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1. Având în vedere c  v  aflați la al II-lea mandat ca manager al acestei unit ți colare, cu 
legitimitate, care sunt principalele obiective pentru anii 2017-2020? 
  

Prioritatea în activitatea managerială o reprezintă două mari probleme de rezolvat: 
 a. Valorificarea resusrsei umane – elevul – în localitatea și Municipiul Sebeș, ținând cont 
de faptul că rețeaua școlară este structurată atipic față de alte zone din județ: înființarea unei școli 
cu predare în limba germană, funcționarea a două clase de nivel V-VIII la Colegiul Național 
”Lucian Blaga” Sebeș, creșterea numărului de elevi rromi și migrarea elevilor către alte școli; 
 b. Modernizarea infrastructurii colare la toate locațiile unde funcționăm a mediului 
școlar, a dotărilor aferente, construirea unei săli de sport la standardele de funcționare actuale și a 
două săli de grupă la GPP Petrești (str. Energiei nr. 2). 
 
2. Cum evaluați unitatea colar  la ora actual  ținând cont de obiectivele propuse? 
  

Printr-o monitorizare zilnică, pemanentă, privind recensământul și obiectivele de copii am 

reușit să stabilizăm atât planul de școlarizare (24 grupe/clase) cât și efectivele de copii/elevi 
impuse de legea 1/2011 (medie 23 elevi/clasă). 
 Pentru încadrarea în finanțarea/elev este absolut necesar și obligatoriu funcționarea 
claselor cu număr maxim de elevi 25/30 elevi. Acest criteriu recomandat de ISJ Alba se poate 

realiza prin convingerea părinților și așteptările acestora privind calitatea educației furnizate de 
școala noastră: program de pregătire suplimentară, activități extrașcolare, participarea la 

concursuri și olimpiade școlare. Rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare 
desfășurate în anul școlar 2017-2018 prin care se evidențiază munca asiduă a cadrelor didactice și 
a elevilor implicați. 
 Infrastructura școlară și mediul școlar sunt într-o continuă modernizare și dotare prin 
bugetul alocat – finanțare complementară de la CL Sebeș. Au fost validate SF-urile pentru 

construire sală de sport și cele două săli de grupă de la GPP Petrești. S-au făcut demersuri și s-au 

emis CF-urile pentru proprietățile școlii ca administrator al terenurilor și clădirilor. 
 

 
Realizat de Ila c  Alvaro, clasa a VIII-a A 
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Floarea i soarele 

 
Floarea-soarelui r sare,  
Soarele n-ar avea cum, 
Nici din munte, nici din mare, 
Nici din curte, nici din drum. 
 
Floarea-soarelui apune, 
Doar o dat , pe când moare, 
Ceea ce se poate spune, 
Dac  vrem i despre soare. 

 
David Pa tiu – clasa a IV-a A 
Prof. înv. primar Valentina Bra oveanu 
 
 
 
 
 
 

 
Curcubeul 
 
Dup  ploaia întunecat ,  
Frumos soarele se arat , 

i pe înaltul cer  
A ie it un curcubeu! 
 
Când copiii l-au z rit, 
Ei tare s-au mai uimit. 
De curcubeul colorat, 
Tare mult s-au bucurat. 
 

 
                                    Similie Raluca – clasa a IV-a A 

                                 Pof. înv. primar Valentina Bra oveanu  
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A venit vara 
                                                  
Ast zi nu a mai plouat, 
Am sim it c  vine vara, 

i de când am a teptat, 
Soarele s  ias  iar . 
 
Într-o zi, tot a teptând 
Iat -l c , înc lzitor, 
Secretos, din nori ie ind, 
Ca un înger p zitor. 
 
Laz r Ovidiu, clasa a IV-a 
Prof. înv. primar Valentina  Bra oveanu  
 
 
 
 
 

Mot nelul meu 
 
 
 

Am un mot nel frumos,  
Îl  cheam  Tom i e pufos. 
Este mereu bucuros, 
Dar i foarte g lagios. 
Îmi d  cu coada pe la nas 
Numai s -l poftesc în cas  

i s -i pun ceva pe mas ... 
Diminea a, la porti , 
Vrea doar pu in  c rni . 
Miaun  i se zburle te 
Pân΄c rni a o prime te... 
Tom este pu in mi el, 
Ce s -i faci? A a e el! 
Eu oricum îl îndr gesc, 

i tot mai mult îl iubesc. 
 
                    

 

 

Andrada tefan – clasa a IV-a A 
                     Prof. înv. primar Valentina Bra oveanu 

 
 
 
 
 



5 
 

Floricic , floricea 
 
 
Floricic , floricea,  
S  cre ti în gr dina mea. 
Te îngrijesc, te ocrotesc, 
Numai mare tu s  cre ti. 
 
Mamei te voi d rui 
Ea mai mult m  va-ndr gi, 
În vaz  de cristal vei sta 
Ea pe mine m  va s ruta. 
 
 

tefan Irene, Clasa a II-a A  
Înv. Cr ciun Maria 
 
 
 
Num r tori culese din cuf rul bunicii mele... 
 

1. Un, doi, trei, 
Mo ul la bordei 
Pentru mo  Andrei. 
Mo  Andrei s-a dus la pia  

i-a c zut cu nasu-n ghea . 
 

2. Un domn obolan, 
A- nghi it un obolan 

i s-a dus la farmacie, 
Ca s  cumpere alifie, 
Alifie n-a g sit 

i pe loc el a murit. 
 

3. Din Oceanul Pacific 
A ie it un pe te mic 

i pe coada lui scria: 
”Ie i afar  dumneata!” 
 

4. Duducu i Didina 
Se plimb  cu ma ina 
La fiecare stop 
Beau câte-un sirop, 
La fiecare cootitur  
M nânc  câte-o pr jitur . 
Siropul face ”pac!” 
La tine în stomac. 
 

5. Pe o banc  cristalin  
Un c el în pijama 
Tot cânta la mandolin : 
”Aoleu, m seaua mea!” 
 
 
 
 

 
Aloman Alexandra, Clasa a II-a A  
Prof. înv. primar  Cr ciun Maria 
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Colțul meu de rai 
 

Într-o zi de var  eu i familia mea am mers în p dure pentru a admira priveli tile i pentru 
a ne distra. 

Când am ajuns acolo ne-am instalat cu 
corturi i p turi, iar p rin ii mei i ai surorii mele, 
Irene, au povestit, în timp ce noi ne-am jucat de-a  v-
a i ascunselea. Când a fost rândul meu s  m  ascund, 
am g sit un col  de p dure uitat de lume. Acolo firele 
aurii i calde ale mândrului soare, se împleteau 
printre crengile copacilor înverzi i. În acel loc se 
g seau atât de multe culori... Florile i fluturii parc  
erau stropi i cu vopsele vii, iar pârâul parc  optea: 

-Acesta este! Acesta este locul cel mai 
minunat dintre toate... Iarba dansa pe ritmurile 
u oare ale vântului, acompaniat de muzica 
p s relelor. Parc  eram într-un basm dintre cele mai 
frumoase. M  sim eam mininat i la un moment dat  
dou  pic turi fierbin i mi se scurgeau pe obrazul drept. Niciodat  nu am v zut atâta farmec, de 
aceea am numit locul acela “col ul meu de rai”. 

De atunci, de la acea întâmplare, acea imagine mi-a r mas în suflet i nu o voi uita, cred, 
niciodat . 
 

 
tefan Andrada  Georgiana – clasa a IV-a A 

Prof. înv. primar Valentina Bra oveanu 
 
 
 

La marginea p durii 
         

Ocazional, duminica, merg împreun  cu p rin ii i prietenii lor, la marginea p durii. 
Ajun i acolo, noi, copiii începem s  ne juc m diferite jocuri prin p dure. Deodat  sim im un 

miros ame itor, care vine ca o boare, de la copacii înflori i. Florile salcâmilor atârnau ca ni te cercei 
de mireas . 

P rin ii ne-au îndemnat s  gust m din aceste flori 
minunate, care sunt foarte dulci în interior. Zumzetul 
albinelor se aude tot mai tare când vin s  î i culeag  mierea 
din flori. În dep rtare se aud diferite sunete ale p s rilor, 
parc  ar fi un concert. La intrare în p dure curge un râu 
opotind. Acolo, noi ne juc m ”Broasca în ap ”. 

Am luat masa la iarb  verde, totul fiind minunat în 
mijlocul naturii înverzite. 

Ziua aceea a fost minunat , la marginea p durii. 
     

 
 

 
 Jurju Antonia, clasa a IV-a A 

Prof. înv. Primar Valentina Bra oveanu  
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F R  NUME? 
 

Cuvântul care te duce cu gândul direct la vacan , distrac ie, râsete, timp liber, miez de 
noapte, joac : vara. În sfâr it, var ! 

Nici nu mi-a venit s  cred când p rin ii mei mi-au spus c  vom vizita faimoasele i 
încânt toarele insule tropicale Hawai. Bineîn eles, bagajele au fost gata imediat dup  momentul 
când am aflat c  vom c l tori tocmai pân  la cel lalt cap t al lumii. Aparent, am fost invita i la o 
nunt  acolo, i întocmai pe plaj . 

Cu avionul, c l toria noastr  a durat mai pu in decât m  a teptam, fiind mai mereu distras  
de înf i area diform  a norilor.  

Când am ajuns, primul lucru pe care l-am f cut a fost s  ne schimb m i s  plec m spre 
plaj , deoarece trebuia s  ajut m la preg tirea unei nun i ca în pove ti. Ghirlandele de orhidee 
pictate în culori calde împânzeau peisajul mirific, scaunele îmbr cate în haine albe de s rb toare î i 
a teptau invita ii, iar covorul ro u era o pat  de culoare necesar . Cu toate acestea, cea mai 
frumoas  i mai atr g toare era bolta de deasupra mirilor, reprezentat  de o explozie de flori exotice 
care conturau ini ialele celor doi s rb tori i. Gr uncioarele de nisip fin, ars de soare, erau în ton cu 
cerul de apus, în nuan e de portocaliu, ro u i galben. 

Multe râsete se auzeau de undeva din spatele meu. M-am întors i nu mic  mi-a fost mirarea 
s  dau de un b iat cam de nou sprezece ani, al turi de feti  blond , dr gu , de vreo patru ani ori. 
Mi-au f cut cu mâna amândoi, râzând, iar b iatul a schi at un semn prin care m  chema s  merg la 
ei. I-am salutat i le-am zâmbit. Am stat pu in s -i studiez, fiind curioas  de personalitatea lor. 
B iatul cu cârlion ii în vânt avea ochii de un verde crud, prim v ratic, iar zâmbetul s u dispersa o 
stare molipsitoare de bine. Era mai înalt decât mine, atât de înalt încât eram nevoit  s  îmi îndrept 
ochii spre cer ca s -l pot privi. Feti a cu p rul b lai se prindea cu mânu ele de gâtul b iatului, 
îndemnându-l la joac . Se înv rteau, op iau i râdeau. M-am al turat i eu jocului lor, iar timpul 
p rea c  alearg  mai repede ca vântul i ca gândul. 

Îns , un singur regret: nu am aflat numele adolescentului îndr gostit de via ... 
 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bena Alexandra, clasa a VIII-a A 
                                                                                                 Prof. Cristian Ionela 
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                                                                                                                                                                   16 mai 2018              

         Dragă jurnalule,  
             

 Bine te-am regăsit! Azi a fost o zi ploioasă, dar frumoasă. Am venit de la școală, m-am dus la bunica, 

am servit prânzul și am plecat la cireșe, la unchiul Ion, fratele tatei. Am mâncat asa cu poftă...! Sper că n-o să-ți 
fac și ție. Hai că ți-am adus o pereche de cercei .Cireșele îmi aduc aminte de năzdrăvanul Nică și mătușa 
Mărioara. 

Ca s-o n-o mai lungesc, am plecat cu tata la Sibiu. Pe drum, am văzut multe flori de câmp, am ascultat 
păsări ciripind și am urmărit roiuri de albine ce zburau din floare în floare. Am vizitat și Grădina Zoologică, 
unde am văzut o mulțime de animale sălbatice nemaiîntâlnite. Spre casă, am făcut popas la un restaurant unde 
am servit o cină copioasă.  

În sfârșit, am ajuns la draga mea casă! M-am apucat de teme și ghici ce? Pe tine, pagină de jurnal, te 
aveam ca temă, un exercițiu pe placul meu. Noapte bună!  

 

  
                                                                                                     

 

                                                                                                       Furdui Ioana, clasa a V-a A 
                                                                                                      Prof. Cristian Ionela 
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Dragoncapdeporc 

 
  
 
 

 La scurt timp apare în lumina felinarului o ar tare foarte ciudat . Poart  o geant  roz i are 
p rul în dou  culori.  

            Fi i aten i! De la mijloc în sus este femeie, iar în loc de picioare are o coad  de delfin. S  fie 
siren ? Nu, pentru c  are o fa  rotund  de porc, dar pl cut , un gât de ra , iar de o parte i de alta a 
frun ii, un corn i un fel de anten . F ptura mai are i ni te aripi însp imânt toare.                  

