări devine 
pretext pentru reconfigurarea universului 

E
D
I
Ț
I
E 

 

A
N
I
V
E
R
S
A
R
Ă 



Ani… de liceu 2016-2017 
 

12 
 

copilăriei, satul și casa natală devenind un 
topos mitic, un spațiu protector și un 
"centrum mundi". Prin termeni ai 
nediferențierii magice și aglomerare de 
detalii semnificative ce îi conferă textului 
autenticitatea unei clișeu fotografic, se 
configurează geografia mitică a satului: 
"Zarea mea spre răsărit era cuprinsă de 
coaste cu viile și cu Râpile Roșii... niște 
formațiuni geologice bizare , cu o arhitectură 
de poveste sau ca o așezare de temple 
egiptene cu columne de eremene și foc." 

În spațiul casei natale, copilul 
sintetizează un întreg univers de povești și 
mituri,locul devenind reprezentativ: "Casa 
părintească din Lancrăm, sat situat între 
orășelul Sebeș-Alba și cetatea Bălgradului, 
era o clădire veche, destul de masivă în 
asemănare cu celelalte case dimprejur." 
Descrierea casei părintești e realizată prin 
tehnica amănuntului semnificativ, căci 
fiecare detaliu e imprimat în sufletul 
copilului: "către uliță, de o parte și de alta a 
ogrăzii, erau două grădinițe împrejmuite cu 
stâlpi de zid și de garal, una de flori, cealaltă 
mai mică și chiar în fața casei cu straturi 
sterpe." 

Un element aparte al acestui decor îl 
constituie castanul, care "copleșea cu 
coroana lui toată casa" .În orizontul 
imaginației copilului, castanul dobândește 
valențele unui "axis mundi",unui loc 
misterios: "Bănuiam, sub scoarța castanului, 
un duh legat în chip misterios de destinul 
casei și al familiei." În regim simbolic, 
castanul poate fi identificat cu gorunul din 
poezia eponimă, fiind, deși văzut ca protector 
al casei, și o paradigmă a morții, deoarece în 
viziunea copilului sufletul copacului se 
stinge simultan cu cel al tatălui sau. 

Alte detalii sugerează un mod de viață 
ancestral, dobândit din generație în generație: 
"rămase de la moșul Simion Blaga, care 
fusese pe vremuri, până pe la 1870, preot în 

sat. Trepte de piatră cizelate de pași suiau 
din curte în casă." În regim metaforic, 
treptele reprezintă devenirea micuțului 
Blaga, un mic demiurg ce aspiră la înalt și 
ajunge din ce în ce mai sus. Detaliile 
arhitecturale se completează cu cele de decor 
interior: "în salon, mobilat într-un fel mic 
burghez, domnea totdeauna o liniște de 
piatră." Motivul literar al timpului este 
evocat în descrierea salonului: "un ceas 
auriu, pus sub un clopot de sticlă, cântă când 
era tras două melodii vieneze." Preocuparea 
pentru timp este o caracteristică 
fundamentală a scrierilor lui Blaga, care-și 
proiectează amintirile într-un timp mit arhaic, 
timp al mitului. 

Pentru micuțul Lucian, familia 
reprezintă un cronotop al formării, un spațiu 
sufletesc în care copilul descoperă tainele 
existenței, fiind înconjurat de dragostea 
părinților și a fraților. Părinții sunt 
portretizați că fiind niște zeități ocrotitoare, 
tatăl fiind, în acest context, un intelectual de 
elită, o ființă extrem de rațională, având o 
mare curiozitate și sete de cunoaștere: "Pe 
tata eu nu l-am pomenit decât ca pe un 
pasionat om al cărții. Încarnare a spiritului 
pragmatic, preotul are o mare deschidere spre 
inovație: “El cel dintâi s-a încumetat să 
aducă în regiune mașini, menite să cruțe 
puterile omului". Simbol al autorității 
bisericești, tatăl reprezintă un model atât 
pentru enoriașii săi cât și pentru proprii săi 
copii, deoarece "exemplul său era sugestiv și 
viu". Grija față de cetățeni e dublată de cea 
față de familie, chiar dacă această îi 
reproșează dedicarea excesivă față de 
comunitate. Puternic, energic și introvertit, 
tata reprezintă un reper fundamental al 
microuniversului familiei și un simbol al 
autorității paterne la care fiul Lucian se va 
raporta de-a lungul întregii sale deveniri. 
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La celălalt pol se situează mama, 
percepută ca un simbol al maternității, 
proiectată în zarea magiei, identificandu-se 
cu însuși mitul creației, deoarece ea este cea 
care cultivă gustul copilului pentru povești 
fabuloase, pentru tradiții și obiceiuri, 
configurând un mod de viață cantonat în 
tipare ancestrale : "Mama era o ființă 
primară. Eine Urmutter, cum îi spuneam eu 

mai târziu, făcând 
uz de un cuvânt 
nemțesc ce mi se 
părea că i-ar 
cuprinde chipul 
prin care o 
proiectam în 

arhaic." 
Dobândind 

valențele unui 
arhetip, portretul 

fizic al mamei reflectă bogăția spirituală, dar 
în același timp și spiritul de sacrificiu, 

generozitatea, tenacitatea și dragostea față de 
familie: "Ființă impersonală fără gând întors 
asupra ei însăși, stăpânită numai de sacrul 
egoism al familiei." 

Scrierea cu majusculă a numelor 
părinților traduce pregnant respectul și 
prinosul de recunoștință a celui care a avut 
privilegiul să se formeze și să evoluează prin 
grija lor, copilul trăind la granița dintre 
realitate și magie, fiind un produs al firii 
pragmatice a tatălui său și al poveștilor 
fantastice spuse de mamă. Înaintarea, 
peregrinarea, proiectarea în timp și spațiu 
sunt condiționate de revenirea la punctul fix 
deținut de amintire. Magnetismul memoriei e 
atât de puternic încât provoacă întoarcerea 
chiar și de dincolo de timp, deoarece 
"copilăria este inima tuturor vârstelor". 
Opera Hronicul și cântecul vârstelor rămâne 
un document al biografiei interioare prin care 
Blaga s-a creat pe sine însuși ca om al 
logosului. 

       

    Amalia Vesa, clasa a IX-a F  

  Locul I la concursul „Laudă semințelor”,  
     secțiunea eseu(etapa națională)  

               Prof. coordonator Tereza Cândea 
(Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” – ediția 37) 
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OLIMPIADE ȘCOLARE 2016 – 2017 
 

 

 Și în acest an școlar, cartea de vizită a colegiului a fost îmbogățită cu numeroase 
performanțe.  

 Din cei aproximativ 118 de elevi care au luat startul în cadrul olimpiadelor, mulți s-au 
întors de la faza județeană cu premii și mențiuni. Astfel, avem 26 de premii I, 20 de premii II, 
20 de premii III și 52 de mențiuni, 21 de calificări la faza națională. 

 

 

Momentul ,,COLB” din cadrul 

festivității de deschidere a Olimpiadei 
Naționale de Limba și 
Literatura Română a 
constituit o provocare pentru 
elevii olimpici care au identificat 
cu ușurință personajele ce populează 
universul operei caragialiene, aceștia 
participând de asemenea la un flashmob: 
au cuprins Piața Cetății într-un imens 

tricolor – moment simbolic, în preajma Centenarului Marii 
Uniri. 
 Paula Oarga, elevă în clasa X-a E a colegiului, 
iubitoare de folclor si tradiții românești,  
i-a încântat pe participanții la eveniment, dar și la festivitatea de premiere cu o prestație de 
excepție.  

Gabriela Popa, clasa a XI-a C 
Prof. coordonator Tereza Cândea 
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Elevii participanți la faza națională a Olimpiadelor școlare în anul 
2016 - 2017 

Nr. 
crt 

Nume și prenume 
elev Clasa Disciplina Rezultat 

judet 
Prof. 

îndumător 
Loc/Premiu 

national 
1 DĂIAN PETRE 

MIHAI 
VIII Chimie I POPA DINA - 

2 PUȚAN SILVIU 
DAN 

X Chimie I POPA DINA Participare 

3 DOBRA 
NICOLAE 
ALEXANDRU 

IX Fizică I BÂRSAN 
IOAN 

Medalie de 
bronz 

4 VILICHI  DAN IX Geografie I ȘTEF 
VASILE 

Pr Sp 

5 TĂRÎŢĂ  VICTOR VIII Geografie I BULBUCAN 
MIOARA 

Pr Sp 

6 IRIMIE IUNIA X Geografie I BULBUCAN 
MIOARA 

Pr Sp 

7 MOLDOVAN 
CLAUDIU 

XI Geografie I ȘTEF 
VASILE 

Pr Sp 

8 MĂRARIU 
CARMEN 

XII Istorie I DUMITRAȘ 
DAN 

Participare 

9 RADU DENISA 
LAURA 

IX Lb. Latină III DOBROMIR 
MIHAELA 

Participare 

10 CĂTA LUIZA IX Lb. Germană - 
A2 

I MUCSI 
ANDREEA 

Participare 

11 SCHIAU ALINA XI Lb. Germană - 
B1 

I SUCIU 
ROXANA 

II/M 

12 RONCEA 
CĂLINA 

XI Lb. Germană - 
B1 

II MUCSI 
ANDREEA 

I 

13 MUCENICU 
AMINA 

XI Lb. Germană - 
C1 

II MUCENICU 
ADINA 

III 

14 CIBU CLARA VIII Lb. Română I SOROHAN 
ADINA 

Participare 

15 PETRAȘ  KEVIN-
ANDREI 

V Matematică I MIHU ANCA Participare 

16 LORINZ 
ALEXANDRU 

VI Matematică I TODOR 
PETRU 

Participare 

17 TOMOIOAGĂ  
CRISTIAN 

VIII Matematică I LORINZ 
LILIANA 

Participare 

18 HĂPRIAN 
ILEANA 

XI ONSS - tenis de 
masă 

II CRIȘAN 
OVIDIU 

Participare 

19 ILAȘCĂ 
PATRICIA 

IX Religie 
Penticostală 

I HAN 
SIMONA 

Participare 

20 TALPAȘ 
DANIEL- 
CRISTIAN 

XI Religie 
Penticostală 

I HAN 
SIMONA 

Participare 

21 TALPAȘ DAVID XII Religie 
Penticostală 

I HAN 
SIMONA 

Participare 
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REZULTATE OBȚINUTE LA FAZA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR 
ȘCOLARE 

 
Nr. 
Crt. Elev Clasă Disciplină Îndrumător 

1 DĂIAN PETRE-VASILE VIII CHIMIE POPA DINA 
2 PUȚAN SILVIU-DAN X CHIMIE POPA DINA 
3 DOBRA NICOLAE-

ALEXANDRU 
IX FIZICĂ BÎRSAN IOAN 

4 VILICHI DAN IX GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 
5 TĂRÎŢĂ VICTOR VIII GEOGRAFIE BULBUCAN 

MIOARA 
6 IRIMIE IUNIA X GEOGRAFIE BULBUCAN 

MIOARA 
7 MOLDOVAN CLAUDIU XI GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 
8 MĂRARIU CARMEN XII ISTORIE DUMITRAȘ 

DAN 
9 CIBU CLARA VIII LB. ROMÂNĂ SOROHAN 

ADINA 

10 DOGAR DARIUS VII LIMBA GERMANĂ - 
A1 

MUCENICU 
ADINA 

11 CĂTA LUIZA IX LIMBA GERMANĂ - 
A2 

MUCSI 
ANDREEA 

12 DAICHENDT SARA VII LIMBA GERMANĂ - 
A2 

MUCSI 
ANDREEA 

13 POPESCU MELANIA VIII LIMBA GERMANĂ - 
A2 

SUCIU 
ROXANA 

14 DREGHICIU ANAMARIA VII LIMBA GERMANĂ - 
B1 

MUCENICU 
ADINA 

15 SITA DENISA VIII LIMBA GERMANĂ - 
B1 

SUCIU 
ROXANA 

16 SCHIAU ALINA XI LIMBA GERMANĂ - 
B1 

SUCIU 
ROXANA 

17 DOBRA  ALEXANDRU-
NICOLAE 

IX MATEMATICĂ MOGA 
NICOLAE 

18 PETRAȘ  KEVIN-ANDREI V MATEMATICĂ MIHU  ANCA  
19 LORINTZ  ALEXANDRU VI MATEMATICĂ TODOR  

PETRU 
20 TOMOIOAGĂ  CRISTIAN VIII MATEMATICĂ LILIANA 

LORINTZ 
21 ECHIPA DE BASCHET BAIEȚI 

LICEU 
IX-XII ONSS( II-Zonă) CRIȘAN 

OVIDIU 
22 ECHIPA DE BASCHET BAIEȚI 

GIMNAZIU 
V-VIII ONSS CRIȘAN 

OVIDIU 
23 DREGHICI ANCA XII ONSS - tenis de masă CANDREA 

CRISTINA 
24 ILAȘCĂ PATRICIA IX RELIGIE 

EVANGHELICĂ 
HAN SIMONA 

25 TALPAȘ DANIEL- CRISTIAN XI RELIGIE 
EVANGHELICĂ 

HAN SIMONA 

26 TALPAȘ DAVID XII RELIGIE 
EVANGHELICĂ 

HAN SIMONA 
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Nr. 
Crt. Elev Clasă Disciplină Îndrumător 

