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Colegiul Național „Lucian Blaga” și „Poemele luminii la vârstă centenară” 

 

 

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu 

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Babeș-

Bolyai” Cluj-Napoca, a organizat miercuri, 8 mai 2019, 

simpozionul cu tema „Poemele luminii la vârstă 

centenară”.  

 Participanții s-au bucurat de prelegerile 

susținute de distinși profesori și specialiști din 

mediul universitar clujean: conf. univ. dr. Dorin 

Ioan Chira, conf. univ. dr. Ionuț Virgil Costea,  

doctor în științe medicale Vlad Ulpiu Zdrenghea și 

prof. dr. ing. Vasile Iancu. Printre invitații speciali 

s-au numărat inspector școlar de limba și literatura 

română, prof. Carmen Vasilca, și prof. univ. dr. 

Mihai Zdrenghea. Lucrările prezentate în cadrul 

simpozionului au oferit perspective multiple, 

transdisciplinare asupra fenomenului artistic blagian. 

Recitalul de poezie al trupei de teatru COLB a 

transmis auditoriului o emoție profundă, proiectând 

evenimentul sub „zodia luminii” în care „mirabila sămânță” 

continuă să germineze.  

 Inaugurarea bibliotecii cu raft liber „Știință – Imaginație – Libertate” a completat manifestarea 

dedicată poetului-profet, cele aproximativ 1000 de volume expuse constituind un început promițător 

pentru completarea fondului de carte necesar. În acest context, dl director Nicolae Moga a adus 

mulțumiri sponsorilor - Societatea Kronospan, Societatea Elis Pavaje, Societatea Elio Industrial, 

Asociația părinților elevilor de la CNLB - pentru contribuția la dotarea materială a bibliotecii, 

subliniind ideea acoperirii întregului spațiu de expunere cu alte cărți provenite din donații. 

 În egală măsură, elevii CNLB au beneficiat de consiliere și orientare profesională oferită de 

reprezentanții universităților clujene.  

 Simpozionul „Poemele luminii la vârstă centenară” s-a focalizat asupra universului blagian, 

nesupus „marii treceri”. 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

 Pentru anul școlar 2019 – 2020, ne propunem să realizăm următoarele clase: 

 Ciclul gimnazial 

 2 clase a V-a; 

 Ciclul liceal, profil Real 

 1 clasă a IX-a de specializare Matematică – Informatică; 

 1 clasă a IX-a de specializare Matematică – Informatică Intensiv 

Informatică; 

 1 clasă a IX-a de specializare Științe ale Naturii; 

 1 clasă a IX-a de specializare Științe ale Naturii Intensiv Germană; 

 Ciclul liceal, profil Uman 

 1 clasă a IX-a de specializare Filologie Bilingv Engleză; 

 1 clasă a IX-a de specializare Științe Sociale. 
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OLIMPIADE ȘCOLARE 2018 – 2019 

FAZA NAȚIONALĂ 

 

 

 

Nr.
crt. 

Premiul Elevul/Eleva Clasa Nume/Prenume 
Profesor 

Concursul 

1 PREMIUL III HORVATH MARK A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ MODERNĂ 

2 MENȚIUNE CRINTEA MARIA MĂLINA A X-A MUCSI-AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ MODERNĂ 

3 MENȚIUNE IFTIME PAULESCU A. 
ALESSIA 

AV-A VESA NADIA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 

SECȚIUNEA A 

4 MENȚIUNE-MEN TĂRÎȚĂ  VICTOR A X-A BULBUCAN MIOARA GEOGRAFIE 

5 MENȚIUNE-MEN VILICHI DAN A XI-A ȘTEF VASILE GEOGRAFIE 

6 MENȚIUNE-MEN IRIMIE IUNIA A XII-a BULBUCAN MIOARA GEOGRAFIE 

7 MENȚIUNE-MEN VOINA ANDREEA A XI-A FÂNTÂNĂ ANA OLIMPIADA DE 
RELIGIE, CULTUL 

ORTODOX 
8 MEDALIE DE BRONZ 

ACORDATĂ DE SOCITATEA 
ROMÂNĂ DE FIZICĂ 

DOBRA NICOLAE 
ALEXANDRU 

A XI-A BÎRSAN IOAN OLIMPIADA DE 
FIZICĂ 

9 MEDALIE DE BRONZ BĂRĂIAN  ADRIAN-CĂLIN A IX-A DRĂGUȘ DANIELA OLIMPIADA DE 
TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI-TIC 

10 MEDALIE DE BRONZ BĂDILĂ  TIMOTEI A XI-A DRĂGUȘ DANIELA OLIMPIADA DE 
TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI-TIC 

11 PREMIUL SPECIAL BĂDILĂ I. TIMOTEI-ILIE A XII-A GROSU MONICA OLIMPIADA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 4 

12 PREMIUL AL II-LEA VIRCA MARIA A X-A SÂNTIMBREAN ANCA/  
PETRU VALENTIN 

CONCURSUL NAȚIONAL 
INTERDISCIPLINAR DE 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ ŞI RELIGIE - 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ - nivelul 
claselor a IX-a – a X-a 
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OLIMPIADE ȘCOLARE 2018 – 2019 

FAZA JUDEȚEANĂ 

Nr.crt. Premiul Elevul/Eleva Clasa Nume/Prenume 
Profesor 

Olimpiada 

1 PREMIUL AL II- 
LEA 

OBREJA FILIP-
CONSTANTIN  

A V-A LORINTZ LILIANA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

2 PREMIUL AL 
III- LEA 

NANDREA IADIRA-
NICOLA 

A V-A LORINTZ LILIANA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

3 PREMIUL I MARIAN VLAD-IOAN A VI-A MIHU ANCA  OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

4 MENȚIUNE DOBRA GLORIA-
ELENA 

A VI-A MIHU ANCA  OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

5 PREMIUL AL II- 
LEA 

BUMBU PAUL-
COSMIN 

A VII-A MIHU ANCA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

6 PREMIUL AL 
III- LEA 

PETRAȘ KEVIN-
ANDREI 

A VII-A MIHU ANCA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

7 MENȚIUNE MUNTEAN DAVID-
CRISTIAN 

A VII-A MIHU ANCA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

8 MENȚIUNE DOBRA ANA-MARIA A VII-A MIHU ANCA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

9 PREMIUL I LORINTZ 
ALEXANDRU 

A VIII-A LORINTZ LILIANA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

10 MENȚIUNE CRISTIAN DARIA A VIII-A LORINTZ LILIANA OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

11 MENȚIUNE DAICHENDT IOANA-
PATRICIA 

A IX-A TODOR PETRU OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

12 MENȚIUNE DREGHICIU ANA-
MARIA 

A IX-A TODOR PETRU OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

13 PREMIUL I TOMOIAGĂ 
CRISTIAN-IOAN 

A X-A TODOR PETRU OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

14 MENȚIUNE CIBU CLARA A X-A TODOR PETRU OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

15 MENȚIUNE LAZĂR PETRU A XI-A MOGA NICOLAE OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ 

16 MENȚIUNE BĂRĂIAN ADRIAN A IX-A DRĂGUȘ DANIELA, 
MUNTEAN MARIUS 

OLIMPIADA DE 
INFORMATICĂ 

17 PREMIUL AL II- 
LEA 

TOMOIAGĂ 
CRISTIAN 

A X-A MUNTEAN MARIUS OLIMPIADA DE 
INFORMATICĂ 

18 MENȚIUNE LAZĂR PETRU A XI-A DRĂGUȘ DANIELA OLIMPIADA DE 
INFORMATICĂ 
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19 MENȚIUNE BĂDILĂ TIMOTEI-
ILIE 

A XI-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ 

20 MENȚIUNE RADU TODOR-
ALEXANDRU 

A XI-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ 

21 PREMIUL I BĂRĂIAN ADRIAN-
CĂLIN 

A IX-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

22 PREMIUL AL II- 
LEA 

MUNTEAN IUNIA-
TEREZA 

A IX-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

23 PREMIUL AL 
III- LEA 

OLTEAN ROBERT-
VIRGILIU 

A IX-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

24 MENȚIUNE DAVID SERGIU-
ROLAND 

A IX-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

25 MENȚIUNE CĂRPINIȘAN 
GEORGE 

A IX-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

26 PREMIUL AL II- 
LEA 

BĂDILĂ TIMOTEI A XI-A DRĂGUȘ 
DANIELA 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI- TIC 

27 MENȚIUNE RĂȘINARIU IONEL 
FLORIN 

A XI-A TODESCU 
IRINA 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 
APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" 

28 PREMIUL AL 
III- LEA 

DUMITRU D. P. 
RAUL ANDREI 

A X-A DUMITRAȘ 
DAN 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

29 PREMIUL AL 
III- LEA 

INUREAN DARIUS A IX-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

30 MENȚIUNE DONCEA CIPRIAN  A IX-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

31 PREMIUL AL II- 
LEA 

TĂRÎȚĂ VICTOR  A X-A BULBUCAN 
MIOARA 

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

32 PREMIUL AL 
III- LEA 

PĂUCEAN 
ALEXANDRU 

A X-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

33 MENȚIUNE CIOCA SILVIU A X-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

34 PREMIUL I VILICHI DAN A XI-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

35 MENȚIUNE POPIUC MARIA A XI-A ȘTEF VASILE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

36 PREMIUL I IRIMIE IUNIA A XII-A BULBUCAN 
MIOARA 

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

37 MENȚIUNE MARCU ANDREI 
NICHOLAS 

A VII-A MIHEȚIU 
MIHAELA 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

38 MENȚIUNE MUNTEAN IUNIA 
TEREZA 

A IX-A 
sec. A 

BARBU IOANA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

39 PREMIUL AL II- 
LEA 

SAVA ROXANA 
DANIELA 

A IX-A 
sec. B 

BARBU IOANA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

40 PREMIUL I BOTA VIVIANA A X-A 
sec. A 

DREGHICIU 
LUCIA 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

41 MENȚIUNE TAT BIANCA IULIA A XI-A 
sec. A 

DRĂGHIȚĂ 
ANCA 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

42 PREMIUL AL 
III- LEA 

CATELINA 
ANDREEA 

A XI-A 
Sec. B 

DREGHICIU 
LUCIA 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 
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43 PREMIUL AL II- 
LEA 

CIOCEA IZABELA 
ELENA 

A IX-A URSU LIDIA OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI 

44 PREMIUL I IFTIME PAULESCU A. 
ALESSIA 

A V-A VESA NADIA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

45 PREMIUL AL III- 
LEA 

NANDREA C. IADIRA 
NICOLA 

A V-A VESA NADIA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

46 MENȚIUNE CRISTEA A CLAUDIA A V-A VESA NADIA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

47 MENȚIUNE STANCIU B. 
ANASTASIA 

A V-A VESA NADIA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

48 MENȚIUNE ORDEAN A. RĂZVAN A VI-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

49 MENȚIUNE NEGURĂ-DAMIAN T. 
ZARA 

A VI-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

50 PREMIUL AL III- 
LEA 

MUNTEAN M. DAVID A VII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

51 MENȚIUNE HĂPRIAN I. AMALIA A VII-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

52 MENȚIUNE JINAR I. DELIA 
MARIA 

A VII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

53 MENȚIUNE HĂPRIAN I. OANA A VII-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

54 MENȚIUNE BLAGA D. REBECA 
IOANA 

A VII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

55 MENȚIUNE AIRINEI C. MARIA 
CRISTINA 

A VII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

56 PREMIUL AL III- 
LEA 

ITU G. JASMINE 
MARIA 

A VIII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

57 MENȚIUNE CRISTIAN I. C. DARIA 
IOANA 

A VIII-A OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  

58 MENȚIUNE GHEORGHE I. 
ANDREEA 

A VIII-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - 
SECȚIUNEA A  
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59 MENȚIUNE OLARU C. MARIA A VIII-
A 

STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

60 MENȚIUNE TOMESCU V. 
ANDREEA 

A VIII-
A 

OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

61 PREMIUL AL 
III- LEA 

PIENARIU P. EMA A IX-A ARSU NARCISA OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

62 MENȚIUNE ȘTEFAN G. N. ANA 
MARINA 

A IX-A BUT 
GEORGETA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

63 PREMIUL AL 
III- LEA 

FLUERAȘ M. 
TATIANA-MIHAELA 

A X-A GROSU 
MONICA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

64 PREMIUL I ROTTA G. SORANA A XII-A BUT 
GEORGETA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

65 PREMIUL AL 
III- LEA 

LUPU N. ANDREEA -
ELENA 

A XII-A BUT 
GEORGETA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

66 MENȚIUNE PAȘTIU I. 
GEORGIANA  

A XII-A CÂNDEA 
TEREZA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
A  

67 PREMIUL I LORINTZ C. 
ALEXANDRU 

A VIII-
A 

OBREJA 
ADRIANA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 2 

68 MENȚIUNE HODOR D. 
ANDREEA OANA 

A VII-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 2 

69 MENȚIUNE BERA M.M. DRAGOȘ A VII-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 2 

70 MENȚIUNE ȘTEFAN I. MARIA A X-A STERCA 
CRISTINA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 3 

71 PREMIUL I BĂDILĂ I. TIMOTEI-
ILIE 

A XI-A GROSU 
MONICA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 4 

72 PREMIUL AL 
II- LEA 

LEONTE V. 
CRISTINA 

A XII-A BUT 
GEORGETA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 4 

73 MENȚIUNE ARSU I. TEODORA A XII-A BUT 
GEORGETA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 4 

74 MENȚIUNE BARB I. NICOLETA A XI-A SÂNTIMBREAN 
ANCA 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - SECȚIUNEA 
B -nivel 4 

 

C 

A 

R 

T 

E 

 

D

E 

V

I

Z

I

T

Ă 



 
 

8 
 

Ani… de liceu 2018-2019 

75 PREMIUL I CĂTA C. IOANA A VIII-A DOBROMIR 
MIHAELA 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE - LIMBA 
LATINĂ 

76 PREMIUL 
AL III- LEA 

NUŢU R. 
MIRUNA-ANA 

A VIII-A DOBROMIR 
MIHAELA 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE - LIMBA 
LATINĂ 

77 MENȚIUNE HODOR IOANA A VII-A BOCA MARIA CONCURSUL DE CHIMIE ”RALUCA 
RÎPAN” 

78 PREMIUL 
AL II- LEA 

VIRCA MARIA A X-A SÂNTIMBREAN 
ANCA - PETRU 
VALENTIN 

CONCURSUL NAȚIONAL 
INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE - 
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ  

79 PREMIUL 
AL II- LEA 

DĂRĂMUȘ 
DARIUS 

A VII-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „CĂLĂTORI 
PRIN ISTORIE” 

80 MENȚIUNE  CIOICA-
CĂBULEA 
GEORGE 

A VII-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „CĂLĂTORI 
PRIN ISTORIE” 

81 MENȚIUNE DĂRĂMUȘ 
DARIUS 

A VII-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

82 PREMIUL I BOROICA 
TUDOR 

A X-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

83 PREMIUL 
AL II- LEA 

ȘTEFAN MARIA A X-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

84 PREMIUL 
AL II- LEA 

TĂRÂȚĂ 
VICTOR 

A X-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

85 MENȚIUNE  ARON 
ANDREEA 

A X-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

86 MENȚIUNE  NEMEȘ ADA A X-A DAMIAN 
ELENA 

CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI” 

87 PREMIUL 
AL II- LEA 

FRĂȚILESCU 
GABRIEL 

A VI-A MIHU RODICA OLIMPIADA DE FIZICĂ 

88 PREMIUL 
AL III- LEA 

NEGURĂ 
DAMIAN ZARA 
ELENIA 

A VI-A MIHU RODICA OLIMPIADA DE FIZICĂ 

89 PREMIUL 
AL II- LEA 

PUŢAN IULIA -
NICOLETA 

A VII-A MIHU RODICA OLIMPIADA DE FIZICĂ 

90 MENȚIUNE BELCIU CARLA 
MARIA 

A VII-A MIHU RODICA OLIMPIADA DE FIZICĂ 

91 MENȚIUNE PETRAŞ KEVIN- 
ANDREI 

A VII-A MIHU RODICA OLIMPIADA DE FIZICĂ 

92 PREMIUL 
AL II- LEA 

BĂRĂIAN C.A. 
ADRIAN 

A IX-A BÎRSAN IOAN OLIMPIADA DE FIZICĂ 

93 MENȚIUNE MUREȘAN IOAN 
SEBASTIAN 

A IX-A DECEAN 
GABRIEL 

OLIMPIADA DE FIZICĂ 

94 MENȚIUNE OLTEAN 
ROBERT 
VIRGILIU 

A IX-A BÎRSAN IOAN OLIMPIADA DE FIZICĂ 
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95 PREMIUL I DOBRA 
NICOLAE 
ALEXANDRU 

A XI-A BÎRSAN IOAN OLIMPIADA DE FIZICĂ  

96 PREMIUL AL 
III- LEA 

DĂIAN PETRE 
MIHAI 

A X-A POPA DINA, 
DRĂGHIŢĂ MARCELA, 
BÂRSAN IOAN, 
BULBUCAN MIOARA 

OLIMPIADA 
INTERDISCIPLINARĂ 
”ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI” 

 

97 MENȚIUNE MUREȘAN 
SEBASTIAN  

A IX-A BOCA MARIA OLIMPIADA DE CHIMIE  

98 MENȚIUNE DĂIAN PETRE - 
MIHAI 

A X-A POPA DINA OLIMPIADA DE CHIMIE  

99 MENȚIUNE CRISTEA MARIA 
- LAURA  

A XI-A BOCA MARIA OLIMPIADA DE CHIMIE  

100 MENȚIUNE OBREJA 
ROMANA MARIA 

A IX-A DRĂGHIŢĂ MARCELA OLIMPIADA DE BIOLOGIE  

101 PREMIUL I CRINTEA MARIA 
MĂLINA 

A X-A MUCSI-AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

102 PREMIUL I HORVATH MARK A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

103 PREMIUL I MITUCĂ MIRUNA A IX-A MUCENICU ADINA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

104 PREMIUL I POPA IULIA A IX-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

105 PREMIUL I POPESCU 
MELANIA 

A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

106 PREMIUL I PUȘCAȘ TIA A X-A MUCENICU ADINA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

107 PREMIUL AL 
II- LEA 

DREGHICIU ANA 
MARIA 

A IX-A MUCENICU ADINA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

108 PREMIUL AL 
II- LEA 

GOIA TEODORA A X-A MUCENICU ADINA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

109 PREMIUL AL 
II- LEA 

ISPAS IULIA A IX-A MUCSI-AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

110 PREMIUL AL 
II- LEA 

LIȚĂ NAOMI A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

111 PREMIUL AL 
II- LEA 

PUȚAN ANDREI A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

112 PREMIUL AL 
III- LEA 

AILOAIE EMA a XII a ELEKES DANIELA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

113 PREMIUL AL 
III- LEA 

CREȚ LARISA A X-A SUCIU ROXANA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

114 PREMIUL AL 
III- LEA 

DOBRA ANA 
MARIA 

A VII-A MUCSI-AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

115 PREMIUL AL 
III- LEA 

FRĂȚILĂ ALEXIA A X-A MUCENICU ADINA OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

 

116 PREMIUL AL 
III- LEA 

GOȚA 
ALEXANDRU 

A XI-A MUCSI-AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 
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117 PREMIUL AL 
III- LEA 

HÎNDOREAN 
RAREȘ 

A IX-A SUCIU 
ROXANA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

118 PREMIUL AL 
III- LEA 

POPA 
ALEXANDRU 

A X-A SUCIU 
ROXANA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

119 MENȚIUNE CIOCA CODRIN A XI-A MUCSI-
AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

120 MENȚIUNE CRISTEA MARIA 
LAURA 

A XI-A ELEKES 
DANIELA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

121 MENȚIUNE FLEȘERIU PAUL A X-A SUCIU 
ROXANA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

122 MENȚIUNE FĂRCAȘIU 
MARIA 

A X-A MUCENICU 
ADINA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

123 MENȚIUNE OLTEAN DIANA A IX-A MUCSI-
AMARIȚEI 
ANDREEA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

124 MENȚIUNE ROMAN MARIA A X-A MUCENICU 
ADINA 

OLIMPIADA DE LIMBA 
GERMANĂ 

   

125 PREMIUL I ȘUTEU REBECA 
ALINA  

A IX-A HAN SIMONA OLIMPIADA DE RELIGIE, 
CULTUL ALIANȚA 
EVANGHELICĂ 

   

126 PREMIUL I ILAȘCĂ 
PATRICIA 

A XI-A HAN SIMONA OLIMPIADA DE RELIGIE, 
CULTUL ALIANȚA 
EVANGHELICĂ 
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 “S-a străduit natura ca omul să nu-i scape 

Iubirea îl urcase deasupra ei prea tare 

Și-a-nmormântat-o-n carne…Din fundul oarbei groape 

Eterna rădăcină spre ceruri dă lăstare.” 