            Dragoncapdeporc este mereu vesel . Ea pare hain , dar nu este nici pe departe a a. Fata este 
bun  la suflet i nu face r u nim nui. Mai degrab  este foarte darnic  i prietenoas .     
           Dragoncapdeporc v  admir  foarte mult pe voi, p mântenii, i v  îmbr i eaz  cu drag din 
universul existen elor fabuloase. 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        Botta Rebekka, Clasa a V-a A 
                                                                                                   Prof. Cristian Ionela 
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A tept cu ner bdare ca acel clopo el s  m  salveze. Doamna profesoar  deschide catalogul în timp 
ce m  ceart . Dar eu  nu o bag în seam . Încerc s  nu par afectat i fac tot felul de fe e atunci când 
se întoarce cu spatele.  
 - Nu mai râde i! strig  doamna profesoar  de matematic  la copii, num rând pân  la zece. 
Carlos, peste dou  luni o s  dai examenul i tu nu tii nimic! Te mai întreb o singur  dat : ce ai avut 
de înv at pentru ast zi? 
 Clopo elul sun . M  ridic în picioare, îmi iau ghiozdanul i geaca, îmi pun apca pe cap i 
m  n pustesc asupra u ii. Înainte s  ies, spun:  
 - Nu tiu, doamna! La revedere! 
 Fug cât m  in picioarele pe coridorul colii, iar apoi, pe strad , pân  ajung acas . Mama este 
plecat  la serviciu i m  simt u urat când îi v d telefonul pe masa din buc t rie. Îi scot repede 
bateria i o ascund la mine în camer . Deschid calculatorul, îmi pun c tile i încep s  m  joc Duke. 
 Aud cum mama deschide u a. M  uit la ceas, e trecut de ora 18. Închid repede calculatorul, 
deschid imediat caietul de matematic  i m  prefac c  înv . Ea intr  în camer  i m  felicit : 
            - Ce b iat silitor e ti, Carlos!  
            Mama este o persoan  minunat . Îmi este destul de greu s  o mint, privind-o în ochii de un 
albastru curat, care eman  aceea i lumin  cald  aidoma mingii de foc, într-o zi dogoritoare de var . 
Cu inima încol it  de sentimente cople itoare, o îmbinare a milei i a fricii, o întreb: 
            - Mam , spun eu bâlbâindu-m , îmi po i da cincizeci de lei pentru o culegere? 
            - Desigur, Carlos, po i s  îi iei din geanta mea!  
           Ceasul de tept tor sun . M  preg tesc repede i ies pe u  îndreptându-m  spre coal . 
Z resc o flor rie i p esc în untru. Observ un b rbat care are o barb  lung , c runt  i fa  ridat . 
Sprâncenele stufoase se unesc u or, formând una singur . Încerc s  m  adresez cuviincios, de i nu 
am mai deschis o carte de foarte mult timp. 
            - Bun  diminea a. V  rog s -mi da i doi trandafiri. 
            - Bun  diminea a, tinere! Haide i alege- i dou  roze de aici! 
           I-am ales pe cei mai ieftini, doi trandafiri ro ii cu petalele rupte i o culoare sp l t cit  care 
îmi amintea vag de o cirea  u or coapt . 
            - Îmi pute i spune cât cost ? 
            - Pentru tine, zece lei. Dar cu ce ocazie cumperi flori pe vremea aceasta, b iete? 
            - Am de gând s  le duc la mormântul tat lui meu. V  mul umesc. ”Cu siguran  o s  ne 
revedem”, îmi spuneam eu în gând. 
            Ajung la coal  i îi dau doamnei profesoare de matematic  un trandafir. Aceasta m  iart  i 
îmi spune c  o s  îmi verifice tema în timpul orei. Îi d ruiesc trandafirul r mas colegei mele de 
banc . Ea îmi imit  perfect scrisul, a adar o rog s -mi fac  tema. Fata accept , iar eu îi promit c  nu 
o s  o mai deranjez în timpul orelor. 
            Este diminea . M  preg tesc s  sus in examenul de capacitate la matematic . În ultimele 
dou  luni, le-am d ruit profesoarelor flori ca s  nu m  lase repetent. M-am împrietenit cu domnul 
Marian, florarul, care m  salut  în momentul în care deschid u a:  
              - Bun  diminea a, Carlos, ce dore ti?    
              - Un trandafir...Vreau ceva special! 
            El îmi d ruie te un trandafir scump i îmi ureaz  noroc la examen. 
            Stau în fa a u ii. De cealalt  parte se afl  o persoan  în mâinele c reia se afl  viitorul meu. 
Deschid u a f r  s  bat i încremenesc. Domnul care îmi corecteaz  lucrarea este florarul. Acesta 
îmi spune cu blânde e: 
              - Destinul nu se cump r  cu o floare! 
                                                                              Balea Antonia-Cristina, clasa a VI-a A, 

                                                                                            Prof. Cristian Ionela 
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UN MESAJ 
 

Era ultima sâmb t  înainte de a începe un nou an colar. St team lâng  geam i priveam 
îndelung la copacul din fa a casei. Cândva, acesta avea coroana maiestuoas , verde i ramurile 
spiralate. Dar desfrunzit, arborele p rea a se termina cu ni te gheare uscate i moarte, care voiau s  
zgârie cerul, s  dea norii întuneca i într-o parte. 

Privind în zare, dintr-o dat  am auzit un zgomot venit dinspre hol. Amplificându-se, am 
devenit curioas  i am p it c tre surs . Ajuns  la u a camerei, am deschis-o i am v zut o umbr  
luând col ul casei. Intrigat , nicidecum speriat , am plecat pe urmele misterului. M-am uitat cu 
aten ie pe perete, unde am descoperit mici litere scrijelite neglijent ce formau propozi ii întregi. Mai 
întâi un „A”, apoi „M”, „N” i tot a a pân  când am ajuns la cap tul sc rilor. Deslu isem enun ul de 
pe zid. 

Într-o clipit , u a de la intrare s-a deschis larg i au intrat dou  persoane – o femeie i un 
b rbat. Am luat-o la fug  c tre buc t rie, fiind cu un pas înaintea celor doi. 

Casa mea, o construc ie în stil r nesc: adic  în buc t rie, sub mas , sub covor, aveam u a 
de la pivni , în care se putea intra i de afar . Imediat ce am deschis-o, am intrat i am f cut pa i 
mari spre ie ire. Odat  ce am dat de aerul tomnatic, am luat-o la fug  spre p durea din spatele 
locuin ei i m-am urcat într-un copac, cât mai sus. St tusem acolo aproape trei ore, a a c  am crezut 
de cuviin  c  ar fi timpul s  merg s  verific casa. Ochii mei se plimbau precau i, iar celelate sim uri 
se aflau în alert  maxim . Degetele îmi erau strânse în pumni cu atâta putere, c  mi se albiser . 

Primele lucruri pe care le-am observat au fost dezastrul – de parc  trecuse o tornad  – i 
biletul de pe mas . Dup  ce l-am citit, mi-am f cut rapid bagajele i am plecat c tre gar , având în 
minte faptul c  trebuia s  m  mut cât mai departe de cas  i s  încep un trai nou, pe motiv c  eram 
urm rit  de to i vân torii de comori din cauza mo tenirii mele – pe care aveam de gând s  încep s  
o caut. 
  
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sava Roxana-Daniela, clasa a VIII-a A 
                                                                                                  Prof. Cristian Ionela 

 



REVISTA COLII GIMNAZIALE PETRE TI – ZÂMBET DE SOARE 

12 
 

     
 
 

 
A never thought this would happen, but it did. 
 It was July, ninth, my birthday. I woke up full of happiness. The sun was shining on the 

sky, the birds were beautifully singing and nothing could hurt my good mood. I got out of bed and 
did my morning routine. 

 As I was going down the stairs, I saw my mother hiding something in a hurry. I asked her 
what she was doing, but she changed the subject. We were eating, when my friends came in and 
took me to a theme park.  

   Arrived there, I saw many people laughing their heart out and having fun. But what 
intrigued me was the big wheel, from where you could see the whole city. I asked my friends to 
have a ride on that wheel, but they said we should go to the cars first and leave it for when it 
darkened. So we did. It was about nine o’clock when we finished visiting the park, but we didn’t get 
on the big wheel. I convinced one of my friends to come with me and in two seconds we were 
already in it. 

   Involuntarily, I raised my hand and my phone fell down. It was a fairly big distance 
between us and the ground, so I expected my phone to be destroyed. However, my phone fell in a 
boy’s hand. I thanked him and switched numbers. The thing was that when we were about to leave 
each other in different directions, we fell in a puddle that was right next to us. We laughed so hard 
that tears started to roll down our cheeks. He then offered to help me get up and gave me his jacket 
for me to use because I was covered in mud.  

   After that incident, I came back home and found my mother with a cake in her hands, 
next to her being my father and my friends. What was odd was that the boy from that amusement 
park was there, too. He was holding a paper, the same paper my mother was hiding from me in the 
morning. The boy gave it to me and I realized it was a document in which was explained the fact 
that he was my brother. I was so excited that tears appeared in my eyes. We hugged and continued 
celebrating my birthday and from time to time, I would ask my brother some questions. 
 
 

Sava Roxana, cls. a VIII-A 
                                                           Prof. Trif Sorina-Ioana 
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 Some time ago, my uncle told me a strange tale. It was about him when he was just a 

child. 
 His parents left him home alone as they had gone shopping. He was happy to be home 

without his parents. My uncle went into his room and decided to play on the computer. Suddenly, 
he started to hear some beautiful music, like piano music. It was weird because he had no idea 
where it came from. When he got out of his room, the music stopped, as if it had never been heard. 
However, the thing was that something odd was happening. BOOM! BOOM! BOOM, it sounded 
like hammering through the walls. Scared to death, my uncle began walking slowly towards the 
stairs and then into the kitchen. He kept looking around, on the floor, on the ceiling, on the walls 
lest something bad should happen. It was funny that in spite of taking at least a knife, he grabbed a 
scoop and under his breath, he prayed for his life. The lights started popping, the doors closed and 
opened, but then, this hush caught control of the house. 

   Still frightened, the boy cried his heart out for an hour. When he realized that everything 
had passed, he calmed down. Everything was silent again, as silent as the grave. Yet, it was just the 
silence before the storm began, but this is another story that I will tell you next time. 

   Coming back to our sheep, his parents came home, but he was too scared to utter a word 
about what had just taken place. He just looked and looked around, thinking that the next moment it 
would be heard again. In a way, he wanted desperately to let his parents know about it, so that they 
could come up with a plan and a solution to this problem, such as calling the police and so on. 
Nevertheless, he kept quiet. His parents went to bed that night and he was speechless. In fact, my 
uncle never told his parents about that,but he always lived with the fear that it would happen again, 
this until we moved to another town and started a new life. 
 

Sava Roxana, cls. a VIII-A 
Prof. Trif Sorina-Ioana 
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Zum ersten Mai war es in sächsischen Ortschaften 
üblich, dass die Blaskapellen zu Sonnenaufgang 
den Frühling auf einem nahgelegenen Berg 
„einbliesen“. Die Adjuvanten spielten „Der Mai ist 
gekommen“ und andere Frühlingslieder und zogen 
anschließend durch den Ort, wo sie dem Pfarrer, 
Lehrer, anderen Autoritäten sowie Freunden und 
den Familien jedes Kapellenmitgliedes ein 
Ständchen spielten  und dafur zu Wein und Geback 
eingeladen wurden. 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser Brauch ging in den meisten Gemeinden nach der 
Auswanderung verloren, da nun die Blasmusiker fehlten. 
In einigen Dörfern, die heute noch eine Blaskapelle 
haben, hat sich der Brauch erhalten können, was der Fall 
au bei uns in  Petersdorf bei Mühlbach ist, wo der 
Blaskapelle Kinder und Jugendliche mit geschmückten 
Fahrrädern folgen. Glücklicher Weise gibt es seid 
einigen Jahren Kinder die aus unserer Schule  auch 
Interesse daran haben und dadurch unseren Brauch nicht 
verloren gehen lassen. 
 

       
 

 
 
 

Bucea Alina Maria, clasa a VII-a A 
      Prof.  Botta Annemarie 
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Venisem de la coal  i, obosit , m-am l sat s  cad în fotoliu, l sând u or i ghiozdanul din 

mân . M  uit spre raftul de sus al biroului i o z resc pe ea: cartea început  în weekend. O, draga de 
ea!... au trecut câteva zile de când m  a teptase. Dar temele sunt multe i de neamânat… 

 Am r mas pentru câteva clipe cu ochii a inti i la ea i cu gândurile îndreptate spre nic ieri. 
Soarele î i l sa ultimele atingeri pe fereastr  (ce ar ta spre gr din ) i îmi inunda fa a în lumini 
aproape difuze. Înc  era cald i un miros bogat de toamn  m  ademenea… Uneori îmi simt sufletul 
tomnatic, dar nu trist, e doar bogat i parfumat cu arome de gutui bine coapte, de struguri i prune.  

Deodat , am tres rit. Era ca un fior. Cartea p rea c  
m  prive te sfioas … i-am auzit oaptele, chem rile. 

̶  Ce zici? Azi vei avea timp i pentru mine? 
̶  Nu prea cred… m  surpind optindu-mi în gând. 
̶  M car într-un moment de relaxare s  treci cu mâna i 

prin filele mele… 
            ̶  Nu, nici chiar în acele momente, r spund aproape 
brutal, f r  a o privi. Îmi era ru ine i nu-mi pl cea deloc 
faptul c  au trecut déjà câteva zile în care eu nu citisem. Apoi, 
am ad ugat r spicat, încercând o justificare: 
            ̶  C ci tu nu tii… afar  e toamn , iar timpul meu liber 
e pe afar  s  îmi ajut p rin ii.  
            ̶  Oh, e toamn … aproape nu mi-am dat seama cât de 
repede a trecut timpul. Dar, dac  zici c -i toamn , serile vor fi 
lungi de acum i cu siguran  vei avea timp i pentru mine.  
           ̶   Atunci … da, cu siguran . Prietenia este prietenie i 
pove tile tale pot fermeca atât de u or ochii mei. Ochii i 
gândurile! M  bucur c  nu te superi când trebuie s  m  a tep i… 
 De fapt, îmi promiteam i mie, nu doar ei, c  vom avea o toamn  pl cut  împreun . În serile 
lungi i reci ce vor urma, tiam c  ea va fi c ldura sufletului, soarele, lumina. Am atins-o ca într-o 
mângâiere, ca i când ar fi avut suflare. Mi-am privit mâinile i ea parc  a tres rit sub atingerea 
mea…  

  ̶  C r ile prind suflet dac  le atingi, îmi spuneam când mama m-a chemat s  o ajut în gr din .  
                                                                                                          

 

Estera Bondar, clasa a VII-a A 

Prof.  Andreea Maria D nil  
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Prof. Andreea Maria  D nil  

 

O serie de crea ii v desc fascina ia lui Eminescu pentru for a captivant  a privirii. În sens 
larg, vederea este socotit  drept un exerci iu transcendent, ca o energie vitalizatoare, ca o 
posibilitate de conexiune între lumi i planuri (interior-exterior). 