1 MIRCEA 
CONSTANTINA-MARIA 

IX BIOLOGIE DRĂGHIȚĂ 
MARCELA 

2 SANDU MIHAI-
ALEXANDRU 

IX CHIMIE POPA DINA 

3 DĂIAN PETRE-VASILE VIII FIZICĂ MIHU RODICA 
4 POSTESCU 

ALEXANDRU 
XII FIZICĂ COMICI 

LAURA 
5 IRIMIE IOAN IX GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 
6 IRIMIE CLAUDIA XII GEOGRAFIE BULBUCAN 

MIOARA 
7 HELGIU MARA X LB. ENGLEZĂ DRĂGHIȚĂ 

ANCA 
8 CRISTIAN DARIA-

IOANA 
VI LB. ROMÂNĂ MANCIULEA 

MARIA 
9 GROZA DORIANA XII LB. ROMÂNĂ BUT 

GEORGETA 
10 OLTEAN DIANA VII LIMBA GERMANĂ - 

A1 
MUCSI 
ANDREEA 

11 BELDEAN MARIA IX LIMBA GERMANĂ - 
A2 

MUCSI 
ANDREEA 

12 SOROHAN ANDREI VII LIMBA GERMANĂ - 
B1 

MUCENICU 
ADINA 

13 POPA ALEXANDRU VIII LIMBA GERMANĂ - 
B1 

SUCIU 
ROXANA 

14 RONCEA CĂLINA XI LIMBA GERMANĂ - 
B1 

MUCSI 
ANDREEA 

15 MUCENICU AMINA-
TANIA 

XI LIMBA GERMANĂ - 
C1 

MUCENICU 
ADINA 

16 MUNTEAN  DAVID-
CRISTIAN 

V MATEMATICĂ MIHU  ANCA  

17 FILIP  LIVIU-PAUL XII MATEMATICĂ TODOR PETRU 
18 ECHIPA DE BASCHET 

FETE LICEU 
IX-XII ONSS CRIȘAN 

OVIDIU 
19 ECHIPA DE BASCHET 

FETE GIMNAZIU 
V-VIII ONSS CRIȘAN 

OVIDIU 
20 HĂPRIAN ILEANA XI ONSS - tenis de masă CANDREA 

CRISTINA 
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Nr. 
Crt. Elev Clasă Disciplină Îndrumător 

1 CUNȚAN DENISA-
NICOLETA 

IX BIOLOGIE DRĂGHIȚĂ 
MARCELA 

2 CIOCA ILIE-CODRIN IX CHIMIE POPA DINA 
3 LORINTZ ALEXANDRU VI FIZICĂ MIHU RODICA 
4 OLTEAN ROBERT-

VIRGILIU 
VII FIZICĂ MIHU RODICA 

5 BĂDILĂ  TIMOTEI IX INFORMATICĂ DRĂGUȘ  DANIELA 
6 ȘERBAN  CRISTIAN IX INFORMATICĂ LEBĂDĂ  MONICA 
7 DOBRA  NICOLAE-

ALEXANDRU 
IX INFORMATICĂ DRĂGUȘ  DANIELA 

8 RADU DENISA LAURA IX LB. LATINĂ DOBROMIR 
MIHAELA 

9 PUŞCAŞ TIA VIII LB. ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 
10 GHENESCU SORIN VII LIMBA 

GERMANĂ - A1 
MUCSI ANDREEA 

11 CIOCA CODRIN IX LIMBA 
GERMANĂ - A2 

MUCSI ANDREEA 

12 POPA IULIA VII LIMBA 
GERMANĂ - B1 

MUCSI ANDREEA 

13 MORARIU CARINA VIII LIMBA 
GERMANĂ - B1 

MUCENICU ADINA 

14 RADU COSMINA XI LIMBA 
GERMANĂ - B1 

SUCIU ROXANA 

15 CIBU  CLARA VIII MATEMATICĂ LILIANA LORINTZ 
16 LUPEAN  OANA VIII MATEMATICĂ LILIANA LORINTZ 
17 UILĂCAN  ROXANA XI MATEMATICĂ TODOR PETRU 
18 OPRINESCU IOANA XI RELIGIE PETRU VALENTIN 
19 BICA ANCA-MARIA XII RELIGIE PETRU VALENTIN 
20 BĂDILĂ  TIMOTEI-ILIE IX TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
DRĂGUȘ DANIELA 

 
 
 
          

Nr. 
Crt. 

Elev Clasă Disciplină Îndrumător 

1 GOȚA ALEXANDRU 
ELISIU 

IX FIZICĂ BÎRSAN IOAN 

2 DURCĂU VALENTIN X GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 
3 POPESCU NICOLAE XI GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 
4 FILIP  PAUL XII INFORMATICĂ MUNTEAN  MARIUS 
5 ALISIE  RĂZVAN XII INFORMATICĂ MUNTEAN  MARIUS 
6 VESA AMALIA IX LB. ENGLEZĂ DREGHICIU LUCIA 
7 LUPEA ADRIANA IX LB. ENGLEZĂ DRĂGHIȚĂ ANCA 
8 SANDU BOGDAN IX LB. ENGLEZĂ CORFIȚĂ GEORGE 

ANDREI 
9 SANDU ALEXANDRU IX LB. ENGLEZĂ CORFIȚĂ GEORGE 

ANDREI 
10 SPĂTĂCEAN OANA VIII LB. ENGLEZĂ BARBU IOANA 
11 LEMENY ANTONIA X LB. ENGLEZĂ DRĂGHIȚĂ ANCA 
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12 CUNȚAN DENISA IX LB. FRANCEZĂ TODOR CORNELIA 
13 VOINA ANDREEA IX LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
14 BELDEAN MARIA IX LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
15 BARDAN BIANCA IX LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
16 MUNTEAN DAVID V LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
17 JINAR DELIA-MARIA V LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
18 HILEAGĂ LARISA V LB. ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 
19 OLARU MARIA VI LB. ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 
20 ARSU RAREŞ VII LB. ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 
21 TIMARIU ANAMARIA XII LB. ROMÂNĂ BUT GEORGETA 
22 BELDEAN MARIA IX LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAȚĂ 
SOROHAN ADINA 

23 MUNTEAN DAVID V LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

SOROHAN ADINA 

24 PETCU MONICA V LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

SOROHAN ADINA 

25 HODOR OANA V LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

STERCA CRISTINA 

26 JINAR DELIA V LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

SOROHAN ADINA 

27 OLARU MARIA VI LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

STERCA CRISTINA 

28 LORINTZ ALEXANDRU VI LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

MANCIULEA 
MARIA 

29 ŞANDRU MĂLINA VI LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

MANCIULEA 
MARIA 

30 HILEAGĂ DARIUS VI LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

STERCA CRISTINA 

31 OLTEAN DIANA VII LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

SOROHAN ADINA 

32 SPĂTĂCEAN OANA VIII LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

SOROHAN ADINA 

33 ARSU TEODORA X LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

BUT GEORGETA 

34 MOLDOVAN IOANA XI LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ 

CÂNDEA TEREZA 

35 CAPĂTĂ ALEXIA VII LIMBA GERMANĂ 
- A1 

MUCSI ANDREEA 

36 CRISTEA MARIA 
LAURA 

IX LIMBA GERMANĂ 
- A2 

ELEKES DANIELA 

37 HÎNDOREAN RAREȘ VII LIMBA GERMANĂ 
- B1 

MUCSI ANDREEA 

38 PODEAN DENIS VII LIMBA GERMANĂ 
- B1 

MUCENICU ADINA 

39 ŞERBAN  GEORGE-
CRISTIAN 

IX MATEMATICĂ MOGA NICOLAE 

40 TODOR  ANDREI-
PETRU 

IX MATEMATICĂ MOGA NICOLAE 

41 FRĂȚILĂ  ADA V MATEMATICĂ MIHU  ANCA  
42 MARCU  ANDREI-

NICHOLAS 
V MATEMATICĂ MIHU  ANCA  

43 HĂPRIAN  AMALIA V MATEMATICĂ TODOR  PETRU 
44 CRISTIAN  DARIA-

IOANA 
VI MATEMATICĂ TODOR  PETRU 

45 ECHIPA DE TENIS DE 
MASĂ MIXTA 

V-
VIII 

ONSS CANDREA 
CRISTINA 

46 SIMION LUCIA IX RELIGIE FÂNTÂNĂ ANCA 
47 PRECUPESCU 

NICOLAE 
XII RELIGIE PETRU VALENTIN 
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48 SCHIAU IOANA XII RELIGIE PETRU VALENTIN 
49 MIRCEA 

CONSTANTINA-MARIA 
IX ȘTIINȚELE 

PĂMÂNTULUI 
BOBAR EUGEN/ BOCA 
MARIA/ DRĂGHIȚĂ 
MARCELA/ BULBUCAN 
MIOARA  

50 PUȚAN SILVIU DAN  X ȘTIINȚELE 
PĂMÂNTULUI 

BÎRSAN IOAN/POPA 
DINA / ȘTEFAN DIANA/ 
BULBUCAN MIOARA 

51 DĂNILĂ RĂZVAN XII TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI 

LEBĂDĂ MONICA 

52 CRISTIAN DARIA-
IOANA 

VI CONCURS "IONEL 
TEODOREANU"  

MANCIULEA 
MARIA 

 
PREMII OBȚINUTE LA FAZA JUDETEANA A CONCURSURILOR NAȚIONALE DIN 

ANUL SCOLAR 2016 - 2017 

Nr. 
crt. Nume și prenume elev Clasa Disciplina Rezultat Prof. îndumător 

1 DOGAR DARIUS VASILE VII CHIMIE "RALUCA RIPAN" III POPA DINA 
2 BELCIU CARLA V GEOGRAFIE "TERRA" II BULBUCAN MIOARA 
3 BLAGA REBECA V GEOGRAFIE "TERRA" II BULBUCAN MIOARA 
4 MUNTEAN DAVID V GEOGRAFIE "TERRA" III BULBUCAN MIOARA 
5 PUIA TIMOTEI V GEOGRAFIE "TERRA" III BULBUCAN MIOARA 
6 AIRINEI CRISTINA V GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
7 HILEAGA LARISA V GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
8 HUZU RARES V GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
9 SPATACEAN MARA V GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
10 STANIS TUDOR MARIO VI GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
11 OLARU MARIA VI GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
12 LORINTZ ALEXANDRU VI GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
13 DRAGHICI ALEXANDRU VII GEOGRAFIE "TERRA" I BULBUCAN MIOARA 
14 OLTEAN ROBERT VII GEOGRAFIE "TERRA" II BULBUCAN MIOARA 
15 COSMA TUDOR MIHAI  VII GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
16 GHENESCU SORIN VASILE VII GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
17 SCHIAU DRAGOS GEORGE VII GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
18 INUREAN DARIUS VII GEOGRAFIE "TERRA" M BULBUCAN MIOARA 
19 MANOILĂ  ANDREEA X MATEMATICĂ "ADOLF HAIMOVICI" II LUPȘE  MARIA 
20 DUVLEA  DARIA XII MATEMATICĂ "ADOLF HAIMOVICI" I TODESCU  IRINA 
21 CRISTIAN DARIA IOANA VI ROMÂNĂ "IONEL TEODOREANU" II MANCIULEA MARIA 

 
Rezultatele obținute la faza nationala a Concursurilor naționale scolare 

 in anul 2016 - 2017 

Nr. 
crt. Nume și prenume elev Clasa Disciplina Prof. îndumător Loc/Premiu 

national 

1 BELCIU CARLA V Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA I 

2 BLAGA REBECA V Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA III 

3 MUNTEAN DAVID V Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA II 

4 PUIA TIMOTEI V Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA II 

5 DRAGHICI 
ALEXANDRU 

VII Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA I 

6 OLTEAN ROBERT VII Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA II 

7 COSMA TUDOR VII Geografie - Terra BULBUCAN MIOARA II 

8 DUVLEA  DARIA XII Matematică - Haimovici TODESCU IRINA Participare 

9 MANOILĂ ANDREEA X Matematică - Haimovici LUPȘE MARIA Participare 

10 CRISTIAN DARIA 
IOANA 

VI Română - I. Teodoreanu MANCIULEA MARIA Pr. Sp. 
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CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTĂ DRAMATICĂ PENTRU LICEENI ”Radu Stanca”  

Locul III – Trupa COLB,  Prof. Tereza Cândea 

Premiul Special pentru interpretare – OANA ROTARU 

Festivalul de Teatru în Limba Română pentru Copii și 
Tineret - SUCEAVA 

Locul III – Trupa COLB, Prof. Tereza Cândea 

Festivalul Internațional ”GR. V. BIRLIC”  

Premiul Special al Juriului– Trupa COLB, Prof. Tereza 
Cândea 

Premiul Special pentru Interpretare - OANA ROTARU 

Concursul Național de Reviste Școlare – IAȘI 

Locul I – REVISTA ”ANI… DE LICEU” 

 

 

                                              “To be continued…” 
Baschetul s-a mutat la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș!                                                                   

Campioni la gimnaziu și la liceu! 
 

