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9 MAI 2017
60 de ani de la înfiinţarea liceului

11:30-14:30
 Careul elevilor

 Sesiuni de referate ale elevilor desfăşurate pe 
secţiuni;

 Expoziţie tematică;

 Concursuri;

 Serbare aniversară;

 Prof.Ghițescu Alina 

1.Prezentarea activității lui Lucian Blaga-cl.a IXa B

2.Scenetă-cl.a IX-a B

3.”Trecut și prezent  în liceul nostru”-videoclip-cl.a X-a

 Prof.Bălănoiu Roxana

”Cum l-am cunoscut pe Lucian Blaga”- eseu clasa a- X-a C

 Prof.Iuliana Oprea

Recital cls.a VI-a A  și prezentare eseuri cl.a IX-a A

 Prof.Bacheru Gabriel 

Referat ”Poezia mitului” și montaj” Pustnicul”-cl.a IX-a F și 
a a-IX-a D; prezentare referate clasa a-XII-a E; 

 Prof.Voicu Ionela

eseuri cls. A-IX-a C și recital cls.a -V-a A și a -V-a B.



 Limba franceză: profesori coordonatori Cofan Aluniţa şi 
Costache Andreea;

Prezentare proiecte:

1) Alamariu Adina, XII A - Travailler aux Emirats Arabes Unis;

2) Rotaru Ligia, XII D - Le B @ B;

3) Popa Alexandra, XII D - Un slasheur;

4) Bucur Sorin, XII D - Ou cherchent du travail les Francais?;

5) Șbrancă Romina X B - Comment se preparer a un test de personnalite?;

6) Ioniță Andreea, XB - Votre salaire: junior, mais correct;

7) Tănase Mirela, XC - Etudiants - bienvenue dans le monde du travail

8) Toderică Mădălina, XC - Etudiants - bienvenue dans le monde du travail

 Limba italiană:

Prezentare de referate despre opera italiană;profesor 
coordonator: Antoniu Laura

 Limba Latină: 

Prezentare de portofolii ale elevilor- profesor 
coordonator  Voicescu Ileana;

 Expoziţii de desene şi sesiuni de referate ale 
elevilor cu tema:

“Ochiul este organul de simţ al cunoaşterii”

Profesori coordonatori:

 Prof. Iancu Ioana

 Prof. Sisea Cornelia

 Prof. Tănăsescu Cristina



 Concurs de postere cu tema “ Mari fizicieni şi 
astronomi”;

 Realizarea unei reviste de fizică la nivelul liceului;

 Profesori coordonatori:

 Radu Vasile

 Gal Romelia

 Baiu Gabriela

 Grigorie Marian

 Sesiune de referate-profesor coordonator Cîndroveanu Ileana:

 1. “Triunghiul lui Pascal”-planşă( Avram Larisa, Najib Fady);
 2. “Binomul lui Newton”-planşă ( Drăgan Marius, Doarcă Sorin, 

Pavel Mădălin);
 3. Formula de recurenţă a combinărilor”-planşă( Nică Ana, Du 

Xuan);
 4. Aplicaţii la binomul lui Newton”( Goglea Elena, Uţă 

Theodora);
 5. Rezolvarea unei ecuaţii şi a unei inecuaţii pe cercul 

trigonometric”( Florea Ionuţ, Mincu Antoniu, Oprea Costinel, 
Miron Marian).

 6.”Permutări, Aranjamente, Combinări”(Fieraru Daniela, Enuţă 
Cristina, Oipa Bianca, Iordan Mădălina)

 7. “Teorema lui Fermat”( Mîndroc Gabriela şi Dumitru 
Andreea)

 Se prezinta, individual, pe echipe şi clase, eseuri, 
planşe, poezii, prezentări power point, fragmente din 
opera lui Lucian Blaga puse în scenă, cu tema:

“ Elemente de chimie în opera lui 
Lucian Blaga”

Profesori coordonatori:

 Andrei Valeria

 Mihăilescu Irina

 Şerban Georgiana



 Sesiune de referate ale elevilor din clasele a IX-a 
F şi a X-a D, a X a F, cu tema:“Educaţia în istorie”. 

Profesor coordonator: Popescu Simona

 Proiect “Liceul Teoretic Lucian Blaga, 9 mai şi 
Europa”( prezentarea anumitor evenimente istorice
din data de 9 mai în Europa, corelate cu ocazia zilei
liceului). Proiectul va fi susţinut de elevul Ene Ştefan-clasa 
a XI a D.

 Profesor coordonator: Zamfir Andrei

 Ateliere de lucru:
1. Realizarea de pliante publicitare pe care să le folosim 
pentru promovarea ofertei educationale a liceului;
2. Realizarea de modele pentru diplome şcolare;
3. Realizarea de clipuri cu secvenţe din  activităţile 
organizate de către profesorii şi elevii liceului;

 Activitătile se pot desfăşura în laboratoarele de 
informatică cu softurile existente. La sfârşitul 
activităţilor se poate organiza un concurs pentru 
selectarea celor mai reuşite lucrări.