În mod evident, privirea este asociat  simbolisticii ochiului, ce poate fi cuprins  într-un 
glosar al semnifica iilor: 

 privirea ca o comuniune erotic , unitatea originar  a privirilor celor doi: ,,Din ochi 
alba tri raza-ntunecat ,/ Plin  de-amor în ochiul meu c dea” (Aveam o muză) 

 privirea ca revelare a interiorului sufletesc: ,,Ridicând a tale gene al t u suflet se 
ridic ”, Călin (file din poveste) 

 ochiul ca labirint: ,, i în ochii t i cei negri/ Eu privirea s  mi-o pierd” (Mureșanu) 

 ochiul ca uitare eliberatoare, ca retragere din timpul echinoxial, istoric: ,,Vin’ lâng  
mine s  m  uit în ochii- i/ S  uit de lume” (Ondin și Poetul) 

 ochiul ca posibilitate de fericire, noroc, împlinire: ,,de noroc i-s umezi ochii” în 
Călin (file din poveste) 

 ochiul-cosmogonie: ,,În cea oglind  mi c toare/ Vrei s  prive ti un straniu joc/ O ap  
vecinic c l toare/ Sub ochiul t u r mas pe loc” (Diana) 

 ochiul-lac, ca centru acvatic al lumii în care se oglindesc spa ii stelare: ,,Lacul 
codrilor albastru … Tres rind în cercuri albe/ El cutremur  o barc ” (Lacul) 

 ochiul-sclipire stelar : ,,În ochii-i s  se scurg  scântei din steaua lin ” (Strigoii) 

 ochiul înl crimat ca expresie a profunzimii m rii: ,,Iar ochii alba tri mari lacrimi a 
m rii” (Diamantul Nordului) 

Subliniind rela ia ochi-plan acvatic, ceea ce leag  cele dou  planuri este lacrima:  
,,Lacrima este sinonim  (în planul de suprafa ) visului: spa iul-matrice al ochiului înecat (fecundat) 
de plâns corespunde matricei suflete ti în care se instaureaz  esen ialitatea somnului, iar lacrima 
este faptul infrasufletesc, efect al concentr rii energiei, al con tientiz rii obiectului i, în sfâr it, al 
purific rii interioare.”1 

Sub oricare perspectiv , ochiul, privirea pecetluiesc ini ierea, integrarea fiin ei în  exteriorul 
perceput ca o alt  entitate, sau întoarcerea spre sine printr-un exerci iu al spiritualit ii.  
 În lirica eminescian  stelele-ochi sunt variante ale întoarcerii cosmice c tre teluric (,,Stelele 
scap r -n cale”- Sara pe deal), lic rirea fiind un gest similar mi c rii pleoapelor. În tradi ia i 
credin ele str vechi, fiin ele sunt întrupate în stele, de unde i ideea c derii stelei ce coincide mor ii 
unui om. Ca o suma a planurilor celest i acvatic, fiu al cerului cu marea, prin cele dou  întrup ri 
                                                 
1 Dan C. Mih ilescu, Perspective eminesciene. Edi ia a doua rev zut  i ne-ad ugit , Bucure ti, Editura Humanitas, 
2006, p. 129 
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(una prin c dere, alta prin chemarea în înalt), Luceaf rul este înger i demon, condi ii pe care le 
cap t  prin caracteristicile privirii, ca form  a descântecului popular. 
 În alt  ordine de idei, privirii îi corespund în crea ia eminescian  o serie de construc ii: ,,C  
te-am z rit e a mea vin ” (Atât de fragedă), ,,Ea din trestii s  r sar / Şi s -mi cad  lin pe piept” 
(Lacul), ce marcheaz  plasarea iubitei într-un alt plan, al reverie, al posibilit ii contemplatoare, 
unde apropierea i îndep rtarea se întrep trund prin energia vizual-oniric  generat  adesea de 
nuan ele nocturne sau de raze diafan-solare. 
 Aceste rânduri s-au vrut a fi un decupaj din lirica eminescian , o modalitate de abordare  a 
textului cu subtile valen e mitico-simbolice, unele cu r d cini în arealul folcloristicii române ti. 
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Scrisoare deschisă ... 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Petrești, 30 mai 2018 

 

                                                                                  Dragii mei elevi, 

 

 

Au trecut aproape patru ani de când ne-am întâlnit și ne-am promis că vom forma o familie mare și unită. 
Știm cu toții că a sosit timpul să părăsiți băncile ce au fost loc de sprijin și de odihnă pentru voi, călători pe 
tărâmul cunoașterii și cercetători în universul exercițiilor cu cel puțin o 
necunoscută.  Ați început fiecare an cu emoții și dorințe, cu promisiuni 
și ambiții. Toți ați făcut progrese, doar că fiecare atât cât a putut sau a 
vrut. 

În  toți acești patru ani ați dat viață fiecărui început și v-ați 
bucurat la fiecare sfârșit de an școlar. Sosirea primăverii ați vestit-o 

mereu cu firavi ghiocei, iar Ziua Mamei v-a adus mai aproape de mine, 

dând parcă uitării apostrofările ori observațiile mele cărora le-ați 
înțeles menirea. Pentru toate acestea, dar mai ales pentru zâmbetele 

largi, primite ori de câte ori chipurile noastre se întâlneau, vă mulțumesc. 
Ați terminat clasa a VIII-a și vă așteaptă un examen care va cântări ce și cât ați învățat. Știu că această 

perioadă, până la sfârșitul lui Cireșar, este mai obositoare pentru voi. Reușita școlară se poate cunoaște, dar 
numai prin muncă și seriozitate. 

Fiți perseverenți, aveți încredere în voi înșivă și gândiți pozitiv! Eu cred în voi! 
 

 

                                                                                            Cu drag, 

                                                                                                         a voastră dirigintă, Ionela Cristian 
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COLIBRI – BIJUTERIILE ZBUR TOARE 
 
 
Colibri sunt cele mai enigmatice p s ri actuale. Ele uimesc prin penajul frumos colorat, 

unic, cu str lucire metalic , prin dimensiunile reduse (cele mai mici din rândul p s rilor: 5 cm i 2 
grame) i prin zborul lor rapid, cu mi carea vibratoare a aripilor. Acestea frecventeaz  regiunile 
tropicale ale Americii de Sud i Americii Centrale urcând pân  în sudul Canadei i în Peninsula 
Alaska.  

 
Este cea mai mic  pas re din lume cu o durat  de via  

între 3 i 5 ani. Ea poate fi comparat  cu un bondar, dar ciocul i 
coada reprezint  mai mult de jum tate din corp. Cea mai mic  
colibri este Colibri pitic  (6 cm incluzând i ciocul), iar cea mai 
mare este Colibri Gigant având 20 grame i 22 cm. Pas rea colibri 
pe lâng  dimensiunile ei are i un penaj foarte frumos, ro u-
rubiniu pe cap i gu , iar penele sub form  de egret  de pe 
laturile capului.  

 
 
 
Aceste p s ri î i petrec o mare parte din via  zburând. De i dimensiunile lor nu ne-ar l sa 

s  b nuim, au o manier  unic  de a zbura. Ating viteza de 43 km/or , dar sunt specii care pot s  
dep easc  100 km/or  dac  vântul bate dintr-o direc ie favorabil . În cursul zborului cele zece 
pene ale cozii se desfac pentru a oferi o suprafa  mai mare de rezisten . Toate celelalte pene 
r mân unite. 

Principala hran  a acestor p s ri este nectarul florilor la care se adaug  i micile insecte ce 
î i g sesc ad post în corol . Vizitând florile pentru a se putea hr ni, colibri asigur  i polenizarea 
acestora, purtând polenul de la una la alta, fiind astfel singurele p s ri care fac o treab  ce revine, de 
obicei, insectelor. 

Femela depune în general 2 ou  la interval de o zi. Acestea au totdeauna coaja alb , dar 
dimensiunile variaz  dup  specie. La Colibri Pitic oul m soar  mai pu in de 6 milimetri i are form  
oval . La ie irea din ou puii sunt gola i i cu pleoapele lipite, iar dezvoltarea lor complet  dureaz  
trei s pt mâni. 

Colibri se reg sesc pe întreg continentul american întâlnindu-se peste 200 de specii. Câteva 
dintre acestea sunt: Colibri pitic, Colibriul elenei, Colibri cu gu  rubinie, Colibri admirabil, Colibri 
purt tor de sabie, Colibri gigant, Colibri cu cioc în secer , colibri comet  etc. 

 

tiai că…?   
 P s rii colibri i se mai spune „pas re musc ” 
 Pas rea colibri este singura pas re care zboar  cu spatele 
 Pas rea colibri moare repede dac  este prins  în plas , închis  în colivie sau agresat  
 Inima unei p s ri colibri bate de 1200 de ori/minut 
 Oul unui colibri cu gât rubiniu este mai mic decât o boab  de maz re 

 
Barjuca Delia Elena, clasa a VI – a A 

Prof. Fulea Mihaela 
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P durile de conifer (numite uneori p duri boreale) sunt zone de vegeta ie în care 
predomin  vegeta ia arboricol  (arbori i arbu ti) i gimnospermic  (brazi i pini). Ele sunt 
r spândite în zonele subarctice, temperate i subtropicale. Sunt specifice zonelor de mai sus de 
latitudinea de 55° în emisfera nordic  i unor mun i din emisfera sudic . Se întâlnesc în zonele reci 
precum nordul Asiei, din Scandinavia pân  în Rusia, în nordul Chinei, pe lan ul muntos Himalayan, 
în Georgia, pe mun ii Alpi i Pirinei. 

 
Bradul 
Unul dintre cele mai cunoscute conifer este bradul. Acesta, pu in 

rezistent la gerurile târzii, poate fi u or v t mat de fumul i gazele din atmosfer .  
Bradul are o tulpina dreapt , înalt  care poate ajunge la 5-6 metri, iar 

mugurii sunt mici, a eza i în grupuri de câte 3-5.  
Acest conifer este utilizat la ob inerea mobilei, siropul 

de brad este foarte s n tos, iar esen ele de brad extrase din 
frunze ofer  o stare de relaxare.  

 
Pinul 
Pinul rezist  la ger, dar nu suport  poluarea. Are o tulpin  dreapt , de 

pân  la 40 m în l ime, ramurile orizontale, coroana l it  la b trânete, frunze 
aciculare, cuprinse câte dou  într-o teac . 

 
Ienup rul 
Ienup rul este un arbust întâlnit în pâlcurile sau tufi urile de la deal, 

pân  în etajul montan. 
Pentru a preveni c derea p rului uman sau înt rirea r d cinii acestuia 

se fac preparate cu ienibahar, rozmarin, flori de coada oricelului, cu care se 
unge scalpul.  

 
Afinul 
Afinul se g se te în p durile montane r rite, în tuf ri urile de 

jneap n i ienup r, pentru c  este un arbust care iube te c ldura.  
 
Meri orul de munte 
Meri orul de munte iube te soarele, ca i 

afinul, dar tr ie te mai sus decât el. Florile au cate 5 sepale verzi, 5 petale alb-roz 
i polen alb, abundent, fiind vizitate de albine mai ales în perioada de înflorire. 

 
 
 
 
 

tefan Lucia- tefania, clasa a VI-a A 
Prof. Fulea Mihael Lucia 
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Istoria Petreștiului 
 

            A ezat  la 4 kilometri de Sebe , localitatea Petre ti, cea care 
a dat numele unei culturi neolitice, apare ast zi c  o a ezare 
româno-german  prosper  i cochet . Petre tiul este amintit 
documentar în 1309 sub numele roman de Vila Petri. În 1317 este 
pomenit sub denumirile de Petrifal u (maghiar ) i Petersdorf 
(german ). În secolul al XIII-lea, localitatea a fost colonizat  cu 
"oaspe i germani", iar popula ia român  a fost izolat  la m rgini, 
unde i-a construit colibe, de unde i denumirea de colibar.                                          

                                                                                                                      
Unele  dintre cele mai importante obiective istorice de pe raza 
localit ii sunt turnul fostei biserici i zidul fostei cet i.Ruinele 
turnului-clopotni a se afl  ast zi în mijlocul cimitirului evanghelic, 
fosta curte a cet ii medievale de stil romanic. De jur împrejur s-a 
p strat i curtin  (zidul) de piatr  care înconjura odinioar  biserica. 
Satul a dat numele cunoscutei culturi neolitice cu a sa faimoasa 
ceramic  pictat  - cultura Petre ti. Petre tiul este totodat  ultima 

a ezare s seasc  de pe Valea Sebe ului, coloni tii germani evitând locurile muntoase ascunse i 
reci. Sa ii au imprimat localit ii o arhitectur  tipic , cu str zi largi, str juite de canale de ap , cu 
case înalte, cu por i mari. Din primele secole ale a ez rii nu a mai r mas decât cetatea sub form  de 
donjon, care a fost cândva turnul unei basilici românice, înconjurat cu un zid de incint , pomenit  la 
1530, dar mai veche cu cel pu in un secol. Cetatea domin  ie irea din sud a localit ii, lâng  podul 
peste râul Sebe . Cetatea a fost construit  de popula ia s easc , care obi nuia s  ridice astfel de 
monumente în localit ile în care se stabilea i a avut atât un rol 
militar, cât i civil.În vremurile de r zboi, construc ia servea 
drept refugiu pentru locuitori, iar în timp de pace aici se p strau 
cerealele i alte bunuri alimentare. Cetatea i biserica au rezistat 
atât timp cât popula ia s seasc  a avut un rol important în 
dezvoltarea localit ii. Ast zi, monumentul istoric nu este 
mediatizat aproape deloc i nu este inclus în nici un circuit 
turistic. Foarte pu in  lume, chiar i din jude ul Alba, tie c  în 
Petresti exist  o cetate i un turn de asemenea dimensiuni. Cauza 
poate s  fie i importan a pe care i-o arog  Sebe ul în ceea ce 
prive te domina ia cultural-istoric  asupra zonei. Cu toate 
acestea, în Petre ti exist  o comunitate puternic  local  care 
încearc  s  readuc  localitatea la rangul pe care îl merit . Nu 
pu ini sunt cei care sus in chiar revenirea la statutul de comun , 
îns  acest lucru pare destul de greu de realizat în prezent. 
     Pe vremuri localitate de sine st t toare, ast zi Petre tiul apar ine din punct de vedere 
administrativ de municipiul Sebe . Depopularea masiv  a popula iei s se ti dinainte de Revolu ie i 
în primii ani de dup  1989 a f cut ca în Petre ti s  mai locuiasc  în prezent foarte pu ine familii de 
sa i. Familiile plecate în Germania se întorc periodic pentru a- i vizita locurile natale. Anual în 
Petresti se organizeaz  o manifestare la care particip  mul i sa i pleca i din România. Ace tia au un 
rol determinant în mediatizarea locurilor natale din Petresti. 

            
    uteu Rebeca, clasa a VIII-a A 

                                                                Prof. Ludo an Sanda 
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    Alpii, cel mai grandios sistem montan al Europei, se întind pe 1200 km lungime, între rmul 
M rii Mediterane din dreptul localit ii Nisa în vest i Bazinul Vienei în est. Ei traverseaz  statul 
Monaco, sud-estul Fran ei, Elve ia, nordul Italiei, Austria, Liechtenstein, sudul Germaniei. 