 Performanță remarcabilă pentru Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, instiuție de 

învățământ, care a dat campioanele județene la ONSS, atât la nivel de gimnaziu, cât și la liceu. 

Cele două echipe au fost pregătite de fundașul central al echipei Viitorul Sântimbru, profesorul 

Ovidiu Crișan. La nivel de liceu, faza zonală va fi găzduită în județul Alba, pe parchetul sălii 

din Sebeș. Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș are sportivi de viitor, atât la nivel de 

gimnaziu cât și la nivel de liceu. Echipele școlii au câștigat Olimpiada Națională a Sportului 

Școlar – Baschet masculin, faza județeană, urmând să reprezinte Alba la nivel zonal. Iată 

rezultatele: 

 Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș – Colegiul ”I.D. Lăzărescu” Cugir 74-9  

 Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș – Colegiu ”Inochenție Micu Klein” Blaj 94-10  

 Finală - Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș – Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” Alba 

Iulia 61-44  

Clasament: 

 1. Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș;  

 2. Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia; 

  3. Colegiul ”H.C.C.” Alba Iulia. 
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Sebeșul a fost la înălțime și la întrecerea pe gimnaziu, câștigând și această competiție. 

Iată rezultatele:  

 Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș – Școala Gimnazială Singidava Cugir 75-13  

 Finală - Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș – Colegiul ”Bethlen Gabor” Aiud 35-21 

 Clasament: 

1. Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș;  

2. Colegiul ”Bethlen Gabor” Aiud;  

3. Școala Generală ”Vasile Goldiș” Alba Iulia. 

La faza regională din 9-11 martie au fost așteptate campioanele din județele Timiș, 

Mehedinți, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara,iar la nivel de liceu echipa de baieții a fost 

eliminată dramatic în finală cu scorul de 76 la 84 de către Banatul Timișoara, instituție de 

învățământ care are specializare în baschet. 

Echipa de baschet feminin a colegiului nostru a  participat, de asemenea, la faza 

județeană a competiției, unde a ajuns până în finală, fiind eliminată de Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, instituție de învățământ cu specializare în baschet. 

“Întotdeauna am crezut că, dacă te implici în muncă, rezultatele vor veni. Eu nu fac 
lucrurile cu jumătate de inimă. Pentru că știu, căci dacă le fac așa, atunci mă pot aștepta la 
jumătăți de rezultate.”(Michael Jordan). 

Pot afirma că noi, cei din echipa de baschet, nu am făcut lucrurile cu jumătate de inimă. 
Toți am muncit, ne-am sacrificat o mare parte din timp și l-am dedicat acestui sport frumos. Și, 
din partea tuturor, vă pot spune că nu regretăm. După munca depusă, rezultatele nu au ezitat sa 
vină. Noi, echipa de baschet băieți, am reușit să ne calificăm la faza regională a O.N.S.S. atât 
la clasele IX-XII, cât și la clasele V-VIII, echipa de IX-XII participând la a doua fază regională 
consecutivă.  

Totodată, datorită calificării noastre, a echipei de IX-XII la faza națională a O.N.S.S. în 
anul precedent școlar, anul acesta faza regională a fost găzduită pentru prima dată de orașul 
nostru, în sala de sport a Școlii Generale nr.2. 

Echipa de baschet IX-XII a fost alcătuită din 
următorii jucători: Avram Dan, Herlea Tudor, Hîrjoc 
Sergiu, Popescu Dragoș, Szabo Daniel, Puțan Dan, 
Chișbac Raul, Gavrilă Tudor, Fechete Andrei, 
Tomescu Răzvan, Colcer Ciprian și Maniu Mihai, iar 
echipa de baschet V-VIII a avut în componența sa 
următorii jucători: Herlea Octavian, Puțan Andrei, 
Dreghici Alexandru, Popa Alexandru, Sbuchea 
Claudiu, Șchiopu Șerban, Comșa Daniel, Podean Denis, Cosma Tudor și Schiau Dragoș. 
Ambele echipe au fost coordonate de profesorul Crișan Ovidiu. 

Din păcate, anul acesta cinci dintre jucătorii echipei IX-XII vor absolvi liceul și vor 
părăsi echipa: Popescu Dragoș, Herlea Tudor, Avram Dan, Hîrjoc Sergiu și Szabo Daniel. Însă 
noi le uram success celor care vor continua în locul nostru și profesorilor care se vor ocupa de 
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această echipă, pentru că povestea trebuie să continue, 
pentru a fi adăugate noi pagini în istoria echipei de 
baschet a liceului.  

Vă mulțumim tuturor celor ce ne-ați susținut 
de-a lungul drumului și sper că am reușit să vă 
deschidem apetitul pentru acest sport și că îl veți 
susține în continuare! 

LET’S GO BLAGA! 

          Szabo Daniel, clasa a XII-a B 

Prof. coord. Ovidiu Crișan 

 

 

TOT DESPRE PERFORMANȚĂ 

Pasiune răspândită peste hotare  
 

„Întotdeauna am fost pasionat de desen. Încă de mic desenam și de la vârsta de 12 ani 
am luat cursuri, unde m-am axat pe natura statică surprinzând obiecte din jurul meu. După doi 
ani am început, pe cont propriu, să desenez oameni, portrete ale prietenilor și mai apoi ale unor 
vedete din dorința de a mă autodepăși. Eram uimit de abilitatea altor artiști de a reda chipul 
omenesc în cele mai mici detalii, fapt ce m-a determinat să încerc și eu. Uitându-mă înapoi, 
primele portrete pe care le-am făcut sunt departe de a fi reușite, însă cu timpul am evoluat și am 
observat că “publicul” apreciază portrete ale vedetelor, fiindu-le ușor să compare arta cu 
realitatea, și astfel am fost determinat să continui.  
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Odată cu evoluția abilităților artistice a 
venit și aprecierea din partea multor vedete 
internaționale precum Kim Kardashian, Kylie 
Jenner, Zayn Malik, Gigi Hadid, Austin 
Mahone, Nicki Minaj etc., colaborări cu 
companii cunoscute pe plan mondial precum        
L’Oreal Paris și creșterea considerabilă a 
numărului de persoane care îmi urmăresc 
activitatea constant. Lucrările mele au fost 
publicate în numeroase reviste de artă și au 
apărut peste tot pe internet, de la 
Cosmopolitan, până la MTV. 

Sper ca în continuare să evoluez ca 
artist și ca în viitor lucrările mele să fie mult 
mai bune și chiar și mai cunoscute. ” 

Elev Vladimir Șerbănescu, clasa a XII-a B 
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Cronica unui festival… 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE ARTĂ DRAMATICĂ 

  PENTRU LICEENI „RADU STANCA” 
   

- Sebeș, ediția a VII-a, 12-14 mai 2017 - 
 
 Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Artă Dramatică pentru Liceeni „Radu 
Stanca” de la Sebeș și-a închis cortina duminică, 14 mai, în urma decernării premiilor. 
Participanții la concursul festivalului, sosiți din toate colțurile țării (și din străinătate), s-au 
bucurat de trei zile încărcate de emoție, energie și educație teatrală în cel mai autentic sens al 
cuvântului. 
 

 Primele două zile de festival (vineri și sâmbătă) au fost dedicate competiției, în cadrul 
căreia au concurat șase trupe de teatru de liceu, dintre care cinci au fost din România, iar una 
din Republica Moldova. A fost o competiție a trupelor „Amprente” din Brașov, „Ghioceii” 
din Mingir (Republica Moldova), „Colb” din Sebeș, „Birlic” din Fălticeni, „Arthesium” din 
București și „Thaliamar” din Mangalia, iar tinerii artiști din spectacolele participante au 
dovedit, fiecare în felul său, că vor să facă teatru, că au valori comune și că cel mai bine se 
simt pe scenă.   
 Totodată, festivalul a însemnat 
întâlniri între oameni de teatru și elevi. 
Practic, cu fiecare prilej de socializare, 
elevii, profesorii și membrii juriului au 
adus în discuție teme și chestiuni legate 
direct de teatru, astfel încât tinerii actori 
să aibă cât mai multe repere și explicații, 
pentru ceea ce înseamnă practica 
teatrală. 
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 Invitatul special al festivalului a fost 
actrița Adriana Trandafir, care, de altfel, a 
prezidat juriul festivalului. Membri în juriul 
festivalului au mai fost Alexandru Malaicu, 
actor la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu și 
Florian-Rareș Tileagă, critic de film și teatru. 
De altfel, Adriana Trandafir a fost cea care a 
marcat încheierea festivalului, printr-un 
spectacol de gală MARIA TĂNASE – cel mai 
longeviv one-woman-show din România. 
 
 Iată câștigătorii concursului din festival, 
împreună cu motivările premiilor; așa cum 
rezultă din procesul-verbal întocmit de juriu: 
 
MARELE PREMIU ȘI TROFEUL FESTIVALULUI 

 
Se acordă spectacolului LIOLA, al 
trupei GHIOCEII din Mingir, 
Republica Moldova, coordonată 
de Mihail Sîrbu, pentru umor, 
imprevizibilitate, energie, precizie, 
dans, îndrăzneală scenică și, mai 
ales, pentru frumusețea poveștii. 
Tehnic vorbind, e un spectacol 
complet, cu atât mai mult cu cât l-
au făcut elevi de liceu. 
 

 
 
 
 
PREMIUL I 
Se acordă spectacolului HARAP-ALB, al 
trupei BIRLIC din Fălticeni, coordonată 
de Liviu Mihăilă, pentru frumusețea 
moldovenească a poveștii și pentru 
alegerea basmului ca sursă. Este o opțiune 
importantă, pentru că pune accent pe ceea 
ce este esențial în teatru: povestea și 
atmosfera locală. 
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PREMIUL II 
Se acordă spectacolului AVIOANE 
DE HÂRTIE, al trupei AMPRENTE 
din Brașov, coordonată de Anca 
Maria Băcanu, pentru găsirea unei 
povești despre noi și cu noi. O 
poveste care ne corespunde, în care 
ne găsim și care, văzând-o până la 
capăt, ne amprentează. Iar acest lucru 
poate să conteze mai mult decât 
orice, în teatru. 
 
 
 
PREMIUL III 
Se acordă spectacolului EXERCIȚIUL CARAGIALE..., al trupei COLB din Sebeș, 
coordonată de Tereza Cândea, Pentru ideea de a folosi situațiile caragialiene ca exercițiu 
de temperament. Actorii și-au cunoscut rolurile și s-au înfipt în ele cât au putut de colorat 
și de precis. Au demonstrat că știu ce înseamnă „enorm” și „monstruos”. 
 
 
PREMIUL SPECIAL PENTRU DIRECȚIA DE SCENĂ 
Se acordă spectacolului HARAP-ALB, al trupei BIRLIC din Fălticeni, coordonat de preotul 
Liviu Mihăilă și profesorul Gheorghe Dascălu, pentru ușurința jocului și pentru soluțiile 
simple, de ajungere la efectul scenic. Nu e un spectacol complicat, nici complex, dar este, 
în limitele genului său de divertisment subțire, un spectacol împlinit. 
 
 
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 
Se acordă spectacolului ADĂPOSTUL, al trupei THALIAMAR din Mangalia, coordonat 
de Aura Stuparu, pentru importanța poveștii, în lumea de azi, pentru momente de 
sensibilitate umană și pentru situațiile de frustrare și suferință mocnită, tipice destinelor 
neîndreptățite. 
 