Profesori coordonatori: 
 Prof. Iancu Mădălina
 Prof. Niculescu Mihaela
 Prof. Amzăr Elena

 Sesiune de referate, prezentate de elevii:

 Dobrescu Cristian(clasa a X- a F)

 Delibayir Delia( clasa a IX- a D)

 Pop Florin( clasa a VII-a B)

 Profesor coordonator: Bruss Ioan



 Expoziţie de lucrări
desene, picturi ale elevilor
cu tema:

“ESTETICA FORMELOR 
VIZUALE”.

Prof. coordonator: Voitiş Crenguţa

 Competiţie de fotbal între clasele de 
liceu şi cele de gimnaziu.

Profesori coordonatori:

Prof. Ene Mărioara

Prof. Stoian Gabriela

Prof. Lef Maria

 Spectacol de muzică, dans, recital-oferit de elevii 
liceului:

 Profesori coordonatori:
 Prof. Cucu Adrian
 Prof. Stoian Gabriela
 Prof. Zontea Beatrice
 Prof. Soare Mariana



 Expoziţie de lucrări
desene, picturi ale elevilor
cu tema:

“ESTETICA FORMELOR 
VIZUALE”.

Prof. coordonator: Voitiş Crenguţa

 Competiţie de fotbal între clasele de 
liceu şi cele de gimnaziu.

Profesori coordonatori:

Prof. Ene Mărioara

Prof. Stoian Gabriela

Prof. Lef Maria

 Spectacol de muzică, dans, recital-oferit de elevii 
liceului:

 Profesori coordonatori:
 Prof. Cucu Adrian
 Prof. Stoian Gabriela
 Prof. Zontea Beatrice
 Prof. Soare Mariana



        În drum spre Munții Rarău 
  

 Pe  meleaguri bucovinene, un colț 
de natură îmbracat cu parcuri , arbori de o 
parte și de alta a orasului, ornat și colorat 
de rondurile cu lalele, panseluțe și 
trandafiri proaspăt înfloriți, fiecare frunză 
iși simțea adierea, într-o zi de vară, mă 
plimbam pe străzile orașului Camplung 
Moldovenesc în cautarea de noi orizonturi 
și în ce direcție să pornesc, spre ce loc min-
unat.  Iată-mă în fața unei enigme dar gân-
dul a fugit repede spre trecutul glorios al 
regiunii și m-am decis sa-mi continui ex-
cursia. 
 Acest loc bogat în tradiții și obiceiuri îmi încantă privirea și sufletul, alături de imaginea deosebita, de 
nepatruns a Giumalaului m-a convins că este momentul să-i descoper tainele, ca este locul ideal de a 

 Cu pas repede și vioi am început 
drumul spre cabana Rarău pe valea 
Izvorului Alb, uitându-mă pe harta și la 
indicatoare am continuat sa merg, de o parte 
si de alta a drumului . Se vedeau falnici 
brazi  și molizi care au mai ramas în unele 
locuri, de jur imprejur totul era verde, 
soarele strălucea cu putere îndemnându-mă 
sa grăbesc pasul și să ajung la minunatele 
„Pietrele Doamnei”. 

 Setea îmi dădea târcoale, drumul începuse să 
devina anevoios și parca nu mai aveam putere dar la 
kilometrul 7 am dat gasit un izvor, bucuroasă și fericită 
mi-am umplut sticla și am continuat să merg. Cu cat 
urcam mai mult cu atât aveam impresia ca drumul nu se 
mai termină, mai merg cativa kilometri și în depărtare se 
vedea clar doua frumuseți de stânci îmbrăcate în alb iar 
in jur verde.  Aceste doua frumuseți de stânci se 
numesc Pietrele Doamnei, un loc de vis învăluit în 
legende și mister. 

 Rezervaţia Naturală Pietrele Doamnei-
Rarău este o formaţiune ce-i fascinează pe 
mulţi, încă din trecut. Aşa s-au născut 
legendele despre acest loc. Cea mai cu-
noscută legendă povesteşte că domniţa era 
Elena, soţia lui Petru Rareş, domnitorul 
care a oferit denumirea de "Rarău" 
munţilor de aici. Se spune că, în timpul 
celei de-a doua domnii, atunci când au 
năvălit turcii, el şi şi-a ascuns familia şi 
averea aici, într-o peşteră. Însă, turcii au 
ajuns până aici. domniţa Elena şi fiica sa 
au încercat să fugă, dar era prea târziu. 
Aşa că au început să se roage, moment în 
care un zgomot puternic s-a auzit din 

apropiere. Se pare că în acea clipă, stânci mari s-au desprins şi au căzut peste locul în care era ascunsă 
averea domnitorului, îngropându-i pe atacatori. Domniţa Elena şi fiica sa au scăpat în acest fel de 
invazie, cu preţul averii 