                       (Vasile Voiculescu)  
 

Dragobetele reprezintă sărbătoarea 

românească a iubirii, prilej de tandrețe si voie 

bună. Fie că sunt îndrăgostiţi sau nu, tradiţia 

spune că toţi tinerii trebuie să petreacă şi să fie 

veseli de Dragobete pentru a fi norocoși tot 

restul anului. 

  Sărbătoarea păstreaza fiorul tragic al 

întâlnirii dinte Eros si Thanatos, reprezentând 

o 

şansa dată omului de a se ridica la rangul de 

nemuritor, de stăpân al lumii şi de a găsi un sens 

vieţii prin iubire. 

„Ce s-ar face omul fără iubire?” este întrebarea ce se desprinde retoric din studiul lui 

Denise de Rougemont Iubirea si Occidentul unde se vorbeşte de „dreptul divin la pasiune” al 

omului. 

 Pe această schemă arhetipală se construiesc marile poveşti de dragoste, de la cele 

desprinse din mitologii până la cele terestre şi deplin demitizate din vremurile moderne. 

De la ,,Cântarea Cântărilor” şi ,,Epopeea lui Ghilgameş” până la marile capodopere ale 

secolului al XX-lea, scriitorii nu au făcut nimic altceva decât sa îşi cânte iubirea, să arate 

suferinţa si fericirea implicate de aceasta. 

Ion Ghinoiu, în „Obiceiuri populare de peste an – Dicționar” (1997), asociază numele de 

Dragobete cu un personaj din mitologia populară românească: „zeu tânăr al Panteonului 

autohton cu dată fixă de celebrare în același sat, dar variabilă de la zonă la zonă (...), patron al 

dragostei și bunei dispoziții pe plaiurile românești”. Dragobetele e identificat cu „Cupidon, 

zeul dragostei în mitologia romană, și cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă”. Autorul oferă 

detalii despre descendența acestuia, numindu-l „fiu al Babei Dochia și cumnat cu eroul 

vegetațional-Lăzărică”. 

Dragobetele tradițional se sărbătorește pe 24 februarie. Marcel Lutic a observat ca 

acestea se află „în preajma zilelor Babei Dochia și a echinocțiului de primăvară. Mai ales în 

sudul României, există o perioadă întreagă, la îngemănarea lunilor februarie cu martie sau, cel 

mai adesea, în martie care stă sub semnul Dragobetelui”. În majoritatea locurilor, data celebrării 

este 24 februarie, iar Nicolae Constantinescu a declarat că a descoperit un document 

în care Bogdan Petriceicu Hasdeu confirmă 1 martie ca ziua în care se sărbătorea Dragobetele. 

De Dragobete, fetele și flăcăii îmbrăcați în haine de sărbătoare se întâlneau în fața 

bisericii și plecau să caute prin păduri și lunci, flori de primăvară. Dacă se găseau și 

fragi infloriți, aceștia erau adunați în buchete și se puneau ulterior în lăutoarea fetelor, timp în 

care se rosteau cuvintele: 
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„Flori de fragă 

Din luna lui Faur 

La toată lumea sa fiu dragă 

Urâciunile să le desparți”. 

Pe dealurile din sat se aprindeau focuri, iar în jurul lor stăteau și vorbeau fetele și 

băieții. La ora prânzului, fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit ”zburători”, urmărite 

de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior și o ajungea, iar fata îl 

plăcea, îl săruta în văzul tuturor. De aici provine expresia ”Dragobetele sărută fetele!”. Sărutul 

acesta semnifica logodna celor doi pentru un an, sau chiar pentru mai mult. Evenimentul 

organizat de catedra de limba si literatura română împreună cu biblioteca școlară a reunit 

elevii colegiului sub semnul tradiției. Proiectul a fost un minunat prilej de a îmbrăca iia 

românească si de a marca sosirea primăverii cu poezii din creația proprie si cântece de 

dragoste. 

 În acele momente pline de veselie ne-am amintit cu toții care sunt adevăratele valori 

ale vieții și neglijând timpul efemer am încercat să reiterăm tradiții tipic autohtone. 
prof coord., Cândea Tereza 
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100 de proverbe româneşti: înţelepciunea poporului român privită 

prin ochii copiilor 

 

În contextul Centenarului Marii Uniri, în perioada 26 – 30 noiembrie 2018, s-a derulat Proiectul 

Educaţional „100 de proverbe româneşti: înţelepciunea poporului român privită prin ochii copiilor”, 

având ca grup-ţintă elevii claselor a V-a (A şi B) din cadrul Colegiului. 

              

 
Proiectul a constat în desfăşurarea unor activităţi, atât în scopul conştientizării importanţei 

cunoaşterii unor evenimente istorice naţionale relevante şi a consecinţelor lor, cât şi în cel al 

dezvoltării unor competenţe sociale şi civice. Prin stimularea implicării elevilor în propria învăţare, 

proiectul a creat cadrul educaţional care apropie procesul de predare-învăţare de viaţa reală, 

dezvoltând abilităţi şi atitudini, cum ar fi: responsabilitatea, creativitatea, gândirea critică, implicarea 

în viaţa comunităţii, manifestarea unei atitudini pozitive faţă de identitatea naţională, faţă de 

patrimoniul cultural, formarea deprinderilor de cercetare individuală şi în echipe, cultivarea rigorii 

ştiinţifice a studiului şi îmbogăţirea culturii generale prin concentrarea atenţiei asupra unor teme 

complementare programelor şcolare.  

Mai mult sau mai puţin ignorate în prezent, proverbele reprezintă sinteza înţelepciunii populare 

şi pun în evidenţă capacitatea omului de a extrage esenţa din experienţa lui de viaţă. Ca parte a culturii 

populare tradiţionale, proverbele nu reflectă doar realitatea socială, ci servesc şi ca reguli de conduită, 

unele fiind interiorizate apoi ca principii/valori specifice societăţii româneşti. 
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Utilizând ca resurse materiale: documentare, fişe de lucru, fragmente din texte şi filme istorice, 

cărţi cu proverbe, imagini reprezentând evenimente istorice legate de Marea Unire, volume cu 

povestiri istorice, filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, PPT-uri etc. s-a urmărit: 

 Cunoaşterea unor elemente care definesc portretul spiritual al poporului român; 

 Atragerea elevilor în activităţi de promovare a evenimentelor istorice; 

 Exersarea abilităţilor estetice, creative şi de utilizare a produselor media; 

 Cultivarea si dezvoltarea spiritului patriotic; 

 Promovarea libertăţii de exprimare, a solidarităţii, a identităţii naţionale; 

 Manifestarea interesului pentru formularea opiniilor; 

 Identificarea valorilor etice şi culturale dintr-un text literar sau istoric; 

 Dezvoltarea spiritului de competiţie; 

 Dezvoltarea colaborării elev-profesor, elev-elev, elev-părinte.  

 Competenţele specifice urmărite au vizat: îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte 

noi (întâlnite în textele studiate), receptarea textului citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile 

expresive şi estetice ale acestuia, cunoaşterea evenimentul istoric sărbătorit, manifestarea 

sentimentului de admiraţie faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii noştri, utilizarea 

metodelor şi uneltelor simple în realizarea activităţilor practice propuse, completarea fişelor 

tematice, expunerea punctele de vedere, pornind de la o temă dată, manifestarea, în timpul 

activităţilor, a atitudinii de cooperare etc.  

 

 

COORDONATORI PROIECT: 

Prof. Vesa Nadia 

Prof. Opriţa Ioana  

Prof. Lorintz Liliana 

Prof. Mihu Rodica 
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Move2Learn Learn2Move 

 
         Move2Learn Learn2Move este o inițiativă a Uniunii Europene prin care au fost premiate, 

la nivel european, cele mai bune proiecte eTwinning consacrate incluziunii.  

         Printre fericiții câștigători ai acestui premiu se află şi 11 elevi de la Colegiul Naţional 

„Lucian Blaga” Sebeş care, coordonați de două profesoare, s-au implicat în proiectul 

eTwinning  „Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es”. Proiectul a fost unul de succes, 

dovadă fiind premiul obținut, premiu care a constat în subvenționarea transportului, în valoare 

de 530 de euro de persoană, până la partenerii italieni. Astfel, la începutul lunii septembrie 

2018, întregul grup s-a deplasat la Catanzaro, în Italia, pentru a petrece o săptămână în 

familiile elevilor cu care colaboraseră la proiectul online. Găzduirea a fost pe principiul 

reciprocității, elevii italieni venind în România în cursul lunii octombrie 2018. 
 

Valori europene şi un proiect Erasmus+ 

        În perioada 01.09.2019-

31.08.2020 se implementează la 

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” 

Sebeş proiectul de parteneriat strategic 

Erasmus+ « Valeurs européennes par 

ouvrages numériques ». Instituția 

noastră este parteneră în proiect, alături 

de licee din Bulgaria,Austria, Belgia şi 

Franța. 

        La activitățile transnaționale de 

proiect la care a participat până acum în 

Bulgaria, Austria şi Belgia, echipa de 

proiect formată preponderent din elevi ai clasei a IX-a G, dar şi din elevi ai claselor  X B, XI 

B şi XI C care învaţă limba franceză, a etalat cu mândrie valori culturale spirituale şi materiale 

de pe plaiurile mioritice. Proiectul, a cărui limbă de lucru este limba franceză, este pentru 

elevi un prilej de a exersa această limbă străină, de a cunoaște o parte din bogăţia culturală 

europeană, de a-şi dezvolta aptitudini şi competenţe numerice, interculturale, sociale si de 

exprimare culturală. 

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material 

reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.” 
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Proiectul Erasmus+ „Un homme sain dans un 

environnement sain” la vremea bilanțului 

 

        La 1 septembrie 2017, echipa proiectului  „Un homme sain dans un environnement sain” 

începea implementarea, la Colegiul Naţional « Lucian Blaga » Sebeş, a primului proiect 

Erasmus plus de parteneriat strategic doar între şcoli, proiect  în care, alături de instituția 

noastră, erau implicate trei licee din Italia, Portugalia şi Polonia. 

        Cu entuziasmul dat de bucuria finanțării proiectului, cei câţiva profesori care 

contribuiseră la scrierea sa au pornit la drum. Sursa principală a motivației erau activitățile 

transnaționale de învățare la care urmau să participe. Totul părea simplu : niște activităţi, niște 

cursuri pentru elevi. Încetul cu încetul, s-a dovedit că nimic nu era simplu : proiectul era 

extrem de complex, cu multe activităţi locale în care trebuiau implicați elevi, părinți, 

profesori, comunitatea locală. Toți aceştia, destul de greu de motivat, în special pentru că 

beneficiile imateriale ale unui astfel de proiect sunt asemeni unor revelații aflate, pentru mai 

mult sau mai puțin timp, in stand by. 

        Obiectivele proiectului, implicând ideea de « om sănătos într-un mediu sănătos » urmau 

să fie atinse prin activităţi legate de alimentația sănătoasă, de sport, de protecția mediului 

înconjurător, prin cursuri de limba franceză şi de limba engleză, activităţi interdisciplinare, 

clasă inversată. De asemenea, s-au preparat şi publicat reţete, s-au creat materiale online, s-

au folosit multe instrumente web 2.0, s-a lucrat pe platformele eTwinning şi Edmodo. A fost 

nevoie de motivarea elevilor, a echipei, de automotivare.  

        Beneficiile ? Competenţe şi abilități de viaţă, prietenii, locuri şi lucruri noi, altruism. 

Apoi expozițiile, sute de pliante şi flayere, blogul proiectului, cu 328 de articole în limba 

franceză sau engleză (dintre care peste 100 ale elevilor români) şi 2161 de comentarii, CD-ul 

cu o selecție de reţete sănătoase traduse în limba română, Ghidul de selectare selectivă a 

deșeurilor în Municipiul Sebeș, un Mic dicționar de termeni din câmpurile lexicale ale 

dezvoltării durabile, alimentației sănătoase şi sportului în care termenii sunt traduși în limbile 

engleză, franceză, italiană, poloneză, portugheză şi română, pagina Facebook cu numele 

proiectului, actualizată în permanenţă. 

Nici noi, participanții, nu mai suntem la fel ca acum doi ani, căci, știm prea bine « Erasmus 

schimbă vieți, deschide minţi ». 

Profesor coordonator, Todor Cornelia 
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Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, gazdă pentru liceeni din 

Polonia, Italia şi Portugalia, în cadrul unui proiect 

Erasmus+ 

 

          În perioada 8-13 octombrie 2018 a avut loc la Sebeş întâlnirea transnațională a membrilor 

echipei de proiect Erasmus+ ”Un homme sain dans un environnement sain”(Un om sănătos intr-un 

mediu sănătos). Aceștia veneau din Italia, Portugalia şi Polonia pentru a participa la activitățile 

propuse de partenerii lor, elevi ai Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeş , activităţi legate de un 

stil de viață sănătos  şi de dezvoltarea durabilă.  

          A fost o săptămână rodnică: elevii au participat la ateliere de „Plante sălbatice comestibile”, 

„Măsuri pentru reducerea poluării aerului, apei şi solului”, „Hidrocentralele, sursă de energie electrică 

nepoluantă”. Au fost organizate vizite tematice la Fabrica de ceaiuri Fares Orăştie, la vâltoarea de la 

Dobra, la Centrul de Colectare a Deșeurilor. Participanții au văzut, în cursul unei vizite la Daia 

Română, cum se obține uleiul prin presare la rece şi au gustat iaurt preparat în mod tradițional. Au 

profitat de vremea încă frumoasă pentru a cunoaște zona noastră, dar şi pentru a participa la o inițiativă 

de împădurire care s-a finalizat cu plantarea a 280 de arbuști în Pădurea Mare a Sebeşului. 

          Zilele au trecut repede, căci în scurtele momente de răgaz se consolidau prietenii. A fost o 

experiență interesantă, în care utilul s-a îmbinat cu plăcutul. 

 

“Material realizat cu sprijinul 

financiar al Comisiei 

Europene. Conţinutul 

prezentului material 

reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar 

Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în 

care conţinutul informaţiei va 

fi folosit.” 

 

Prof. Todor Cornelia 
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Clasa a VIII-a 

A 

Prof. diriginte 

Elekes Dana  

Clasa a VIII-a 

B 

Prof. diriginte 

Mucsi Andreea 
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Clasa a XII-a A 

Prof. diriginte 

Drăguș Daniela 

 

Clasa a XII-a B 

Prof. diriginte 

Nicoară Melitta 

 

Clasa a XII-a C 

Prof. diriginte 

Ștefan Diana 
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Clasa a XII-a D 

Prof. diriginte 

Lebădă Monica 

 

Clasa a XII-a E 

Prof. diriginte 

But Georgeta 

 

Clasa a XII-a F 

Prof. diriginte 

Corfiță George 

Andrei 
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Clasa a XII-a G 

Prof. diriginte 

Suciu Gheorghe 

 

Colectivul de redacție le urează 

absolvenților mult succes la 

examenele care îi așteaptă!!! 
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 Balul este deja o tradiție a colegiului din Sebeș, fiind organizat de elevii 
claselor a XI-a în fiecare an pentru colegii lor din anul terminal. 

Și anul acesta probele îi vor pune în dificultate pe participanți, aceștia fiind nevoiți să 
dea tot ce e mai bun pentru a fi caștigători, la final. Perechile care intră în concurs au 
de trecut probe prin care să demonstreze că sunt cei mai frumoşi, talentaţi, deștepți şi 
creativi. 

 

 

 

 

   

După zecile de ore de lucru, scenarii, 

lumini, muzică și sacrificii atât din 

partea organizatorilor și a cadrelor 

didactice dar și din partea 

concurenților, la finalul unui spectacol 

demn de un Oscar, Dragoș Schiau  și 

Sara Daichendt  au strălucit sub 

denumirea de Miss și Mister 

Supererou. 
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Balul Primăverii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

“Înţelege că înlăuntrul tău există un al doilea univers mai 

mic, un soare, o lună şi stelele.” (ORIGENE) 

Vă așteptăm cu mult drag să deslușim împreună 

tainele alternanței dintre zi și noapte, dintre soare și lună, 

dintre întuneric și lumină. 