Forma i în orogeneza alpin . Alpii fac parte dintre lan urile muntoase cu caracteristici alpine 
pronun ate, deoarece se ridic  la în l imi care dep esc cu mult limitele superioare ale p durilor. În 
epoca glaciar  au cunoscut perioade succesive de înghe . Glacia iunile sunt responsabile pentru 
forma de ast zi a Alpilor, cu piscuri abrupte, cu depresiuni adânci i v i prelungi. În alte locuri, în 
circurile r mase dup  topirea ghe arilor sau între morene s-au instalat lacuri, cum sunt: Como, 
Lugano, Maggiore, pe ale c ror maluri sunt numeroase sta iuni turistice. 

Mun ii Alpi se împart în Alpii Occidentali i Alpii Orientali. Împ r irea se face pe linia dintre 
Lacul Constan a i Lacul Como, de-a lungul Rinului. Alpii Occidentali se afl  în Italia, Fran a i 
Elve ia, iar cei Orientali în Austria, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia i Elve ia. Cel mai 
înalt vârf din Alpii Occidentali este Mont Blanc (4807 m). În Alpii Orientali, cel mai înalt vârf este 
Muntele Bernina, alias Piz Bernina (4052 m). 

Alpii Orientali sunt împ r i i în: Alpii Calcaro i de Nord, Alpii Orientali Centrali i Alpii 
Calcaro i de Sud. Ace tia ocup  mai mult de jum tate din întregul spa iu alpin. Culmile nordice i 
sudice ale Alpilor Orientali sunt calcaroase i mai joase, având sub 3000 m. 
   Mun ii Alpi au un climat alpin caracteristic. Prezint  varia ii de temperatur  între zi i noapte, 
între versan ii însori i i cei umbri i., inversiuni de temperatur , vânturi de est, uscate i vânturi 
tipice alpine. 
   Alpii constituie un important castel de ape, deoarece de aici î i adun  apele unele dintre cele mai 
mari fluvii europene: Dun rea prin Iller, Lech, Isar, Inn, Ems, Drava, Sava, Rinul, Ronul i Padul 
prin Ticino, Adda etc. Aceste râuri se alimenteaz  din ghe ari, z pezi i ploi. 
   Mun ii Alpi sunt cultiva i pân  la cca. 1200 m, iar în sud pân  la 1600 m. Etajarea vegeta iei 
începe cu p durile de foioase, urmeaz  cele de conifere, etajul subalpin i alpin, deasupra c ruia se 
extind stânc riile, z pezile i ghe arii. 
   Alpii au fost popula i din timpuri îndep rtate datorit  resurselor acestor mun i: p duri, p uni i 
resurse de subsol. 
   Turismul montan pentru schi, alpinism, drume ii s-a dezvoltat, realizându-se o veritabil  industrie 
turistic . Numeroase sta iuni, bine dotate, cum sunt: Chamonix-Mont Blanc, Zermatt, St. Moritz 
etc. sunt cunoscute în Europa. 

 
                                                          Elev: Irimie Petru, Clasa a VI-a A 

                                                          Prof. Cibu Maria 
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TRAIAN ÎMP RATUL ROMANILOR 
 

Unul  dintre cele mai cunoscute monumente ale romanilor este columna lui 
Traian, ridicat  la Roma. Traian este primul împ rat roman n scut în afara peninsulei 
Italice la 18 septembrie 53 în provincia Baetica, din sudul peninsulei Iberice, în 
municipiul Italica. Tat l s u era cet ean roman i guvernator a provinciei natale. 

Traian a intrat de la vârsta de 17 în armat , i a servit zece ani, ca tribun 
militar, al turi de tat l s u, în Siria. Acesta era lini tit, modest, rezistent i obi nuit s  
gândeasc  i s  ac ioneze rapid. 

Mai târziu a ajuns general, comandant al armatelor de pe Rin, unde s-a distins 
prin vitejia sa. Era foarte apropiat de solda i, întrecându-se cu ei în diferite exerci ii 
militare. În timpul domniei lui Domi ian, Traian merge la Roma i ocup   diferite 
diferite func ii civile, iar apoi guvernator a Hispaniei. În anul 94 împ ratul Domi ian 
este asasinat, iar la tronul Imperiului Roman vine un b trânel de 70 de ani pe nume 
Marcus Cocceus Nerva. Pentrul felul în care i-a slujit ara în anul 94 este adoptat de 
Nerva. Dup  moartea lui Nerva, Traian ocup  tronul Imperiului Roman. El a venit la 
Roma f ra alai.    

Marile sale campanii sunt cele împotriva dacilor. Acesta i-a învins dup  dou  
mari r zboaie între anii 101-102 i 105-106. Înc  din timpul lui Burebista, dacii  au 
prezentat o amenin are pentru Imperiul Roman. În r zboiul dintre anii 101-102 romanii 
trec Dun rea i cuceresc cet iile pân  la Sarmisegetuza. Apoi se încheie pacea. În 

cel lalt r zboi romanii reu esc s  cucereasc  cetatea Sarmisegetuza, iar Decebal, regele dacilor se 
sinucide pentru a nu fi prins de romani. Dup  aceste r zboaie dacii sunt romaniza i, iar Dacia devine 
provincie a imperiului roman pân  în anul 274. 

Traian era un b trân de 60 de ani i foarte bolnav. Acesta s-a stins din via  la 13 august 
117 în or elul Selinus din Cilicia, Asia Mic . Înainte s  moar , Traian l-a înfiat pe Hadrianus, 
deoarece nu avea copii. 

Dup  cucerirea Daciei, Traian construie te o column  numit  ”Columna lui Traian”. 
Aceasta a fost ridicat  în 12 mai 113. Sculbturile în relief arat  luptele cu dacii din cele dou  
r zboaie. Columna este singurul monument care s-a mai p strat din forul lui Traian. În vârful 
columnei  era statuia împ ratului Traian, care în anul 1587 a fost înlocuit  de Papa Sixtus al V-lea 
cu statuia sfântului Petru. Columna a trecut de-a lungul secolelor prin diverse cumpene, dar a reu it 
s  se men in  n v litorilor. 

Ideea unei copii i-a interesat i pe români. Prima încercare de reconstituire a Columnei la 
Bucure ti îi apar ine lui Mihail Kog lniceanu. 

În final, putem afirma c  niciun alt popor din multe care au fost cucerite de Imperiul 
Roman nu a avut un asemenea monument mai demn i mai durabil, i nici un împ rat la fel ca 
Traian. 

 

 
                                                                                              tef nescu Bianca, clasa a V-a A 

        Prof. D r mu  Gheorghe  
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REGELE ARTHUR  
ÎNTRE LEGEND  I ADEV R 

 
Legendele ne spun despre un rege viteaz numit Arthur care odinioar  a st pânit Anglia. El 

este fiul lui Uther Pentragon i al Lgernei. 
Dup  moartea tat lui s u nu a mai fost niciun rege al Angliei. Se zicea c  b rbatul care va 

scoate sabia Excalibur o s  devin  rege. Arthur a devenit rege la o vârst  foarte fraged , 15 ani. 
El s-a c sotorit cu o femeie foarte frumoas  numit  Guinevere. 
Este prieten cu vr jitorul Merlin. Merlin înc  nu îl putea ap ra pe rege de toate necazurile. 
Arthur dup  multe lupte câ tigate a devenit st pân a mai multor p mânturi. Arthur era 

nec jit deoarece nepotul lui Mordred a pus st pânire pe regat i pe so ia sa. Pe la mijlocul secolului 
al VI-lea l-a pomenit pe un rege pe la 548. 

Nennius, un c lugar inv at l-a pomenit pe Arthur ca pe o c petenie local . 
Un text ne vorbe te c  în secolul al XI-lea în anul 516, Arthur i-a condus spre victorie pe 

britani la muntele Baldon. 
În anul 537, Arthur i Modred sunt omorâ i. 
În secolul al XII-lea cronicarul William de Malmesbury cerea ca Arthur s  fie pomenit  ca 

un rege  care i-a  ap rat ara. Se pare c  Arthur s-a n scut în ultimul sfert al secolului al V-lea. 
Arthur împreuna cu armata sa au reu it s  îi pun  pe fug  pe saxonii pede tri. Ne spune legenda c  
dup  moarte regele s-a transformat în corb sau în cerb. O poveste spune c  regele Malwas din 
Somerset a r pit-o pe Guinevere, f când-o prizonier  la Glanstonbury,  Arthur aplecat s  î i salveze 
so ia. Mai târziu c lug rii medievali au construit o biseric  cu hramul sfântului Mihail. Regele 
Arthur este înmormântat în insula Avalon. Un pu  vechi a fost numit Izvorul Sângelui sau Fântâna 
potierului. 

C lug rii de la biserica Benedictin  sunt cunoscu i ca falsificatori. În Europa Arthur era 
foarte cunoscut. 
 

 

 

 

 

C ta R zvan Valer, clasa a VI-a A 
Prof.  D r mu  Gheorghe 
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POMPEI-ISTORIA SUB LAV  
 

  

În diminea a zilei de 24 august în anul 79 d.Hr. locuitorii ora ului  
Pompei, situat la poalele  vulcanului Vezuviu  din golful Napoli. Ei au 
resim it un cutremur violent, au auzit un tunet asurzitor i au v zut 
str fulger ri de foc. La ora 10:00 diminea a, vulcanul a erupt. Deasupra 
s-a ridicat un nor uria  de fum. Pe str zi au început s  cad  pietre albite 
de la c ldur  apoi cenu a care a orbit i intoxicat oamenii. 

Totul s-a petrecut fulger tor de repede, iar lumea nu a avut 
suficient timp s  fug , oamenii fiind în câteva minute intoxica i. Nu s-a 
scurs lav , dar cenu a a continuat s  cad , acoperind cadavrele 
oameniilor, acoperind c ile de acces i ajungând la nivelul ferestrelor. La 
pu in timp dup  aceea a acoperit i casele, iar în jurul orei 13:00 întregul 
ora  era deja îngropat. 

Cu 17 ani înainte s  se mai înregistreze un cutremur care poate s  
provoace multe pagube, vulcanul fusese inactiv de cel pu in un mileniu. 

În anul 79 d.Hr. erup ia a fost surprinz toare, totu i de atunci nu au mai avut loc multe alte erup ii, 
vulcanul nestingându-se niciodat  complet. 

Ora ul care a fost acoperit cu p mânt, vi -de-vie i duzi. A fost descoperit în 1549, în sec. 
XVIII, s-au f cut excava ii serioase. Cadavrele au putut fi modelate turnându-se ipsos pân  se 
umplea întreaga cavitate. În prezent se pot observa micile detalii din via a cotidian  a romanilor.   
S-au p strat case i o t bli  pe care scria ”Aten ie câine r u”. Se mai p streaz  i scene tragice, de 
exemplu: Una dintre femei a murit în genunchi cu un prosop la gur , iar so ul ei a murit lâng  ea 
inându- i fiul de mân .  

 Povestea ora ului Pompei a fascinat genera ii întregi. Pliniu cel tânar ne ofer  informa ii 
despre fenomen în scrisorile sale. El se afla în vizit  la bunicul s u care a murit sufocat în timp ce 
ajuta oamenii s  coboare de pe pantele vulcanului. 
                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Fiordean Nadia, clasa a V-a A 
Prof. D r mu  Gheorghe 
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ÎNTEMEIEREA ROMEI ANTICE 
 

În anul 753 î.Hr. a fost înfiin at  în Italia de mijloc o 
cetate c reia îi fusese destinat un mare viitor un rol însemnat 
în istoria popoarelor. Înfiin area Romei la data indicat  de 
Titus Livius a fost atestat  de arheologii care au dezgropat 
Roma veche, situat  la circa 25 km de v rsarea Tibrului în 
Marea Mediteranean . Cele 7 coline pe care a fost cl dit  
Roma se pot vedea i ast zi. Ele erau u or de ap rat datorit  
povârni urilor abrupte. 

Despre originea acestei cet i ne-au r mas diferite 
legende care înfrumuse eaz  istoria acelor timpuri str vechi. 
Ele povestesc despre str moşul latinilor ce a fondat Roma, 
Enea, ginerele lui Priam, regele troienilor. Acesta a reuşit s -şi 
salveze p rintele şi fiul în timp ce Troia c dea sub asaltul 

furios al grecilor şi, împreun  cu al i câ iva troien, au plecat pe mare. Dup  o lung  c l torie au 
ajuns în Latium. Acolo Enea a întemeiat cetatea Lavinium iar mai târziu, fiul s u, Ascanius, a 
întemeiat, la poalele Mun ilor Albani, cetatea Alba-Longa, cetate în care a domnit. Via a şi faptele 
lui Enea sunt povestite minunat în nemuritoarele versuri ale poemului lui Vergilius, Eneida. 