   O altă legendă spune că stânca a fost despicată în două de un fulger trimis de diavol, care voia să 
găsească o comoară ascunsă acolo de un rege, însă nu a reuşit 
dincolo de legende, Pietrele Doamnei sunt cât se poate de reale, înalte de 70 de metri şi situate la altitudi-
nea de 1634 de metri, în Munţii Rarău. Vârful cel mai înalt atinge altitudinea de 1.651 de metri. Este o 
rezervatie naturală mixtă de 933 hectare şi este, în acelaşi timp, Sit Natura 2000. 
 Zona este importantă datorită bogăţiei vegetaţiei endemice. Primele cercetări geologice au fost 
întreprinse de geologii austrieci C. M. Paul (1876), V. Uhilg (1903), V. Volz (1903) și de cercetătorii 
români Th. Kräuter (1929), M. Ilie (1957), I. Turculeț (1963), Gr. Popescu și D. Patrulius (1964). Ei au 
descoperit că zona este formată din calcare cu încrustaţii de corali, amoniţi, alge marine şi alte elemente 
ce formau recife acum mai bine de 140 de milioane de ani. Dintre acestea, se disting  
fosilele din genurile Requenia și Matheronia. În cretacic, teri-
toriul era acoperit de ape marine. Odată cu mişcările tectonice, 
apa s-a retras, iar recifele au fost ridicate la suprafaţă. Munţii 
Rarău sunt formaţi din straturi de diferite roci, în principal 
sedimentare, iar formaţiunea Pietrele Doamnei sunt încadrate 
în flişul sălbatic, cu o sedimentaţie haotică.Pietrele Doamnei 
sunt un loc prielnic şi pentru iubitorii de alpinism. Au fost es-
caladate pentru prima oară în 1921 
 În aceeași rezervație se află un alt masiv de calcare,  
Piatra Zimbrului, lung de 600 de metri și înalt de o sută de me-
tri, care prezintă o succesiune de formațiuni triasice, mai ales 
calcare, ce formează un perete vertical. Este un olistolit prins 
în flișul cretacic. Şi tot în această rezervație este cuprinsă și 
Peștera Liliecilor.  
 Accesul la rezervaţie se realizează pe şosea din co-
muna Pojorata până la Cabana Rarău. De aici, încă un km pe traseu marcat cu cruce roşie, pe potecă. 
De asemenea, există multe alte căi de acces ce pornesc din diferite zone, toate pe trasee marcate: 

 Din Câmpulung Moldovenesc pe valea Caselor, prin rezervația Moara Dracului în Vârful Rarău și  
cabană, marcaj cruce roșie 
 Din Valea Bistriței în satul Chiril, la Cabana Rarău, drum auto îngust, cu piciorul trei ore, marcaj 
punct albastru. 
 Din Vatra Dornei la Cabana Giumalău și de aici pe creastă la cabană, marcaj bandă roșie, care se 
continuă peste muntele Todirescu. Din Pojorâta pe Colbu, marcaj cruce galbenă urmat de bandă roșie, 17 
kilometri. 
 Pentru cei care preferă să se deplaseze cu maşina, există următoarele variante: 

Cậmpulung – Izvorul Alb – Cabana Rarău – 14 km, recomandat autoturism 4 x 4. 
Cậmpulung – Pojorậta -  Cabana Rarău – 22 km – drum asfaltat. 
Vatra Dornei – Chiril – Cabana Rarău – 35 km, auto cu garda înaltă. 



                                    
 

 
 

 BALUL DE ABSOLVIRE  
19 MAI 2017 

 
 Anii petrecuți în liceu sunt cei care te schimbă și te 
maturizează,cei mai frumosi ani de care sigur iți vei aminti.  
 Pentru mine acești ani au trecut foarte repede, totul a 
început cu balul bobocilor și s-a sfărșit cu balul de ab-
solvire. Balul de absolvire al promoției noastre (2017) a fost 
unul foarte frumos, locația a fost una de specială care 
alaturi de décor și muzică contura imaginea unei povesti.  

Pe tot parcursul serii am avut un dj care 
ne-a asigurat muzica,un fotograf care a 
surprins foarte multe momente de neuitat 
și o cabina foto insoțită de multe accesori 
precum coronițe,ochelari și multe altele 
care au ajutat să realizăm foarte multe fo-
tografii cât mai unice .  Toți cei prezenți 
au dansat s-au simțit bine si au facut 
foarte multe fotografii pentru a iși aminti 
mereu de aceste momente unice si spe-
ciale. 
Dupa părerea mea balul de absolvire al 
promoției 2017 a fost un succes și cu    
siguranță nu vom uita aceste momente 
prea curand . ( OANTA MIHAELA) 



  

                 Festivitatea de absolvire pentru clasele a XII– a. 

  

 Miercuri, 24 mai 2017, a fost zi festivă cu 
momente speciale în Parcul Național 2 August, unde 
s-a derulat Festivitatea de absolvire pentru clasele a 
XII -a a Liceului Teoretic Lucian Blaga.     
 Ceremonia, una deosebită, a cuprins în 
principal festivitatea de premiere şi de predare a 
Cheii de către elevilor clasei a XII-a către elevii 
claselor a XI-a. 
 Cuvântul de deschidere al evenimentului a 
aparţinut directorului liceului, profesor Mihalcea 
Mihail, după care diriginţii claselor terminale, au fost 
invitaţi la microfon pentru cuvânt şi premiere. 
 Următorul moment al festivităţii l-a constituit 
înmânarea de către directorul liceului a diplomei de 
şef promoţie 2017, absolventei Tudose Cristina .      
 S-a trecut apoi la momentul conducerii 
festivităţii de către elevii. S-au spus cuvinte de suflet, 
de mulţumire şi recunoştinţă pentru dascălii şi 
părinţii absolvenţilor, de îndemnuri şi sfaturi pentru 
colegii din anii mai mici. 
 Punctul culminant al evenimentului 
sărbătoresc al absolvenţilor l-a constituit tradiţionala 
predare a Cheii, urmată de felicitări, flori, 
îmbrăţişări, surâsuri, lacrimi pe obraji, precum şi de 
tradiţionalele poze individuale şi de grup.                
 La sfarsit s-a cântat din nou imnul 
absolvenţilor alături de cântecul „Ani de liceu”.                                                                                           
  O zi încărcată emoțional pentru absolveții liceului Lucian Blaga-anul 2017 ,dar si pentru 
diriginti si parinti. O zi frumoasă ce a lasat o amprentă puternică pentru noi cei ce am terminat liceul ,o 
zi ce ne vom aduce aminte cu drag mereu ca fiind ziua cand ne –am luat ramas bun anilor 
liceului ,profesorilor ,dar si posturii de elevi ! ( GEANTA MEDEEA) 