 
MENȚIUNE 
Se acordă actorului Cătălin Vîlcu, din spectacolul AUTORUL ESTE ÎN SALĂ, al trupei 
ARTHESIUM din București, pentru rolul măcelarului. Un rol real, onest, uman, jucat 
firesc și simplu, cu o evidentă cunoaștere a acestui tip de caracter, în viața de zi cu zi. 
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PREMIUL PENTRU INTERPRETARE FEMININĂ 
Iată nominalizările: 
- Ilinka Stanciu, din spectacolul 
AUTORUL ESTE ÎN SALĂ, al trupei 
ARTHESIUM din București 
- Oana Rotaru, din spectacolul 
EXERCIȚIUL CARAGIALE..., al trupei 
COLB din Sebeș 
- Sofia Opaiț, din spectacolul HARAP-
ALB, al trupei BIRLIC din Fălticeni 
- Sorana Rotta, din spectacolul 
EXERCIȚIUL CARAGIALE..., al trupei 
COLB din Sebeș 

 
Premiul se acordă actriței Oana Rotaru, din spectacolul 

EXERCIȚIUL CARAGIALE..., al trupei COLB din Sebeș, 
pentru precizia expresiilor și pentru tăria cu care și-a accentuat 
fiecare bucățică de rol. Și-a respectat partenerul de scenă, a 
știut să construiască în momente de tăcere, atunci când nu era 
în primplan și și-a conștientizat foarte bine poziția în scenă, 
izbutind un rol aproape complet din punct de vedere 
caracterial. 
 
 

 
PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ 
Iată nominalizările: 
- Alex Zaharia, din spectacolul ADĂPOSTUL, al trupei THALIAMAR din Mangalia 
- Andrei Mitu, din spectacolul ADĂPOSTUL, al trupei THALIAMAR din Mangalia 
- Daniel Popa, din spectacolul HARAP-ALB, al trupei 
BIRLIC din Fălticeni 
- Victor Cotovanu, din spectacolul LIOLA, al trupei 
GHIOCEII din Mingir, Republica Moldova 
               Premiul se acordă actorului Victor Cotovanu, 
din spectacolul LIOLA, al trupei GHIOCEII din 
Mingir, Republica Moldova, pentru vivacitate, forță, 
pentru folosirea bună și sonoră a vocii și, mai ales, 
pentru umorul scenic spontan. Sunt virtuți remarcabile, 
atâta vreme cât vorbim despre actori adolescenți. 
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PREMIUL SPECIAL PENTRU 
SCENOGRAFIE 
se acordă spectacolului AVIOANE DE HÂRTIE, 
al trupei AMPRENTE din Brașov, pentru știința 
de a integra decorurile în spectacol și de a face ca 
două tomberoane și un gard de sârmă să devină 
obiecte de teatru, cu semnificație și cu rost pe tot 
parcursul spectacolului. 
 
 
PREMIUL PUBLICULUI PENTRU CEL MAI BUN AFIȘ 
se acordă trupei ARTHESIUM din București, pentru afișul spectacolului AUTORUL ESTE ÎN 
SALĂ, care a obținut cele mai multe voturi, în număr de 213 
 

PREMIUL „MARIA TĂNASE”, se 
acordă actrițelor Sanda Teacă și Mihaela 
Moisei, din spectacolul LIOLA, din 
Mingir, Republica Moldova 
PREMIUL ASOCIAȚIEI „GISAS”, 
înmânat de d-na Rodica Groza, 
președinte al Asociației „Gisas”, 
se acordă spectacolului AUTORUL ESTE 
ÎN SALĂ, al trupei ARTHESIUM din 
București 
PREMIUL ASOCIAȚIEI FEMEILOR 
DIN ALBA, înmânat de d-na Liliana 

Mihacea, președinte al Asociației Femeilor din Alba, se acordă spectacolului ADĂPOSTUL, 
din Mangalia 
Organizatori: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș; Primăria și Consiliul Local Sebeș; Centrul Cultural 
„Lucian Blaga” Sebeș 
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Alba; Asociația GISAS 
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Un nou vis împlinit 

Și dacă Radu Stanca este „cel mai frumos din orașul acesta”, festivalul care se 
desfășoară sub patronajul său reunește liceeni frumoși, profesori dedicați, profesioniști de 
excepție și un public minunat, transformând Sebeșul într-o capitală a teatrului. 

 În acest context, mulțumiri speciale adresam Primăriei și Consiliului Local pentru 
finanțarea acestui proiect, Colegiului Național „Lucian Blaga” și Centrului Cultural „Lucian 
Blaga” care au devenit în aceste zile o a doua casă a iubitorilor de teatru. 

 De asemenea, mulțumiri adresăm domnului director Nicolae Moga, care a fost prezent 
la toate manifestările, elevilor voluntari coordonați de doamnele profesoare Ana Fântână, 
Mihaela Dobromir, Georgeta But, Lucia Dreghiciu, Dina Popa și Cristina Sterca, precum și 
domnului informatician Vasile Spătariu. 

 Mulțumim, Andreea Bogdan (Kapital TV), Gheorghe Beldean (Director al Casei de 
Cultură a Studenților Alba), Mihai Octavian Groza( Asociația „Astra”) pentru profesionalism 
și implicare!  

 Mulțumim manechinelor coordonate de doamna profesor Monica Lebădă și elevei 
Minodora Crețu pentru că au adăugat un plus de culoare și de eleganță festivității de deschidere!  

 În egală măsură, mulțumim juriului prezidat de actrița Adriana Trandafir, alături de 
actorul Alexandru Malaicu și criticul de teatru și film Rareș Tileagă. 

 Și... mai presus de toate, mulțumim Adriana Trandafir pentru spectacolul „Maria 
Tănase”, un profund și emoționant elogiu adus celor care ard pe altarul scenei. 

 Suntem onorați că începând cu anul acesta, alături de premiile oferite de organizatori, 
printre premiile speciale se află și cel acordat de Fundația Culturala „Maria Tănase”, alături de 
cele oferite de Asociația „Gisas” și de Asociația Femeilor din Alba.  

 Mulțumiri elevelor Daniela Similie și Maria Beldean, precum și lui Dori Susan și Florin 
Muntean pentru poze și filmări.  

 Prof. Tereza Cândea, director al festivalului 
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"COLB" LA SUCEAVA 

Festivalul de Teatru în limba română pentru Copii și Tineret, ediția a XI-a a debutat cu 
o etapa de preselecție în urma căreia s-au calificat 17 trupe de teatru și 21 de participanți la 
secțiunea monolog. Printre concurenți se află și trupa COLB a Colegiului Național "Lucian 
Blaga" Sebeș, care s-a întors acasă cu locul al III-lea.  

 

 

 

 

 

 

 

"Un grup de tineri frumoși își încep povestea. Vin tocmai de la Sebeș  – Colegiul 
Național “Lucian Blaga”, județul Alba, se numesc trupa “Colb” sau “praf de aur” (așa îi 
denumesc eu de când i-am cunoscut) și prin jocul lor actoricesc foarte bun, încep să ne ducă pe 
noi, spectatorii, în lumea lui Caragiale. 

Au reușit să o facă foarte bine pentru că au toate mijloacele actoricești bine însușite. 
Felicitări doamnelor Cândea Tereza și Goadă Bianca! Un spectacol bine închegat, colorat foarte 
viu de jocul bun al tinerilor actori! 

 

Gabriela Ioniță, actriță 
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,,Lebhafte Traditionen in Mühlbach’’  Projekt   
 

Im vorigen Schuljahr, 2015-2016, wurde 
aus einer Idee ein ganz komplexer Projekt, den 

die Lehrerinnen Mucsi - Amaritei Andreea und 
Elekes Daniela mit finanzieller Unterstützung 
des Goethe Instituts aus Bukarest 
durchgeführt haben . 

Aus dem Wunsch unseren Schüler die 
Tradition der Sachsen aus Mühlbach und 
Umgebung bekannt zu machen und die 
Geschichte der Bewohner der Stadt, in der 
man heutzutage so gern die deutsche 

Sprache erlernt, ist unser Projekt entstanden. 

Mit kleinen Schritten, von einer großen Idee 
ausgehend, haben wir begonnen einige 
traditionelle sächsische Tänze zu erlernen. Anfangs 
waren die Schüler ein bisschen schüchtern, aber 
dann hat Ihnen alles Spaß gemacht und tanzten 
mit großer Freude die vier erlernten Tänze. 
Unsere Tanzgruppe war so beeindruckend, dass 
sie auch weitere Vorführungen hatte. Wir haben 
zusammen auf einer Hochzeit getanzt und im 
Altenheim.  

Die Geschichte, die noch lebhaft in unserer 
Stadt existiert, hat auch unseren Interessen 

entsprochen und deswegen, haben die 
Schüler Roncea Calina, Păduraru Maria, 
Alina Schiau und Anamaria Stefan zwei 
Interviews mit der Familie Mautsch aus 
Sebeș und Familie Fackner aus 
Petersdorf vollbracht, diese 
aufgenommen und die Daten 
erarbeitet. Sie waren ganz froh zu 
erfahren warum sich einige Traditionen  
auch heutzutage erhalten haben und 
wie das Leben der Einwanderer in 
dieser Gegend war.   
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Die alte Schrift war für unsere Schüler auch interessant und deswegen haben sie Zeit dafür 
gefunden und haben die Siebenbürgische Hymne in der alten gotischen Schrift aufgeschrieben. Die 
Schüler, die talentiert waren, haben auch Plakate 
bemalt und die Farben der sächsischen Fahne im 
Vordergrund gestellt. Wir hatten auch Hilfe von 
einem guten Musiker, der Student Cetean Fackner 
Michael, der uns mit dem Chor geholfen hat, sodass 
wir die Siebenbürgen Hymne gesungen haben und 
sogar ein Lied in der sächsischen Sprache. 

Von großer Beliebtheit war aber das Backen 
von Lebkuchen. Währen eines Tages haben die 
Schüler erfahren wie man Lebkuchen herstellt. Das 
was näher an das wahre Gefühl der,, lebhaften 
Tradition,, gebracht hat war das Kosten der Gebäcke. 
Nicht nur Lebkuchen wurde gebacken, sondern auch 
Kekse, Kuchen und andere Spezialitäten. 

Nach zwei vollen Monaten, in denen wir viele interessante Sachen über die 
Siebenburgensachsen gelernt haben, wurde alles beisammen gefügt, und so konnten wir alles unseren 
Mitschülern, unseren Eltern und allen die dabei sein wollten, vorführen. Wir waren ganz stolz auf 
unsere Arbeit als wir bemerkt haben, dass sehr viele unserer Einladung angenommen haben.  
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Unsere Arbeit wurde auch mit einem Ausflug belohnt, an dem alle Schüler die beim Projekt 
mitgemacht haben, teilgenommen haben. Unsere Reise ging mit 40 Schüler nach Miercurea Sibiului, 
Cisnădie  und Sibiu. Hier haben die Schuler neue Sachen über die Sachsen und ihre Traditionen 
erfahren. Die Belohnung war für uns, die Lehrer und für die Schüler, ein wunderbares Geschenk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spass, Freude, Liebe und Traditionen erfühlten unsere Herzen diesen zwei Monate und wird 
weitehin uns erfreuen, denn wir werden auch in der Zukunft durch unsere Tänze die Tradition erhalten. 

      
        Prof. Mucsi-Amariței Andreea 

        Prof. Elekes Daniela 
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«Made for Europe» 

     Vineri, 24 martie 2017, s-a desfăşurat la Alba Iulia etapa judeţeană a Concursului Naţional 

«Made for Europe», implicând produse finale ale proiectelor finanțate prin programe europene.  

      «Made for Europe» este o competiţie organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului care îşi propune să stimuleze creativitatea, inovaţia şi spiritul de competiţie. 

Concursul urmăreşte valorizarea produselor rezultate în cadrul proiectelor finanţate prin 

programe comunitare, creşterea vizibilităţii acestor produse, sporirea calităţii lor, asigurarea de 

oportunităţi de promovare a acestora, creşterea potenţialului de transferabilitate a lor, 

promovarea imaginii intituţiilor de învăţământ preuniversitar participante. Competiţia este 

deschisă tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte 

finanţate prin programe comunitare în anul şcolar anterior și are trei secţiuni : proiecte 

Erasmus+, proiecte eTwinning și alte proiecte cu finanţare europeană. 

     Deoarece în ultimii ani am derulat proiecte eTwinning şi am dobândit o oarecare experienţă 

în gestionarea acestui tip de proiecte, am decis să participăm la competiţie cu două produse 

finale, şi anume un site despre brânzeturile obţinute în zona Sebeş şi un video despre vopsirea 

tradiţională a ouălor de Paşti. Ambele produse sunt rezultatul 

unei munci în echipă: în timp ce primul este rodul muncii unui 

grup de elevi din clasele a XII-a A, C și F, la al doilea au 

participat elevi din clasele a X-a B şi C. Munca noastră a fost 

apreciată, primul produs calificându-se pentru etapa naţională, 

unde a fost prezentat de eleva Chişbac Georgiana (cls a XII-a C). 