Dup  moartea lui Ascanius un şir întreg de regi au domnit în cetatea cl dit  de el. Unul 
dintre aceştia a fost  Numitor. Fratele s u mai mic, Amulius l-a alungat de pe tron, iar pe fiica 
acestuia, Rhea-Silvia, a f cut-o preoteas  a zei ei Vesta,  obligând-o astfel s  nu se mai 
c s toreasc . Prin aceastea, nici un urmaş al regelui alungat nu se mai putea naşte pentru a r zbuna 
nelegiuirea f cut  de el. Dar preoteasa Rhea-Silvia a fost iubit  de Marte, zeul razboiului, i a 
n scut doi gemeni: pe Romulus şi pe Remus. Aflând vestea, Amulius a poruncit ca cei doi copii s  
fie arunca i în râul Tibru. Co ul în care se aflau cei doi micu i a fost întâi scos la mal de curen i i 
ad postit sub un smochin. Se spune c  zeul Marte a trimis o lupoaic  s  al pteze copii. Un p stor al 
regelui, Faustulus, i-a g sit pe copii i i-a dus acas  so iei sale care le-a devenit doic  i i-a crescut. 
Când b ie ii s-au f cut mari i au aflat povestea lor, cunoscându- i acum originile regale, au hot rât 
s  întemeieze o nou  cetate în inutul în care crescuser , acolo unde Tibrul, ie it din mun i, se 
îndreapt  spre mare. 

Între cei doi fra i a izbucnit îns  un conflict: cine s  dea numele cet ii i cine s  cârmuiasc . 
Nu s-au în eles nici asupra locului  unde trebuia cl dit  cetatea: pe dealul Palatin sau pe cel Aventin. 
Din aceast  cauz  s-a iscat vrajb   mare în urma c reia Remus a fost ucis de c tre fratele s u. 
Astfel, a ajuns Romulus singurul st pân, iar cetatea întemeiat  de el pe dealul Palatin a luat numele 
fondatorului ei: Roma. Ora ul, loc de refugiu pentru sclavii fugari i pentru oamenii liberi dornici 
s - i schimbe via a, ducea lips  de femei. În zadar a cerut Romulus cet ilor vecine ca fetele lor s  
se m rite cu noii locuitori ai cet ii: nimeni nu a vrut s  intre în leg turi de familie cu oamenii f r  
c p tâi în Roma. Atunci Romulus a recurs la un vicle ug. I-a invitat pe locuitorii celorlalte cet i 
latine i s-au distrat, uitându-se lini ti i la jocurile desf urate în cinstea zeilor. La un semn al lui 
Romulus, b rba ii din Roma s-au repezit i fiecare a r pit câte o femeie. B rba ii str ini, neînarma i 
n-au putut s  le apere i au fugit, blestemându-i pe romanii care c lcau în picioare legile 
ospitalit ii. 

A a a început r zboiul. Ceta ile latine au fost învinse u or, dar sabinii, în frunte cu regele lor 
Titus Tatius, mai puternici, au pornit contra Romei. Cele dou  armate s-au ciocnit în valea 
ml tinoas  dintre Capitoliu i Palatin. Lupta a durat mult. La un moment dat, solda ii Romani, 
temându-se pentru via a lor, au început s  fug , dar Romulus a reu it s -i îmb rb teze readucandu-i 
în lupt . Sabinele, legate acum de ambele cet i, au intervenit între cele dou  tabere, împ cându-i pe 
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b rba ii i fra ii lor. Cele dou  cet i s-au unit, formând un singur popor. Romulus i Titus Tatius au 
domnit împreun  peste poporul unit. 

Acesta este mitul despre întemeierea cet ii Roma. El atribuie unor eroi i semizei o oper  
care a apar inut în realitate, mai multor genera ii. Cele mai sigure date cu privire la istoria veche a 
Romei i le furnizeaz  meterialele arheologice. Din datele arheologice reiese limpede c  
întemeierea ora ului nu a fost opera unui ”întemeietor”, dup  cum pretinde tradi ia literar . Ora ul 
s-a format treptat, prin unirea i contopirea diferitelor comunit i. 

Legenda întemeierii Romei este un izvor important, deoarece ne ofer  informa ii cu privire 
la spa iul i timpul form rii ora ului. De i mare parte din aceast  legend  ine de literatur , exist  i 
multe elemente adev rate. 

 
 
  

 

 
 

Botta Rebekka, clasa a V-a A 
Prof. D r mu  Gheorghe 
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                                           Prof. Cibu Maria 
 
 

Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului, via a din afara şcolii sã 
continue sã completeze, sã consolideze şi sã desãvârşeascã opera educativã într-un adevãrat 
comportament ecologic. Pregãtirea copiilor ca şi cetã eni ai Uniunii Europene a devenit o provocare 
şi o necesitate prefiguratã de un viitor previzibil, care îi va solicita sã trãiascã într-o permenentã 
stare de adaptare pentru a putea face fa ã schimbãrilor insidioase sau brutale şi oportunitã ilor 
poten iale.    

 Formarea elevilor cu o conştiin ã şi o conduitã ecologicã devine o cerin ã deosebit de 
importantã pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea micilor şcolari în 
activitã île de cunoaştere, în elegere a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, în identificarea 
şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, are ca rezultat formarea unor 
convingeri şi deprinderi de ap rare, conservare şi dezvoltarea mediului înconjur tor – condi ie de 
via ã civilizatã şi sãnãtoasã. Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activitã ilor practice 
desfãşurate cu elevii asigurã asimilarea multor reguli de comportament care se constituie elemente 
de bazã în formarea unei educa ii europene a oamenilor de mâine. S-a dezvoltat convingerea c  
formarea  unui  comportament  ecologic  la  colari  constituie  un  aspect  important al activit ii 
instructiv-educative şi cã acesta se realizeazã, atât în şcoalã, cât şi în afara ei, prin activitã ile 
extracurriculare şi printr-o strânsã colaborare cu familia şi comunitatea localã. 

Protec ia mediului înconjurãtor a apãrut ca problemã a omenirii numai în zilele noastre, 
respectiv atunci când omul a cucerit întreg spa iul Terrei prielnic vie ii. Acum, bogã iile şi resursele 
de energie au fost afectate în aşa mãsurã încât se întrevede epuizarea rapidã a unora dintre ele, iar 
unele condi ii esen iale existen ei umane, ca apa sau aerul dau semne de otrãvire. Se deduce astfel, 
posibilitatea ca viitorul omenirii sã fie pus sub semnul întrebãrii, dacã bineîn eles, nu se iau mãsuri 
energice de protec ie a planetei. Omul a în eles cã face şi el parte din naturã, cã Terra şi resursele ei 
sunt limitate, cã aceastã planetã func ioneazã ca un sistem şi cã dereglãrile produse într-un loc pot 
avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renun a însã la 
ritmurile înalte ale dezvoltãrii economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu men inerea 
unei bune calitã i a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât sã se poatã regenera 
şi conserva în permenen ã. Primele ini iative de ocrotire a mediului au apãrut acum aproximativ 200 
de ani din necesitatea salvãrii unor specii pe cale de dispari ie. Cu timpul, motivele care au impus 
ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970 au apãrut semne clare de imbolnãvire 
a planetei: sub ierea stratului de ozon, încãlzirea globalã, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi 
solului. Oamenii au început sã în eleagã necesitatea adoptãrii unui comportament responsabil fa ã 
de naturã. Responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurãtor este îns , atât 
individualã, dar mai ales colectivã: protec ia naturii angajeaz  colaborare şi sprijin reciproc pe plan 
local, jude ean, na ional şi mai ales interna ional. Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi 
transporturile, defrişând p durile pentru a folosi lemnul şi a m ri suprafe ele agricole, aruncând 
 nep s tori în ap  şi în aer cantit i mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent 
în mediul înconjurãtor, aşa încât, uneori, şi-a pus în pericol îns şi via a lui. În asemenea situa ie, 
fiin a umanã s-a vãzut nevoitã sã ia atitudine pentru înlaturarea rãului pe care l-a produs şi sã treacã 
urgent la luarea unor mãsuri pentru protec ia mediului înconjurãtor, pentru men inerea în naturã a 
unui echilibru normal între to i factorii care compun mediul. Permanent, factorii de mediu:apa, 
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aerul, solul sunt supuşi agresiunii activitã ilor umane. Înrãutã irea progresivã a calitã ii acestora 
determinã implica ii de ordin social cu repercusiuni asupra calitã ii vie ii. 

Şcoala, prin destina ia şi rolul sãu, asigurã cadrul adecvat în care se desfãşoarã un complex de 
formare a elevilor, sub cele dou  laturi ale sale: cea instructivã şi cea educativã. O cerin ã deosebit 
de importantã pentru orice demers didactic constã în pregãtirea elevilor cu o concep ie şi conduitã 
ecologicã bunã, obiectiv de mare actualitate şi importan  pentru calitatea vie ii. Ea este chematã sã 
determine nu numai sentimentele de admira ie pentru frumuse ile naturii, ci şi convingeri şi 
deprinderi de apãrare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurãtor - condi ie de via  civilizatã 
şi sanãtoasã. 

În ultimã instan , şcoala trebuie sã trezeascã spiritul de independen ã, de formare a capacitã ii 
de autoinstruire şi autoeduca ie ecologicã la elevi, cãci ignorarea de cãtre învã ãtori a necesitã ii 
acestui lucru dãuneazã muncii educative fiind, una din cauzele principale ale eficien ei scãzute ale 
acestei activitã i. Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului, via a din 
afara şcolii sã continue sã completeze, sã consolideze şi sã desãvârşeascã opera educativã într-un 
adevãrat comportament european. Cercetarea mediului în mijlocul naturii, cu elevii, permite 
îmbog irea volumului de cunoştin e, l rgirea orizontului ştiin ific, sesizarea legãturilor reciproce 
între fenomene, modul cum se interfereaz  şi se influen eaz  reciproc şi de asemenea, permite 
formarea unei gândiri sãnãtoase despre lume şi via ã. În acest sens un rol hotãrâtor îl au cadrele 
didactice organizatoare de activitã i, fie pe itinerar, fie în orizontul local şi care trebuie sã manifeste 
permanent preocuparea de formare a deprinderilor de pãstrare şi ocrotire a calitã ii mediului 
înconjurãtor. 

Concepte referitoare la mediul înconjurãtor pot fi achizi ionate de la cea mai fragedã vârstã şi în 
acelaşi timp cu no iunile despre locurile cele mai apropiate copilului pânã la no iuni abstracte mai 
târziu. Ca arie de investiga ie se alege studiul mediului apropiat al copilului (casã, şcoalã, drumul 
între casã şi şcoalã). La aceastã vârstã este foarte important de a gãsi ocazia de ieşire în naturã, 
vizionarea unor emisiuni documentare despre mediul înconjurãtor, amenajarea spa iilor verzi în 
clasã ori în afara ei. Copiii trebuie îndruma i sã observe şi s  ştie s  pun  întreb ri asupra unei 
probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea gunoaielor la întâmplare, poluarea râurilor 
cu substan e toxice etc.). 
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Prof. Ghibescu Maria 
 
 
 Un p rinte trebuie informat i format în ceea ce prive te educa ia copilului. Este necesar ca 
p rintele s  cunoasc  obliga iile legale privind educa ia copilului, care sunt drepturile de care 
dispune pentru a educa copilul, importan a atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului, metode de 
colaborare cu coala. În acest scop este necesar un dialog între profesori i p rin i. 
 Rela ia coal  – familie – comunitate este una în care fiecare factor interrela ioneaz  cu 
ceilal i. Colaborarea dintre coal  i familie presupune pe lâng  o informare reciproc  cu privire la 
tot ceea ce ine de orientarea copilului i o înnarmare cu r bdare a p rin ilor pentru a face fa  
tuturor  problemelor care apar în urma acestei ac iuni. 
 Pentru a putea consolida un set de valori stabil i coerent care sprijin  coala în formarea la 
copii a conduitei favorabile, a unui stil de via  s n tos, mintal, emo ional, socio-moral este nevoie 
de parteneriate colare. Familia reprezint  elementul cheie cu privire la socializarea copilului cu 
ceilal i copii din clas . 
 Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. Primele no iuni educative pe 
care copilul le prime te sunt cele din familie. În familie se contureaz  caractere. În procesul de 
înv are atât profesorul, cât i p rintele trebuie s  fie aten i la comportamentul pe care îl manifest  
tân rul în anumite situa ii, pentru a se putea corecta. Îmbinarea eforturilor din familie i din coal  
este nu numai recomandabil  ci i obligatorie, pentru c  de multe ori pe m sur  ce copii evolueaz , 
p rin ii au de înfruntat alte i alte probleme care se ivesc la o alt  categorie de vârst .  
 De multe ori, cele dou  medii educa ionale coala i familia se sus in, de unde decurge o 
bun  integrare a copilului în activitatea colar  i în via a social . Cercet rile în domeniu confirm  
c  indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când p rin ii sunt parteneri cu coala în 
educa ia copilului lor, rezultatele determin  performan a elevilor, o mai bun  frecventare a colii, 
reducerea ratei de abandon colar i sc derea delicven ei. 
 Implicarea p rin ilor în educarea copiilor lor i asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor 
colare contribuie la diminuarea efectelor s r ciei i absen ei educa iei formale. Existen a unui 

mediu familial suportiv, cu a tept ri înalte în ceea ce prive te succesul colar al copilului, se 
coreleaz  sistematic cu performan ele ridicate la înv tur . 

coala sugereaz  o serie de ac iuni concrete prin care p rin ii pot s  sus in  activitatea de 
înv are a elevilor. Un copil petrece mai mult timp al turi de familie, deci ei pot: 

- S  stabileasc  un program zilnic de efectuare a temelor, s  ofere elevului un spa iu curat, 
lini tit pentru înv are. S  se asigure c  radioul, televizorul sunt închise, s  descurajeze 
vorbitul la telefon sau trimiterea de mesaje online. P rintele s  discute cu elevul despre 
ce a înv at. coala are datoria de a îndruma înv area, îns  datoria de a înv a revine 
elevilor; 

- S  citeasc  împreun  cu copilul; 
- S  foloseasc  televizorul în mod inteligent, p rintele s  selecteze emisiuni educative pe 

care copilul s  le vizioneze; 
- S  men in  leg tura cu coala, p rin ii nu trebuie s  a tepte s  fie chema i la coal  

pentru a discuta situa ia privind comportamentul acestuia sau cum înva  copilul; 
- S  ofere premii i încuraj ri s  depun  efort pentru a- i duce la îndeplinire visele; 
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- S  vorbeasc  cu copilul, s  afle care sunt prietenii lui. S  sprijine copilul în activit ile 
de înv are. S -l implice în activit ile din gospod rie, s  în eleag  ce este onestitatea, 
responsabilitatea. 