https://www.facebook.com/messages/t/medeea.mihaela6#


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

“Hai să citim!” 
 
 

 Primăria Municipiului 
Bucureşti prin Centrul de Proiecte 
Educaţionale şi Sportive Bucureşti—
PROEDUS a organizat în perioada 
28—29 octombrie 2017, proiectul “Hai 
să citim!”, în Parcul Izvor din 
Municipiul Bucureşti. 
 Prin acest proiect dedicat 
publicului larg şi în special copiilor, 
Centrul de Proiecte Educaţionale şi 
Sportive Bucureşti— Proedus a creat o 
incursiune în lumea cărţilor, în care cei 
mici au putut cunoaşte beneficiile şi 
frumuseţile cititului. 
 Într-o lume a tehnologiei, a 
televizorului, a vitezei şi a internetului, 
cei mici au putut redescoperi bucuria pe 
care ţi-o poate aduce o carte. Pentru ca 
acest lucru să se întâmple este nevoie 
ca informaţia şi cărţile să fie prezentate 
într-un mod atractiv care să stârnească 
atât curiozitatea cât şi interesul. 
 Elevi din clasele a VI-a A, a VII
-a A şi a VII-a B însoţiţi de doamnele 
profesoare Oprea Iuliana, Voicu Ionela 
şi Anghel Anca au participat la proiectul “Hai să citim!” implicându-se în diferitele activităţi ale proiectului 
precum: ateliere demonstrative de istorie, artă, astronomie şi chimie, ateliere de creaţie, spectacole de teatru 
şi improvizaţie 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

Teatru şi improvizaţie   

 

Atelierul de creaţie        



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Construind propriul telescop  

în cadrul  

Atelierul de astronomie  

 
Descoperind Universul la  

Atelierul de astronomie  

 
 

Experimente interesante  în 
cadrul  

Atelierului de chimie 

Profesor documentarist Anca Anghel 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

“Hai să ne împrietenim cu cartea!” 
 
 

 Proiectul “Hai să ne împrietenim cu cartea!” se adresează 
elevilor din ciclul primar ( clasele pregătitoare şi clasele I—IV) 
şi urmareşte familiarizarea elevilor înca din primii ani de şcoală 
cu Centrul de Documentare şi Informare , cunoaşterea modului 
de funcţionare al CDI ( ROI, organizare, spaţii, program, tipuri 
de activităţi) şi implicarea CDI în procesul de învăţare al elevilor 
de la clasele pregătitoare şi clasele I-IV. 
 Profesorii organizatori ai proiectului, doamna Anghel 
Anca şi domnişoara Zontea Ramona au avut ca scop stimularea 
interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada 
claselor pregătitoare şi şcolara mică, în vederea dezvoltării şi 
activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de munca in-
telectuală. 
 Obiectivele urmărite în cadrul proiectului “Hai să ne îm-
prietenim cu cartea!” au fost : 

 - apropierea elevilor de la clasele mici de carte; 
 - formarea unei atitudini de grijă si de respect faţă de carte; 
 - familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de documente ( cărţi, enciclopedii, atlase, dicţionare) şi 

uti-



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Descoperim cartea!  

 

Enciclopedia 
 
Ce tip de carte este En-
ciclopedia? 
Si ce fel de informaţii 
aflăm din  
Enciclopedie  ? 

 

 Dicţionarul 
 
Dicţionar englez-român pentru 
începători 
 
  Este captivant! 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Revista şcolii… 
 
Ia te uită câte informaţii interesante 
putem găsi în revista şcolii! 

 

Descoperim că lumea carţilor 
este cu adevărat fascinantă!   

 

 Atlasul geografic 
 
O lume într-o carte!    

Profesor documentarist Anca Anghel 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Opinia ta este un drept fundamental 
 
 

 Campania “Opinia ta este un drept fundamental” a 
avut loc în baza protocolului dintre Salvaţi copii şi Ministerul 
Educaţiei privind derularea în şcoli a programului “Şi noi avem 
drepturi!”. 
 Campania a avut ca obiectiv marcarea Zilei Inter-
naţionale a Drepturilor Copiilor din 20 noiembrie 2017 prin 
activităţi susţinute de profesori împreună cu elevii. 
 Scopul programului “Şi noi avem drepturi!” include 
informarea copiilor în vederea conştientizării drepturilor şi  
responsabilităţilor lor, sensibilizarea adulţilor cu privire la copil 