Cel de-al doilea produs a obţinut, la etapa judeţeană, premiul al 

III-lea. Aceste materiale sunt publice şi pot fi accesate urmând link-urile următoare:  

http://georgianachisbac.wixsite.com/projetfromage 

https://www.youtube.com/watch?v=0DhVO-3TpnA 

                                                                                           Prof. Todor 
Cornelia 
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Orașele lui Blaga- Clujul și Sebeșul -  între ieri și azi  

 Proiectul ”Orașele lui Blaga - Clujul și Sebeșul- între ieri și azi” desfășurat pe parcursul 

a cinci etape, are ca scop întâlnirea liceenilor pasionați de tot ceea ce înseamnă Lucian Blaga 

fiind un prilej de împărtășire a celor mai profunde gânduri.  

Îndemnați de dorința de a-l descoperi pe marele poet, elevii s-au întrecut în realizarea 

de colaje, semne de carte, coperți, prezentări, călăuziți pe urmele pașilor lui Blaga de doamnele 

profesoare de la catera de limba și literatura română.  

 Organizat în parteneriat cu 

Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu”, Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga” (Cluj-

Napoca) și Colegiul 

Național „Iancu de 

Hunedoara” (Hunedoara), 

proiectul interjudețean 

plasat sub semnul poetului 

filosof Lucian Blaga a fost 

un prilej de manifestare a 

pasiunii pentru opera scriitorului din Lancrăm, dar și a creativității. 

Programul a cuprins conferințe 

susținute de profesori universitari, 

expoziții cu lucrările elevilor 

participanți la concursul de opere 

inspirate din diverse creații poetice, 

precum și diverse programe artistice 

prezentate de elevii școlilor-gazdă.  

 Vizitele la obiectivele culturale 

ale Clujului, Sebeșului și Lancrămului 

au completat calendarul activităților 
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derulate în cadrul acestui amplu proiect.  

 Trebuie să menționăm că elevii colegiului nostru s-au implicat cu seriozitate în 

activitățile derulate, reprezentându-și școala ca niște adevărați ambasadori culturali.                                               

 Suciu Georgiana,  clasa a XI-a C 

Prof. coord. Tereza Cândea 

 

     

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea ,,Dragobetelui” – ediția a VIII-a 
Proiectul ,,Dragobete-cap de primăvară” a reunit sub semnul tradiției un număr mare de  

elevi care au sărbătorit prin poezie și cântec acest obicei străvechi. 

 Coordonați de doamnele 

profesoare de limba și literatura română, 

de doamna profesoară de muzică și de 

doamna bibliotecară, elevii au 

descoperit, dincolo de farmecul tradiției, 

secretele muncii în echipă. 

 Un moment inedit l-a constituit 

flash-mobul sub formă de inimă prin care 

toți cei care au îmbrăcat haine populare 

au transmis mesajul lor de dragoste și de 

bucurie comunității în care trăiesc. 

         Prof. Tereza Cândea 
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Elevii Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeş s-au implicat în organizarea  unui 

eveniment caritabil- TÂRGUL CADOURILOR DE PAŞTE desfăşurat în 11 aprilie 2017 în 
incinta unităţii şcolare. 

A fost un spectacol al creativităţii, al florilor şi al culorilor, în cadrul căruia elevii au 
pus spre vânzare diverse aranjamente pascale, icoane pe sticlă, origami, felicitări, ouă vopsite, 
coşuleţe cu flori, dar şi dulciuri de post, turtă dulce, plăcinte, covrigei sau cornuleţe, mobilizând 
astfel profesori, părinţi şi bunici dornici să facă o faptă nobilă în prag de Sfânta Sărbătoare 
Pascală. 

Acţiunea derulată a urmărit oferirea de sprijin financiar pentru două familii nevoiaşe din 
oraş, identificarea si conștientizarea aspectului formativ al activităților care au ca finalitate atât 
dezvoltarea personală a tinerilor, cât şi educarea elevilor în spiritul acțiunilor de voluntariat și 
caritate și dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie, în vederea promovării educației non-
formale ca parte integrantă a procesului instructiv educativ. 

Felicitări tuturor celor implicaţi si aşteptăm...ediţia a doua!             
                                                                       Prof .Mioara Bulbucan  
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Balul Bobocilor 2017 

 

 Conform tradiției, elevii și diriginții claselor a XII-a organizeză anual Balul 

Bobocilor, un eveniment așteptat mereu cu nerăbdare și emoție. 

 Tema  “Army” a fost susținută de un decor impresionant și ținutele pe măsură atent 

alese de participanți, care au strălucit într-un spectacol de lumini. 

 Concurenții și-au demonstrat abilitățile artistice, creativitatea și spontaneitatea în 

cadrul unor probe dificile depășite cu multă inteligență și umor. Eforturile lor au fost 

răsplătite, titlul de Miss și Mister fiind acordat Denisei Cernat și lui Rareș Zamora. 

 Parada cu ținute inspirate de tema balului, dar și momentele artistice susținute de 

elevii talentați ai liceului au întregit Balul Bobocilor transformându-l într-un eveniment de 

neuitat.         

   Gabriela Popa, clasa a XI-a C 
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Armonii de primăvară 
 

 
        “Primăvara este în aer. La fel și dragostea și bucuria de a trăi. Primăvara, când avem 
totul sau nimic și începem să credem din nou în minuni, în renaștere, să credem și în noi 
începuturi. Începuturi nu doar pentru natură, ci și pentru apetitul nostru de a trăi... Haideți să 
serbăm venirea noului anotimp și ziua de 8 Martie aducând primăvara și dragostea cât mai 
aproape de sufletele noastre. Să celebrăm primăvara printr-o selecție minunată de cântece și 
poezii aduse pe scena Centrului Cultural "Lucian Blaga" de către elevii Colegiului Național 
"Lucian Blaga"! Vă așteptăm cu drag!”  

 
Georgiana Paștiu, clasa a X-a A 

 

Continuând tradiţia organizării unui 

Spectacol de muzică, dans și divertisment  în 

care să fie evidenţiate preocupările artistice ale 

elevilor școlii noastre: dansuri populare, de 

societate sau tradiţionale săsești, defilare în 

costume spectaculoase, cântec și magie, în 9 

martie 2017, a avut loc pe scena Centrului 

Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș spectacolul 

„Emoții de primăvară”. Elevii claselor a X-a 

ne-au invitat să participăm:  
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Balul Seniorilor 2017 
     Balul Seniorilor este un prilej în care noi, elevii ne unim potențialul creativ în speranța că 

evenimentul va fi încărcat de însemnătate pentru toți cei care pășesc pe scenă sau privesc spre 

ea. Anul acesta, împreună cu doamnele și domnii profesori diriginți ai claselor a XI-a,  am 

ales să trecem de granițele timpului și spațiului sub pretextul unei călătorii de explorare a 

lumii intergalactice. 

     An de an, elevii se întrec pe ei înșiși în încercarea de a da viață unui spectacol,  încercând 

să ducă mai departe această tradiție. Organizatorii acestui eveniment au avut o mare 

responsabilitate, și anume, aceea de a atinge standardele impuse în primul rând de prestigiul 

liceului,  iar mai apoi de așteptările publicului. Astfel, în urma unor probe galactice au fost 

desemnați Miss și Mister Anca Tamaș și Sergiu Hârjoc. 

Suciu Georgiana,  clasa a XI-a C 

Prof. coord. Tereza Cândea 
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Cum se urcă treptele unui podium?  
Echipa Spring Breakers, coordonată de doamna prof. Monica Lebădă, a reprezentat Colegiul 

Național „Lucian Blaga” din Sebeș pentru a doua dată în cadrul spectacolului-concurs Green Fashion 
Show, desfășurat la Alba Iulia. Încă de la prima participare au dat lovitura, câștigând marele premiu la 
categoria „Cel mai talentat designer” – Jessica Durco și premiul al III-lea la categoria „Cea mai bună 
prezență scenică” – Georgiana Damian. 

Dacă la ultima colecție au avut ca inspirație florile și dulciurile, trasnpuse în creații deosebite, 
cu nuanțe de serenity și rose quartz – declarate de Pantone culorile anului 2016 - anul acesta, pe 
lângă materialele clasice – șervețele, forme de brioșe sau carton – inspirați de și din natură, creațiile 
lor aduc ca noutate mușchiul de copac, plasa de insecte, năvoade și… alte miracole ale pământului pe 
care vă invităm să le descoperiți singuri în prezentările noastre. 

În prezent, Jessica Durco – 10D (Concept și creație) ajutată de  Denisa Moga – 10D și  Mălina 
Gheorghin – 10D („mâinile” ei drepte),  precum și de modelele Larisa Cacovean– 10D, Ghib 
Sebastian– 10D, Niculina Luca Ilie– 11C, Bianca Bardan – 9B, Diana Tincu– 10D, Ștefan Oros– 10C, 
Ioana Vintilă– 9B, sunt pe ultima sută de metri a „maratonului ” creației pentru concursul din acest 
an. 
 „Ne pregatim să urcăm din nou pe podium?! 

Răspunsul este ”Da! 
Întotdeauna!” 

Noi, cei de la Blaga, ne 
pregătim mereu să fim 

cei mai buni! 

Noi ne pregătim să 
fim oameni. Oameni 

fericiți! 

Noi putem fi tot ceea 
ce ne dorim!” 
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Prof.  
diriginte 
RODICA 

MIHU 

Clasa a VIII-a A  

 

Clasa a VIII-a B 
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“Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” (Confucius) 

 

Prof.    
diriginte 

CRISTINA 
CANDREA 

“Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este 
viaţa însăşi.” (John Dewey) 
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Prof.   
diriginte  

MONICA 
GROSU  

 

Clasa a XII-a B 

Prof.        
diriginte 

VALENTIN 
PETRU 

Clasa a XII-a A 

"Pășește prin viață ca și cum ai avea mereu ceva nou de 
învățat și vei reuși astfel să înveți mereu." (Vernon Howard) 

“Nu îți fie frică de eșec. Aceasta este calea spre succes.” 
(Lebron James) 
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Clasa  a XII-a C 

Prof.          
diriginte         

DINA            
POPA 

 

Clasa a XII-a D 

Prof.          
diriginte        
ADINA 

MUCENICU 

"Pentru mintea cercetătoare întreaga lume este un laborator."  
(Martin H. Fischer) 

“Educaţia este puterea de a gândi limpede, puterea de acţiona bine 
în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viaţa.“ (Brigham Young) 
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Clasa a XII-a E 

Prof.     
diriginte 
MARIA     
BOCA  

 

Clasa a XII-a F 

Prof.      
diriginte  
PAUL 

GAFTON 

“Idealurile sunt creste de munţi ce plimbă cerul printre nori.” 
(Octav Bibere) 

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai 
bun şi cel mai aspru.” (Nicolae Iorga) 
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Clasa a XII-a G 

Prof.  
diriginte  
ILEANA 
ȘTEFAN 

 
Colectivul de redacție le 

urează absolvenților mult 
succes la examenele care îi 

așteaptă!!! 
 

La revedere în 2027!  

 

“Adevărata şcoala ar trebui să te conştientizeze de faptul 
că tu eşti cel mai bun profesor al tău.” (Elena Stan) 
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Dezvoltarea durabilă 

 
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările 

comunităţii internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului 
(Stockholm, 1972) şi s-a concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi 
Dezvoltare (WCED), instituite în 1985. Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. 
H. Bruntdland şi intitulat “Viitorul nostru comun” a oferit prima definiţie acceptată a 
dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale fără a 
compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi”(4,5).Totodată, 
Raportul Brundtland admitea că strategiile dezvoltării economice trebuie schimbate astfel 
încât să se armonizeze cu limitele ecologice oferite de mediul înconjurător și de resursele 
planetei (5). 

Preocupările pentru dezvoltarea durabilă au căpătat o dimensiune politică globală, 
fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare 
Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU prin 
adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare 
Durabilă de la Johannesburg (2002), elaborându-se astfel programe concrete de acţiune la 
nivel global şi local (Agenda 21)(4). 

Conceptul de dezvoltare durabilă pleacă de la ideea că activitățile umane sunt 
dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea 
economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții (5). 

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de 
intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului, căutând în 
primul rând soluţii pentru menţinerea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul 
s-a extins asupra calității vieții în toată complexitatea sa (5). Obiective al dezvoltării 
durabile sunt acum și preocuparea pentru reducerea sărăciei şi subnutriţiei, pentru dreptate, 
pace și echitate, pentru educaţie de calitate, pentru condiţii de muncă decente, pentru 
utilizarea surselor de energie alternativă etc. (3). 