Pe de alt  parte coala poate: 
- S  încurajeze p rin ii i s  stabileasc  cadrul desf ur rii activit ii de înv are prin 

men iunea clar  a obiectivelor, a a tept rilor i a responsabilit ilor ce trebuie luate în 
considerare de ambele p r i p rin i sau profesori; 

- S  instruiasc  p rin ii; 
- S  dea teme pentru acas  care s  angajeze p rin ii în activitatea de înv are; 

coala i familia vor merge mereu în paralel pe drumul form rii i al dezvolt rii 
personalit ii umane. colile trebuie s - i asume responsabilitatea preg tirii partenerilor pentru 
implicarea activ  i s  contribuie la formarea p rin ilor i a membrilor comunit i implica i în 
parteneriate. Exist  p rin i care doresc i tiu cu adev rat s  se implice în via a colii. 

O eficien  maxim  a procesului instructiv – educativ se dobânde te dup  o colaborare 
strâns  între scoal  i familie. Familia oricât de mult ar încerca nu poate f r  ajutorul colii s  
perfec ioneze fiin a uman  astfel înc t s  corespund  exigen elor societ ii moderne, dup  cum nici 
coala nu i-ar atinge obiectivele propuse f r  o educa ie timpurie i sus inut  de familie. 

Bibliografie: 
Petrovan, R., ., Parteneriatele educaționale de la teorie la practică, Editura Aeternitas, 

Alba Iulia, 2011. 
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 Un titan al rena terii 
      Acesta s-a n scut la 6 martie 1475 în localitatea Capresa din Toscana. Deoarece mama lui a 
murit pe când el avea doar 6 ani, el a fost dat unei familii de pietrari. Întâmplarea f cea c  lui 
Michelangelo îi pl cea piatra i îi înv  tainele. La 13 ani a înv at tehnica picturii pe fresc  de la 
Domenica Ghilandaia.  

 Un mare artist se afirm  
      Dup  moartea lui Lorenzo (1492), Michelangelo a plecat la 
Roma, unde a studiat operele antichit ii. Prima lui sculptur  a fost 
Baccheis (1496-1498). Dup  scurt timp artistul a creat importanta i 
celebra oper  “Pieta’’ care se afl  în basilica Sf. Petru. Reîntorcându-
se la Floren a, a primit ordin de la lânari, s  fac  o statuie a lui 
David, pentru a înfrumuse a catedrala. Statuia înf i eaz  un tân r 
frumos, care a învins prin puterea spiritului i nu prin for a brut         
(statuia are în l imea de 4,5 m). În 1508, artistul a fost chemat din 
nou la Roma de c tre papa Iuliu al II-lea pentru lucrul mormântului 
s u, dar papa mai avea înc  o sarcin  pentru Michelangelo: 
decorarea Capelei Sixtine. Michelangelo a încercat s  îl refuze 
pentru c  el era sculptor, dar nu a putut a a c  s-a apucat de lucru în 
1508 fiind ajutat înc  de câ iva arti ti. Asisten ii lui Michelangelo au fost concedia i dup  pu in 
timp, iar Michelangelo a lucrat singur de atunci i nu l sa pe nimeni în afar  de pap  s  vad  pictura 
neterminat . Dar în 1511 la insisten ele suveranului pontif, acesta a ar tat opera unor arti ti care au 
r mas uimi i cât de frumoas  era pictura. Printre ei se afla i Rafael, care a r mas a a  de 
impresionat încât i-a schimbat stilul. 
      Dup  ce a terminat munca la Capela Sixtin , s-a reîntors la mormântul papei pe care îl sculpta. 
Mai apoi a creat i statui celebre, cum ar fi: Moise (1515), Sclav înl n uit i Sclav mort (1510- 
1513),  care se afl  în Luvru. Michelangelo era un bun pictor, sculptor dar i arhitect. Acesta a 
proiectat fa ada bisericii San Lorenzo din Floren a i biblioteca Lauren ian , iar apoi realizeaz  
mormântul familiei de Medici, terminat în 1534. Când s-a întors la Roma, acesta nu a tiut c  nu va 
mai vedea vreodat  ora ul s u natal, deoarece era în conflict cu noul duce Alessandro de Medici. 
      La Roma, papa Clement al VII-lea i-a spus lui Michelangelo s  fac  o fresc  a Judec ii de Apoi 
în Capela Sixtin . Biogio de Cesena, maestrul de ceremonii nu a fost mul umit de pictur , iar 
Michelangelo l-a înf i at în iad. Dup  ceva vreme, Conciliu de la Trento a hot rât s  schimbe pu in 
fresca. 

 Ultimele opere  
      Ultimele opere ale lui Michelangelo au fost: cupola bisericii Sf. Petru i Pieta (cea Florentin  i 
cea numit  Rondanini). Pieta Rondanini a fost ultima realizare a lui Michelangelo deoarece la 18 
februarie 1564 el a murit. 

                                                                         Barjuca Delia-Elena, clasa a VI-a A 
                                                                         Prof. D r mu  Gheorghe  
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O femeie celebr  a Rena terii: 
Regina Elisabeta întâi a Angliei 

 
 În 7 septembrie 1533, s-a n scut Elisabeta Tudor care a fost 

fiica regelui Angliei, acesta fiind Henric al optulea. Regele nu a fost 
fericit de venirea fiicei sale pe lume, deoarece el voia un b iat care s  
îi ia locul i s  fie urm torul conduc tor. Mama Elisabatei îns , a fost 
o mare iubire a regelui ca i fosta so ie a conduc torului Angliei cu 
care avea o feti . Regele îns , a condamnat-o pe mama Elisabetei la 
moarte cu execu ie pentru tr dare.  

 La 9 Mai 1533, mama Elisabetei a fost decapitat . Regele i-
a v zut de via  i a mai avut înc  4 so ii, prima fiind Jane Seymour 
care a adus pe lume pe fratele Elisabetei, Edward. A patra so ie a 
regelui Angliei a fost Ana de Kleve, care a fost p r sita i ea, 
deoarece se considera c  era urât . A cincea a fost i ea decapitat , 
doar ultima tr ind mai mult decât fostul ei so . 

 Perioada copil riei pentru Elisabeta nu a fost prea fericit . Ea 
a fost crescut  de curtea Londonez  împreun  cu fratele ei. A înv at 
foarte bine acolo deoarece erau profesori foarte buni precum: Wiliam 
Grimdal sau Roger Asham. 

Moartea Regelui în ianuarie 1547 a avut un mare impact pentru Elisabeta. Fratele ei Edward, 
a devenit rege la 9 ani a a c  unchiul Edward Seymour l-a ajutat s  se ocupe de treburile serioase. 
Fratele lui Seymour a fost invidios pe el a a c  a pus la cale s  se c s toreasc  cu Elisabeta, pentru a 
putea s  aib  o putere social  mai mare asupra rii, dar Elisabeta nu a fost de acord. 

În 1533, Edward cel mic a murit. În acea vreme, au început conflictele i luptele pentru tron, 
ducele de Northumberland, John Dudley dorind s  o fac  regin  pe fata lui vitreg , i a reu it. 
Elisabeta nu a fost fericit  de venirea noii regine i a fost închis  în turnul Londrei unde a stat timp 
de 2 luni. Apoi Elisabeta a fost trimis  la Oxfordshire pentru un an, lucrând cu servitorii. Filip de 
Spania, îns , a eliberat-o pe adev rata regin  de acolo i a trimis-o la casa ei natal  din Hatfield. 

Moartea Mariei, regina de atunci, a trimis la moarte aproximativ trei sute de protestan i. În 
anul 1588, englezii au fost ferici i deoarece Maria, nemaiavând nicio mo tenitoare, Elisabeta a venit 
la conducere. 

Ea a adus pace între bisericile i religiile din Anglia i a restaurat biserica protestant . În 
primii ani de domnie a avut rela ii bune cu Spania i Fran a, refuzând cererile protestan ilor de a 
interveni în favoarea lor, având probleme cu regina Sco iei Maria, care îi era rud  i care era 
considerat  mo tenitoarea de drept a tronului din Anglia. 

În 1568 Maria a fost îndep rtat  de tronul Sco iei din cauza unei revolte mari de acolo. Ea i-
a revendicat tronul fiului ei Iacob i a fugit s  îi cear  ajutorul Elisabetei, ea nevroind nicio discu ie 
a condamnat-o pe Maria la moarte deoarece a fost implicat  într-un complot. 

Execu ia fostei regine a Sco iei a adus du m nia Spaniei fa  de Anglia, amenin ând-o cu o 
invazie. A fost purtat un r zboi puternic în care Anglia a ie it înving toare în frunte cu amiralul 
Howard de Effingham i de Francis Drake. 

Elisabeta s-a stins din via  la 24 Martie 1603, la vârsta de 69 de ani. Urma ul ei a fost Iacob 
întâi iar ea a fost înmormântat  la Londra, fiind plâns  de o ar  întreag . 

 
 

impea Andrei, clasa a VI-a A 
Prof.  D r mu  Gheorghe 
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MATEMATICA ŞI JOCURILE EI 
 Prof. Nicoar  Daniela Florina 

 

„Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.”  spunea  Leopold 
Kronecker  (matematician german).  Matematica,  dup  cum a i aflat deja, a fost creat  datorit  
necesit ii omului de  a avea control asupra  obiectelor care îl înconjoar .  Karl Gaussspunea: 
”Regina ştiin elor este matematica, iar aritmetica este regina matematicii” şi ca şi orice regin  ea are 
pe lâng  partea sa sobr , o parte ludic . 

Via a noastr  se bazeaz  pe comunicare şi pe rela ii interpersonale, ceea ce am putea defini 
mai uşor într-un cuvânt: prietenie. V-a i gândit vreodat  c  numerele pot fi şi ele prietene? Ei bine, 
Pitagora este cel care se spune c  a descoperit prima pereche de numere prietene: 220 si 284. Dar 
ce înseamn  în matematic  prietenia? Numerele prietene sunt acele numere care  au proprietatea c  
fiecare este egal cu suma divizorilor celuilalt. S  vedem, a avut Pitagora dreptate? Divizorii 
num rului 220 sunt: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, iar ai num rului 284 sunt 1, 2, 4, 71, 142, 
 astfel avem 1+2+4+71+142=220 şi 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284. Pute i g si şi voi 
astfel de numere? 

Cu to ii tindem spre perfec iune şi este destul de greu s  o atingem, dar numerele ne-au luat-
o înainte, astfel avem numere perfecte. Care sunt ele,  b nuiesc c  v  întreba i. Pentru  fiecare 
exist  un num r perfect, nu? Dar  are el vreo leg tur  cu ce înseamn  numerele perfecte în 
matematic ?  Aici num rul perfect este cel care poate fi scris ca sum  a divizorilor s i f r  el însuşi, 
de exemplu 6 (=1+2+3), este num rul vostru unul perfect? 

Cu to ii ştim c  nu e frumos s  întrebi o doamn  ce vârst  are, dar  cu ajutorul a câtorva 
trucuri matematice putem s  o afl m. Nimeni nu spune c  nu putem s  o întreb m cât va r mâne 
dac  dintr-un numar de 10 ori mai mare decât vârsta ei vom sc dea produsul cu nou  a unui num r 
de o singur  cifr , nu?   Şi, uite aşa, am aflat vârsta sa. Cum? P i, separând cifra unit ilor  din 
num rul comunicat şi adunând-o cu ce a mai r mas, simplu, nu?  Un alt truc este  s  o rug m s  ne 
comunice ce a ob inut dup  ce a înmul it num rul anilor cu 2, a adunat cu 5 şi a înmul it totul cu 5. 
De acum începe treaba noastr , ce facem?  Având ultima cifr  5,  o vom elimina, iar din num rul 
r mas vom sc dea 2, astfel vom ob ine vârsta (de exemplu, pentru  22 22*2=44+5=49*5=245 noi 
vom elimina 5 şi r mânem cu 24,  din care vom sc dea 2 şi ob inem 22). 

Magia, tuturor ne place. De multe ori am vrea s  fim invizibili sau pur şi simplu s  facem 
ceva magic. Putem face s  dispar  lucruri?  Cum putem s  facem din 13 linii paralele 12 linii 
paralele far  a o şterge sau decupa pe niciuna?  Încadrându-le într-un dreptunghi,  vom ob ine o 
imagine care va ar ta astfel: 

 
 

T ind dreptunghiul pe diagonal  şi  mişcându-l de-a lungul liniei de t iere, vom observa c  putem 
distinge doar 12 linii, iar ceea ce vom ob ine va ar ta cam aşa: 
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Putem ghici numerele din mintea oamenilor folosindu-ne de magie, de asemenea. Uita i 

câteva trucuri care v  vor fi de ajutor în acest scop:  ruga i persoana s  se gândeasc  la un num r, 
apoi s -l ridice la p trat, s  adune la rezultat un num r propus de dumneavoastr  şi s  ridice din nou 
la p trat. Tot ce îi mai r mâne acum de f cut este s  scad  cele dou  p trate şi s  v  comunice 
rezultatul. Ceea ce el nu ştie este c  noi,  împ r ind jum tate din num rul comunicat la num rul 
propus de noi pentru adunare şi din rezultat sc zând jum tate din num rul propus pentru adunare 
ob inem num rul la care el s-a gândit şi uite aşa am f cut micul nostru truc de magie. 

Şi acum, s  ne punem pu in mintea la contribu ie,  rezolvând un alt fel de pobleme de 
matematic . 

Şti i s  scrie i numarul 100 în trei feluri diferite folosind doar cifre identice? Exist  în lumea 
asta cineva  mai în vârst  de 600 de ori decât o cunoştint  a sa? 

Dac  acum e ora 23, afar  e noapte şi plou , putem peste 72 de ore s  vedem soarele pe cer? 