Continuând tradiţia organizării unui Spectacol de muzică, 

dans și divertisment  în care să fie evidenţiate preocupările 

artistice ale elevilor școlii noastre: Balul Primăverii, organizat 

de elevii claselor a X-a, a reunit momente unice de dansuri 

tradiționale și moderne, cântec și magie. 
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METODE ALTERNATIVE DE ABORDARE 

A UNOR PROBLEME DE MECANICĂ 
  

 

 

 

Rezolvarea problemelor de mecanică este, în principiu, axată pe identificarea 

sistemului de studiu, a interacţiunilor (a forţelor) la care sunt supuse corpurile ce alcătuiesc 

sistemul precum şi a tipului de legături ce caracterizează situaţia concretă dată. 

Aplicarea legilor lui Newton raportate la un sistem de axe convenabil ales, conduce la 

ecuaţiile generale de mişcare ale sistemului dat. Prin integrarea acestor ecuaţii (diferenţiale de 

ordin II-de multe ori şi liniare), se vor găsi soluţiile generale ce descriu sistemele materiale de 

acel tip, adică: „legile de variaţie a coordonatelor în funcţie de timp”. Aceste soluţii depind de 

un set de constante (de integrare). Aflarea acestor constante, implicit şi a soluţiei particulare 

pentru situaţia problemă dată, este posibilă dacă se cunoaşte starea sistemului la un moment 

dat, spre exemplu la momentul iniţial t=0. Aceasta presupune cunoaşterea coordonatelor şi a 

vitezelor la acel moment. În matematică problema este cunoscută sub numele de „problema 

Cauchy” pentru sistemul de ecuaţii diferenţiale dat.  

Exprimarea de mai sus poate părea un pic pretenţioasă. Pentru exemplificare o să 

abordăm un sistem simplu: „problema oscilatorului neamortizat”. Problema, familiară de 

altfel elevilor, ar putea fi formulată în felul următor: „De un resort având constanta k 

(cunoscută) este legat un mic corp de masă m (de asemenea cunoscută), care se poate mişca 

în absenţa frecărilor, pe o suprafaţă orizontală. Dacă se alege originea axei Ox în starea 

nedeformată a resortului şi se cunoaşte coordonata iniţială x0, precum şi viteza iniţială v0, în 

sensul pozitiv al axei Ox, determinaţi: a) legea de variaţie a coordonatei x=f(t) precum şi 

amplitudinea, pulsaţia şi faza iniţială a mişcării în funcţie de datele problemei; b) legea de 

variaţie în timp a vitezei: v=f(t); c)energia totală E=Ec+Ep, a sistemului”. Se mai pot formula 

desigur şi alte întrebari tipice legate de situaţia problemă dată. 

O prima metodă de rezolvare este cea bazată pe aplicarea legilor lui Newton. Prin 

urmare, se figurează forţele ce acţionează asupra corpului aflat într-un punct de coordonată x 

la momentul de timp t-oarecare (aici doar forţa elastică Fe=k·x) ca în figura următoare: 

                                              O         Fe 

 x 
                 

 

      x(t) 
Aplicând principiul fundamental al lui Newton pentru această situaţie avem: 

m·a= –Fe  sau  m·a+k·x=0  sau  a+ω2·x=0, unde am notat cu ω=√
𝒌

𝒎
, pulsaţia sistemului.  
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Ţinând cont că v=lim  (Δt→0)   

∆𝒙

∆𝒕
 =

𝒅𝒙

𝒅𝒕
=�̇�, este prima derivată în raport cu timpul a coordonatei, 

iar a=lim  (Δt→0)   

∆𝒗

∆𝒕
 =

𝒅𝒗

𝒅𝒕
=�̇�=�̈�, este derivata în raport cu timpul a vitezei, deci a doua derivată 

în raport cu timpul a coordonatei x (unde „punctuleţele” - în notaţia lui Newton- indică 

operaţia de 

 derivare în raport cu timpul), atunci ecuaţia ce descrie sistemul nostru se scrie: 

�̈�+ω2·x=0.           (1) 

 

Aceasta este o ecuaţie diferenţială de ordinul al II-lea, întrucât în ea apar atât funcţia necunoscută x(t), 

cât şi derivata ei de ordinul al II-lea în raport cu variabila independentă- timp. 

Rezolvarea ecuaţiei este una standard în teoria ecuaţiilor diferenţiale -metoda lui Euler. Nu vom 

dezvolta metoda, dar sugerăm ideea de a căuta funcţii de timp care să păstreze forma atunci când le 

derivăm de două ori. O astfel de soluţie ar putea fi o combinaţie de funcţii trigonometrice: 

 x(t)=C1·sinω·t+C2·cosω·t,       (2) 

 

unde C1 şi C2 sunt două constante arbitrare de integrare ce se vor determina din problema Cauchy. 

Soluţia (2) reprezintă soluţia generală a problemei. Prin derivare în raport cu timpul a relaţiei (2) vom 

obţin viteza: v=�̇�: 

 v=ω·C1·cosω·t–ω·C2·sinω·t       (3) 

 

Dacă impunem acum în (2) şi (3) condiţia iniţială, că la t=0, x=x0 şi v=v0, obţinem C1= 
𝑣0

𝜔
, iar C2=x0. 

Soluţia particulară a problemei noastre va fi: 

 x(t)= 
𝒗𝟎

𝝎
·sinω·t+x0·cosω·t       (2') 

 

Se observă că relaţia se poate restrânge sub o singura sinusoidă: 

 x(t)=A·sin(ω·t+φ),         (4) 

 

unde noile constante A- amplitudinea de oscilaţie şi φ - faza iniţială a oscilaţiei sunt date de relaţiile:  

A=√𝒙𝟎
𝟐 +

𝒗𝟎
𝟐

𝝎𝟐 , iar  tgφ = 
𝝎∙𝒙𝟎

𝒗𝟎
 . Am răspuns aşadar, la prima cerinţă a), a problemei formulate. 

Pentru determinarea vitezei, derivăm relaţia (4) în raport cu timpul şi vom obţine: 

v(t)=ω·A·cos(ω·t+φ), iar pentru ultima cerinţă - energia: E=
𝒎·𝒗𝟐

𝟐
 + 

𝒌·𝒙𝟐 

𝟐
= 

𝒌·𝑨𝟐 

𝟐
 = const. adică energia 

se conservă. Aceste relaţii sunt bine cunoscute de către elevi. În linii mari, aceasta a fost o rezolvare 

posibilă a problemei. 

 O altă metodă de rezolvare ar fi cea bazată pe energie. Ideea că în problema propusă energia 

se conservă, o puteam valorifica chiar de la început, deoarece enunţul precizează că mişcarea se face 

în absenţa frecărilor, iar forţa elastică este conservativă. Prin urmare, energia totală a sistemului, E, 

rămâne constantă în tot timpul mişcării şi este dată de expresia: 

 E = 
𝒎·𝒗𝟐

𝟐
 + 

𝒌·𝒙𝟐 

𝟐
 = 

𝒌·𝑨𝟐 

𝟐
,   unde v=�̇�     (5) 

 

În ideea că am începe rezolvarea în acest fel, atunci din relaţia (5) se obţine: 

 �̇�=ω·√𝐀𝟐– 𝐱𝟐,  cu |𝒙|≤ A,      (6) 
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prin urmare o ecuaţie diferenţială de ordin I, a cărei rezolvare necesită o singură integrare. Scrisă sub 

forma: 
𝐝𝐱

√𝐀𝟐–𝐱𝟐
 = ω·dt şi apoi integrată membru cu membru conduce la soluţia: 

 arcsin
𝒙

𝑨
 = ω·t+ C, unde constanta de integrare C=φ reprezintă faza iniţială a mişcării. Am 

obţinut aceeaşi soluţie (4), cum era de aşteptat, dar efectuând ceva mai puţine calcule. În ceea ce 

priveşte constantele de integrare, una este constanta energiei, E, care ne dă amplitudinea mişcării din 

(5), iar cea de a doua este φ, obţinută în urma integrării efectuate. Se observă totuşi că am efectuat o 

singură integrare, deşi problema în sine necesită două. Acest fapt a fost posibil numai datorită 

conservării energiei. Cunoaşterea constantei energiei a funcţionat ca şi cum o integrare a ecuaţiei de 

mişcare a fost deja efectuată. Din acest motiv, în acele situaţii în care energia se conservă, aceasta 

reprezintă de fapt o integrală primă a mişcării. Mai putem arăta că derivând în raport cu timpul 

expresia (5) a energiei, obţinem: 

  m·v·�̇�+k·x·�̇�=0, cu v=�̇� şi �̇�=�̈�,   iar prin împărţire cu v şi m: 

  �̈�+𝛚𝟐·x=0,  adică tocmai ecuaţia (1). 

În concluzie, cele două metode sunt echivalente, iar operaţia în sine justifică ideea că 

procedând invers derivării , adică integrând ecuaţia (1), se obţine relaţia (5) a energiei. 

Se poate ridica în mod justificat întrebarea: cum alegem, în alte situaţii, care din cele două 

metode este mai potrivită? Nu există un răspuns net la această întrebare. Alegerea unei metode sau a 

alteia depinde şi de preferinţele şi experienţa celui care abordează problema. În primul rând ar trebui 

să verificăm dacă sistemul este sau nu conservativ. Apoi alegerea mai poate fi condiţionată de 

complexitatea sistemului, care poate sugera abordarea din diferite sisteme de referinţă ca: sistemul 

„centrului de masă”, sau sistemul „laborator” (în care unul din corpuri se consideră în repaus), asta 

mai ales în cazul sistemelor cu mai multe grade de libertate. Pentru exemplificare propunem celor 

curioşi studiul unui sistem oscilant alcătuit din două corpuri cu masele m1 şi m2, legate de un perete 

şi între ele prin intermediul a două resorturi de constante k1, respectiv k2, sistem care poate oscila pe 

o suprafaţă plană si orizontală, în absenţa frecărilor de orice fel. Redăm schematic situaţia în figura 

următoare: 

 k1 m1 k2 m2  

În această situaţie, dacă faţă de starea de echilibru, corpurile se deplasează pe suprafaţă cu x1, 

respectiv x2, primul resort se deformează cu x1, iar al doilea cu x2–x1, mărimi ce vor da expresiile 

forţelor elastice. Mişcarea este descrisă de doi parametri: x1(t) şi x2(t), adică va avea două grade de 

libertate. Dacă aplicăm spre exemplu principiul fundamental al lui Newton celor două corpuri, vom 

obţine un sistem de două ecuaţii diferenţiale de ordinul al II-lea, la care se adaugă problema Cauchy 

corespunzătoare. Deci rezolvarea sistemului devine mai laborioasă. 

 Gradul de dificultate creşte pe măsură ce numărul gradelor de libertate creşte şi de asemenea, 

pe măsură ce condiţiile de mişcare ale corpurilor se diversifică. 

Şirul metodelor de rezolvare nu se încheie cu cele două. Mai există metode care ţin de 

mecanica analitică- un domeniu care a apărut graţie şcolii de matematică franceze din secolul al 

XVIII-lea, prin reprezentanţi de seamă ca D. Bernoulli, A.C. Clairaut,  D' Alambert, P.de Maupertius, 

J.L. Lagrange, sau mai târziu S. de Laplace, W. R. Hamilton (irlandez), C.G. Jakobi (german). 

Mecanica analitică s-a dezvoltat ca o aplicaţie (extindere) a analizei matematice în mecanică. Aici 
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întâlnim descrieri de tip „Lagrange”, „Hamilton” sau „Hamilton-Jakobi” ale diferitelor sisteme din 

mecanică. Aceste descrieri au la bază plincipiile de extremum din fizică în general, sau din mecanică 

în particular, cum ar fi principiul minimei acţiuni al lui Hamilton. Descrierile sunt în fond 

echivalente. Diferă doar ca metodă de a obţine ecuaţiile de mişcare, deci vor conduce la aceleaşi 

ecuaţii pentru un sistem dat. Vom reţine în continuare atenţia doar asupra descrierii Lagrange. 

 În conformitate cu principiul minimei acţiuni, se defineşte o funcţională, S, numită acţiune 

prin expresia: 

 S(qk,�̇�k)=∫ 𝑳
𝒕𝟐

𝒕𝟏
(qk,�̇�k,t)·dt , 

       (7) 

unde mărimea L(qk,�̇�k,t) se numeşte funcţia lui Lagrange sau lagrangianul sistemului. Acesta, la 

rândul lui, depinde de coordonatele generalizate ale sistemului qk şi de vitezele generalizate 

corespunzătoare, �̇�k, unde indicele k=1,2,...,n, n fiind numărul de grade de libertate de mişcare al 

sistemului dat. Observăm că L mai poate depinde în mod explicit şi de timpul t. Coordonatele 

generalizate pot fi cele obişnuite, de exemplu x,y- pentru sisteme simple ce execută mişcări plane, iar 

atunci vitezele generalizate vor fi componentele vitezei pe axe vx, vy- şi astea luate pentru fiecare corp 

din sistem. În cazul în care se preferă coordonatele polare, atunci x=r·cosθ, y=r·sinθ, iar vitezele 

generalizate vor fi �̇�-viteza radială, respectiv �̇�-viteza unghiulară.  

Pentru sistemele simple a căror energie se conservă, L nu depinde explicit de t, ci numai 

implicit prin intermediul coordonatelor şi vitezelor. În aceste situaţii L se reduce la diferenţa dintre 

energia cinetică şi cea potenţială a sistemului: 

 

 L= Ec(�̇�k) – Ep(qk)        (8) 

 

Principiul minimei acţiuni arată că funcţionala S înregistrează un minim între momentele t1 şi 

t2, dacă pentru fiecare dintre coordonatele şi vitezele generalizate se respectă setul de ecuaţii, numit 

sistemul Euler-Lagrange:  

 
𝛛𝐋

𝛛𝐪𝐤
 – 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝐋

𝛛𝐪𝐤
̇ ) = 0, unde k=1,2,,...,n – numărul gradelor de libertate (9) 

În sistemul de ecuaţii (9), semnul „𝜕” impune o derivare parţială a lui L doar in raport cu 

mărimea indicată, considerată variabilă independentă (celelalte mărimi ce apar în L, fiind considerate 

constante), iar 
𝑑

𝑑𝑡
 , înseamnă derivare „totală” în raport cu timpul, adică a mărimilor ce depind la 

rândul lor ca funcţii compuse (implicite) de timp. Reţinem că sistemul (9) rezultă din principiul 

minimei acţiuni numai în cazul sistemelor pentru care energia se conservă. 

 

 Pentru a ne familiariza cu descrierea Lagrange, o vom aplica pentru oscilatorul simplu cu care 

am început dezbaterea noastră. Pentru acest sistem conservativ avem o singură coordonată, x şi o 

singură viteză v=�̇�, deci lagrangianul sistemului este: 

 L = 
𝒎∙�̇�𝟐

𝟐
 –  

  𝒌∙𝒙𝟐

𝟐
         (10)    

Recurgând la derivatele indicate de ecuaţia (9), avem: 
𝝏𝑳

𝝏𝒒𝒌
 = 

𝝏𝑳

𝝏𝒙
 = –k·x,  iar  

𝝏𝑳

𝒒�̇�
 = 

𝝏𝑳

𝝏�̇�
 = 

m·�̇� 
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Mai rămâne de evaluat derivata totală în raport cu timpul: 
𝒅

𝒅𝒕
(

𝝏𝑳

𝝏𝒒𝒌
̇ ) = 

𝒅

𝒅𝒕
 (m·�̇�) = m·�̈�. În 

consecinţă ecuaţia (9) devine: –k·x–m·�̈�= 0, echivalentă cu �̈�+𝛚𝟐·x = 0, adică aşa cum de altfel ne 

aşteptam, iarăşi ecuaţia (1) a cărei soluţie o cunoaştem. prin urmare, formalismul mecanicii analitice 

oferă o altă cale (metodă) de a stabili ecuaţiile ce descriu un sistem, dar fără a aduce un aport calitativ 

nou în desfăsurarea şi dinamica fenomenului în sine. Totuşi uneori, stabilirea ecuaţiilor pe cale 

analitică este mai rapidă şi mai elegantă. 

Vom aborda, în încheiere, în formalism Lagrange, un oscilator special: „pendulul eliptic”. 

Problema poate fi formulată în felul următor: „O mărgea poate aluneca fără frecare pe un fir de 

mătase foarte subţire (ideal, fixat la ambele capete. Prin raportare la un sistem de axe xOy, capetele 

firului se găsesc în punctele de coordonate F1(–c,0) şi F2(c,0), adică în focarele unei elipse. 

Cunoscând semiaxele a şi b ale elipsei (a2=b2+c2), se cere să se găsească: ecuaţiile de miscare ale 

mărgelei în coordonate polare cu originea în originea axelor; viteza mărgelei aflată într-un punct 

oarecare de pe elipsă; legea mişcării şi perioada micilor oscilaţii ale mărgelei în jurul poziţiei de 

echilibru şi o particularizare în situaţia c= 0” 

Se aminteşte ecuaţia elipsei în coordonate carteziene; 
𝒙𝟐

𝒂𝟐
+ 

𝒚𝟐

𝒃𝟐
=1, iar în coordonate polare: 

x=a·cosθ, y=b·sinθ, unde a şi b sunt semiaxele, iar θ, unghiul vectorului de poziţie in raport cu axa 

Ox. Redăm mai jos, graficul arcului de elipsă pe care se mişcă mărgeaua sub acţiunea greutăţii. 

 

 

F1(–c,0)   O          F2(c,0) A(a,0) 

φ   θ  x 

 

B(0,–b) 

 

 

Desigur că formularea problemei putea fi şi mai lapidară, încât rezolvitorul să intuiască 

traiectoria mărgelei din faptul că lungimea firului fixat este mereu aceeaşi, indiferent de poziţia 

mărgelei pe fir, adică definiţia elipsei ca loc geometric al punctelor egal depărtate de două puncte 

fixe! Raportând elipsa la sistemul cartezian de axe şi alegînd axa mică în direcţie verticală, este 

evident că mişcarea are loc sub acţiunea greutăţii, pe arcul de elipsă de sub axa Ox,  dinspre punctul 

A, spre B, care este şi poziţia de echilibru a sistemului, aşa cum este redat în schema de mai sus.  

Vom folosi ecuaţiile elipsei în coordonate polare, dar vom substitui unghiul polar θ prin φ=
𝝅

𝟐
 

– θ, unghiul făcut de vectorul de poziţie cu direcţia verticalei la un moment dat, prin urmare: 

x=a·cosθ=a·sinφ; y=b·sinθ=b·cosφ,   iar vitezele pe axe: 

vx=�̇�=a·�̇�·cosφ, iar vy=�̇�= –b·�̇�·sinφ.  