Ȋn perioada 19 - 25 septembrie 2016 s-a desfăşurat iniţiativa UNESCO şi Project 
Everyone cu titlul World's Largest Lesson, constând în organizarea în şcoli a unor lecţii pe 
tema obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile. Dintre aceste obiective, cel referitor la 
asigurarea unor modele sustenabile de consum şi de producţie (3) a constituit ideea de 
bază a unor activităţi derulate în cadrul orelor de economie, organizate fie frontal, fie pe 
grupe, utilizând fişe de lucru şi proiecte ale elevilor (prezentări Power Point).Conform 
principiului „să gândim global şi să acţionăm local”(4), s-a pornit de la abordarea 
globală a problemei raţionalităţii utilizării resurselor, ajungându-se la identificarea unor 
modalităţi specifice de acţiune orientate spre atingerea obiectivelor dezvoltării 
durabile.Într-adevăr, o analiză în paralel a evoluţiei nevoilor nelimitate ale omenirii (aflate 
în continuă multiplicare şi diversificare) şi a resurselor limitate (multe dintre ele 
neregenerabile şi nerecuperabile) pune în evidenţă necesitatea utilizării raţionale a 
resurselor (1,2). În acest sens, elevii au identificat situaţii concrete în care se risipesc 
resurse, precum şi modalităţi de diminuare a consumului de resurse aflate la îndemâna 
oricui, pe principiul celor 3R (reducere, recuperare, refolosire)(3) : alimente (ex.producţie 
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locală, procesare, ambalaje, cât se aruncă), transport (ex.mă deplasez pe jos/ cu bicicleta, 
autobuz, maşină personală), utilizarea apei (ex.duş, toaletă, spălat pe dinţi), energia 

(ex.temperatura în casă iarna, aparatură 
electrocasnică-eficientă energetic, oprirea 
funcţionării becurilor, tv, calculator etc. când 
nu e necesar, izolare termică, panouri solare), 
haine (ex.centre de colectare, le arunci doar 
când sunt uzate sau ai haine pe care nu le 
porţi, second-hand), altele (ex.baterii-centre de 
colectare în unele magazine,reciclare-
hârtie,sticlă, plastic, metal, repară lucruri dacă 
se poate, indicator-cantitatea de gunoi) etc. 
 Astfel, conştientizarea importanţei 
multiplelor dimensiuni ale dezvoltării 
durabile, precum şi a impactului pe care 
aceasta îl are atât asupra prezentului, cât şi 
asupra viitorului devine o necesitate 
educaţională, care ar fi util să fie abordată 
pluridisciplinar. 

 
Bibliografie: 

1. Angelescu, C.(coord.), Economie, Bucureşti, Ed.Economică, 2005 
2. Ailenei, D., Bălan, E., Economie-manual pentru cl. a XI-a, Bucureşti, Ed.Humanitas 

Educaţional,2006 
3. http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/responsible-consumption/ 
4. http://strategia.cndd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf 
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83 

 
 
Trian George, clasa a XI-a G 
Prof. coordonator: Opriţa Ioana 

 

Profesorul Hermeneus. Literatură și transdisciplinaritate. 

 

Roland Barthes susținea că literatura se află într-o criză profundă. Totul trebuie 
gândit și regândit, valorizat și revalorizat. Textul literar nu mai poate fi privit ca un univers 
izolat în care pătrundem temporar, ci trebuie să fie abordat ca un univers deschis către 
realitatea de astăzi.  

„Transdisciplinaritatea, înțeleasă ca o abordare complexă în, între și dincolo de 
orice disciplină, conferă o viziune unitară asupra realității și posibilitatea de a ne raporta 
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corect la fiecare nivel al ei. Orice text literar, indiferent de perioada căreia îi aparține, 
poate deveni astfel extrem de actual.”1 

 Antichitatea și Renașterea au stat sub semnul 
universalității întregii culturi umane, sincretismul general al 
științelor, artelor și meșteșugurilor generând o separare 
insuficientă a disciplinelor. Ulterior însă a apărut 
fenomenul opus, întrucât cunoașterea umană a ajuns la un 
grad atât de înalt de specializare, de diferențiere a 
domeniilor și a subdomeniilor, încât comunicarea dintre ele 

a devenit extrem de deficitară. 
Transdisciplinaritatea are o o serie de avantaje precum: 

 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoștințelor; 
  este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală sau stil de 

învățare; 
 este o modalitate activ-participativă de studiu, fiind centrată pe elev; 
  prezintă un grad înalt de complexitate, atât din punctul de vedere al 

conținuturilor, cât și al strategiilor didactice; 
 transformă elevul din obiect în subiect al învățării, acesta devenind 

coparticipant la actul educativ; 
 este o formă a educației permanente și presupune o reconciliere a științelor 

umaniste cu cele exacte. 
Fiecare disciplină exploatează un anumit set de inteligențe. Și mai important este 

că literatura le poate exploata pe toate, ceea ce face să se elimine marginalizarea unor 
elevi, stigmatizarea lor de către dascăl sau de către colegi. 

Elevul cu o puternică inteligență lingvistică va citi cu plăcere, va argumenta, va 
dezbate cu ușurință, cel cu o inteligență logico-matematică va descoperi diverse relații de 
cauzalitate și de efect, va face analogii pentru a le explica, cel cu inteligență spațială va 
percepe vizual textul, descoperind eventual anumite simetrii sau asimetrii, va observa 
cadrul referențial și chiar spațialitatea universului textual, cel cu inteligență muzical-
ritmică va avea o puternică percepție auditivă, va sesiza ritmul, rima, muzicalitatea 
textului, cel cu inteligență corporal-kinestezică va remarca dinamismul imaginilor și își va 
îndrepta atenția spre structurile verbale, cel cu inteligență naturalistă va observa și va 
clasifica elementele cadrului referențial, le va desena, va sesiza aspecte cromatice, 
olfactive, tactile, cel cu inteligență interpersonală va fi bucuros să coopereze cu colegii, își 
va argumenta opiniile, va fi foarte atent cu cei din jur, iar cel cu inteligență intrapersonală 

va ști să analizeze, să descrie, să fie tranșant în exprimarea opiniilor, 
iar dacă se împotmolește, nu va ezita să ceară ajutorul celorlalți. 

După o îndelungă și atentă observare a comportamentului 
elevilor, profesorul poate să exploateze aceste inteligențe, obținând 
rezultate surprinzătoare și descoperind, la nivelul textului literar, 
perspective de interpretare nebănuite. 

 În didactica modernă a interpretării de text, se consideră că 
profesorul ar trebui să îi lase elevului plăcerea interpretării, să-l 

                                                             
1Mariana, Sâsâna, Perspective de receptare a liricului la clasele liceale, Sibiu, Editura Imago, 2007, p. 50. 
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confrunte cu textul, să nu îi ofere interpretarea ”de-a gata”, ci să îl provoace la o analiză 
filtrată prin propriul eu  critic. Astfel, profesorul ”trebuie să străbată distanța de la 
interpres la hermeneus”2. 

În lumina afirmației lui Roland Barthes conform căreia literatura devine o utopie a 
limbajului, interpretarea unui text este asemenea unui puzzle, în care „posibilitățile de 
combinare a pieselor sunt infinite și deci imaginea e mereu alta”3. 

Se suprapun astfel, în analixa textului literar două tipuri de intenții: intenția 
profesorului, intentio magistris, și intenția elevului, intentio discipuli. În ipostaza sa de 
hermeneus, intenția profesorului este cea de a-i oferi elevului tehnici de decodare a 
textului, exploatând competențele lui literare și culturale. 

Jonathan Culler definește competența literară ca fiind „o noțiune generativă, 
pentru că realizează, în paralel, lectura și înglobarea achizițiilor, a regulilor implicite și a 
expectațiilor asupra naturii organizării textului literar”4. 
 

  
 
 
 
 
 

Bibliografie: 
Costea, Octavia,  Didactica lecturii. O abordare funcțională, Iași, Institutul European, 
2007. 
Ciolan, Lucian, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, 
Iaşi, Polirom, 2008. 
Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea, Iaşi, Editura Polirom, 1999. 
Sâsâna, Mariana,  Perspective de receptare a liricului la clasele liceale, Sibiu, Editura 
Imago, 2007. 

         Prof. Georgeta But 

 

           Există un creier şi în inimă, cel puţin metaforic vorbind. Inima conţine neuroni şi 
ganglioni cu funcţii asemănătoare creierului. 
           ,,Ceea ce oamenii nu ştiu este faptul că inima trimite mai multe informaţii spre creier, 
decât o face creierul spre inimă” a declarat dr.Rollin McCarty din cadrul Institutului 
HearthMath. 
           În Antichitate, grecii, babilonienii, mesopotamienii credeau că inima este centrul 
înţelepciunii. Mai târziu s-a descoperit că atunci când creierul transmite semnale inimii, aceasta 
                                                             
2Ibidem, p. 45. 

3Ibidem, p. 59. 

4Apud Octavia, Costea, Didactica lecturii. O abordare funcțională, Iași, Institutul European, 2007, p.9. 
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nu răspunde automat, însă creierul se supune tuturor instrucţiunilor trimise de aceasta. În 1991, 
cercetătorii de la Institutul HeartMath California au folosit pentru prima dată conceptul de 
,,creier al inimii”. Descoperirile lor demonstrează că inima este dotată cu o reţea de neuroni, 
neurotransmiţători, proteine şi celule asemănătoare celor din creier, care pot acţiona independent 
de acesta. Această independenţă explică de ce inima unei persoane aflată în moarte cerebrală 
continuă să bată sau de ce persoanelor care au suferit transplant de inimă îşi schimbă gusturile, 
dorinţele, chiar personalitatea. 
           Sistemul nervos al inimii conţine aproximativ 40 000 de neuroni care detectează sensul 
circulaţiei hormonilor, ritmul cardiac, au legături cu organele corpului şi transmit informaţii 
către creier. 
          Experimentele realizate de cercetătorii Institutului HeartMath au demonstrat că focusarea 
pe emoţii pozitive influenţează şi controlează în mod direct starea de sănătate fizică şi 
emoţională, inima transmiţând impulsuri creierului ce determină scăderea nivelului de cortizon 
al stresului, îmbunătăţirea modului de funcţionare al fiecărui organ, dar şi mărirea capacităţilor 
intuitive şi îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi. Stresul, furia, emoţiile negative creează 
dezechilibre, determinând efecte ca lipsa de memorie, incapacitatea de concentrare, ritm inegal 
al inimii, eliberând un hormon ce slăbeşte sistemul imunitar şi comprimă vasele de sânge cu 
influenţe negative asupra tensiunii arteriale. 
          De luat în considerare este faptul că dacă suntem furioşi 5 min, sistemul imunitar are 
nevoie de 6 ore pentru a recupera puterea pierdută şi dacă trăim 5 min de compasiune şi 
apreciere, imunitatea se îmbunătăţeşte cu 41%. 
         

Arsu Teodora, clasa a X-a B 
        Prof. coordonator: Ștefan Diana             
 

           

 

 

       

 

 

Lactatele şi biologia 
  

“Cheagul” este o enzimă, cel mai des produsă de intestinul mamiferelor ierbivore 
şi are aplicaţii practice în procesul de fabricare al lactatelor. Introducerea cheagului în 
lapte duce la dezvoltarea accelerată a bacteriilor de fermentaţie şi coagularea acestuia. 
 Cheagul  este şi un compartiment al stomacului tetracameral la rumegătoare în care 
se produce sucul gastric. 
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 În gospodăriile ţărăneşti, cheagul se prepară 
astfel: se spală, se lasă la uscat şi apoi se taie sub 
formă de fâşii, după care se pune în zer. După 36-
48 ore, fermentul din mucoasa stomacală este extras 
şi trece în zer, ca mai apoi totul să se strecoare prin 
tifon, obţinându-se soluţia de cheag care poate fi 
folosită în prepararea brânzeturilor. 
 Cheagul este o enzimă ce se secretă în 

stomacul mamiferelor tinere, inclusiv omul, se numeşte 
“labferment” şi determină transformarea 
caseinogenului solubil din lapte în paracaseinatul de 
calciu, deci coagulează laptele. 
 Cheagul se comercializează în pieţe– rar ce-i 
drept, pentru că fiecare producător de brânză are 
propriul cheag, de unde şi expresia “a prinde cheag”.  