Matematica are şi ea umorul s u. Haide i s  v  împ rt şesc câteva glume care au la baz  
matematica. Matematicianul neam  Moritz Pasch explica existen a unui num r impun tor de oameni 
care nu în eleg matematica, prin faptul c  ... gândirea matematic , prin îns şi esen a ei, este opus  
naturii omului. Marele matematician rus A. A. Marcov, fiind întrebat ce este matematica, a r spuns: 
"Matematica este cea cu ce se ocup  Gauss, Cebâşev, Leapunovşieu". 

 

Bibliografie: Istoria matematicii - N. Mih ileanu 
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Copilul în lumea tiințelor sau cum satisfacem curiozitățile i nevoile de 
învațare ale copilului în educația timpurie 

 
 
Vârsta pre colar  este perioada care se caracterizeaz  printr-un  remarcabil poten ial 

creativ, care trebuie fructificat, deoarece recuper rile ulterioare vor fi minime .Receptivitatea i 
curiozitatea copilului, bog ia imagina iei, tendin a sa c tre nou, dorin a sa de a realiza ceva 
constructiv, pot fi  puse adecvat în valoare prin multiple elemente pozitive în stimularea curiozit ii 
i creativit ii specifice vârstei pre colare. 

Pre colarii încearc  s  cucereasc  lumea din jur, ac ionând pe cele trei c i : explorarea, 
experimentarea i jocul. Prin aceste c i, copiii acumuleaz  experien e cu semnifica ie pentru 
dezvoltarea lor, satisf cându- i astfel nevoile specifice vârstei. 

 
1. Explorând  natura în anotimpul toamna: 

 
2. Experimentând rețete, cu ingredientele alese din co ul bogat al toamnei:   

          
3. Am explorat, ne-am informat i-apoi pe hârtie am a ezat, tot ce despre toamn  am aflat... 
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4. i pe tii au culorile toamnei... vizit  în parcul Firmei Elis 

      
5. Ghici, ghici, cine a venit aici? Un musafir cu țepi, c utându- i culcu  pentru iarn , s-a 
r t cit la... gr diniț  

   
6. Personaje din pove ti au prins viaț  i au participat la ,,Mar ul c rților i al cititorilor” în 
parteneriat cu Biblioteca colii Gimnaziale Petre ti i CCD Alba 

    
 
Copiii trebuie înv a i s - i dezvolte propriile idei despre lumea care îi înconjoar , acest 

lucru fiind posibil doar dac  educatoarea g se te cele mai bune c i de a le face accesibile. 
 Dac  pre colarii pot efectua experimente în mod direct i pot evalua rezultatele acestora, 

este garantat gradul maxim de succes deplin. 
,,Natura ne aseamănă, educația ne deosebe te” 
                                     (Confucius) 
 

 
           Educatoare GPN Petre ti:  Mirion Ana 

                                Florea Adelina Viorica 
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Profesor: Bîtiu Vasile, Cristea Marian Daniel 

 
Pentru elevi i cadrele didactice, cele doup forme de organizare a activit ilor motrice pentru 

înv mântul preuniversitar se desf oar  pe parcursul unui an colar prin Asocia ia Sportiv  
colar , respectiv ”PETRIF LENII” în cazul colii Gimnaziale Petre ti, ISJ Alba, CJ Alba i MEN 

pentru: 
- Înv mânt primar: 

o Atletism; 
o Minihandbal; 
o Fotbal pe teren redus (fete, b ie i); 
o Cupa Tymbark (b ie i). 

-  Înv mânt gimnazial: 
o Atletism (cros, tetratlon); 
o Tenis de mas  (fete, b ie i); 
o Handbal (fete, b ie i); 
o Baschet (fete, b ie i); 
o Fotbal (fete, b ie i); 
o Tymbark clasele V-VI; 
o Oin  (fete, b ie i). 

 
Etapele desf ur rii competițiilor: 
- Faza pe coal  (competi ii între clase, individuale); 
- Faza local /municipiu/zona Sebe  (particip  echipele 

colare din municipiu i zon ); 
- Etapa zonal  – fotbal (fete, b ie i) – câ tig toare faza 

local ; 
- Etapa jude ean  – câ tig toare faza zonal ; 
- Etapa interjude ean  – câ tig toare faza jude ean ; 
- Etapa na ional  – câ tig toare faza interjude ean . 

 
Rezultate/participare coala Gimnazial  Petre ti în anul colar 2017-2018: 
Calendarul sportiv a fost parcurs integral la disciplinele men ionate începând cu luna 

octombrie 2017 prin desf urarea etapelor conform calendarului, preg tirea echipelor, înscrierea i 
participarea la competi ii conform Regulamentului ONSS: vârste, documente, etc. 

Enumer m cele mai bune rezultate ob inute de elevii colii noastre i cadrele didactice care 
au preg tit elevii, prof. Bîtiu Vasile i prof. Cristea Marian Daniel: 

- Înv mânt primar: 
o Locul II fotbal fete faza local  

- Înv mânt gimnazial: 
o Locul I – fotbal b ie i – faza local  
o Locul I – handbal b ie i -  faza local  
o Locul II – tenis de mas  – faza local  
o Locul III – baschet b ie i – faza local  
o Locul I – oin  (fete, b ie i) – faza jude ean  
o Locul III – handbal b ie i – faza jude ean  
o Locul III – fotbal b ie i – faza zonal  
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o Locul III – oin  b ie i – faza interjude ean  
o Locul IV – oin  fete – faza interjude ean . 

Elevii i cadrele didactice au primit premii (diplome) din partea organizatorilor. 
În perioada 27.04-28.04.2018, în comuna Turnu Roşu, jude ul SIBIU, pe terenul de sport al 

colii Gimnaziale din localitate, s-a desf şurat ETAPA DE ZON  A ”OLIMPIADEI 
GIMNAZIILOR”  OIN , din ZONA CENTRU astfel:  

- în data de 27.04.2018 – oin  fete, fiind prezente urm toarele şcoli: 
1. ŞCOALA GIMNAZIAL  PETREŞTI – JUDE UL ALBA 
2. ŞCOALA GIMNAZIAL  RECEA – JUDE UL BRAŞOV 
3. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,, MATEI BASARAB,, TURNU ROŞU – JUDE UL SIBIU; 

- în data de 28.04.2018 – oin  b ie i, fiind prezente urm toarele şcoli: 
1. ŞCOALA GIMNAZIAL  PETREŞTI – JUDE UL ALBA 
2. ŞCOALA GIMNAZIAL  RECEA – JUDE UL BRAŞOV 
3. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,,NICOLAE RUSU,, SITA BUZ ULUI – JUDE UL 
COVASNA 
4. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,, MATEI BASARAB,, TURNU ROŞU – JUDE UL SIBIU 

Competi ia desf şurat  sub egida Ministerului Educa iei Na ionale prin Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Sibiu, Federa ia Român  de Oin  şi reprezentantul C.O.S.R., la Şcoala Gimnazial  ”Matei 
Basarab” sub coordonarea Comisiei jude ene a Olimpiadei Gimnaziilor coordonat  de domnul 
inspector profesor Mircea Gala  şi organizator local profesor Lauren iu Vasile Şiclovan.  
Arbitrajul asigurat de echipa format din: Dumitru Scripcaraşu, Adrian Grigore şi Lauren iu Vasile 
Şiclovan, a fost nep rtinitor, de bun  calitate şi în spirit de fair-play. 

Finalitatea competi iei a avut drept scop stabilirea celei mai bune echipe de oin , care s  
reprezinte aceast  zon , din centrul rii noastre, cu o bogat  tradi ie în oin  la ETAPA 
NA IONAL . 

Clasamentul final a fost urm torul: 
a. Oin  fete: 

1. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,, MATEI BASARAB,, TURNU ROŞU – JUDE UL SIBIU 
2. ŞCOALA GIMNAZIAL  RECEA – JUDE UL BRAŞOV 
3. ŞCOALA GIMNAZIAL  PETREŞTI – JUDE UL ALBA 

b. Oin  b ie i: 
1. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,, MATEI BASARAB,, TURNU ROŞU – JUDE UL SIBIU 
2. ŞCOALA GIMNAZIAL  PETREŞTI – JUDE UL ALBA 
3. ŞCOALA GIMNAZIAL  RECEA – JUDE UL BRAŞOV 
4. ŞCOALA GIMNAZIAL  ,,NICOLAE RUSU,, SITA BUZ ULUI – JUDE UL COVASNA 

 
coala Gimnazial  Petre ti a fost reprezantat  la oin  de: 

- elevele: Ciorogariu Cristina, Tureanu Daniela, Frincu Claudia, Cutean Flavia, Barjuca 
Delia, Stefan Stefania, Chisudean Stefana, Craciun Andra  

- elevii: Ila c  Samuel, Ila c  Javier, Ila c  Alvaro, Moldovan Sebastian, Berindei Mihail, 
Berindei Gavril, Greuru  Daniel, Vin an Vasile. 
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Confidențialitate, protecția datelor cu caracter 
personal i securitate 

Informatician Alexandru Marcel Sentea 
 
 
 

Protec ia datelor cu caracter personal este un drept 
fundamental consacrat, de asemenea, prin Tratatul de la 
Lisabona. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede c  „Orice persoan  are dreptul la protec ia 
datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date 
trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate i pe 
baza consim mântului persoanei interesate sau în temeiul unui 
alt motiv legitim prev zut de lege. Orice persoan  are dreptul de 
acces la datele colectate care o privesc, precum i dreptul de a 

ob ine rectificarea acestora”. 
Orice persoan  fizic  are dreptul la protec ia adecvat  a datelor sale cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie s  fie necesar , corect , legal  i propor ionat . 
Datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele 
precizate ini ial şi nici transmise f r  discriminare entit ilor pe care persoanele în cauz  nu le-au 
desemnat în acest scop. Aceste drepturi se aplic  tuturor persoanelor, indiferent de na ionalitate sau 
de locul de re edin . Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezv luie originea rasial  
sau etnic , opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenen a sindical , precum i 
prelucrarea datelor privind s n tatea sau via a sexual  sunt permise numai cu acordul explicit al 
persoanei în cauz , dac  legisla ia na ional  autorizeaz  acest lucru18. 

Persoanele fizice au dreptul s  primeasc  informa ii de la persoanele i întreprinderile care 
de in o parte din datele lor cu caracter personal în eviden e, cum ar fi site-urile web, bazele de date, 
furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum i s  corecteze sau s  
tearg  datele respective, dac  acestea sunt incomplete sau inexacte. 

 Operatorii de date cu caracter personal trebuie s  informeze consumatorii atunci când 
colecteaz  date cu caracter personal care îi privesc; 

 Persoanele fizice au dreptul s  cunoasc  numele operatorului, scopul în care 
sunt prelucrate datele i persoana c tre care pot fi transferate datele; 

 Persoanele fizice au dreptul s  întrebe operatorul de date cu caracter personal 
dac  prelucreaz  date cu caracter personal care le privesc; 

 Persoanele fizice au dreptul s  primeasc  o copie a datelor care le privesc într-o form  
inteligibil ; 

 Persoanele fizice au dreptul s  solicite eliminarea, blocarea sau tergerea datelor, dac  
acestea sunt incomplete, inexacte sau ob inute prin mijloace ilegale. 

 Persoanele fizice au dreptul s  se opun  prelucr rii datelor cu caracter personal. 
Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii care s  produc  efecte juridice 

asupra lor ori care s  le afecteze în mod semnificativ i care s  fie întemeiat  numai pe prelucrarea 
automat  a datelor în scopul evalu rii anumitor aspecte cu caracter personal, cum ar fi 
performan ele profesionale, bonitatea, încrederea pe care o prezint , comportamentul etc. 

Aceste drepturi se aplic , de asemenea, mediului online, în care persoanele 
fizice beneficiaz , în plus, de urm toarele drepturi: 
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 s  fie informate pe deplin i s  î i dea consim mântul în acest sens, dac  un site web 
stocheaz  i recupereaz  informa ii din echipamentele lor terminale sau dore te s  le 
urm reasc  atunci când navigheaz  pe internet; 

 s  beneficieze de confiden ialitatea comunica iilor lor online, cum ar fi e-mailurile; 
 s  fie informate în acest sens, dac  datele lor cu caracter personal de inute 

de furnizorul de servicii de internet au fost compromise, de exemplu, pierdute 
sau furate, iar confiden ialitatea acestora poate fi afectat ; 

 s  nu primeasc  comunica ii comerciale nesolicitate, cunoscute sub numele 
de „spam”, cu excep ia cazului în care i-au dat acordul în acest sens. 

 
EXCEPŢIE Prevederile referitoare la dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 

la opozi ie precum şi obliga ia operatorului de a comunica numele ter ului c ruia i-au fost 
dezv luite datele cu caracter personal nu se aplic  prelucr rilor şi transferului de date cu caracter 
personal, efectuate în cadrul activit ilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infrac iunilor şi de 
men inere a ordinii publice, precum şi al altor activit i desf şurate în domeniul dreptului penal, în 
limitele şi cu restric iile stabilite de lege. Astfel, în situa ia prezentat  mai sus, autorit ile de 
aplicare a legii nu sunt obligate s  informeze persoana vizat  despre prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal. Aceast  excep ie de la obliga iile operatorului nu are îns  caracter permanent 
având în vedere faptul c  prevederile legislative sunt aplicabile strict pentru perioada necesar  
atingerii obiectivului urm rit prin desf şurarea activit ilor susmen ionate. Dup  încetarea situa iei, 
operatorul trebuie s  ia m surile necesare pentru asigurarea drepturilor persoanei vizate. 

LEGISLAŢIE Protec ia datelor personale - Art. 126 – 130 CAAS - Constitu ia României, 
art 26 - Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de c tre România a Conven iei pentru protejarea 
persoanelor fa  de prelucrarea automatizat  a datelor cu caracter personal, adoptat  la Strasbourg la 
28 ianuarie 1981(MOf); - Legea nr 55/2001 pentru ratificarea Protocolului Adi ional al Conven iei 
privind autorit ile de supraveghere şi fluxurile de date trans-frontaliere, adoptat  la Strasbourg, 19 
noiembrie 2001, CETS no 181; - Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a 
acestor date, cu modific rile şi complet rile ulterioare; - 
Legea nr. 102/2005 privind înfiin area şi func ionarea 
Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor 
cu Caracter Personal. Protec ia datelor personale în SIS- 
Art. 102-118 din CAAS - Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 
privind înfiin area, organizarea i func ionarea Sistemului 
Informatic Na ional de Semnal ri i participarea României 
la Sistemul de Informa ii Schengen. 
 