Pentru calculul energiei vom alege reper pentru energia potenţială gravitaţională, nivelul 

originii sistemului de axe. Aşadar Ec= 
𝒎∙𝒗𝟐

𝟐
 = 

𝒎∙𝒗𝒙
𝟐

𝟐
 + 

𝒎∙𝒗𝒚
𝟐

𝟐
 = 

𝒎

𝟐
(a2·cos2φ+b2·sin2φ)·�̇�2,   

iar  Ep= –m·g·y,  adică Ep= –m·g·b·cosφ.  Funcţia lui Lagrange: L=Ec–Ep=L(φ,�̇�) şi va avea expresia: 

 L(φ,�̇�) = 
𝒎

𝟐
(a2·cos2φ+b2·sin2φ)·�̇�2 + m·g·b·cosφ.      (11) 

Efectuând derivatele indicate de ecuaţia (9) asupra relaţiei (11), obţinem: 
𝛛𝐋

𝛛𝛗
 = –(a2–b2)· 
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�̇�2·sinφ·cosφ – m·g·b·sinφ,  iar pentru  
𝛛𝐋

𝛛�̇�
 = (m·a2·cos2φ+m·b2·sin2φ)·�̇�.  

Mai rămâne de efectuat derivata totală în raport cu timpul:  

  
𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝐋

𝛛�̇�
) = m·(a2·cos2φ+b2·sin2φ)·�̈� –2·m(a2–b2)· �̇�2·sinφ·cosφ.   (12) 

Înlocuind expresiile (11) şi (12) în ecuaţia Euler Lagrange (9), obţinem ecuaţia de mişcare a 

mărgelei, deci prima cerinţă a problemei noastre: 

 (a2·cos2φ+b2·sin2φ)·�̈� – (a2–b2)· �̇�2·sinφ·cosφ +g·b·sinφ = 0  (13)   

Ecuaţia (13) este una complexă, deoarece în ea apare funcţia necunoscută φ(t), derivatele ei 

până la ordinul II, dar φ apare sub funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus, iar prima derivată apare 

la pătrat. În consecinţă aflarea soluţiilor ecuaţiei (13) pe cale analitică este imposibilă. Pentru o 

rezolvare aproximativă se pot substitui funcţiile trigonometrice prin seriile lor de puteri, iar apoi să 

se recurgă la metode iterative, folosind tehnica de calcul pe computer.  

Pentru determinarea modulului vitezei, considerăm că mărgeaua porneşte din repaus dintr-un 

punct de sub punctul A din figură, care se află pe elipsă sub unghiul iniţial φ0. Într-un alt punct mai 

apropiat de punctul B, unghiul cu verticala este φ < φ0, iar modulul vitezei v. Din legea conservării 

energiei avem: 
𝒎∙𝒗𝟐

𝟐
= m·g·(y0–y)= m·g·b(cosφ0– cosφ), de unde se poate calcula viteza în ideea că 

am determinat pe φ. 

Să ne ocupăm în continuare de mişcarea cu unghiuri foarte mici (gaussiene) în vecinătatea 

punctului B (adică în vecinătatea poziţiei de echilibru). În acest caz putem impune în (13) aproximaţia 

Gauss: sinφ≈φ; cosφ≈1. De asemenea, legea conservării energiei în acest caz, conduce la viteze foarte 

mici, care la rândul lor - vezi relaţia (11), - depind de �̇�2. Aceasta înseamnă că în ecuaţia (13) se poate 

neglija şi termenul ce conţine pe �̇�2. Cu aceste precizări ecuaţia de mişcare (13) devine: 

a2·�̈�+g·b·φ=0, sau  �̈�+ω2·φ=0,  cu  ω2= 
𝒈∙𝒃

𝒂𝟐  .           (14) 

Setul  de ecuaţii (14) arată că mişcarea mărgelei cu unghiuri mici în jurul poziţiei de echilibru este 

una oscilatorie armonică având perioada dată de relaţia: 

 T=
𝟐𝝅

𝝎
 = 

𝟐𝝅∙𝒂

√𝒈∙𝒃
 .         (15) 

Soluţia ecuaţiei din relaţiile (14) este cea cunoscută pentru modelul oscilatorului liniar armonic de la 

început, atâta doar că variabila liniară x, a fost înlocuită cu una unghiulară φ, deci: 

 φ=φ0·sin(ω·t+α), unde, din motive lesne de înţeles, am notat cu α, constanta de integrare ce 

corespunde fazei iniţiale a mişcării. 

În cazul în care c=0, atunci a=b=l, adică cele două capete ale firului se leagă în acelaşi punct (în 

originea sistemului de axe), iar mişcarea va avea o traiectorie circulară pe un cerc de rază R=l, adică 

jumătate din lungimea firului pe care a fost introdusă la început mărgeaua. Mişcările de unghi mic în 

jurul poziţiei de echilibru, vor fi oscilaţiile unui pendul gravitaţional cu perioada: 

 T=2𝝅√
𝒍

𝒈
 , relaţie ce se obţine din (15), dacă se consideră a=b=l. 

În concluzie, subliniem că natura sau practica de cu zi precum şi diferite domenii din tehnică 

ne oferă o sumedenie de situaţii, care de care mai complexe. Soluţionarea lor constituie de multe ori 

o provocare, chiar şi pentru cei experimentaţi. Ori succesul în rezolvare presupune o profundă 

înţelegere şi capacitate de alegere şi aplicare a metodelor posibile. 

Prof. Ioan Bîrsan, Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş 
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Depresia - boala secolului XXI 
  

 Depresia a devenit cea mai frecventă suferința 

mintală la nivel de comunitate, fiind des întâlnită în 

rândurile adolescenților. 

 Depresia se caracterizează printr-un sentiment 

persistent de tristețe, pesimism, lipsa interesului pentru 

orice activitate și chiar  și pentru viață,  sentiment a cărui 

intensitate poate ajunge la latergie totală și apatie.  

 Cauzele depresiei nu au putut fi elucidate pe 

deplin, în ciuda eforturilor depuse, însă afecțiunile 

medicale generale care pot favoriza apariția unor stări de 

depresie sunt cele neurologice, endocrinologice,  

infecțioase și inflamatorii. 

 Cercetătorii  au descoperit diferențele între creierul 

persoanelor sănătoase și cel al persoanelor care suferă de 

depresie. De exemplu, hipocampul, o componentă vitală 

a creierului pentru stocarea amintirilor, pare să fie mai 

mic la persoanele care sunt sau au fost depresive. Un 

hipocamp mai mic are mai puțini receptori de serotonină, o substanță chimică din creier cu 

efect calmant, cunoscută și ca neurotransmițătorul care facilitează comunicarea dintre celulele 

nervoase din creier și corp. 

 De asemenea în cazul persoanelor depresive cortizolul este produs în exces, acesta 

fiind un hormon natural produs în organism, de către glanda suprarenală.  

 Cortizolul asigură adaptarea 

organismului la stres, însă excesul 

acestuia în organism are efect toxic 

asupra hipocampului. Unii experți sunt 

de parere că, persoanele depresive s-au 

născut cu un hipocamp mai mic. 

 Pentru a preveni depresia este 

recomandat sportul regulat, somnul 

suficient, reducerea stresului iar 

construirea relațiilor cu cei din jur este 

considerată un bun medicament 

împotriva depresiei. 

 
Elevi: Fărcașiu Maria-Ruxandra & Goia Teodora-Maria 

Profesor coordonator: ȘTEFAN DIANA  

iu Mandra & Goia Teodora-Maria 

Profesosadcoordonator: ȘTEFAN DIANA  
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DUALITATEA RAȚIONAL-EMOȚIONAL ÎN EDUCAȚIE 

   PROF. GEORGETA BUT 

O criză iminentă a contemporaneității, identificată de Daniel Goleman, este: IQ în creștere, EQ în 
scădere. Din 1918, când primul război mondial a determinat folosirea masivă a testelor IQ la recruții armatei 
americane, scorul mediu IQ a crescut în toate țările dezvoltate ale lumii. Un paradox periculos care se 
conturează este faptul că, cu cât copiii sunt mai inteligenți, judecând după scorul IQ, cu atât inteligența lor 
emoțională este mai mică. Datele cele mai tulburătoare provin din diverse anchete făcute printre profesori 
și părinți, care relevă că generația actuală de copii e mult mai perturbată afectiv decât cea precedentă. În 
medie, copiii se izolează, sunt mai neascultători, mai nervoși și iritabili, mai impulsivi și mai agresivi, 
constatându-se un declin continuu al inteligenței emoționale a copiilor la nivel mondial. Semnele cele mai 
elocvente în acest sens sunt ratele crescânde în rândul tineretului ale disperării, alienării, consumului de 
droguri, criminalității și violenței, ale intoleranței și abandonului școlar. 

IQ reprezintă „un instrument de măsurare a capacităților de ordin intelectual, analitic și rațional ale 
unui individ”1. Acest instrument măsoară cât de repede putem învăța lucruri noi, cum ne concentrăm asupra 
unor sarcini și exerciții, cum reținem și ne reamintim informații de natură obiectivă, cum ne angajăm într-un 
proces de argumentare, cum manipulăm numerele etc. 

Inteligența cognitivă se referă la capacitatea de concentare și planificare, de organizare, utilizare a 
cuvintelor și de a înțelege, asimila și interpreta faptele. IQ-ul măsoară baza informațională individuală a  unei 
persoane – memoria, vocabularul – și coordonarea vizuală și motorie a acesteia, aceste caractersitici 
contribuind la reușita în viață a unei persoane. Cu toate acestea, IQ-ul nu poate prezice succesul în viață. În 
privința relevanței IQ-ului la locul de muncă, studiile2 au arătat că acesta prezice între 1 și 20 la sută3 din 
succesul la locul de muncă. Pe de altă parte, s-a constatat că EQ este direct responsabil pentru 27-45% dintre 
reușitele la locul de muncă4. 

Thomas Stanley, în cartea ”The Millionaire Mind” (Mintea milionară), a efectuat un studiu asupra 
unui număr de 733 de multi-milionari americani, care au fost rugați să clasifice 30 de factori pe care îi 
considerau responsabili pentru succes. Primii 5 au fost: cinstea față de cei din jur, disciplina, relațiile bune cu 
cei din jur, un partener de viață susținător, mai multă muncă decât majoritatea celor din jur. Toate aceste 5 
elemente sunt fațete ale inteligenței emoționale. Inteligența cognitivă s-a situat pe locul 21, fiind menționată 
de doar 20% dintre milionari. 

O diferență majoră între EQ și IQ este aceea că IQ este mai rigid. El tinde să ajungă la o valoare ridicată 
pentru o persoană de 17 ani, rămâne constant în perioada vârstei adulte și începe să scadă spre vârsta a treia. 
EQ însă nu este la fel de rigid. Un studiu5 efectuat asupra a 4.000 de persoane din Canada și America ilustrează 
faptul că EQ crește treptat de la o medie de 95,3 la sfârșitul adolescenței, până la o medie de 102,7, unde 
rămâne constant până la vârsta de 40 de ani, iar după 50 de ani scade ușor, până la 101,5. 
Expresia „inteligența emoțională” sau prescurtarea sa obișnuită EQ a devenit omniprezentă în 
contemporaneitate, în toate colțurile lumii și în varii domenii. La un deceniu de la publicarea studiilor lui . 

                                                           
1Apud  Steven J. Stein, Howard E. Book,  Forța inteligenței emoționale. Inteligența emoțională și succesul vostru, 
traducere de Monica Sibinescu, București, Editura ALLFA, 2003, p. 13. 

2Ibidem, p. 17. 
3Media fiind 6 la sută; 
4În funcție de domeniu; 
5Apud  Steven J. Stein, Howard E. Book, Forța inteligenței emoționale. Inteligența emoțională și succesul vostru, 
traducere de Monica Sibinescu, București, Editura ALLFA, 2003, p. 18. 
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Daniel Goleman despre această temă, după cum el însuși mărturisește6, zeci de mii de școli din 
întreaga lume oferă copiilor programe de educație socială și emoțională. În 2002, UNESCO a demarat o 
inițiativă mondială de promovare a educației sociale și emoționale în colaborare cu ministerele educației din 
140 de țări, cu scopul de a îmbunătăți, pe de o parte, comportamentele, și pe de altă parte, performanțele 
academice. 

Unul dintre miturile pe care Daniel Goleman încearcă să îl demonteze referitor la teoria sa este ideea 
că EQ ar fi responsabil de 80 % din succes, idee eronată, creată de interpretarea unor date care sugerează că 
IQ-ul ar explica aproximativ 20% din succesul în carieră: „însă aceasta nu înseamnă că inteligența emoțională 
reprezintă toți ceilalți factori ai succesului”7. Un alt mit pe care Daniel Goleman îl demontează în introducerea 
de  la ediția aniversară de zece ani de la apariția lucrării „Inteligența emoțională” este cel conform căruia EQ 
ar conta mai mult decât IQ în toate direcțiile: „inteligența emoțională trece înaintea IQ-ului în special în acele 
domenii umane, în care intelectul este mai puțin relevant pentru obținerea succesului”8 . 

O cauză a unei inteligențe emoționale precare este, în accepțiunea lui Daniel Goleman, tehnologia: 
„Copiii din ziua de azi petrec mai mult timp singuri decât oricând în istoria omenirii, cu ochii fixați asupra unui 
monitor. Aproape că s-a ajuns la un experiment natural, la o scară fără precedent. Oare acești copii experți în 
tehnologie vor ajunge niște adulți care să se simtă la fel de confortabil în compania altor oameni ca și în 
compania  propriilor computere? Presupunerea mea era aceea că, datorită unei copilării petrecute în relație 
cu o lume virtuală, copiii noștri vor fi privați de abilitățile da a crea relații interpersonale.”9 
 Mobilul teoriei lui Goleman a fost de a contracara teoria IQ10-ului ca un dat genetic ce nu poate fi 
schimbat în funcție de experiența de viață. 

Antoine de Saint Exupery afirma: „Bine nu poți vedea decât cu sufletul; ceea ce este esențial este 
invizibil pentru ochi”11. Sufletul are întâietate față de minte, în special în momentele cruciale ale vieții. 
Denumirea în sine de homo sapiens, specia care gândește, duce pe un făgaș greșit în aprecierea locului pe 
care emoțiile le au în viața noastră, așa cum constată recent și știința. Conflictul dintre rațiune și sentiment  
a fost, este și va fi ubicuu. 

 Dihotomia emoțional-rațional l-a determinat pe Goleman să constate că „de fapt, avem două minți, 
una care gândește și una care simte”12,  mintea rațională și mintea emoțională, ce acționează de cele mai 
multe ori în strânsă armonie. „Viața este o comedie pentru cei care gândesc și o tragedie pentru cei care au 
sentimente” afirma Horace Walpole13. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

Goleman, Daniel,  Inteligența emoțională, ediția a II-a, traducere de Irina-Margareta Nistor, București, 

Curtea Veche Publishing, 2007. 

Stein, Steven J.,  Howard E. Book,  Forța inteligenței emoționale. Inteligența emoțională și succesul 

vostru, traducere de Monica Sibinescu, București, Editura ALLFA, 2003. 

                                                           
6Daniel Goleman, Inteligența emoțională, ediția a II-a, traducere de Irina-Margareta Nistor, București, Curtea Veche 

Publishing, 2007, p. 8. 
7Ibidem, p. 12.  
8Ibidem, p. 13. 
9Ibidem, p. 16. 
10Intelligence Quotient 
11Apud  Daniel Goleman, Inteligența emoțională, ediția a II-a, traducere de Irina-Margareta Nistor, București, Curtea 

Veche Publishing, 2007, p. 29. 
12Ibidem, p. 35. 
13Apud Daniel Goleman, Inteligența emoțională, ediția a II-a, traducere de Irina-Margareta Nistor, București, Curtea 

Veche Publishing, 2007, p. 41. 
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B1T0 – o nouă perspectivă asupra succesului 

 

Stimați cititori, 

 Mă adresez dumneavoastră în calitate de membru fondator al Clubului de Robotică B1T0 

din cadrul Colegiului Național „Lucian Blaga”, Sebeș. Eu mă numesc Dăian Petre-Mihai, elev al 

Colegiului Național „Lucian Blaga”, din  clasa a XI – a B și alături de colegul meu de clasă, Tomoiagă 

Cristian, am reușit să construim pas cu pas acest proiect de succes numit B1T0, acronim pentru                                 

“ Blaga IT ” și citindu-se „ bito ”. Clubul nostru este unul de tip STEM, ceea ce înseamnă că abordăm 

teme din domeniul Science-Tehnology-Engeneering-Maths. O să vă prezint în rândurile următoare 

povestea clubului nostru. 

 Totul a început în urmă cu un an și jumătate, într-o zi de 15 ianuarie. În această zi plină de 

semnificații, a avut loc prima întâlnire cu elevii curioși. Această întâlnire a avut ca scop cercetarea 

și construirea diferitelor proiecte din acest domeniu. În decurs de 3 luni, clubul a înregistrat o 

evoluție surprinzătoare datorită efortului și muncii depuse. Am învățat „alfabetul” acestui 

domeniu alături de noi colegi pasionați de informatică și electronică și nu după mult timp, am 

participat la primul concurs, intitulat „Kids in Tech” la care am reușit să „patentăm” prima noastră 

idee: FotoIrigatorul. Apoi a venit „Săptămâna Altfel” când membrii clubului au realizat o expoziție 

cu lucrările construite până atunci și am avut plăcerea de a primi vizita unor reprezentanți ai 

trustului Bosch România care au apreciat munca depusă. 

 În decursul verii, clubul s-a reorganizat datorită experienței acumulate până atunci. În 

primul rând, dispunem de o sală unde noi ne întâlnim regulat și muncim la diverse proiecte. Astfel, 

o sală normală de clasă s-a transformat într-un adevărat laborator de robotică pentru fiecare 

pasionat de robotică. S-a construit un banc de lucru unde realizăm partea tehnică pentru fiecare 
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proiect, mai multe spații destinate programării, unde sunt elaborate programele care rulează pe 

proiectele noastre, și, nu în ultimul rând, multe dulăpioare unde am organizat toate materialele 

și proiectele pe care le folosim. Cu toții ne simțim ca într-un loc fermecat când pășim în spațiul 

acestei săli de clasă. 