 

 

Elev Flueraş Emanuela 

        Clasa  a X-a C 

Profesor diriginte: Ştefan Diana 

                                      

 

 

Cum pot să am primul site online... 
 Ceea ce îmi propun să realizez 
prin acest articol tehnic, nu este un 
curs pentru începători, ci furnizarea 
unor mici indicii pentru cei pasionați 
de informatică, dar care nu știu de 
unde să înceapă. De multe ori știi ce 
vrei, dar ori nu știi cum să cauți, ori 
nu știi unde să găsești, în oceanul de 
resurse care se numește Internet.  
 Trebuie să recunoaștem că de 
multe ori suntem neputincioși în fața  
google, datorită faptului că putem 
scrie un cuvânt, sau mai multe și să 
primim zeci de mii de răspunsuri... Care este răspunsul corect? Ce informație mă ajută să 
înțeleg ce mă interesează? Și alte asemenea întrebări ne trec prin minte atunci când dorim 
să căutăm informații despre un anumit domeniu. Răspunsul nu îl pot da eu acum, ca și voi 
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am avut aceste întrebări, dar am avut răbdarea să citesc cât mai multe răspunsuri, până am 
căpătat o anumită experiență, care îmi permite acum să-mi pun și mai multe întrebări...:-) 
 Dar destul cu introducerea. Să o luăm metodic pas cu pas: 

1. Cum să am primul site(deocamdată offline)? 

În primul rând trebuie să știm că paginile web(site-urile) sunt de două feluri: statice și 
dinamice. Diferența dintre cele două tipuri de pagini constă în faptul că cele statice conțin 
informație fixă(de ex: ca o pagină scrisă în Word) și pot fi create de aproape oricine care 
înțelege funcționarea, pe când cele dinamice sunt ca niște machete care preiau informație 
dintr-o bază de date și creează pagini diferite pentru fiecare informație nouă(de ex: poșta 
electronică yahoo – toți care folosim poșta am observat că structura paginilor este la fel, 
diferența fiind făcută de informația afișată). 

Dacă pentru a realiza o pagină web dinamică sunt necesare unele cunoștințe de 
programare web(javascript, php, asp, etc), în schimb o pagină statică poate fi realizată cu 
minime cunoștințe de limbaj html. Și dacă tot am ajuns aici, putem spune că limbajul care 
stă la baza oricărei pagini web este HTML(HyperText Markup Language), a cărui noțiuni 
de bază pot fi învățate din diverse surse(curs online – www.marplo.net; explicații și 
exemple pentru fiecare tag – www.w3schools.com). Dar, veți vedea că deși ați putea 
învăța toate instrucțiunile, nu înseamnă că veți reuși să creați un site de calitate. În felul 
ăsta, îmi aduc aminte de întrebarea unui elev de-al meu: “a venit într-o zi cu o carte pe 
care scria limbajul C++ și m-a întrebat dacă e bună pentru a învăța limbajul. Cartea era 
destul de groasă(cred că asta l-a și motivat să o aleagă), dar răspunsul meu l-a surprins; 
pentru a învăța efectiv instrucțiunile limbajului ai nevoie de o carte mult mai subțire și se 
poate realiza în maxim 2 zile. Dar nu vei putea să faci nimic cu ele. Exemplul dat este cel 
prin care înveți o limbă străină: degeaba cunoști toate cuvintele unei limbi, dacă nu știi să 
le folosești. De fapt ceea ce trebuia să învețe el, era noțiunea de programare ”. Am făcut 
această divagație pentru a înțelege că trebuie să folosim pași mărunți în învățare, dar pași 
mari în aprofundarea respectivelor cunoștințe.  

2. Cum să fie accesat site-ul pe net…? 
Pentru rezolvarea acestei probleme, trebuie să ne gândim la domiciliul nostru. Adică, 

pentru ca poștașul să ne poată aduce corespondența, trebuie să avem o adresă și locația în 
care domiciliem. În termeni tehnici adresa se numește domeniu( ex. cnlb.ro), iar locația se 
numește spațiu de găzduire sau hosting. Acestea se pot achiziționa împreună de la o firmă 
specializată, în funcție de oferta cea mai avantajoasă. Dar atenție, documentați-vă mai întâi 
despre seriozitatea serviciilor firmei respective. Aceasta vă va furniza o aplicație(Cpanel) 
prin intermediul căreia veți încărca online site-ul, sau vă va pune la dispoziție unelte 
pentru a vă crea unul direct online. 

3. Cum să-l caut pe … google 
Veți observa, că nu îl găsiți în google, deși el există online(poate fi accesat prin 

intermediul adresei de domeniu). Ei, aici este o poveste mai complicată și un domeniu de 
nișă pe care dacă îl veți înțelege și vă va pasiona veți putea face bani frumoși. Acest 
domeniu se numește SEO(Search Engine Optimization) și se ocupă cu promovarea site-
urilor în motoarele de căutare. Pentru a se realiza acest lucru este o muncă zilnică, și o 
concurență între cei care fac acest lucru pentru a promova anumite site-uri. 

Așa cum am precizat și la început, am vrut doar să punctez câteva informții pentru cei 
care vor, dar nu știu de unde să înceapă. În speranța că v-am deschis apetitul spre acest 
domeniu de viitor, vă urez succes în descifrarea tainelor Internetului. 

        Prof. Marius Muntean 
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De-a lungul istoriei, teama și superstiția au condus la evenimente cu urmări tragice, 

destine s-au frânt, generații întregi au purtat după ele un stigmat pe care nu îl meritau. 

Educația precară și ignoranța au 

generat adevărate tragedii. La toate 

acestea se mai adaugă și goana după 

țapi ispășitori, nevoia de a găsi un 

vinovat pentru toate relele care se 

întâmplau într-o perioadă sau alta. 

De aici s-au născut evenimente 

stranii, violente și degradante, care, 

paradoxal, au suscitat atenția 

publicului needucat și avid de 

senzațional. Este vorba de procesele de vrăjitorie. Iată povestea, din păcate, în mare parte 

adevărată a uneia dintre persoanele implicate într-un proces de vrăjitorie desfășurat la Sebeș 

(Mühlbach) în anul 1718 și anume Katharina Schiffbaumer.  

Într-o epocă în care totul era o 

luptă permanentă cu dușmanii din 

exterior și din interior, cu foametea, 

cu molimele, cu mizeria și cu sărăcia, 

procesele de vrăjitorie nu au fost 

puține în Sebeș, iar vânătoarea de 

vrăjitoare a făcut multe victime. 

Oamenii vremii se acuzau reciproc de 

tot ceea ce se întâmpla în jurul lor. 

Katharina Schiffbaumer era o femeie 

simplă, curioasă, dar sinceră, iar printr-un concurs nefericit de împrejurări a intrat ,,în gura 

târgului”, ajungând să fie acuzată de toate relele pământului, inclusiv de vrăjitorie.   Totul a 

început de la un blestem pe care l-a aruncat din ciudă și frustrare către breasla tăbăcarilor din 
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Sebeș într-un moment în care a considerat că unicul ei fiu a fost nedreptățit, nefiind admis în 

breasla respectivă. Acesta, foarte supărat, a amenințat că își va pune capăt zilelor. Curând 

după acest blestem, unui membru al breslei i s-a prăpădit o vacă, iar altuia i s-a îmbolnăvit 

grav un copil. A fost destul pentru ca acuzațiile la adresa Katharinei să se țină lanț. La 

procesul care a durat zece zile au fost aduși cincisprezece martori numai pentru ea, chiar și 

copii, căci în acele vremuri copiii erau acceptați ca martori în astfel de procese, condiția fiind 

să știe să spună Crezul sau Tatăl nostru și să știe să cânte Ave Maria. De altfel, în aceste 

procese nu erau acceptați decât martori ai acuzării. Acuzațiile au fost incredibile: că acuzata ar 

avea puteri magice, că ar avea abilitatea de a-și face apariția sau de a se face nevăzută pe 

neașteptate, că a blestemat trei femei și un copil care au murit, că a fost văzută zburând pe 

mătură, că în urma unor blesteme oamenii au rămas mutilați pe veci și multe alte astfel de 

legende. Poate că și sub influența acestor legende, Katharina Schiffbaumer chiar a crezut la un 

moment dat că are puteri supranaturale, comportându-se ca atare, din moment ce s-au găsit în 

propria locuință obiecte specifice 

vrăjitoriei: păr de capră, unsori de tot felul, 

ba chiar și un craniu de om. Odată a și 

amenințat că nimeni nu va ieși învingător 

în urma unui conflict cu ea, chiar dacă ar fi 

diavolul în persoană. În urma unor astfel de 

acuzații, Katharina a fost găsită vinovată de 

,,practici vrăjitorești, nerespectarea ordinii 

și lipsă de respect față de autorități”, totul 

fiind ,,demonstrat cu probe de netăgăduit și 

cu declarațiile martorilor în timpul unui 

proces cu juriu legal constituit”. Acuzata 

,,și-a recunoscut faptele și a fost 

condamnată la arderea pe rug”. Este lesne 

de înțeles că recunoașterea acestor fapte a 

fost făcută în urma unor torturi 

inimaginabile.  

    Totuși, în conformitate cu legile aflate în 

vigoare atunci, acuzatei i s-a mai dat o șansă ,,în numele aflării adevărului”. Astfel, Katharina 

a fost supusă ,,probei apei”, cei acuzați de vrăjitorie fiind supuși acestei ordalii parcă doar de 
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dragul spectacolului macabru. De fapt, existau mai multe tipuri de ordalii: proba apei, a 

focului, a fierului încins sau a duelului judiciar. În ceea ce privește cea din urmă probă, ea 

consta într-un duel propriu-zis între acuzat și acuzator sau chiar între judecător și învinuit, în 

speranța că Dumnezeu va interveni în favoarea celui de partea căruia este adevărul. Ordalia 

prin apă putea fi de mai multe feluri, cea mai des întâlnită fiind situația în care nefericitul era 

pur și simplu aruncat în apă: dacă trupul se scufunda, acuzatul era declarat nevinovat, iar dacă 

plutea, era găsit vinovat, conform zicalei ,,lucrul diavolului plutește mai ușor”. Practic, 

acuzatul nu avea nicio șansă, deoarece era legat de o plută sau intestinele sale erau umplute cu 

gaz. Așa s-a întâmplat și în cazul procesului de vrăjitorie de la Sebeș, Katharina Schiffbaumer 

fiind legată de o plută improvizată și aruncată pe apele Râului Morii în fața unei mulțimi care 

savura acest spectacol grotesc. Trupul femeii a plutit pe apa râului și astfel a fost declarată 

vinovată de vrăjitorie, condamnarea fiind definitivă. Rugul a fost aprins în data de 7 martie 

1718, iar ignoranța și primitivismul oamenilor au învins din nou.  

    

Astfel de procese de vrăjitorie nu 

au fost singurele în Sebeșul secolului al 

XVIII-lea, actele acestor procese fiind 

denumite și astăzi ,,Inchizitorii pentru 

vrăjitorie”. Până în anul 1746, arderea pe 

rug a dus la dispariția unui mare număr 

de familii din zona Sebeșului.  

 

        

Lemeny Antonia, clasa a X-a F 

       Coordonator Prof. Cândea Tereza 

(Premiul I la Concursul de eseuri ”Sebeșul povestit”) 
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Tell me honestly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Just tell me honestly, 

Would you like to stay with me? 

And if you do… 

Can I love you? 

But what we do 

If we can`t pass through 

If we can`t stay together 

And if for you “us” doesn`t matter? 

Would you show me how love feels? 

If I cry, will you stop my tears? 

If I fall, will you get me up? 

Love me! It`s enough… 

But if we can`t do that 

If we can`t be two 

If there is just me 

If we can`t be true 

If you can`t be true 

If you can`t love me too 

If there is just me 

If we can`t be true 

If you can`t be true 

If you can`t love me too 

I promise I`ll leave you… 

Just tell me honestly 

Would you like to stay with me? 

But if you can accept my mistakes  

My past, my present and what is next 

Then stay by my side 

And we`ll have a gorgeous ride, 

A ride through all this life, 

Feeling free like butterflies. 

I`ll be yours and you`ll be mine 
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It takes me time to accept that 

Neither of us is “perfect”  

That we both make mistakes 

That we both need someone else. 

 

Maybe we`re not meant to be together 

And our love doesn`t last forever 

So I`m letting you, I`m moving on 

And I will go back, where I came from. 

 

Today I forgive myself for what I did 
wrong. 

And also I forgive you for letting me alone. 

Today I forgive everything that shouldn`t 
happen 

I`m going to let the past and live in 
present. 

 

And one day sun will be again up 

And then, that`s going to be enough 

I won`t remember anything, anymore, 

Only the place where I came from. 

 

     Goodbye but also stay 

             

         

If you dare to look into her eyes 

You`ll see that there sun never rise, 

You`ll see the storm from the bottom of her 
heart, 

You`ll notice that her soul had fallen apart. 