şi drepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului şi stimularea copiilor şi 
tinerilor să participle la acţiuni sociale. 
 Programul “Şi noi avem drepturi!” a avut drept obiective: 
 - educarea copiilor în vederea constientizării propriilor drepturi şi responsabilităţi; 
 - diseminarea principiilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 - creşterea gradului de respectare 
a drepturilor copiilor; 
 - implicarea copiilor şi a tinerilor 
în activităţi de educaţie nonformală, 
prin derularea de sesiuni interactive de 
informare privind drepturile copilului; 
 Profesorul organizator, doamna 
Anca Anghel a ales ca temă pentru pro-
iect “Drepturile copilului — noţiuni 
generale”  în cadrul căruia a prezentat 
un scurt istoric al drepturilor copilului, 
concept şi definiţii, informaţii despre 
Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului, situaţia drepturilor copilului 
în România, legile şi instituţiile 
naţionale care asigură respectarea drep-



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

   Convenţia ONU cu privire 
la drepturile copiilor a fost 
adoptată  de Adunarea 
Generală  a Naţiunilor 
Unite la 20 noiembrie  1989 
şi are 42 de articole care se 
referă strict la drepturile 
copiilor. 
 
   Aceste articole sunt clas-
ificate în: 
• Drepturi de protecţie 
• Drepturi de dezvoltare 
• Drepturi de participare 

 
   Drepturile tuturor copiilor 
trebuie respectate, indiferent 
de rasa, etnia sau naţionali-
tatea fiecăruia, de culoarea 
pielii, de limba vorbită, de 
religia practicată, indiferent 
dacă sunt fete sau băieţi.  
 
   Copiii trebuie să fie protejaţi 
împotriva oricărei forme de 
discriminare. 
 

Orice copil are dreptul la 
viaţă, supravieţuire şi dezvol-
tare. 
 
   Orice copil are dreptul la un 
nume, la o naţionalitate, are 
dreptul, în măsura posibilului, 
să-şi cunoască părinţii şi să fie 
îngrijit de aceştia. 
 
   Copilul capabil de dis-
cernământ are dreptul de a-şi 
exprima liber opinia asupra  
oricărei probleme care îl 
priveşte.  
Copiii au dreptul de a se infor-
ma, de a fi ascultaţi. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
   Copiilor trebuie să li se asig-
ure condiţii pentru a se bucu-
ra de cea mai bună stare de 
sănătate posibilă şi de a bene-
ficia de servicii medicale şi de 
recuperare. 
 
   Copiii au dreptul la o edu-
caţie de calitate care să le asig-
ure egalitatea de şanse şi dez-
voltarea personalităţii lor.  

 
   Copilul care are altă etnie, 
religie, vorbeşte altă limbă 
decât majoritatea are dreptul la 
viaţă culturală proprie, are 
dreptul să îşi declare aparte-
nenţa religioasă şi să practice 
propria religie.  
 
   Are, de asemenea, dreptul de 
a folosi limba proprie. 

 
   Drepturile tuturor copiilor 
trebuie respectate, indiferent 
de rasa, etnia sau naţionali-
tatea fiecăruia, de culoarea 
pielii, de limba vorbită, de 
religia practicată, indiferent 
dacă sunt fete sau băieţi.  
 
   Copiii trebuie să fie protejaţi 
împotriva oricărei forme de 
discriminare. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Situaţia drepturilor copilului 
în România  

- instituţii, legislaţie -  
 
   Legile naţionale care asigură 
respectarea drepturilor copilului 
sunt următoarele: 
 
*     Legea 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea dreptur-
ilor copilului 
*     Legea 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei 
*     Legea 1/2011 a educaţiei 
naţionale 
*     Codul Penal 
 

 
Instituţiile naţionale care asigură respectarea drepturilor copilului în Romania sunt: 

 
*      La nivel central - Autoritatea Naţionala  pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
*      La nivel Judeţean - Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) 
*      La nivel local - Serviciile Publice de Asistenţa Socială (SPAS) 
*      Ministerul Educţiei Naţionale şi structurile sale (inspectoratele şcolare, şcoli etc.) 
o      Instanţele de judecată 
*      Organele de poliţie 
o      Avocatul Poporului  
o      Organizaţii neguvernamentale 

Profesor documentarist Anca Anghel 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Proiect naţional de conştientizare, consultare şi participare a copiilor şi  
tinerilor de prevenire a tuturor formelor de violenţă exercitată asupra lor  

în familie, şcoala, comunitate 
 
 
 

 Violenţa asupra copiilor a ajuns să îmbrace un numar mare de forme, care nu de puţine ori, 
pe fondul absenţei unei informări adecvate, pot fi trecute cu vederea sau nerecunoscute ca re-
prezentând manifestări menite să aducă atingere integrităţii fizice sau psihice a copilului. 
 Astfel, Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, în colaborare cu  Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative, secţiunea România (FICE România) a implementat în cadrul şcolii 
proiectul educativ “ Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor ăi violenţei asupra copiilor şi 
tinerilor” 
 Anul acesta s-a stabilit ca tema de campanie Practicile tradiţionale dăunatoare pentru 
copii, în cadrul căreia se vor aborda problematici precum: 
 - Abuzul sexual asupra copilului; 
 - Neglijarea; 
 - Munca/exploatarea copilului; 
 - Traficul în rândul copiilor şi tinerilor; 
 - Copiii străzii; 
 - Discriminarea bazată pe criterii de sănătate; 
 - Pericolele comunicării virtuale; 
 - Justiţia pentru minori; 
  