 În toamnă, când a început școala, ne-am pregătit să atragem noi membri care să se bucure 

de acest „farmec”. Imediat ce ne-au cunoscut, ei au fost captivați de magia clubului și de spiritul 

lui. Primele lor proiecte au fost admirate, deoarece au fost rezultatul pasiunii și dăruirii lor. În 

această primăvară, clubul nostru a lucrat intens la patru proiecte cu care ne-am prezentat la Cluj, 

la un concurs din cadrul unei conferințe internaționale organizată de UTCN. Acestea au fost: 

Mașinuța cu Bluetooth, Sortator de bomboane colorate, Multimetrul Arduino și Servo Snake. Cu 

acestea am reușit să îi impresionăm pe toți participanții la conferință, dar mai ales pe membrii 

juriului. La o săptămână după acest eveniment, am organizat o a doua ediție a expoziției noastre 

cu proiecte, la care am avut un succes enorm cu toate cele 12 proiecte prezentate, acestea fiind 

din toate subdomeniile tehnologiei. Ne-am bucurat și de prezența reprezentanților firmei Star 

Transmission Sebeș. 

 Povestea B1T0 pe care v-am prezentat-o mai sus nu se încheie aici, ci mai ascunde multe 

detalii care îi conferă o atracție aparte. Uneori, programul nostru este de dimineața până seara, 

dar clipele se scurg repede, pentru că se hrănesc din munca și pasiunea noastră. Ne dorim ca 

idealurile pe care le cultivăm noi, prin Clubul B1T0, să fie exemple demne de urmat. Mereu avem 

în vedere munca în echipă și distracția. Toate acestea duc la un mediu de lcuru motivant pentru 

toți colegii noștri. 

 Într-o lume în care toți ne dorim să găsim locul în care să ne dezvoltăm, atât din punct de 

vedere profesional, cât și uman, noi, membrii B1T0, promovăm un mod de învățare în care elevii 

au inițiativă, au perseverență, au curiozitate, au abilități de lucru în echipă și mai presus de toate 

au libertate în gândire. Odată ce ai trecut pragul laboratorului nostru, vei ajunge un tânăr care 

privește cu optimism spre viitor, căci „A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un 

progres, a lucra în echipă este un succes”. (Henry Ford) 

 

 

Cu stimă, 

 Echipa B1T0 și profesorii coordonatori: 

  Drăguș Daniela 

         Lebădă Monica 

Muntean Marius 
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Despre blocajele în comunicare 

 

Comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între cel puţin două persoane, din care una emite 

(exprimă) o informaţie şi cealaltă o receptionează (o înţelege), cu condiţia ca partenerii să cunoască 

codul (limba). Limbajul non-verbal (mesaje transmise prin tonalitatea vocii, expresia feţei, poziţia 

corpului, gesturi, etc.) reprezintă,  de asemenea, o parte importantă a comunicării.O comunicare 

optimă, autentică presupune : transmiterea unui mesaj clar şi concis pentru a evita confuziile, 

combinarea armonioasă a limbajului verbal cu cel non-verbal, ascultarea atentă, empatică, necritică, 

eliberată de propriile prejudecăţi, care surprinde nevoile celuilalt, aşteptările lui de la tine,  ca partener 

de dialog. 

În procesul comunicării apar uneori dificultăţi sau chiar blocaje, care, fără a avea pretenţia 

unei prezentări integrale, ar putea fi legate de : 

1. Emiţător şi receptor : 

 Insuficienta dezvoltare a abilităţilor sociale/de comunicare 

 Vocabular restrâns sau neadaptat în funcţie de cel al receptorului 

 Ambiguitatea în conţinutul mesajului sau cea rezultată din neconcordanţa dintre 

gândurile şi sentimentele declarate, pe de o parte şi comportamentul vizibil, limbajul 

paraverbal şi non-verbal. 

 Utilizarea unui stil comunicaţional prin care se iau în considerare doar propriile păreri 

şi interese, fără a ţine cont de nevoile şi preocupările celuilalt 

 Stări afective negative (ex.: teamă, anxietate socială) / trăsături de personalitate (ex.: 

timiditate, dominare) 

 Stereotipuri şi prejudecăţi (convingeri şi atitudini negative care au la bază generalizări 

greşite referitoare la caracteristicile şi comportamentele specifice unei categorii 

sociale) 

 Neatenţia : ascultătorul fiind distras fie de un stimul din mediu, fie de propriile sale 

gânduri, care pot fi legate de conţinutul mesajului sau de cu totul alte 

preocupări.Astfel, uneori nu ascultăm suficient de atenţi mesajul emiţătorului deoarece 

urmărim propriul "scenariu intern" şi ne aşteptăm rândul să vorbim sau chiar 

întrerupem şi emitem ceea ce simţim noi că avem de spus (monolog 

egocentric).Alteori, datorită diferenţelor naturale dintre ritmul vorbirii şi capacitatea 

umană de a asculta, anticipăm ceea ce va spune emiţătorul şi ne pregătim replica.Sau 

pur şi simplu uneori nu avem o motivaţie suficientă pentru a asculta cu atenţie (ex.: 

lipseşte interesul faţă de tema de discuţie sau indiferenţa faţa de vorbitor) 

 Ignoranţa : absolută sau relativă faţă de problema aflată în discuţie, dar neacceptată ca 

atare. Persoana răspunde unei discuţii,  deşi nu cunoaşte subiectul 
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 Schimbarea subiectului dureros, din indiferenţă faţă de suferinţa celuilalt sau cu bune 

intenţii, având iluzia că astfel îl facem să uite 

 „Judecarea” celuilalt, fie sub forma etichetării (ex.: „Eşti cam naiv”), fie sub forma 

diagnosticării (ex.: „Spui asta doar pentru că te simţi vinovat”) 

 Feed-back insuficient sau absent, prin care receptorul să transmită dacă a auzit şi a 

înţeles mesajul sau nu. 

2. Context : 

 Influenţe externe care afectează intregritatea mesajului sau îl distorsionează, având ca 

rezultat decodificarea lui eronată : distanţa prea mare, zgomote, dificultaţi de vorbire, 

hipoacuzie sau pur şi simplu necunoaşterea limbii interlocutorului. 

 Diferenţe culturale : pattern-rile comunicaţionale sunt specifice culturii din care provine 

persoana. În unele culturi există diferenţe între semnificaţiile anumitor gesturi altfel 

identice. 

Pentru optimizarea comunicării se recomandă : 

- adaptarea ei în principal în funcţie de : persoana cu care comunicăm (interese, preocupări, valori 

etc.), ceea ce vrem să comunicăm, prin ce modalitate vrem să comunicăm (verbală/scrisă), alegerea 

momentului pentru discuţie (pot exista factori care să influenţeze negativ comunicarea, cum ar fi : 

prezenţa altora, starea în care se află celălalt, presiunea timpului, informaţii insuficiente etc.), alegerea 

contextului  

- ascultarea activă – atenţie focalizată integral asupra comunicării, care presupune întreruperea altor 

activităţi, contact vizual adecvat, oferirea de feed-back şi adresarea întrebărilor pentru a ne asigura că 

am înţeles corect mesajul, empatie 

- utilizarea mesajelor formulate gramatical la persoana I (nu a II-a), care să vizeze : comportamentul 

celuilalt (fapte, acţiuni)(nu persoana în sine!), ce simte emiţătorul şi ce consecinţe are comportamentul 

receptorului (ex.: „Când uiţi să mă suni (comportament), mă supără/îngrijorează (stare afectivă), 

pentru că nu ştiu ce s-a întâmplat cu tine (consecinţa)). 

- comunicarea asertivă (a ţine cont atât de dorinţele, interesele, preocupările personale, cât şi de cele 

ale celuilalt). 

Dahinten-Pavel Evelyne, clasa a X-a F 

Prof.Opriţa Ioana 
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Amor si Psyche 

- între dragoste si tragism- 

 

Legenda ,, Amor și Psyche" a lui Apuleius 

surprinde cu măiestrie, prin firul diegetic împletit într-o 

manieră profund orchestrată, destinul unor personaje 

guvernate de către zeii care le pun la cale o multitudine de 

încercări prin care, asemenea unor detectivi, descoperă o 

varietate de simboluri. 

Un prim simbol al legendei este însuşi numele 

protagonistei Psyche care provine din grecescul,,ψυxη” 

înseamnând suflet, aceasta fiind cea care însufleţeşte 

misterul povestirii evocând o putere nevăzută. Din perspectiva ştiinţei şi a filosofiei este ,, 

impostură popească” potrivit lui d‘ Alembert. Pentru Feuerbach nu există suflet la capătul 

unui scalpel. Psyche se aseamănă conceptului de animus şi anima, însăşi etimologia numelui 

fiind legată de suflet și de aer, în calitatea acestuia de principiu vital; animus, principiu 

gânditor şi sălaş al dorinţelor şi al pasiunilor, corespunde grecescului „anemos” şi sanscritului 

„aniti” care, amândouă, înseamnă suflu. Ea ilustrează conceptul de anima (arhetipul 

femininului care îndeplineşte un rol cu totul special în inconştientul bărbătesc), fiind asociată 

cu Eva terestră, în calitate de element feminin care progresează către o spiritualizare sau cu 

Fecioara Maria considerată ca un aspect terestru al Sophiei celeste. Termenul de suflet este 

prezent şi în pactul lui Faust cu Mefistofel, asemenea Psychei care o slujeşte pe Afrodita cu 

scopul de a fi mai aproape de Cupidon, zeul dragostei. Totodată , cuvântul ,,Psyche“ este 

strâns legat de mitul androginului care induce ideea căutării jumătăţii, întrucât dragostea e, 

potrivit lui Constantin Noica, ,,durere de plăcere şi căutare de negăsire ". 

Vântul este un alt simbol care îi atribuie povestirii o importanţă aparte întrucât este 

cel care o îndrumă şi o călăuzeşte pe Psyche spre palatul soţului ei, realizând o coborâre 

dantescă „ad inferos” deoarece este coborâtă cu grijă din extramundan în mundanul primejdios 

al patimilor.  Simbolismul vântului îmbracă mai multe aspecte. Este, din cauza agitaţiei care-

l caracterizează, un simbol de vanitate, de instabilitate, de inconstanţă . Este o forţă elementară 
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care aparţine Titanilor – violentă şi oarbă. Pe de altă parte , vântul este sinonim cu suflul şi, 

în consecinţă, cu Duhul , cu influxul spiritual de origine cerească. De asemenea, sunt socotite 

vânturile în ,, Psalmi” şi în ,, Coran ” mesagerii divini, echivalentul îngerilor. De la vânt vine 

şi numele Sfântului Duh. Zefir este un vânt al serii din partea de vest, o divinitate neliniştită 

şi zvăpăiată, ascunsă în peşterile adânci din inima insulelor Eoliene. Acesta aparţine temei 

naturii, des dezbătută de mari scriitori precum: Emily Brönte în „ La răscruce de vânturi ” sau 

George Bacovia în poezia „ Plumb ”. 

Peştera este simbolul care dezvăluie misterul, fiind locaşul unde Amor și Psyche se 

întâlneau în ciuda faptului că iubirea lor era interzisă. Arhetip al uterului matern, peştera apare 

în miturile privitoare la origini , la renaştere şi la iniţiere ale multor popoare . În tradiţiile 

iniţiatice greceşti , peştera reprezintă lumea: ,,Peştera prin care Ceres coborâse în Infern în 

căutarea fiicei ei a fost numită lumea” (Servius , „ Despre Bucolice ”, 3 , 105). În legendă, 

Ceres este asociată cu surorile lui Psyche care vin să îşi viziteze sora, parcă izolată de lume în 

„fundurile pământului”, într-un castel prin care rolul său protector , este mai degrabă o peşteră. 

Pentru Platon, lumea aceasta este un loc al neştiinţei , al suferinţei şi pedepsei , în care sufletele 

omeneşti sunt ţinute închise şi încătuşate de către zei ca într-o peşteră, însă raportat la 

povestire se creează o veritabilă „ imago mundi ”, întrucât Psyche este tratată ca o adevărată 

prinţesă, existând într-adevăr un chin interior, dar mascat, cel al lipsei fiinţei iubite, dar şi cel 

al necunoaşterii acesteia. Palatul este un element des întâlnit în basme precum: ,,Harap-Alb” 

(Ion Creangă), ,,Făt-Frumos din lacrimă” (Mihai Eminescu), ,,Prințul fermecat” (Frații 

Grimm), ,,Frumoasa și bestia”, a cărei acţiune se desfăşoară pe tărâmuri magice. 

Cele 4 probe  la care este supusă Psyche constituie ,, piesa de rezistenţă ” a legendei, 

o ,,metaforă obsedantă” (Charles Mauron) întrucât sunt elemente ale stabilităţii cosmogonice. 

Semnificaţiile simbolice ale numărului patru sunt legate de cele ale pătratului şi ale Crucii. 

Din vremurile apropriate de perioada preistorică, numărul 4 a fost folosit pentru a semnifica 

solidul, tangibilul, sensibilul. Relaţia dintre el şi Cruce făcea din numărul patru un simbol 

incomparabil de plenitudine şi universalitate, un simbol totalizator. Psyche, prin cele 4 

,,munci” pe care le-a îndeplinit, devine exponenta unui ,,spiritus rector” asemănător celor 

patru puncte cardinale, patru vânturi, patru stâlpi ai Universului, patru faze ale lumii, patru 

anotimpuri, patru litere în numele lui Dumnezeu (YHVH), patru litere în numele primului 

bărbat (Adam). Este un număr sacru şi în ,,Vede”, care sunt împărţite în patru părţi: 
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(,,Imunuri”, ,,Farmece”, ,,Liturghie”, ,,Speculații”). Prin cele 4 încercări Psyche se încadrează 

teoriei lui Jung care a stabilit cele 4 momente pentru a-şi defini reprezentările arhetipale: Eva, 

care reprezintă funcţii pur instinctuale şi biologice, Elena din Faust care personifică nivelul 

romantic şi estetic, caracterizat încă de elemente sexuale, Fecioara Maria, la care iubirea 

(Erosul) atinge altitudinea devoţiunii spirituale  şi, în final, Sulamita din ,,Cântarea 

Cântărilor”, încarnarea înţelepciunii care transcende chiar sfinţenia purităţii, fiind prezent în 

romanul ,, Cei trei muşchetari ” (Alexandre Dumas). 

Cupa cu apă din Styx conţine valenţe religioase, fiind un simbol ce se prezintă sub 

două aspecte esenţiale, cel de vas al belşugului şi cel de vas conţinând elixirul nemuririi. 

Pentru această probă Psyche dobândeşte statut de personaj-martor întrucât nu ea face acţiunea, 

ci un vultur trimis de Amor. Poate fi asociată cu Graalul care mai era indicat şi drept potir: 

simbol al corabiei, al arcei conţinând germenii renaşterii ciclice, al tradiţiei pierdute. Se mai 

cuvine menţionat faptul că şi cornul lumii, echivalentul cupei, este, de asemenea, o barcă. 

Totodată, cupa este şi un simbol cosmic: oul lumii, despărţit în două, constituie două cupe 

opuse, dintre care una, cea a cercului, reprezintă imaginea Domnului. Aceste jumătăţi le poartă 

pe cap dioscurii. Această probă are menirea de a o desăvârşi pe Psyche în tainele ontologice 

si gnoseologice ale lumii. Unele opere ermetice occidentale recomandă folosirea unei calote 

craniene pentru realizarea Marii Opere alchimice, ceea ce relevă existenţa unui simbolism 

analog. Alchimiştii chinezi sunt cei care, neizbutind să producă direct Elixirul vieţii, făceau 

din aurul obţinut în creuzet vasele şi cupele destinate în mod evident să păstreze hrana şi 

băutura nemuririi. 

Astfel, legenda ,,Amor și Psyche” este o ,,gnomie care ni de înfăţişează încă din incipit, 

pentru ca să constatăm, în final, că ea joacă rol de cod, adică de testament (Constantin Crişan), 

iubirea devenind suprapersonajul care guvernează destinul celor doi îndrăgostiţi având 

corespondent în simbolurile prezentate anterior şi ilustrând ideea că ,,dacă dragoste nu e, nimic 

nu e” , dar şi faptul că fericirea celeilalte persoane e mai importantă decât propria-ţi fericire 

indiferent de cât de dureroase sunt alegerile pe care trebuie să le faci pentru a putea atinge 

desăvârşirea. 

 

                                                                      Elev : Lupu Andreea , clasa a XII-a E  

                                                                       Prof . coord : Dobromir Mihaela 
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Educatie pentru viata 

Dansul ca formă de manifestare a emoțiilor și a sentimentelor  

(Confesiunile unui dansator) 

Autor: DRAGOMIR ŞERBAN, Clasa a X-a C, 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ  

Prof. Coordonator: VESA  NADIA  

Dansul este limbajul mut care 

exprimă sentimente adânc ascunse și este 

„vorbit” de mii de ani de către toate 

persoanele. 

În primul rând, în dans nu există 

„perfect”, sau „corect”, cu atât mai puțin 

„greșit”. Dansul este forma supremă de 

manifestare a sinelui, unde nu contează 

religia, naționalitatea, vârsta sau orice alt 

criteriu de judecată al societății. În dans, 

sufletul se manifestă prin corp, și de aceea, 

eu consider dansul ceva mai presus de artă. 

Toate cele 3 părți ale sufletului, adică 

subconștientul, conștientul și 

supraconștientul se unesc nu doar între ele, 

ci și cu templul lor, iar în preajma sunetelor 

ritmice produc nu doar un sport, nu doar arta, 

ci viață: dorință, speranță, suferință, bucurie. 

Vorbele nu mai sunt produse de cuvinte 

propriu-zise, de un organism independent de 

suflet, ele sunt manifestate de trup prin 

mișcări coordonate de către suflet, mişcări 

pline de emoție. În dans,vorbește emoția, 

vorbește iubirea, vorbește durerea. 

Este cunoscut faptul că muzica pe 

care o ascultăm este strâns legată de amintiri, 

deopotrivă plăcute și neplăcute. Versurile și 

linia melodică declanșează stări cândva 

trăite, uitate de noi, dar stocate în adânc, în 

subconștient. Prin dans, ființa umană nu doar 

retrăiește aceste amintiri, ci le și exprimă. 

Limbajul corpului îl ajută pe om să se 

descarce de dureri și de suferințe, de stări 

emoționale neplăcute, și să se reîncarce cu 

puteri/forţe noi. Dansul este fascinant din 

acest punct de vedere, deoarece, pe aceeași 

piesă, oamenii au diferite mișcări, simt 

diferit. O piesă muzicală poate retrezi 

revoltă într-o persoană, pe când aceeași 

piesă poate trezi bucurie într-alta. Cel ce 

simte revolta va avea mișcări mai bruște, 

radicale, pe când cel ce simte bucuria va 

avea mișcări cursive, line, elegante. 
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Conștientul nu poate fi nici oprit, nici 

repornit. Dar fără el, nu am putea dansa pe 

ritmul muzicii. Cum ar fi un dans foarte bun, 

dar să nu fie pe ritmul muzicii, sau să nu fie 

un stil de dans adecvat pentru ea?  Dansul 

trebuie să fie mână în mână cu muzica, altfel 

sufletul nu se mai poate manifesta coerent. 