 
 

 

Bibliografie: 
 
http://www.furtdeidentitate.ro/legislatie/confidentialitate-protectia-datelor-cu-caracter-personal-si-
securitate/ 
http://www.schengen.mai.gov.ro/Documente/Vizite%20de%20evaluare/Protectia%20datelor%20pe
rsonale.pdf 

 
 
 
 

http://www.furtdeidentitate.ro/legislatie/confidentialitate-protectia-datelor-cu-caracter-personal-si-securitate/
http://www.furtdeidentitate.ro/legislatie/confidentialitate-protectia-datelor-cu-caracter-personal-si-securitate/
http://www.schengen.mai.gov.ro/Documente/Vizite%20de%20evaluare/Protectia%20datelor%20personale.pdf
http://www.schengen.mai.gov.ro/Documente/Vizite%20de%20evaluare/Protectia%20datelor%20personale.pdf
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Din cadrul activit ilor desf urate în biblioteca colii amintesc: 
1. Reactualizarea permanenta a informa iilor de la panoul bibliotecii. 
2. Gestionarea manualelor, distribuirea i preluarea acestora de la înv tori i dirigin i. 
3. Întocmirea de liste de titluri ale c r ilor recent achizi ionate. 
4. Familiarizarea elevilor privind utilizarea eficient  a colec iilor i servicilor oferite de biblioteca 
colii. 

5. Ac iuni de popularizare a c r ilor i a bibliotecii. 
6. Luna Interna ional  a Bibliotecilor colare ”Mar ul c r ilor i al cititorilor” 
7. Popas la biblioteca colii. 
8. Culorile toamnei, expozi ie cu lucr ri pe aceast  tem  (desene) 
9.  Zile de aniversare ale scriitorilor. 
10. Tradi ii i obiceiuri; Martie ”M rti orul Unirii” 
11. Atelier de pictur . 
12. Ziua bibliotecarului. 
13. Achizi ie de c r i pentru premii. 
14. Preluare manuale colare, primar/gimnazial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Bibliotecar, 
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          Gabriela Honceru 

                   

 
                                                            Prof.ptr înv. presc. TEFAN CAMELIA IONELA 
   

   

Gr dini a pare, la prima vedere, doar un loc în care cei mici se distreaz , m nânc  şi 
dorm în timp ce p rin ii sunt la serviciu, pân  când aceştia vin s  îi ia acas . De fapt, rolul 

gr dini ei este mult mai important, deoarece aici copilul se dezvolt  psihic, îşi perfec ioneaz  
diverse abilit i şi înva  lucruri care îl vor ajuta la şcoal . 
 Specialiştii în educa ie şi dezvoltare a copilului recomanda ca micu ii s  mearg  la gr dini  
în loc s  r mân  acas  cu bon , cu bunicii sau chiar şi cu p rin ii. Gr dini a este un loc în care orice 
copil înva  s  socializeze cu persoane de aceeaşi vârst  i cu adul ii şi afl  mai multe lucruri decât 
dac  ar sta acas , mai ales c  micu ul se afla la vârsta la care mintea sa absoarbe foarte rapid orice 
informa ie. 
 Cu ajutorul jocurilor adaptate special pentru micu i, la gr dini  copilul îşi poate crea şi 
dezvolta abilit ile deja existente. Fie c  este vorba de dans, desen, limbi str ine sau utilizarea 
calculatorului, copilul va recepta foarte repede toate informa iile. 

Gr dini a este locul care îi preg teşte pe copii pentru şcoal  şi le ofer  o serie de cunoştin e 
de baz  precum: numere si cifre, anotimpurile, zilele s pt mânii, culorile, lumea animalelor, lumea 
plantelor, cuno tin e despre corpul uman, familie i comunitate  şi multe altele.  
  Unii copii au tendin a s  dezvolte un comportament timid, introvertit din cauza lipsei 
socializ rii sau din cauza faptului c  au fost foarte proteja i de c tre p rin i. Gr dini a este locul în 
care copiii îşi fac primul prieten şi în care descoper  ce înseamn  prietenia, îl va obişnui pe copil s  
se poarte  natural, degajat şi s  nu întâmpine probleme de timiditate. 
 Gr dini a este locul în care copiii înva  s  comunice între ei. Aici sunt îndemna i s  îşi 
exprime toate ideile, indiferent c  ele sunt bune sau nu. De asemenea, la gr dini  micu ul va înv a 
despre lucrul în echip , ambi ie, provocare şi dorin a de a câştiga. 
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Rezultatele obținute de elevii colii la 
Olimpiadele i concursurile colare – 2017-2018 

Nr.
crt. 

Denumirea 
concursului/ 
olimpiad  

Etapa Nivelul de 
desf urare 

Elevi 
parti-

cipan i 

Premii/clase/elevi Cadre didactice 
coordonatoare 

1. Concursul de 
activit i integrate 
TimTim-Timy – 

proiect 
interna ional 

I Pre colar 21 Premiul I – 7 
Premiul II – 6 
Premiul III – 2 
Men iune - 6 

Ed. tefan Camelia 
Ed. Duvlea Crina 

II Pre colar 20 Premiul I – 7 
Premiul II – 5 
Premiul III – 4 
Men iune - 4 

Ed. tefan Camelia 
Ed. Duvlea Crina 

2. Concursul 
jude ean „Traista 

cu pove ti” 

jude ean  Pre colar 6 Premiul I:  GPN  
Rotariu Roxana, 
Marginean Andreas, 
Gligor Romina 
GPP: Dragomir Ariana/ 
Greghiciu Mario/ 
Zamfir Carla 

Ed. Cibu Monica 
Viorica – GPN 
Ed. Scarlat 
Victorita/ Ed. 
Stancu Elena - GPP 

3. Concursul 
Na ional „Icoana 

sufletului de 
copil” 

 Gimnazial 3 Premiul III:  a VI-A/ 
Balea Antonia; 
Men iune: a VI-A/ 
Aloman Denisa; 
Men iune: a VI-A/ 

impea Andrei 

Prof. Cristian Ionela 

4. Concursul 
Na ional Comper 
– Comunicare în 
limba român  / 

Concursul 
Na ional de 

Competen  i 
performan  

Comper-Limba i 
Literatura 
Român ,  

I Primar 139 
 

CP:P I-15; P II-8; 
P III- 6; M- 8. 
CLS I: P I-14; P II- 10; 
P III- 5; M- 4. 
CLS II: P I-2; PII-8;    
P III -4;  M-8. 
CLS IV : P I -14;         
P II- 5; P III-5. M-2 

Prof.înv.primar: 
R inariu Ionela 

Fulea Ioan 
Cr ciun Maria 
tefan Petronela 
Bra oveanu 
Valentina 

Similie Angela 
Paraschiva 

Dodu Andreea 
Liana 

II Primar 107 CP:P I-15; P II-9; 
P III- 8; 
CLS I: P I-9; P II- 9; P 
III- 9; M- 6. 
CLS II: P I-8; PII-6;    
P III -4;  M-2. 
 

Prof.înv.primar: 
R inariu Ionela 

Fulea Ioan 
Cr ciun Maria 
tefan Petronela 
Bra oveanu 
Valentina 

Similie Angela 
Paraschiva 

Dodu Andreea 
Liana 

I Gimnazial 86 CLS V : P I-1; P II-6; 
P III-4; M- 5. 
ClS VI: P I: 1; P II-5;  
P III-5; M-8. 
CLS VII:P I- 3; P II-6; 
ClS VIII: P II-3; P III-

Prof. Cristian Ionela 
Prof. D nil  

Andreea 
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9   M-11. 
  II Gimnazial 87 CLS V : P II-1; P III-8; 

M-2. 
ClS VI: P I: 1; P II-1;  
P III-11; M-6. 
CLS VII:P I- 1; P II-6; 
P III-2; M-1; 
ClS VIII: P I: 6; P II-9; 
P III-7   M-6. 

Prof. Cristian Ionela 
Prof. D nil  

Andreea 

Na ional  Gimnazial 3 PREMIUL I/A VII-A/ 
Bucea Alina Mihaela, 
Irimie Mihai 
PREMIUL II/a VI-
a/Stefan Lucia-Stefania 

Prof. Cristian Ionela 
Prof. D nil  

Andreea 

5. Concursul 
Na ional Comper 

– Matematic  

I Primar 118 CP:  P I-24;  P II-7;      
P III-3; M-1. 
CLS I: P I-4;   P II -15; 
P III-12;    M -5. 
CLS II : P I – 3; P II-6; 
P III-4; M-4. 
CLS IV: P I -1;  P II-2; 
P III-7; M-2 

Prof.înv.primar: 
R inariu Ionela 

Fulea Ioan 
Cr ciun Maria 
tefan Petronela 
Bra oveanu 
Valentina 

Similie Angela 
Paraschiva 

Dodu Andreea 
Liana 

II Primar 103 CP:  P I-16;  P II-12;      
P III-5;  
CLS I: P I-7;   P II -12; 
P III-8;   M -5. 
CLS II : P I – 5; P II-3; 
P III-3; M-5. 
 

Prof.înv.primar: 
R inariu Ionela 

Fulea Ioan 
Cr ciun Maria 
tefan Petronela 

Similie Angela 
Paraschiva 

Dodu Andreea 
Liana 

I Gimnazial 30 MENTIUNI/5 
VA,VIA,VIIIA, 
PREMIUL III/1VIIIA, 
PREMIULII/1VIIIA 
PREMIULIII/A VI - A 
/2;MENTIUNE/A VI-
A /2 

Prof.Nicoar  
Daniela 

Prof. Ghibescu 
Maria 

6. Olimpiada de 
limba i literatura 

român  

jude ean  Gimnazial 7 tef nescu Bianca 
(cls.aV-a A) – 
men iune                                              
Aloman Denisa 
(cls.aVI-a A) – 
men iune                                                                     
Balea Antonia 
(cls.aVI-a A) – 
men iune                                                          
Sava Roxana 
(cls.aVIII-a A) – 
men iune 

Prof. Cristian Ionela 
 

7. Olimpiada de 
matematic  

jude ean  Primar 5 Premiul II- tefan 
Andrada Georgiana 
Men iune-  Jurju 
Antonia 

Prof. înv. primar 
Bra oveanu 
Valentina 

jude ean  Gimnazial 2 Men iune - Mure an 
Sebastian (VIII A) 

Prof. Nicoar  
Daniela 
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8.  Mica Olimpiad  

de geografie – 
Concursul 

Na ional „Terra” 

jude ean  Gimnazial 6 Premiul II /Clasa a V-a 
A/Suteu Rahela, 
Premiul II/Clasa  a VI-
a A/David Georgiana, 
Mentiune/Clasa a V-a 
A Badila Flavius, 
Mentiune/Clasa a VI-a 
A Barjuca Delia, 
Mentiune Clasa a VII-a 
A Irimie Mihai 

Prof. Cibu Maria 

9. Olimpiada de 
limba englez  

jude ean  Gimnazial 1 
Sava Roxana  ( VIII A) 

Prof. Trif Sorina 
Ioana 

10. Olimpiada de 
religie 

penticostal  

jude ean  Gimnazial 11 Premiul I – Bondar 
Roxana (V A); Ila c  
Alvaro (VIII A);  
Premiul II – Luncan 
Doroteea (VI B); 
Domni a Diana (VIII 
B) 
Premiul III – Ila c  
Fineas Samuel (VII A), 
Ila c  Ruben Javier 
(VII A), uteu Rebeca 
(VIII A) 
Men iune - uteu 
Rahela (V A), Pa tiu 
Cristina (VII A), 
M rginean Timotei 
(VIII B) 

Prof. Han Simona 

na ional  Gimnazial 1 Participare : Ila c  
Alvaro (VIII A) 

Prof. Han Simona 

11. Cupa Tymbark - 
Fotbal 

jude ean  Primar 20 Locul II – cls. I-II 
Men iune – cls. III-IV 

Prof. Cristea Marian 
Daniel 

12. Olimpiada 
Gimnaziilor 
Fotbal b ie i 

jude ean  Gimnaziu 10 
Locul VI 

Prof. Bîtiu Vasile 

13. Olimpiada 
Gimnaziilor 

Handbal – b ie i 

jude ean  Gimnaziu 10 
Locul III 

Prof. Cristea Marian 

14. Olimpiada 
Gimnaziilor Oin  

– fete/b ie i 

jude ean  Gimnaziu 8-fete 
8-b ie i Locul I – fete 

Locul I – b ie i 

Prof. Bîtiu Vasile 
Prof. Cristea Marian 

15.  Olimpiada 
Gimnaziilor Oin  

– fete/b ie i 

interjude e
an  

Gimnaziu 8-fete 
8-b ie i Locul IV – fete 

Locul III – b ie i 

Prof. Bîtiu Vasile 
Prof. Cristea Marian 

16. Olimpiada de 
limba german  

modern  

judfe ean  Gimnaziu 1 
Locul III – Ila c  
Fineas Samuel (VII A) 

Prof. Botta 
Annemarie 

17. Concurs Na ional 
Fii Inteligent ... 
La Matematic  

 Primar 9 Premiul II – II A – 
Aloman Alexandra, 
Grigorescu Sonia; 
Premiul III – II A - 

uteu Abigail, Mure an 
Darius 
Men iune – II A – 
P tru  Ioana, Cristea 
Daniel, Moldovan 
Maria 
 

Prof. înv. primar 
Cr ciun Maria 
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Sandal , prof. Nicoar  Daniela Florina, prof. Fulea Mihaela Lucia, ed. Mirion Ana, ed. Florea Adelina Viorica, 
ed. tefan Camelia Ionela, bibliotecar Honceru Gabriela, prof. D r mu  Gheorghe, inf. Sentea Alexandru 
Marcel 
Tehnoredactor i grafician: inf. Sentea Alexandru Marcel 

2017-2018 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


	Confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și securitate