 Profesorii organizatori: doamna Gal Romalia, domnişoara Stoian Gabriela şi doamna 
Anghel Anca au ales ca temă pentru acest proiect: “Pericolele comunicarii virtuale” şi împreună 
cu invitaţii din cadrul proiectului - reprezentanţi ai poliţiei locale, au avut ca scop să pregătească 
copiii să recunoască şi să prevină formele de abuz ce pot apare prin intermediul comunicării 
online. 
 Dezbaterile au abordat subiecte importante pentru exploatarea în siguranţă a internetului de 
către copiii, de responsabilizare asupra pericolelor ce pot apare atât din informaţiile postate pe in-
ternet dar şi din partea persoanelor necunoscute cu care se poate intra în contact pe internet, de evi-
denţiere a ameninţărilor la adresa securitatii PC-ului şi riscurile utilizării reţelelor sociale. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Asumaţi-vă provocarea :  
nu putem schimba noi internetul,  

dar putem schimba modul în 
care avem de-a face cu el !  

 Protejează-ţi PC-ul şi NU divulga date personale 

• Protejează-ţi datele  
cu parole puternice; 
• Creează o parola  
puternică  care are lungimea a 
cel puțin 14 caractere și este 
formată din numere, litere și 
simboluri  
• Nu spune nimanui  
parolele personale; 

Regula  nr.1 
 
Protejeaza-ti PC-ul! 
 
WINDOWS 
Antivirus 
Firewall 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  
                             Înainte de a posta, GÂNDEŞTE!  
 
  
 

 

Posteaza cu cap! 
 
• Atenţie când pui foto- 
grafiile tale pe internet 
• Odată postate nu mai  
sunt ale tale şi este  apro-
ape imposibil să le elimini; 
• Postează doar lucruri  
neutre; 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Balul Bobocilor 
 Balul Bobocilor, promoția 2017/2018, a avut loc în data  de 
29 noiembrie 2017, în Club Beluga. 
 Bobocii participați la concursul de MISS  & MISTER au pre-
gatit momentele artistice cu ajutorul și sub îndrumarea  elevilor mai 
mari si anume Avram Larisa Stefania, Dumitrache Catalin, Kaba Nu-
ra, Malageanu Adelina și Marin Alexandru și cu sprijinul profesorilor 
coordonatori Zontea Beatrice Ramona, Stoian Gabriela și Anghel 
Zenaida.  
 Probele pentru participanții la Concursul de Miss si Mister 
Boboc 2018 au fost : defilarea de zi, proba de talente, defilarea de 
seară și valsul-dansul eleganței. 
 Juriul a fost format din domnul director al liceului, trei 
profesori trași la sorț prin intermediul unui tombole, liderul elevilor și 
inca un elev ales de comisia de organizare. 
 Concurentii  au participat cu mult entuziasm si au muncit din greu pentru a realiza momen-
te unicate. Au format 6 perechi minunate dupa cum urmeaza:   
 
Ionita Andrei si Roxana Lunca,                                     Alberto Burtea si Larisa Balea,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                                 

Mihai Gheorghe si Diana Balan,                          Giani Stefan si Iulia Greere,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alxandru  Motoc si Ruxandra Mațotă,                                  .Alexandru Fleican si Georgiana Ursea 



 

 

 
 
 
 

 Dupa clipe minunate petrecute pe scena în care concurenții ne-au aratat ce înseamna eleganta, 
rafinamentul și nu in ultimul rând frumusețea a sosit si mometul în care au fost decernate premiile.  
Miss Boboc locul 3-  Ruxandra Mațotă ; Mister Boboc locul 3– Alberto Burtea 
Miss Boboc locul 2-  Georgiana Ursea; Mister Boboc locul 2- Mihai Gheorghe 
Miss Boboc al Liceului Teoretic “Lucian Blaga”-Roxana Lunca 
Mister Boboc al Liceului Teoretic “Lucian Blaga”-Ionita Andrei 
 Sponsorii au premiat castigatorii , iar petrecerea a continuat înca cateva ore bune. 



 

 

De la extrașcolar spre literar  
 
 