Iar când subconștientul și conștientul 

lucrează în acest domeniu împreună, 

supraconștientului parcă îi surâde ideea să 

participe și el în acest ritual al exteriorizării 

sinelui. Dansul este una dintre cele mai 

ușoare modalități de a empatiza. Dansatorul 

exteriorizează trairile sale, iar observatorul 

empatizează ușor, ajunge să trăiască ceea ce 

simte cel ce se exprimă prin dans, deoarece 

două dintre cele cinci funcții cognitive sunt 

activate: vederea și auzul. Corelația dintre 

cele două este cea mai importantă, deoarece 

pe acestea două se bazează întreaga 

activitate a omului. 

Totuși, dansul nu ar fi nimic fără 

dansator. Dansatorul este creatorul, el se 

manifestă, își transpune gândurile printr-un 

limbaj mut, dar în același timp plin de sens 

și de viață. În momentul în care dansatorul 

își conectează corpul spiritual cu cel fizic, el 

nu mai vede cu ochii, ci cu sufletul. 

Fiind dansator, știu exact cum se 

simte unul pe scenă, sau într-un spectacol. 

Ca să fiu sincer, suntem catalogați drept 

doritori de atenție, de faimă, ceea ce este 

fals. Dansăm ca să vă aducem un zâmbet pe 

buze și în privire. Dansăm ca să simțiți 

emoție, pentru că, din păcate, omul 

contemporan a tăiat cu foarfeca 

nemulțumirii și a tristeții firul dintre corp, 

minte și suflet. Și nu doar atât, dansăm ca să 

ne eliberăm. Dansul este terapia pe care o 

practicăm. Noi, dansatorii, suntem firi 

timide, care țin în ele orice gând, cum ar fi 

el, bun sau rău. Deși nu pare, suferim, pentru 

că, până la urmă, suntem oameni. Emanăm 

bucurie, dar numai noi știm ce simțim și ce 

avem în sufletul nostru sau cu ce demoni 

interiori ne luptăm. Și nu vorbesc despre 

orele adunate de antrenament, pentru că nu 

au nicio relevanță, noi facem asta pentru că 

ne place. Vorbesc despre frustrările adunate 

și despre gândurile întunecate. 

Ca orice persoană de pe acest 

Pământ, şi noi suferim. Este normal. Dar nu 

este normal modul în care suntem tratați și 

judecați. Dacă un băiat dansează și are 

mișcări feminine, înseamnă că este „pe dos”, 

în limbaj colocvial. Dacă o fată nu are 
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mișcări feminine și se îmbracă mai 

masculin, sau dansează hip-hop, este „o 

neînțeleasă”. Cum am mai zis, în dans nu 

contează câți ani ai, de ce naționalitate ești 

sau altele. În dans contează să te exprimi: 

cum știi, cum poți, cum simți. Este de 

admirat că îți pui sufletul în mișcările pe care 

le faci. Da, este foarte bine că ești băiat și 

dansezi. Da, este foarte bine că ești fată și 

vrei să faci hip-hop. Așa cum spune și 

George Călinescu despre Otilia din creația sa 

literară Enigma Otiliei: ea este partea lui 

feminină. Și tu poți să faci mișcări atât 

masculine, cât și feminine în dans, atât timp 

cât îți exprimi sinele și te simți liber. 

Dansul pentru noi a fost, este și va fi 

salvarea noastră. Cu toții avem momentele 

noastre în viață când parcă totul s-a sfârșit și 

nimic nu mai are niciun sens.  Personal, am 

fost de câteva ori atât de aproape să fac 

„trecerea” din lumea materială în cea 

spirituală. Dar de fiecare dată când auzeam 

muzica nu mă puteam abține să nu dansez. 

Simțul creator se trezea în mine și fiecare 

celulă din corpul meu voia să danseze, voia 

să trăiască. Şi când dansam, simțeam că 

nimeni și nimic nu mă poate opri, că trăiesc 

cea mai bună variantă a vieții mele în acel 

moment. Mă simțeam Prometeu, mă 

simțeam invincibil. Îmi cream propriul 

Univers, unde niciun rău nu se poate 

întâmpla, iar singurul dictator era sunetul 

muzicii care îmi mângâia interiorul 

îndurerat, iar eu îl mângâiam pe sunet prin 

creațiile mele. 

În încheiere pot afirma că dansul este 

nu doar o formă de manifestare a emoțiilor 

și sentimentelo, ci și un mic Univers în care 

ne putem iubi și putem fi noi înșine. În final, 

dansul este un poem în care fiecare mișcare 

reprezintă un cuvânt care prinde viață. 

                                                       

 

 

 

 

Participare la  Concursul  Național de Creaţie „Radu Stanca – Pașii poetului prin burgul medieval” 
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DANSUL, O FORMA DE MANIFESTARE A SENTIMENTELOR 

Autori: CĂTA  DANIELA şi DREGHICIU ALEXANDRA, Clasa a X-a 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Prof. Coordonator: VESA  NADIA 

 

 

 

Dansul reprezintă o formă de manifestare a stărilor sufleteşti, a emoţiilor, a ideiilor şi 

a viziunii noastre asupra vieţii în care trăim, fapt ce ne determină să-l numim şi artă. Arta 

dansului... Dansul caracterizează nu doar viaţa oamenilor, ci şi întreaga natură. Până și 

insectelele, păsările și alte viețuitoare „dansează”, dansul făcând parte din comportamentul 

caracteristic ritualurilor de împerechere, luptă sau supraviețuire. Martha Graham afirmă că: 

„Dansul reprezintă cântecul trupului, fie cel de 

bucurie, fie cel de tristețe”. Însă, înainte de toate, 

dansul este o formă de manifestare artistică ce 

presupune mișcarea armonioasă a trupului pe ritmul 

muzicii, fiind și o formă de comunicare, deoarece 

dansatorul transmite un mesaj celor ce îl privesc. În 

acelaşi timp, dansul este şi o activitate fizică ce are ca 

stimul, muzica. Adecvată oricărei vârste, această activitate necesită energie, voință, 

determinare și generează diferite emoții. 

 Dansul este, într-adevăr, o formă de manifestare a emoțiilor și a sentimentelor, fiind 

liantul dintre om şi muzică. Astfel, tot ce se transmite prin muzică, se transpune în sufletul 

omului. Pentru unele persoane, dansul reprezintă o simplă activitate de recreere, pentru alții, 

însă, această formă de relaxare a fost transformată, datorită mişcărilor ritmate, în pasiune, sau 

chiar în performanță. Însă, dansul nu este denumirea simplă a unor astfel de mișcări, ci este 

elementul unificator dintre om şi muzică, asigurând atât o condiție fizică optimă, cât și 

oportunitatea de exprimare a sentimentelor altfel decât prin cuvinte. 

 Dansul reuneşte oamenii și îi îndeamnă spre acceași stare de spirit, de bucurie, având 

posibilitatea de a-și exprima, astfel, sentimentele în același mod și având posibilitatea de a se 
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încărca cu energie și cu dorința de a se intersecta cu valurile muzicii. Această calitate a 

dansului este evidențiată și în opera literară, Ciuleandra, de Liviu Rebreanu: ,,Jucătorii, 

cuprinși de după mijloc, formează un zid compact de corpuri care se mlădie, se îndoaie, se 

răsucește și tresaltă după cum poruncesc lăutarii.”. 

Astfel, prin dans, oamenii dobândesc libertatea de a-și 

exprima sentimentele, pot suprima emoțiile negative, 

iar muzica creează senzaţia de egalitate între toți 

dansatorii. Muzica devine o ,,putere absolută” și 

controlează comportamentul dansatorilor: ,,Dar 

lăutarii se înfurie că s-a înmuiat jocul, își întărâtă iar 

cântecul, mai puternic, mai stăruitor. Șiragul de jucători parc-ar vrea să sfideze și să 

stârnească pe lăutari, se repede mai furtunos”. Așadar, din exterior ar fi vizibilă amplificarea 

stării de bine a acestora. De asemenea, dansul poate fi o formă de susținere a încrederii în 

sine, a stăpânirii deciziilor, a puterii de depășire a obstacolelor. Aceste calități cu care 

dansatorii sunt înzestrați sunt evocate şi în opera Harald și luna verde scrisă de Nicolae Iuga, 

unde apare foarte bine exprimată tensiunea din timpul orelor de dans şi a repetiţiilor: ,,Leon 

ţine în mână o cravașă. Lovește cu ea gambele care nu se supun ritmului și nu păstrează 

alinierea. Gata! Bate din palme. Poziția a treia...” Verbele la imperativ: ,,Înșurubați-vă!”, 

,,Dă-i drumul!” amplifică presiunea pusă asupra elevilor care, pasionați de dans, se supun 

indicațiilor, indiferent de starea lor generală. ,,Piciorului ăsta îi zvâcnesc mușchii. Piciorul 

ăsta e amorțit. La piciorul ăsta s-a pus un cârcel [...], stăteau neclintiți în picioare și n-aveau 

voie să scoată o vorbă, nici să se sprijine unul de celălalt.” Pasionații de dans, continuă. 

Dansând, sunt copleșiți de lumea muzicii, ceea ce le intensifică rezistența, puterea, pasiunea. 

Astfel, prin orice tip de dans practicat, o simplă horă pe muzică lăutărească sau un dans 

profesionist pe muzică clasică, oamenii reușesc să își transpună emoțiile în dans și să le 

exprime față de toți cei din jur. Fie prin mișcări lente, fie prin mișcări rapide, emoțiile negative 

părăsesc ringul de dans pentru a face loc pasiunii şi extazului. Acestea din urmă fiind mult 

mai puternice. 
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 Dansul reuşeşte să mențină oamenii în armonie încă din cele mai vechi timpuri. Spre 

exemplu, în romanul Ion, de Liviu Rebreanu, autorul se folosește de motivul dansului, 

introducând hora în creația sa, în scopul realizării unei monografii a vieții țărănești din Ardeal, 

la începutul secolului douăzeci. Autorul prezintă astfel, atât momentele capitale ale existenței 

(nașterea, nunta, moartea), cât şi evenimente obișnuite, precum hora. Rolul horei este, de 

asemenea, de a introduce personajele în acțiunea romanului și de a întări comuniunea dintre 

tinerii satului. Astfel, fiecare își exprimă bucuria, iubirea față de cel/cea cu care dorește să 

danseze. În roman, hora reprezintă primul episod, care surprinde relația dintre Ion şi Ana. Prin 

dans, apare facilitatea exprimării sentimentelor. De asemenea, hora le oferea tinerilor 

oportunitatea de a-și evidenția energia. Deși munceau zilnic, fiind la țară, nu se dădeau înapoi 

în momentul începerii horei. Hora era un moment prielnic pentru tineri de a se detașa pentru 

câteva clipe de rutina lor. Prin mișcările lor, 

exprimă ceea ce simt. Cei energici accelerează 

mișcarea, iar ceilalți încearcă să țină pasul. În 

funcție de relația pe care o au cu cei din jurul lor, 

își controlează gesturile față de aceștia. Ion își 

exprimă tandrețea și atracția față de Ana, 

strângând-o tare de mijloc în timpul horei. Hora 

este cea care, totodată, declanșează conflictul dintre Ion și George. Așadar, dansul scoate la 

iveală adevăratele relații dintre personaje și stârnește intriga romanului. Hora oferă, în același 

timp, un moment de liniște pentru adulți. Aceștia se retrag, fiind însă atenți la desfășurarea 

horei. 

De cele mai multe ori, în operele literare, dansul ne este înfățișat sub formă de artă 

pură, un act scenic, care în final trebuie să ajungă la conexiunea dintre dansator, sentimentele 

acestuia și spectator. Dansul și literatura se aseamănă în esență. Autorul se joacă cu cuvintele, 

le asamblează în opera perfectă, apoi naratorul transmite sentimentele și trăirile prin vocea sa 

și prin personaje. La fel și în dans, coregraful  conturează cea mai bună coregrafie, îmbinând 

mișcări, iar dansatorul le trasmite publicului, un public dornic să simtă, să observe și să 

interpreteze. În spatele dansului văzut ca formă de artă, există dansatorii. Ființe ca și noi 
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ceilalți, dar care plusează prin motivație, pasiune și mult exercițiu. Toate acestea nu ne sunt 

arătate nouă, simplilor spectatori, sunt păstrate în sufletele lor, care după o multitudine de ore 

de curs, coregrafii și repetiții, vin în fața noastră și își mișcă trupul, deseori cu teama de nu 

greși un pas, pe ritmul muzicii și își deschid sufletul, așteptând un rând de aplauze ca răsplată 

a muncii lor. Toate acestea pentru câteva minute de glorie, apoi continuă cursul obișnuit până 

la următorul spectacol.  

 Atât în trecut cât și în prezent, totalitatea categoriilor de dans, oferă fiecărei persoane 

posibilitatea de a-și exprima sentimentele, emoțiile și de a elimina orice încărcătură negativă. 

Dansul ocazional asigură starea de bine și condiția fizică, pe de-o parte, iar pe de altă parte, 

amplifică relația și buna interacțiune dintre persoanele de orice vârstă. Dansul de performanță 

oferă practicanților putere, încredere în sine și hotărâre, pe lângă starea euforică și condiția 

fizică de invidiat. Acest tip de dans necesită mult mai mult efort și mult mai multă dedicare. 

O persoană pasionată de dans este cuprinsă de o senzație puternică  pe care Liviu Rebreanu 

o numește în opera sa Ciuleandra, drept ,,beția dansului”, asociind sentimentele ce îl cuprind 

pe dansator cu beția. În timpul dansului fiecare exprimă ceea ce simte prin mișcările sale, 

intersectându-se cu muzica. Aceasta reprezintă o forță care pune stăpânire pe întreaga 

persoană. În funcție de gradul de dedicare în actul dansului, apare şi intensitatea exprimării 

emoțiilor. Prin urmare, dansul asigură o mai uşoară exprimare a sentimentelor, exprimare ce 

nu necesită cuvinte, ci doar voință, energie și nu în ultimul rând, muzică. 
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Totul despre arta dansului, o pasiune pentru trup şi suflet, în revista „Familist”, 14 martie 2012, 

https://familist.ro/dansul-o-pasiune-pentru-trup-si-suflet 
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Lumea apelor, ca spaţiu al vieţii şi al 

morţii, al începutului şi al sfârşitului este o 

lume reală, predominată de existenţa unor 

fiinţe umane, dar şi de ,,hârtie”, reale sau 

fictive, pline sau lipsite de viaţă. Această 

lume a existat dintotdeauna, iar valurile ei au 

purtat o mulţime de oameni, de suflete 

rătăcite. Unele opere literare aparţinând 

unor mari scriitori vorbesc despre această 

lume în care un singur lucru este cert, şi 

anume moartea. Accentul cade, mai ales, pe 

sensul curgerii apei şi anume pe sensul unic 

ce duce spre moarte. 

În opinia mea, lumea apelor 

reprezintă un canal de comunicare între 

viaţă şi moarte. Nu de puţine ori, în opere 

literare ne este prezentată această lume în 

care oamenii şi natura se întâlnesc. Prezenţa 

apei denotă, mai întâi ideea de purificare, de 

curăţare, iar valurile ei pot simboliza linişte, 

dar şi frământare sau orice alt sentiment pe 

care un autor preocupat de această tematică 

încearcă să-l transmită. O gamă largă de 

sentimente sunt „scufundate” în această 

lume a apelor şi apoi trăite de către sufletele 

noastre. Ele au rădăcini adânci, înfipte bine 

în pământ, în cele mai noroioase bălți, aşa 

după cum nuferii au rădăcini în cele mai 

noroioase ape. Astfel, şi în cazul 

sentimentelor, cele mai plăcute sau mai 

puţin plăcute sentimente sunt înregistrate în 
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cele mai neaşteptate locuri şi nu de puţine 

ori au legătură cu apa. 

Dacă ar fi să particularizăm şi să ne 

oprim asupra unor opere sugestive pentru 

această tematică, în primul rând, putem 

spune că lumea apelor, în toată 

complexitatea ei, este remarcată în opera 

Mirajul, de Mihail Sadoveanu, o operă 

concepută pe tema naturii sălbatice, unul 

dintre motivele ei specifice fiind apa. Se 

conturează totodată şi relaţia om-natură prin 

intermediul faptului că se configurează un 

univers unic: „Adă-ţi aminte şi chiamă din 

pâclă între noi atâtea chipuri pe care le-am 

întâlnit altădată, în altă lume. Între ele şi noi 

s-a pus perspectiva timpului, - şi ceaţa 

depărtării le dă o uşoară linie artistică, ce 

nu poate dăuna realităţii.”. 

Secvenţa „În plaurul plutitor, adică 

în pământul nou alcătuit din aluviuni, 

stuhuri, plante şi tot ce adună şi preface 

moartea , - o viaţă nouă şi înfrigurată 

fremăta” parcă trimite cititorul în adâncul 

apelor, unde totul a început. Enumeraţia 

„aluviuni, stuhuri, plante” reprezintă 

multitudinea de elemente ce alcătuiesc o 

mică parte din adâncul apei, adânc ce poate 

fi identificat şi cu sufletul omului. Drumul 

parcurs, de către elemente, din apă până la 

suprafaţa acesteia este, de fapt drumul 

parcurs de la viaţă la moarte, de la tot ceea 

ce poate exista şi trăi în apă până la 

inexistenţa acestora şi prefacerea lor, 

fenomen numit moarte. Vântul este unul 

dintre elementele care contribuie la unduirea 

maiestoasă a valurilor, la crearea notei de 

mister şi iniţiere, aşa după cum ne este 

prezentat şi în sintagma „cunosc încă 

puterea vântului ş-a valului”. 