She loved you more than she loved anyone 
else, 

She accepted you, your past and mistakes. 

But you thought love is a game 

You were afraid, you felt shame. 

 

You didn`t own her, she was irreplaceable, 

You thought she was a simple girl; 

But nothing really matters now 

Because it`s so hard to explain how 

You made each other take a different way 

You said “Goodbye!” and also “Stay!”; 

And finally “together” went away, 

“I will never return” he said. 
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Student: Bejenaru Ana Elena 
10th C Grade 

Coordinating Teacher: Radiciu Ana-Maria 
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„COLB”  

 În paralel cu Festivalul Național de Artă Dramatică pentru liceeni “Radu 
Stanca”, crește și trupa de teatru „COLB” a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș 
care se îmbogățește an de an cu noi membri, dar și cu noi experiențe teatrale. 

 Trupa „COLB” mulțumeste tuturor susținătorilor-elevi, profesori și părinți.  

Și pentru că realizarea spectacolului „Exercițiul Caragiale...” nu ar fi fost posibil 
fără implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinților, Asociației Gisas, S.C. Pălăria 
Dădârlat și restaurantului „Georgia”- vă mulțumim tuturor!  

 De asemenea, mulțumim actriței Bianca Goadă pentru toate orele petrecute cu 
noi. 

 Și pentru că... acesta este ultimul spectacol în care elevele Anca Tamaș și Oana 
Rotaru din clasa a XII-a urcă pe scenă în calitate de reprezentante COLB, le dorim mult 
succes pe scena vieții! 

 Mulțumiri speciale elevei Antonia Gusan pentru realizarea măștilor și studenților 
ex-COLB care prin prezența lor la spectacole au demonstrat că starea „COLB” se 
perpetuează dincolo de porțile școlii.     

Prof. Tereza Cândea, coordonator al trupei de teatru COLB 
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Curs de limbă în Germania oferit de Goethe Institut 

Vara anului 2016 a fost una de neuitat pentru elevii Păduraru Maria și Onac Răzvan  
din clasa a X-a A și a XI-a D. Datorită unui concurs acești doi tineri au fost aleși de Institutul 
Goethe pentru a participa la cursul de trei săptămâni de la Varenholz . Participanții au fost 
aleși, prin intermediul unor scrisori de intenție întocmite de doritori. Costurile drumului și ale 
cazării au fost suportate de organizatori, oferind totodată fiecărui participant o bursa de 75 
euro, lăsând cheltuirea acestora pe mâna participanților.  

Am stat într-un castel, si am avut cursuri in fiecare zi: 2 cursuri de o oră si jumătate 
fiecare, iar in weekend aveam o excursie în diferite părți ale Germaniei. Aș putea spune că 
experiența mea în Germania a fost cea mai frumoasă din viața mea. Am putut socializa cu  
persoane de multe naționalități si am devenit prieteni foarte buni în ciuda diferențelor 
lingvistice. Pe tot parcursul taberei profesorii au avut grijă să înțelegem tot și să socializăm 
cât mai mult unii cu alții în speranța că nu va fi nimeni lăsat pe dinafara. Ne-am implicat în 
toate activitățile propuse precum olimpiada sportivă, piese de teatru, curs de gătit, muzică și 
multe altele.  Această tabără mi-a deschis ochii în privința lumii în care trăiesc si cum o limbă 
străină îmi poate schimba viața radical, ajutându-mă să ajung cât mai departe.  

Deși România este extrem de frumoasă și vreau să lucrez în țară aș dori să pot studia 
în alte țări, acest lucru ajutându-mă să lucrez cu oamenii foarte diferiți.  Daca aș avea șansa să 
repet această experiență aș face-o fără rețineri.  

       Păduraru Maria,  clasa a XI-a D 

 Prof. coordonator  Mucsi-Amariței Andreea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L
E
C
Ț
I
I 

 

D
E 

 

V
I
A
Ț
Ă 



Ani… de liceu 2016- 2017  
 

66 
 

JuKu – Jugendkurs Varenholz 
 
 

Der letzte Sommer war eine der besten Ferien. Diese drei Wochen waren in 
Deutschland ganz wunderbar und vieleicht auch die beste Erfahrung unseres Lebens. Wir sind 
sehr froh, dass wir in diese Wettbewerb teilgenomen haben aber die Frage ist, wer sind wir? 
Wir heißen Păduraru Maria und Onac Răzvan und jetzt werden wir euch ein Blick aus unser 
Abenteuer erzählen. 
 Deutschland war ein neues Kapitel und wird sicher eine der besten Abenteuer sein. In 
diesen drei Wochen haben wir sehr viel gelernt. Nicht nur aus dem Kurs aber auch von den 
anderen Jugendliche die in Varenholz mitgekommen sind. Sie werden so viele verschiedene 
Persönlichkeiten haben aber alle werden freundlich und hilfbereit sein. Die Lehrer und 
Lehrerinen waren keine einfache Lehrer sondern unsere Freunde, und die Betreuer waren wie 
unsere größeren Geschwister. Wir hatten auch drei Praktikanten die uns sehr viel geholfen 
haben, und unser Tagesplan jeden Tag gezeigt haben. Der Kurs dauerte drei Stunden pro Tag 
und es war gar nicht ermüdend sondern ganz toll und interaktiv. Das Schloss war wie aus 
Träume, mit sehr netten und freundlichen Jugendlichen überall. Das Essen war sehr, sehr 
schmeckhhaft, süß und also wunderbar. Als Getränke hatten wir meisten nur Wasser und 
Orangensaft getrunken aber das war genug, weil wir jeden Tag im Bistro sein konnten, denn 
das war im Innenhof des Schlosses. Wir hatten auch ein paar Regel dort, wie zum Beispiel: 
Wir durften ohne Erlaubnis nicht ins Dorf spazieren gehen, keine Drogen, kein Alkohol 
trinken und auch Rauchen war verbotet. Jeden Tag waren sehr viele interessante Aktivitäten 
oder Spiele an denen wir teilnehmen konnten aber sie waren nicht obligatorish. Wenn wir uns 
aber ein bisschen entspannen wolten,konnten wir den gganyen Tag ausschlaffen. Hier haben 
wir für das erste Mal Bowling und Hockey gespielet. Das war ganz toll! Durch diese 
Aktivitäten, haben wir sehr viele Freundschaften geschlossen. Sie haben uns erzählt wie ihre 
Kultur ist und wir haben auch über unsere rumänische Traditionen erzählt. Jede Woche hatten 
wir eine Party, wo wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Wir haben auch Ausflüge gemacht nach 
Hamburg, Münster und auch die Üniversität aus Bielefeld haben wir besucht. Für uns war das 
ein wunderbarer Traum, dass uns zum Leben erweckt hat. 
 Wir werden sicher Deutschland und Varenholz wieder besuchen, weil ein Teil unserer 
Seele dort geblieben ist. 

 
       
 
 

Onac Răzvan, clasa a X-a B 
Prof.coordonator Mucsi-Amariței Andreea 

 
 
 
 
 

L
E
C
Ț
I
I 

 

D
E 

 

V
I
A
Ț
Ă 



        Ani… de liceu 2016 - 2017 

67 
 

Alergând pentru victorie: 43 KOMARNO-KOMAROM     INTERNATIONAL 

STREET RUNNING RACE 

Competiția a avut  punctul de plecare în Slovacia, 

unde, la linia de start, au fost prezenți printre sportivii 

aparținând mai multor țări și reprezentanții școlii noastre: 

prof. Crișan Ovidiu, Avram Dan, Szabo Daniel, Burz Paul, 

Podean Denis, Arsu Teodora, Ștefan Ana-Marina. Linia de 

finish se afla în Ungaria, iar alergătorii au reușit să o ajungă 

doar după ce au traversat linia de graniță și podul peste Dunăre.  

La proba de 10.000 de metri sportivii noștri au reușit 

să termine competiția între primii 100 din cei 345 de sportivi 

astfel: prof. Crișan Ovidiu - locul 20, Szabo Daniel – locul 24 

și Burz Paul – locul 90. 

La proba de 5.500 de metri elevii Podean Denis și 

Ștefan Ana-Marina au fost primii la categoria lor de vârstă, 

dar, din păcate, nu au fost acordate premii decât la categorille 

de vârstă de peste 14 -16 ani.  

De asemenea, printre alergători s-au numărat și elevii Arsu Teodora și Avram Dan 

care s-au clasat în primii 35 la categoriile lor de vârsta din 580 de participanți. 

 În cadrul aceleiași competiții, a alergat și domnul Bogdan, un senior al orașului nostru 

care a fost premiat de către organizatori cu o medalie întrucât a fost cel mai în vârstă alergător 

de la proba de 5.500 de metri, la 78 de ani reușind să termine cursa. 

Vreau să le mulțumesc în special părinților pentru sprijinul moral acordat, colectivului 

de profesori pentru înțelegere, direcțiunii, clubului de baschet Malembach și nu în ultimul 

rând elevilor care au participat la toate competițiile sportive școlare și ne-au reprezentat 

colegiul în județ, în țară și în Ungaria, precum și soției mele Crișan Andreea care mă sprijină 

foarte mult în ceea ce fac. 

 

Prof. Ovidiu Crișan  
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                                              La un sfert de secol 

Și așa ,„sfert de secol”, se pot numi cei 25 de ani  împliniți anul acesta, (2017), de la 
absolvirea de către generația noastră a Liceului Teoretic Sebeș, actualul  Colegiu Național 
Lucian Blaga . Chiar dacă suntem dintre aceia care au  „prins” deja mai bine de doi ani  din 
vremurile de după evenimentele din decembrie 1989, încă aveam uniforme la sfârșitul clasei a 
XII-a și  dădusem treaptă la sfârșitul clasei a X-a , un examen de reconfigurare a claselor.   

Cei patru ani petrecuți la liceul din Sebeș, cel puțin pentru mine, au fost cei mai 
frumoși dintre toți anii de școală, bătându-i și pe cei ai facultății. Orele serioase de fizică ale 
domnului Bobar și mai apoi ale domnului Bârsan, cele foarte consistente de matematică cu 
doamna Besoi, limba română frumoasă cu doamnele Iancu și apoi Nadoș, istoria incitantă a 
domnului Afrapt, plăcerea de la orele de sport ale domnului Opincar și mai apoi doamnei 
Fleșeriu,  concursurile (olimpiadele) la care participam pregătiți și întotdeauna cu succese mai 
mici sau mai mari, meciurile de fotbal dintre noi, ieșirile la rucsac și cort pe munte vara, și 
relațiile între noi colegii, toate și multe altele sunt lucruri la care ne gândim cu plăcere. 

Oamenii de care a depins buna rânduială a lucrurilor din școală, merită cinstiți, 
spunând că toți elevii uneia dintre clase,  în anul următor absolvirii liceului, erau studenți. 
Desigur, sunt de găsit destui oameni ajunși sfinți prin toate timpurile  fără să fi fost studenți 
vreodată, însă pentru ceea ce înseamnă rosturile unei școli, acest fapt e unul meritoriu , de 
atribuit Liceului din Sebeș. 

Evenimentul istoric cel mai important pe care l-am trăit fiind pe băncile liceului  a fost 
cel din decembrie 1989, început  la Timișoara. Mi-am continuat doi ani mai târziu studiile în 
același  oraș, împreună cu alți șase colegi de clasă. M-am gândit, ca în încheierea acestor 
gânduri să-i provoc pe mai tinerii cititori și nu numai, cu o poezie a lui Nichita Stănescu 
(1933-1983), surprinzătoare, dacă ne gândim la faptul că, la câțiva ani după moartea poetului, 
într-un decembrie fără zăpadă, în Piața Operei din Timișoara aflată între catedrală și teatru are 
loc începutul mai sus pomenitelor evenimente. 

   Nichita Stănescu 
Timișoara 

                                                                             lui   Anghel 
                                 
În acest oraș 
Inima mea a nins 
Fulgi roșii, prieteni,  
Peste catedrală și peste 
teatru. 
 

 
Timișoara, oraș mai mare  
Decât trupul meu, 
Dar mai mic decât 
memoria mea. 
                                   

                                     
 
Ca să te pot ține minte 
Mai mic, 
Ca să te uit 
Mai mare. 

                                                                           Fel de scriere (1998)   

Mulțumim  părintelui  Ovidiu Popa care s-a străduit, ajutat din partea clasei noastre de 
domnul Bogdan Cârcoană, ca și  la 25 de ani de la absolvirea liceului, să marcheze 
evenimentul.  Și desigur, dorim Colegiului Național Lucian Blaga din Sebeș, succese întru 
mulți ani, odată cu mulțumirile noastre! 

Prof. Luca Adelin, Loman, 1 iunie, 2017  
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