 Una din activitățile extrascolare pe semestrulîntâi, din acest an scolar 2017- 2018, în Liceul        
Teoretic Lucian Blaga a fost participarea elevilor la Targul International de Carte GAUDEAMUS.  
 Iubitorii de lectură au asistat la un regal bal al cărților, au audiat prezentările caților , ținute de per-
sonalități culturale -contemporane. Astfel cartea tinerei scriitoare Andreea Nanu a fost prezentata de prof. 
univ. Carmen Musat - "Scrisoare catre Ida". 
 O altă atractie a târgului de carte a fost cartea-document "Dosarul Marin Preda" de Mariana Sipos 
care pune la dispozitia publicului cititor procese-vérbale, arhive ale Securitatii, marturii si foto- documente. 
Însa evenimentul mult asteptat a fost lansarea romanului " Coaja sau miez" de Niculina Constantinescu. 
Este cea de a doua carte dupa "DIAGLIFE" care a aparut in noiembrie 2016. 
  Susținătorii acestui eveniment au fost elevii claselor : 12 D, 12 E , 11D si 11 E. 
 Cititorii cu expe rienta au fost actuali si fosti profesori ai liceului: Stan Laura , Curelea Loredana.Magda 
Marin si Mihaela Tudoran. 
  Prezentarea romanului a fost sustinuta de Valentin Ajder, directorul Editurii EIKON si de autoare. 
S- au citit fragmente din roman, de pilda : "Miezul cărții înca gliseaz între banal și superb, între anonim și 
sublim. Puiul înca nu a iesit din coaja spre lumea grăbită să-l vaza...Ce tensiune! "  sau " Eu cred doar că 
aveam simțul masurii și al bunului-gust. 
 Pentru Immanuel Kant, bunul-gust nu este direct proporțional cu inteligența; este doar o rodare a 
esteticului pur." Eroina romanului- Estera , parca pastreaza amprenta unui portret- in lumina unui ne-
on:"Estera m-a atras nu prin ințelepciunea Morgianei, sclava din povestea persana "Ali Baba si cei 40 de 
hoti", ci mai ales prin zambetul abia clipit ce-i trăda sinceritatea.Era singura persoana feminina ce lumina 
imensa incapere plina cu petrecareți si nu prin rochia alb-argintie, ci prin privirea ei de zeița îndepartata, de 
parca se instalase pe tronul ataraxiei." Evident ca niciun citat nu poate substitui lectura integrala, dar orice 
preambul e bine-venit.  
 Lansarea romanului "Coaja sau miez" a avut loc in 23 noiembrie 2017 în pavilionul central Romex-
po din cadrul Targului de Carte GAUDEAMUS , organizat de RadioRomania. 
  Cu speranța ca ne vom revedea și in 2018, va doresc tuturor o lectură placută! Coaja timpului doar 
asa poate fi estompată ! 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 



Biblioteca Naționala a României  

 reper de cultură în societatea modernă 

 

“Biblioteca Națională a României (BNaR, în trecut Biblioteca Centrală de Stat) este cea mai 

mare bibliotecă din România, aflată în București. De-a lungul timpului biblioteca a purtat diferite denumiri, 

în funcție de regimul politic și de puterile care s-au 

succedat pe parcursul celor peste 100 de ani de ex-

istență. Fondul bibliotecii este de aproximativ 

13.000.000 de unități bibliografice cu caracter en-

ciclopedic. Ele sunt organizate în Fonduri 

curente (publicații românești și străine - cărți, ziare 

și reviste) și Fondurile colecțiilor speciale 

(bibliofilie, manuscrise, arhiva istorică, periodice 

românești vechi, stampe, fotografii, cartografie, 

audio-vizual). 

Istoric: 

Conform istoricilor și cercetătorilor, Bibli-

oteca Națională a României își are originea în Biblioteca Colegiului Sfântu Sava din București, una din 

cele mai vechi și reprezentative biblioteci din România. Biblioteca Colegiului Sf. Sava a fost dată în folo-

sință în anul 1838, în acea perioadă fondul biliotecii fiind de circa 1000 de volume. După Unirea din 1859, 

în același an, biblioteca primește statutul de bibliotecă națională. Biblioteca colegiului este denu-

mită Biblioteca Națională și ulterior Biblioteca Centrală. 

În anul 1864 prin legea Reglementărilor publice este numită Biblioteca Centrală a Statului, denu-

mire și statut păstrate până în anul 1901. După aceast an, până în 1955, biblioteca a fost desființată, 

colecțiile sale fiind transferate la Biblioteca Academiei Române, aceasta primind statutul de bibliotecă 

națională. 

În anul 1955 a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat ca principală bibliotecă publică a țării 

având atribuțiile specifice unei biblioteci naționale, conform standardelor UNESCO. Biblioteca Centrală 

de Stat a preluat parte din fondurile vechii Biblioteci Centrale a Statului. 

În 1962 Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia devine filială a Bibliotecii Centrale de Stat.  

După evenimentele din decembrie 1989, mai exact în ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de 

Stat primește numele de Biblioteca Națională a României, denumire păstrată până astăzi. 

În1990 Biblioteca Omnia din Craiova devine a doua filială a Bibliotecii Naționale a României. 

Vechiul  Sediu: 

 Primul sediu al Bibliotecii Centrale de Stat a fost 

clădirea Palatului Bursei, din centrul vechi al 

Bucureștiului, în apropiere de Piața Universității.  

Noul Sediu: 
 Noul sediu al Bibliotecii Naționale, 
din Bulevardul Unirii nr. 22, din București, a fost proiec-
tată, realizată dar nefinisată înainte de 1989. Clădirea a 
avut o istorie agitată după Revoluție. 
 În 2006 Ministerul Culturii a decis transformarea clădirii 
în centru cultural și Bibliotecă Națională.   
 La 23 aprilie 2012 noul sediu al Bibliotecii Naționale a 
României a fost deschisă publicului. 
 Biblioteca dispune 14 săli de lectură și de peste 12 mil-
ioane de cărți. În clădire funcționează și Centrul Național de Pato-
logia și Restaurarea Documentelor “ 
 
Bibliografie:https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Na%C8%
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OAMENI CARE AU SCRIS ISTORIE 

 

SMARANDA BRAESCU  

PRIMA FEMEIE  PARASUTIST DIN ROMANIA  

 