În al doilea rând, lumea apelor, ca 

spaţiu al vieţii şi al morţii, al începutului şi 

al sfârşitului este surpinsă şi în opera 

Mistreţii erau blânzi, de Ştefan Bănulescu, 

text ce pare, la prima vedere, să ne prezinte 

o întâmplare cu barca, o barcă izbită de un 

copac, la un moment dat, astfel sugerându-

se verticalitatea lumii apelor, unde totul este 

drept cu oamenii. Căutând cu disperare loc 

de înmormântare pentru copil („N-avem 

unde-ți înmormânta copilul”), parcurgerea 

apei, cu ajutorul bărcii, reprezintă în fapt 

viața. În acest context trecerea de la viaţă la 
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moarte, de pe un mal pe celălalt nu poate 

avea loc. Sufletul încă nu este pregătit, nu 

este iniţiat. Dar secvenţa „Sicriul copilului 

pluteşte în apa din barcă” rezumă o posibilă 

cale de trecere, dacă privim apa ca pe un 

element purificator al trupurilor şi ca pe un 

element ce transmite sufletul mai departe. 

Copilăria este prima etapă a vieții, iar noi ca 

oameni suntem obişnuiți să asociem 

termenul de „moarte” cu bătrânețea.  

Ceea ce înseamnă că acest copil nu a parcurs 

toate etapele vieții. Acesta nu a atins 

cunoaşterea, ci doar existența. Scurta 

perioadă de timp trăită de acesta ne 

motivează să trăim fiecare clipă din plin, ne 

oferă speranţa şi dorinţa de a trăi. Apa... 

element care trece pe sub picioarele noastre, 

peste capetele noastre şi prin sufletele 

noastre, simbol al trecerii de la viaţă la 

moarte. 

Majoritatea oamenilor au avut ocazia 

să navigheze, cel puţin o dată în viaţă, să 

exploreze suburbiile unui oraş aflat pe ape, 

să se lase furaţi de misterul şi farmecul pe 

care apa îl emană, să se simtă atraşi de 

adâncurile ei. De asemenea, din ceea ce 

observăm în diverse opere de artă, apa, 

marea, tematica acvatică a exercitat o 

fascinaţie aparte de-a lungul timpului. 

Astfel, ne gândim la existența unui tablou în 

care să fie pictate într-o barcă cele cinci 

etape ale vieţii: copilăria, adolescența, etapa 

în care devenim adulți, maturitatea şi 

bătrânețea. Ne imaginăm că toate aceste 

etape traversează o apă de pe malul vieții pe 

malul sfârşitului, al morții. Apa fiind doar 

un canal de comunicare între cele două 

maluri. Ea traversează sufletele, le ajută să 

ajungă la destinație. Acesta este rolul apei, 

de a ne menține în viață, până când vom 

porni într-o altă „călătorie”... 
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Voluntarii noștri 

În anul școlar 2018-2019 Colegiul Național 

”Lucian Blaga” a desfășurat activități în colaborare cu 

Direcția de asistență publică Sebeș. Cele două proiecte în 

care am colaborat, ”Sunt aici” și ”Teme și probleme”,  au 

presupus activități de voluntariat realizate de elevi ai 

colegiului. Beneficiarii acestor proiecte au fost persoanele 

vârstnice și copiii din Centrul de zi Petrești. 

        Voluntariatul înseamnă să oferi din timpul tău celor ce au nevoie de el. Timp și disponibilitate 

au avut și cei 10 elevi ai Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș atunci când s-au înscris ca 

voluntari, au participat la întâlniri de pregătire pentru a fi voluntar  și au desfășurat activități sub 

supravegherea angajaților Direcției de asistență socială Sebeș.  

           La sfârșitul anului școlar voluntarii felicitați și recompensați cu diplome și cărți de doamna 

Maxim Ionela, directorul DAS Sebeș au fost: Blumaer Diana, Crăciunescu Vlad, Matei Vanesa, Lazăr 

Antonia, Cioranu Roxana, Vasile Valentin,  Vintilă Denisa, Găinar Andra, Dura Denisa Tiberia și 

Manoilă Maria. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. cons. Ștefan Ileana 
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Încă de dimineaţă se contura o 

frumoasă zi de vară. Pe cerul albastru 

pluteau nişte norişori pufoşi ca vata de 

zahăr, care la fiecare minut se 

schimbau într-o altă formă diferită de 

cea dinainte. Se prefăceau în ursuleţi 

care mâncau miere, în balauri cu şapte 

capete, în vrăjitoare bune şi rele, în 

prinţi şi prinţese, şi pe lângă toate 

acestea, apăreau şi personaje din poveşti. 

În acea zi Ema, Andrei şi Bianca, trei fraţi frumoşi foc, se jucau în grădina bunicilor. 

Andrei era un băiat isteţ, blond şi cu ochii albaştri, el avea doar şase ani. Bianca era o fată 

drăguţă, cu ochii verzi şi păr roşcat, ea avea unsprezece ani şi, cu toate că era copilăroasă, 

întotdeauna înainte de a face un lucru se gândea de două ori. Ema era o fată curioasă, cu ochii 

căprui şi părul castaniu cu şuviţe galbene ca floarea-soarelui şi avea nouă ani. 

Andrei, fiind cel mai mic, trebuia să fie permanent supravegheat, însă fetele s-au dus să ia 

din camera lor câteva jucării, pentru fraţiorul lor. Când s-au întors, Andrei nu mai era acolo 

şi speriate au început să-l caute. Nici urma de el... La un moment dat, Bianca a băgat de seamă 

că lângă un pom era o gaură, iar Ema s-a gândit că Andrei era acolo, aşa că a coborât pe nişte 

trepte de cristal. Bineînţeles că a împins-o şi curiozitatea să coboare, nu doar grija faţă de 

Andrei... Bianca nu a putut să o oprească şi neavând de ales a pornit după ea. Au fost foarte 

multe trepte, iar fetele noastre au coborât şi au coborât, până când au ajuns la baza scărilor. În 

faţa lor s-a conturat un spaţiu întunecat ce era vag luminat de nişte copaci de cristal. Pe jos 

erau aşternute frunze albastre şi galbene. Fetele s-au minunat când au văzut acel loc. 

S-au îndreptat spre cel mai mare copac de acolo, observând că pe scoarţa uscată a acestuia, 

se afla o tăbliţă. Pe ea scria ceva, dar fetele nu ştiau ce... Au încercat să citească ce scrie acolo, 

dar nu au reuşit. Când Ema s-a dat bătută Biancăi i-a venit o idee. A luat tăbliţa de pe copac 

şi a întors-o, aşa a descoperit că în spate era un indiciu. Scria că trebuie să urmeze drumul cu 

copacii de cristal galbeni, astfel că ele au pornit la drum. În călătoria lor s-au întâlnit cu 

Pinochio care le-a ajutat să treacă de nişte stânci foarte înalte, s-au întâlnit cu Leul cel Fricos, 
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care le-a sfătuit pe ce drum să mergă, la o răscruce, Rapunzel le-a ajutat să coboare un munte, 

Peter Pan le-a dus până la corabia fraţilor din Ţara de Nicăieri, iar aceştia din urmă le-au dus 

până la Căpitanul Hook. Căpitanul le-a dus cu maşina sa invizibilă, care era alimentată cu 

bezele şi praf de zână, până la casa unui trol. Trolul se numea DJ Suki şi era îmbrăcată cu o 

rochiţă roz, părul îi era portocaliu, la gât purta nişte căşti albe, iar nasul său era albastru. Ea 

le-a ajutat pe fete să ajungă la căsuţa întunecată din vârful unui deal. Acolo, se spunea, că era 

Andrei... 

Au ajuns repede acolo, au intrat în casă dar în camerele de la parter nu era nimic. Au urcat 

la etaj, dar nici acolo nu au găsit nimic... S-au auzit nişte sunete venind din mansardă, aşa că 

au mers acolo şi l-au găsit pe fratele lor. L-au luat repede şi au fugit cât le-a ţinut picioarele. 

Au ajuns în faţa casei lui DJ Tsuki care i-a luat, apoi, când au ajuns în locul unde le-a lăsat 

Căpitanul Hook, au apărut nişte scări abrupte. 

Leul cel Fricos le-a spus că Aurora, Cenuşăreasa şi Albă ca Zăpada le va aştepta sus, cei 

trei aventurieri au urcat. Prinţesele i-au ajutat să ajungă la o uşa de lemn alb în spatele cărei 

era un balaur cu cinci capete. Acesta deţinea o cheie, dar copiii o puteau lua dacă îl făceau să 

râdă. Andrei a încercat să îl gâdile, dar tot ce a primit, a fost o scamă de pe bluza balaurului. 

Bianca a încercat să spună câteva glumiţe, dar nu a primit nimic. În schimb, Ema nu a făcut 

decât să stea şi să se uite în ochii balaurului, atunci balaurul a râs cu lacrimi. Copiii au primit 

cheia şi au plecat. 

Cu cheia primită au deschis o uşiţa mică. După uşiţa aceea era o altă cheie pe care Bianca 

nu putea să o ia, fiindcă avea mâinile prea groase, iar mâinile Emei erau prea micuţe. Andrei, 

în schimb, avea mâinile perfecte. A reuşit să ia cheia, apoi au deschis o altă uşa. După acea 

uşă se afla ceva foarte luminos, un tunel plin de lumină şi spre surprindere lor la capătui lui 

se afla camera lor. 

Au stat câteva minute şi s-au gândit, iar în final au ajuns la concluzia că toţi au fost într-

un alt univers. Au decis să nu spună nimănui....                

Autor: ISPAS MIRUNA, Clasa a V-a B 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Prof. Coordonator: VESA  NADIA 

 

În Lumea Poveştilor fiecare carte avea câte un tărâm. Cărţile Vesele trăiau pe Tărâmul 

Fericit. Cărţile Amuzante trăiau pe Tărâmul Glumeţ. Cărţile Clasice trăiau pe Tărâmul 

Copilariei, Cărţile Inteligente trăiau pe Tărâmul Deştept, iar Cărţile cu Povestiri Istorice trăiau 

pe Tărâmul Vechi. 

Am ajuns şi la Cărţile de Aventură care trăiau pe Tărâmul Aventuros. Acesta nu era un 

tărâm prea minunat, pentru că acolo se întâmplau lucruri înfricoşătoare, ce nu mereu aveau 
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un final fericit. Toţi locuitorii acelui tărâm 

îşi aduceau aminte de întâmplarea ce s-a 

petrecut cu mult timp în urmă... 

Ziua aceea a început foarte bine. Era o zi 

liniştită de primăvară, copilaşii zglobii se 

jucau, albinuţele zburau din floare în floare 

şi adunau polen, furnicuţele harnice adunau 

bucăţi mici de pâine scăpate de păsărelele ce 

zburau pe cerul curat ca lacrima. Lalelele 

colorate dansau în adierea caldă a vântului 

iar două fetiţe cu părul blond, împletit, cu 

ochii albaştri, cu o gură până la urechi, cu nişte obraji roşii ca sângele, cu un nas ca un 

cartofior, se jucau cu o căţeluşă albă, cu nişte pete maro, ce avea lângă ea două ghemotoace 

de blană mătăsoasă cu cinci pete negre pe frunte. Două bobiţe de căţei nespus de jucăuşi cu 

nişte ochişori ca două perluţe negre. La un moment dat unul dintre ei s-a dus după un tufiş 

plin cu frunze verzi ca firul de iarbă. A început să latre cu un glas  

ascuţit. Mama sa a mers după el şi l-a adus înapoi, apoi familia de căţei s-a ascuns. Fetele s-

au dus să vadă ce s-a întâmplat. S-au uitat după tufiş şi au văzut doar un dragon mititel ai cărui 

ochi sclipeau în lumina unei raze firave de soare ce s-a strecurat printre frunzuliţe. Acestea au 

început să râdă, întorcându-se cu faţa la căţeii speriaţi. După câteva secunde au simţit un aer 

cald în ceafă. Feţele lor au împietrit. Încetişor s-au întors şi le-a apărut în faţă un dragon de 

zece ori mai mare. Au început să alerge ţipând. Soldaţii castelului de foc au auzit ce s-a 

întâmplat, aşa că s-au urcat pe cai şi au plecat la locul întâmplării neaşteptate. În tot acest timp 

dragonul scuipa flăcări peste tot. În două secunde toate lucrurile din jur au fost arse. Au ajuns 

soldaţii care au încercat să pună monstrul la pământ, dar nu au reuşit, aşa că s-au retras să 

adune mai mulţi cavaleri. Au chemat ajutoare de pe Tărâmul Fericit, de pe Tărămul Glumeţ, 

de pe Tărâmul Copilăriei, de pe Tărâmul Deştept şi de pe Tărâmul Vechi. Împreună au făcut 

un plan pentru a îndepărta dragonul de pe acele meleaguri, fără să-l rănească. Au decis să ia 

o bucată maaaare de carne, să o pună în catapulta uriaşă a castelului, apoi să o lanseze pe 

insula de după Marea Fără Fund. Aşa au făcut, iar monstrul a zburat acolo, deoarece era foarte 

înfometat. După toate acestea un vrăjitor a reparat, cu ajutorul magiei, tot ce a fost stricat. 

Oamenii de pe acel tărâm nu au uitat niciodată de acea întâmplare. De atunci până acum 

acolo s-au mai întâmplat şi alte lucruri rele, dar bătălia cu dragonul a fost cea mai groaznică 

întâmplare

 

I

M

A

G

I

N

A

Ț

I

E 

 

Ș 

I 

 

C

R

E

A

T

I

V

I

T

A

T

E 



 
 

54 
 

Ani… de liceu 2018-2019 

Copilăria  - o perioadă fericită din viața 

noastră, plină de culoare si armonie 
Autori: GHIBU ANDA şi TABAL NORA, Clasa a V-a B 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Prof. Coordonator: VESA  NADIA 

 

Copilăria este o lume mirifică din 

care lipsește tristețea. Aici, copiilor li 

se citește mereu pe fețe veselia, iar 

grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În 

acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu 

doar să râdă, iar sufletele lor zboară 

precum fluturii suavi în lumina caldă a 

soarelui de primăvară. Inocența cu care 

copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții. 

Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai frumos lucru 

pe care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald m-a întâmpinat din primele 

secunde de viață. Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară și mi-a deschis drumul spre 

calea viselor frumoase. Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot parcursul copilăriei. Pentru 

copilăria mea, mama a fost exact ceea ce înseamnă razele soarelui pentru petalele plăpânde 

ale unei flori: viață și speranță.                            

Când vine vorba de joacă tata e prima persoană la care mă gândesc. El este jucăuş ca 

mieluşeii primăvara. Uneori nu îmi venea să cred că se joacă cu mine, deoarece este foarte 

ocupat. El este harnic ca o albină şi mereu când vine vorba de curaj, cu ochii minţii, îl văd pe 

el. Îmi spunea mereu să fiu curajoasă, iar eu de cele mai multe ori voiam să fiu ca el. Să pot 

trata anumite lucruri cu optimism. 

În copilărie fiecare anotimp avea ceva special. Primavara avea un simbol. Acela era 

ghiocelul. Eu locuiam aproape de o pădure, iar în pădure erau mulţi ghiocei şi toporaşi. Din 
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ghiocei şi toporaşi alcătuiam multe bucheţele şi după ce ajungeam acasa le duceam în living, 

iar mireasma lor se împrăştia uşor peste tot. Vara mergeam la mare. De obicei stăteam puţin 

pe plajă, deoarece ne plăcea mult în apă, iar tata tot timpul se juca cu noi şi ne 

scufunda.Toamna culegeam roadele aduse de acest anotimp minunat. Şi... ne băteam cu 

frunze, făceam grămezi mari de frunze şi ne aruncam în ele, ne jucam ascunsa şi alergam prin 

ploaie. Iarna, plapuma groasă de nea se aşternea, aducând cu ea mici ţurturi care se agăţau de 

streşinile caselor ca o beteală sticloasă şi valsul micilor fulgi de nea debuta uşor. Gerul pişca 

obrajii celor ce se încumetau să iasă din casă, făcându-le nasurile şi obrajii roşii. Împreună cu 

tata făceam oameni de zapadă pentru care aveam nevoie de nasturi, două crenguţe, cărbuni, 

un morcov, un fular şi o pălărie. Un lucru pe care toţi copii îl făceau era bătaia cu bulgari, 

pentru ca mai apoi să mergem pe culmi de deal şi să ne dăm cu săniuţa. Tata e o persoană 

minunată... 

Dacă alipesc cuvântului copilărie termenul bunătate, în fața ochilor minții, precum o 

icoană, îmi apare figura blândă a bunicii. Zilele însorite de vară petrecute cu ea, mirosul teiului 

din fața casei ei, ce inunda parcă întreg orașul, sunt imagini vii ce îmi bucură memoria și mă 

fac să zâmbesc. Grija cu care m-a crescut atunci când stăteam la ea mi s-a întipărit adânc în 

minte. La fel și mirosul prăjiturilor delicioase pe care le făcea cu dragoste pentru mine, pe 

care îl simt și acum în nări. 

Perioada copilăriei nu este completă fără primii ani din viaţa de elev, perioada minunată 

când doamna noastră învăţătoare se străduia din răsputeri să ne educe şi să ne formeze, în 

funcţie de personalitatea fiecăruia. Şcoala va fi mereu un capitol special al lumii copilăriei 

mele, o etapă plină de bucurie şi împliniri. 

Când vorbim despre copilărie nu putem să nu ne gândim şi la acele momente când ne 

imaginam diverse conversaţii cu fiinţe supranaturale, cu obiecte sau cu fiinţe necuvântătoare. 

În cele ce urmează vreau să vă reproduc una dintre aceste discuţii „purtată” cu cel mai bun 

prieten al omului, câinele meu. Mereu aveam tendinţa să „discut” cu el despre viaţa mea şi 

despre viaţa lui. 

„─ Hau, hau, salut! 
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─ Să nu-mi spui că poți vorbi și că în tot acest timp puteai să înțelegi ceea ce vorbim noi? 

Vreau să îmi cer scuze de pe acum pentru tot ceea ce am spus și nu ar fi trebuit, mai ales la 

adresa ta... Woooow! Tu chiar vorbeşti... În acest caz, salut, Lili! Pot să iți adresez câteva 

întrebări despre viața animalelor, deoarece tu ești cățelușul meu de companie și ai răbdare 

să mă asculți. 

─ Sigur că da! Sunt dornică să îți răspund la toate întrebările tale. 

─ Cum ți se pare viața de acolo, de la nivelul tău? 

─ Păi, uneori îmi este frică să nu mă striviți cu greutatea voastră, alteori mă tem să nu 

îmi călcați coada stufoasă la care țin mai mult decât voi. Aaaaa și să nu uit. Jucăria pe care 

mi-ai făcut-o cadou este jumătate din mine, deci mult prea mare, iar când mi-o arunci să fug 

să o prind, face un zgomot de mă dor urechile. Îți mulțumesc totuși pentru gest. 

─ Îmi pare foarte rău. Nu am știut că te simți așa. Dacă nu te deranjează, pot să îți mai 

adresez o întrebare despre viața ta? 

─ Da, dar înainte de toate, te rog frumos să nu îmi mai ascunzi jucăria. 

─ Nu știam că te deranjează așa de mult. Să-mi spui ce pot să fac ca să mă revanșez. 

Ceva special de mâncare? Apropo, cum ți se pare mâncarea de câini? 

─ Nu este prea bună, dar bunica ta mă obligă să o mănânc. Oricât aș încerca să scap de 

ea, nu pot. 

─ Păi da, dar mâncarea pentru oameni este toxică pentru câini. Țin prea mult la tine ca 

să-ți dau ceea ce mâncăm noi, oamenii. Știi tu, câinii nu au voie sare, condimente, ciocolată 

etc. 

─ Of, atunci nu mai faceți atâtea dulciuri, căci cu greu mă abțin, oftă Lili. 

─ Mulțumesc pentru că mi-ai răspuns la întrebări. 

─ Nu ai pentru ce, draga mea prietenă.” 

Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea şi va fi permanent un reper atunci 

când mă voi gândi ce înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o părticică din 

copilăria mea fericită, cred că îmi voi putea păstra un zâmbet pe faţă, indiferent de încercările 

prin care mă va purta viaţa. 
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O lume paralela  
Autor: ŞTEFAN ANDRADA, Clasa a V-a A 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Prof. Coordonator: VESA NADIA 

Astăzi a fost o zi extenuantă pentru mine. Dimineața m-am trezit cu aceeași poftă de viață, 

nerăbdătoare să întȃmpin o nouă zi. Nimic nu anunța că lucrurile vor lua o întorsătură neplăcută. 

Totul a început cu cearta copilărească dintre mine și cea mai bună prietenă a mea, încă de cum 

am ajuns la școală, apoi m-am accidentat la piciorul drept, la ora de sport, după o oră am asistat 

neputincioasă la bătaia unor colegi în curtea școlii, fără ca nimeni să intervină, iar șoferul 

microbuzului școlar s-a răstit la mine că nu mă mișc destul de repede, iar el se grăbește și... şi totul a 

culminat cu știrile de seară, cȃnd luam cina cu familia mea, unde nu am auzit decȃt aproape numai 

necazuri și lucruri rele: atentate teroriste, furturi, accidente, boli, crime... 

Oare lumea în care trăim nu ar putea fi mai bună? Mă întreb eu punȃnd geană peste geană, mai 

tȃrziu, privind tavanul înstelat al dormitorului meu... 

Deodată, un fior puternic îmi cuprinde tot corpul: lumina stelelor strălucitoare și fosforescente 

devine tot mai intensă, dȃnd naștere unui portal spre altundeva. O ușă de cleștar se deschide privirii 

mele, iar eu, curioasă și puțin temătoare, îndrăznesc să-i trec pragul. 

O voce stranie, dar liniștitoare îmi spune: 

─ Bine ai venit, fată dragă, nu te speria, eu sunt ghidul tău în această călătorie. Mă numesc 

Darwina Corelaye. 

Întorc capul. O fetiță, cam de vȃrsta mea, cu un zȃmbet cald și cu ochii străvezii, îmi întindea 

mȃna. 

─ Nu sunt speriată, sunt doar curioasă. Cu ce m-ai putea surprinde? Eu nu știu cum am ajuns aici, 

nu am cerut eu asta!  

─ Ești sigură? Nu ți-ai dorit tu o lume mai bună?      

Și așa a început totul...  

Darwina m-a invitat să petrec o zi cu ea. Am acceptat încȃntată. Am vizitat mai întȃi școala unde 

învață. Era o clădire înaltă și impunătoare, cu ferestre mari și porți larg deschise. Din interior se 

auzeau rȃsete și cȃntece vesele de copii. 

─ Uite, zise Darwina, vine microbuzul cu copiii ce locuiesc mai departe de școală.  
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Un șofer înalt, frumos îmbrăcat într-un costum bleumarin și cravată galbenă, cu un zȃmbet larg 

și cald pe față, coboară în fața copiilor și îi ajută pe fiecare cu blȃndețe și răbdare.  

Un băiețel roșcovan, cu ochelari mari ce-i acopereau jumătate din fața pistruiată, abia dacă putea să-

și coboare ghiozdanul și... aproape să cadă. Un braț puternic îl prinde, îi apucă ghiozdanul de toartă 

și cu un ton calm și îngăduitor îi spune: 

─ Hai, campionule, o nouă zi minunată te așteaptă dincolo de poartă! 

Îmi vine în minte imaginea „prietenului” meu, șoferul. Ce diferență! 

Ne îndreptăm spre curtea școlii. Acolo, o atmosferă de veselie și pace îmi umple sufletul de 

bucurie. Cei mari se jucau cu cei mici, profesorii grijulii îi supravegheau și îi însoțeau în jocurile lor, 

copiii așteptau liniștiți rȃndul la fiecare joc, împărțeau mingi și cercuri colorate de plastic între ei. 

Zȃmbetele și voia bună zburdau peste tot în jur. 

─ Cum este posibil așa ceva? O întreb eu pe însoțitoarea mea, amintindu-mi atmosfera din 

pauzele mele de la școală. 

─ Ei... nimic deosebit: răbdare, încredere în aproapele tău, cinstea și adevărul care ne însoțesc 

întotdeauna și pe noi și pe părinții noștri. Noi, copiii, suntem ascultați de către adulții din jurul nostru 

ori de câte ori dorim să aflăm sau să spunem ceva, iar la rȃndul nostru îi ascultăm pe cei mici, chiar 

dacă, uneori, ni se pare că spun lucruri prostești și banale. Este un lucru simplu: ascultă și vei fi 

ascultat, ajută și vei fi ajutat, iartă și vei fi iertat. 

Seara a venit pe neașteptate. Cum nu putea fi altfel, am vizitat și familia Darwinei. O cină 

obișnuită alături de părinții și frații ei se pregătea în bucătăria frumos mobilată a casei. De la mic la 

mare au aranjat masa și tot așa au și adunat totul. Apoi, la știrile de seară, m-am simțit într-un mod 

cu totul diferit. Am auzit doar vești bune, fapte bune făcute de către oameni, activități sănătoase care 

promovau doar lucruri pozitive, mulțumiri din partea unor oameni care au fost ajutați de către semenii 

lor, pentru că, spune la un moment dat tatăl Darwinei:  

─ De ce să ne încărcăm negativ? 

Îl privesc și mă întreb în gȃndul meu tulburată: „Dar oare ei chiar nu au nemulțumiri, nu se 

întȃmplă și acolo accidente, necazuri, oamenii nu se îmbolnăvesc? Sau le ascund și nu vor să le știe?” 

Un sunet vesel îmi încȃnta auzul. Deschid ochii și văd stelele de pe tavanul meu. Este soneria 

telefonului ce anunța o nouă zi de școală. Tulburată, o caut cu privirea pe Darwina și îmi dau seama 

că totul a fost doar un vis.  

Cobor fericită în bucătărie. Mama pregătește micul dejun, ascultȃnd știrile. Iau  telecomanda, 

sting televizorul, iar ea mă privește uimită. Cu un zâmbet larg pe față îi spun:  

─ De ce să ne încărcăm negativ? Hai să începem o zi frumoasă făcȃnd, auzind și povestind doar 

lucruri și fapte bune!  

─ Of, fata mamei, dar oare putem?  

─ Cel puțin putem încerca, îi spun eu dȃndu-i un pupic pe obrazul ei cald și îmbujorat. 
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Autor: BOTA VIVIANA, Clasa a X-a A 
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Prof. Coordonator: LUCIA DREGHICIU 

The pain was worse when she 

repressed these thoughts. The blood on 

her hands mixed with the tears running 

down her cheeks; her lover’s body was 

discarded on the field of battle like so 

many others. Their spear, now hers, was 

clutched in her hands as the enemy troops marched past her, and then the rage. And then came 

the shock of the ease of entering the soldier’s back and how the spear erupted out of his gut, 

followed by the sudden soothing warmth of his blood that sprayed across her face. In that 

moment all things were clear. She sent three more to suffer the same fate as the first before 

they surrounded her, before they struck her with their fists and boots. She knew if she could 

just take one more, she could die in peace, and make that lonely journey with her betrothed; 

but this would not be. The signal flare her lover had set with his dying breath summoned 

reinforcements. A volley of arrows rained from the sky. A man stood above her, his fists red 

with her blood, his eyes suddenly dull and lifeless as an arrow passed through his neck. The 

arrows killed indiscriminately, and she herself was struck twice before finding cover under 

her attacker’s body, once in the forearm and the other in her thigh. With the reinforcements 

hunting down the scattered enemy, she was left hidden under the arrow-ridden corpse for two 

days before she managed the strength and will to pull herself from the filth of the battlefield 

with her partner’s body in tow.  

After the weeks of recovery, the months of agony from her loss, the years after 

searching for the reason she was spared, and now the lifetime of constant pain to remind her 

of that day, she did not stop. When the war came to an end, she stood on the battlefield clad 

in her late beloved’s armour that was now tailored to her, and the soil was soaked in the 

vengeance she sought. And now without a war to fight, without a purpose, she wandered 

looking for her release from her cruel punishment, for she was a soldier and she would die 

fighting. 

With no destination, the stars guided her from village, to town, to city. She traded her 

skills for food and shelter. With every task, she honed her skills. Bandits fell by her spear, 

rebellions were crushed by her hand, and the blood of monsters spilled at her feet. Every scar 

was a testament to her trade and a reminder of her goal.  

And now, with the wind at her back, she approached the small town that had sent for her three 

days past, a town terrorized by a creature unheard of in any scholar’s book or bard’s song. 

With every step, pain ravaged her. She embraced this pain, but it had aged her, and she feared 

she was past her prime, but she pressed forward still.  
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The town was alive with the sounds of work, but its people worked with dread and despair on 

their faces. They worked on repairing their homes and shops, although many were beyond 

repair. Walls were ripped from their foundations and small shops were crushed into splinters, 

and an odor lingered in the town. The smell of death was something she had grown 

accustomed to and even sometimes something she longed for, but this was something else; it 

was rancid. There wasn't a surface untouched by the black, putrid blood. It, with the unnerving 

edge of the people, hung around the town like a miasma. Of the townsfolk, only a fraction 

would look at her and even fewer would speak. They all spoke of the creature under a hushed 

breath as if it lurked still in the shadows of their town. The beast was the bastard child of a 

harlot and a being of the forest. The child killed its mother in childbirth, and when its creature 

of a father came to reclaim the child, the townsfolk drove a sword into its chest and set it 

ablaze. The child was taken in by the town and raised. It was fed and clothed by the ones it 

would betray. Something triggered the child on the eve of its fourth year. It transformed into 

something grotesque, a massive black creature with a thirst for blood. It came on nights when 

the moon was hidden and slaughtered indiscriminately for its fill. 

The story was the same no matter who she asked, yet no one knew the child's name or 

who cared for it. When asked, the townsfolk grew colder and more distant.  

The soldier slept in the local inn for two nights. The sky on those nights was bright and full 

of stars, and there was no sign of the creature. On the third day, a storm darkened the skies. 

The creature had never left the safety of the forest in the light hours, but the storm provided 

its cover and its guttural roar shook the town.  

Before the soldier laid eyes on the beast, it had ripped its way through the town’s 

bakery, tearing its owner and patrons into an unidentifiable pulp. She ran through the streets, 

now flooded with rain and blood, to the source of the violence. She met it in the remains of a 

small home, its inhabitants impaled by the splintered walls. The creature stood more than four 

men high and each of its six legs was armed with claws that dripped with blood. It had no fur, 

no scales, but was instead formed of black fibrous muscle, all radiating from its crown. And 

there, between its two twisted horns, was the body of a small sleeping child nearly engulfed 

by the dark sinews.  

Confronting the hulking beast, the soldier felt every fiber of her being ache with pain. 

The pain sharpened her focus and heightened her senses. In that moment it was only her and 

the creature child. She would either emerge, covered in the blood and the spirit of her 

adversary, or she would cease to be. Nevertheless, she was one step closer to fulfilling her 

duty.  

The beast was the first to strike, lashing out with a fury like she had never seen. Its claws 

ripped at the ground as its fangs, as black as the muscle and as sharp and strong as steel, 

devoured the air and space she stood only a moment before. The soldier, recovering from 

the attack, plunged her spear into the neck of the creature. No blood spewed from the 

wound. The muscle fibers only pulled the spear into the beast and tried to swallow the 

soldier along with it. With a twist, she freed her spear, but not before the beast grasped her 

in one of its enormous hands. Its claws pierced her armor and pressed into her flesh, and 

then she crashed into the ground. The wind was forced from her lungs, and stars danced in 

her vision. There was a brief moment of silence before the beast was upon her. 
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Autor: BOTA VIVIANA, Clasa a X-a A 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Prof. Coordonator: LUCIA DREGHICIU 

 

Left without any explanation in 

the middle of a mystical woodland, a 

beautiful girl with a heavenly expression 

had yet to discover the bizarre secrets 

the place was keeping from our reality. 

As the lyrical forest was carefully 

caressed by the soundless steps of the frightened young lady, a mysterious feeling of 

fear vibrated through her whole body. With every step that was taken, the nature 

extension was dispersing widely. 

There were many labyrinthine paths which could be followed, but a glowing 

golden-coloured one seemed to inflict more trust in the confused girl than the others. 

An uncanny resemblance to something familiar  was what drew her in, and the alley 

turned out to flare up in the presence of human beings. 

A red burning blaze was leading the pale girl through the puzzling passage which 

seemed to be coming to no end, when all of a sudden, noisy groans and disturbing 

screams fulfilled her delicate ears with a perturbant sound. Feelings of fear were 

entrenched into the girl’s complex mind as she saw a menace with different shady 

silhouettes approaching slowly in her way. 

The sequel to the pathway was the void itself, as nothingness awaited to be entered, 

so the terrified adolescent had no choice but to stand motionless and face the upcoming 

danger. A whistling wind was shuffling her thin hairs which were coming out of her 

blonde-honey-highlighted ponytail when the damaged forest started to devour itself by 

the roots, while swallowing all the monsters in it. 

The miss was reborn clueless at the entry of the forest, among her friends, when 

epiphany hit her. She had a vision about the strange land, as it was persecuted 

throughout eternity to pain, mysticism and harm by its own existence, and it was meant 

to drain the life out of those who dared to enter it. 
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Prof. Coordonator: ILEANA ȘTEFAN 

Gânduri profunde sunt prinse în cele patru 

camere 

ale sufletului meu, 

Privesc peste ochelari cuvinte scrijelite, 

acoperite de o umbră luminoasă: 

Profesorul... 

Zărindu-mă, pășește tot mai aproape, 

Mai zâmbitor, mai calm. 

Vrea să-mi cunoască sincerele neajunsuri și 

dorințele deșarte, 

Deschizând cartea propriului sine – mă 

ademenește. 

Urmăresc fiecare gest, mișcare, grimasă, 

informație. 

Mă captivează uitând de barierele impuse. 

Mă regăsesc. Mă adun, evoluez. 

Prin măiestria sa înțeleg, 

Prin învățătura sa, prin îndrumări înțelepte 

acum sunt. Un fals fundament? 

O iluzie a adevăratelor valori? 

Nu. Sunt un ,,homo ludens”.  

 

 

“Mundane” 

Autor: ACATRINEI  RAUL, Clasa a XII-a B 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

Through cinder and flames searching 

within 

Someone inside of me that always has 

been 

Whispering tales of the distant paradise 

That now lies gone and nothing will 

suffice 

 

The hollow self and endless distance 

The void reason of this instance 

Your merciful existence 

Breaking open my resistance 

Shaping clear my persistence 

 

That was left in the old me 

So now what could it be 

Filling my head with memories 

No vice to be the remedy 

Never to rejoice again 

For my actions will always be in vein 

To you remaining a lonely lying 

mundane 
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“I”  
Autor: ACATRINEI  RAUL, Clasa a XII-a B 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

To the sky above I pray to make me fall 

Lonely place, my wings are useless 

For even there I can love you no less 

Even if to this universe I'm so small 

You make me clueless. 

 

We met, we touched, we healed 

My cold outside never put a stop 

To your warm inside that made me drop 

Finding what it was that I sealed 

Mornings spent at a coffee shop. 

 

In the darkest times the spark went 

ablaze 

And we let it be and reduce us to cinder 

For it was cold outside, this winter 

To melt me down all was needed was a 

gaze 

So no one will ever hinder 

As the Lord I praise 

To send you and make my soul raise. 

 

 

 

“Fate“ 
Autor: ACATRINEI  RAUL, Clasa a XII-a B 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEŞ 

 

In worlds beyond God you were 

But on Earth you didn't know about her 

Yet you tried to resist the fate's will 

Fear of the long lost thrill 

To love the perfect unknown 

That adrenaline out of your comfort 

zone 

This feel you let to bloom and grow 

The last chance to feel more than hollow 

Emotions that never had a real point 

The ones like this always tried to 

disjoint. 

 

Higher one, I can't risk to die 

Once more, even now when my 

Heart and soul are chained by the eternal 

fate 

A force so cruel that I cannot escape 

Nothing will ever be enough 

To change what is above 

For our damned fortune 

Will be ruled by the warden 

And there's nothing to do 

By myself, without you

.
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Written by Negura Damian Zara cls. a VI B 

Premiul I etapa Judeteana Concurs de Scriere Creativa SPEAK OUT 

Prof. indrumator Lucia Dreghici 

 

The calm Night was falling down slowly, 

The Sun was disappearing lonely, 

The great Darkness was coming back 

again 

When the Moon began her reign. 

 

Suddenly, a heavy Rain came, 

But it wasn’t the Wind’s blame, 

Who was talking with the old Time 

About eternity, which seemed sublime! 

 

Then the Sky began to groan… 

Somebody was trying to take his throne. 

First, the Thunder appeared there, 

But it wasn’t a nightmare. 

 

The mighty Flashlight yelled out loud, 

So all the trees gathered in a crowd. 

They were trying to fight him, 

And their mumble became a hymn. 

An enormous Storm was approaching 

bravely,  

To destroy everything that was kept 

safely. 

But a voice stopped her, whispering 

saintly 

About a beautiful bay, discovered lately. 

 

In a magical paradise, in that bay, 

There was a long, bright stairway 

Which was carved, a long time ago, 

By a wave lightning his shadow. 

 

So, the Storm followed those stairs, 

But there were no frontiers. 

 

Only a big blue Sky, without requesting 

any price 

For guiding her into Paradise.  
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