 
   “Smaranda Brăescu,  a fost prima femeie parașutist 
cu brevet din România, campioană europeană la parașutism 
(1931) și campioană mondială (în 1932, cu recordul de 
7200 m la Sacramento, SUA). 
S-a născut în satul Hănțești, comuna Buciumeni, din județul 
Tecuci (interbelic), actual în județul Galați. Între anii 1924-
1928 a absolvit cursurile Academiei de Belle Arte din 
București, secția de Artă Decorativă și Ceramică. La 5 iu-
lie 1928 a executat primul salt cu parașuta, de la înălțimea de 
600 de metri. 
Proprietară a două avioane, un biplan de tip Pevuez și un 

bimotor de tip Milles Hawk, cu cel de-al doilea, în 1932 a stabilit primul record de traversare 
a Mării Mediterane în 6 ore și 10 minute, străbătând distanța de 1100 km, între Roma și Tripoli. În 
acealași an 1932, la 19 mai, devine campioană mondială la parașutism, în urma unui salt realizat 
cu o parașută de construcție românească, de la înălțimea de 7400 de metri, cu durata de 25 de mi-
nute, acest record fiind depășit cu doar câțiva metri, abia peste 20 de ani. Recordul său a fost 
omologat de aeroclubul din Washington. Recordul precedent, deținut de un american, fusese de 
7233 de metri. 

A fost una din puținii instructori de parașutiști militari. A activat ca instructoare la Ba-
talionul 1 de parașutiști de la Băneasa. 
 În timpul războiului a fost activă ca pilot în celebra „Escadrilă Albă” de avioane sanitare, 
pe frontul de Răsărit. Semnatară, alături de alte 11 personalități (între care: generalul Aldea, prof. 
univ. dr. Grigore T. Popa), a unui memoriu prin care se condamna falsificarea alegerilor din 
noiembrie 1946, a fost condamnată de comuniști la închisoare în contumacie.  Ascunsă de oameni 
de suflet - prof. univ. Ion I. Gheorghiu din Iași și preotul Matei Dumitru - nu a mai fost găsită ni-
ciodată. A fost căutată și de oficialitățile sovietice pentru a face instrucția soldaților sovietici. 

 Alintată „Regina Înălțimilor”, Smaranda Brăescu mai are în palmaresul aeronautic: recor-
dul mondial absolut de altitudine, la saltul cu parașuta, realizat în 1932 în Statele Unite ale Ameri-
cii, o serie de raiduri aeriene europene, participarea la numeroase mitinguri aeronautice interne și 
internaționale și nu în ultimul rând participarea ca voluntar în cel de-al doilea razboi mondial, atât 
pe frontul de est, cât și pe frontul de vest. 

In semn de recunoastere a meritelor marii patrioate Smaranda Braescu, in anul 1978, in 
memoria eroinei, a fost infiintat Aeroclubul "Smaranda Braescu" la Tecuci - judetul Galati. 

In anul 1990 a fost înființat Batalionul de parașutiști 498 – Bacău, care din 1996 poartă de-
numirea onorifică de Batalionul “Smaranda Brăescu”, acesta fiind prezent în numeroase teatre de 
operațiuni din Afganistan, Irak, Bosnia-Herțegovina, Kosovo,… Cu numele „Smaranda Brăescu” 
au mai fost botezate: o stradă din București, o aeronavă a companiei Tarom, iar la Muzeul Aviației 
îi este dedicat un stand de prezentare. 

Aeroclubul României, de asemenea, a numit Aeroclubul teritorial din Oradea cu numele 
„Smaranda Brăescu”, numeroase competiții fiind dedicate eroinei parașutiste.” 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Informatii culese de profesor documentarist: Anca Anghel 
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        ISTORIA JOCURILOR OLIMPICE 
 
 
 

“Jocurile Olimpice reprezintă un eveniment multisportiv internațional care se des-
fășoară o dată la patru ani. 

 
Jocurile Olimpice antice 
 
Jocurile olimpice antice, denumite originar Jocuri olimpice (Olympiakoi Agones) 

au constat dintr-o serie de competiții atletice care aveau loc pe o arenă între difer-
ite orașe ale Greciei Antice. Acestea au început în anul 776 î.Hr. în Olympia, Grecia, și s-au 
serbat până în anul 393  când au fost desființate de împăratul roman Teodosiu I. 

Jocurile se desfășurau la fiecare patru ani, vara, în zilele sărbătorilor lui Zeus, în nord-vestul 
Peloponesului, în câmpia Olimpia. Participau doar bărbații de origine grecească în timp ce 
femeilor nu le era permisă prezența nici ca spectatoare. De asemenea, doar cetățenii liberi 
erau admiși, sclavii fiind excluși.                                                                                                                                    
 Organizarea jocurilor, judecarea rezultatelor și decernarea premiilor se făceau de 
către magistrați numiți Helladonike. Jocurile durau cinci zile și începeau cu o procesiune 
solemnă și cu jertfe, cu defilarea concurenților și jurământul olimpic. În ziua a doua avea loc 
întrecerea tinerilor de 18-20 ani după care, în ziua a treia întreceri de alergare, lupte, pugilat 
și pancrațiu. Cea mai disputată probă, cea de pentatlon avea loc în ziua a patra urmată de în-
trecerile „hoplitodorilor” (oameni înarmați), alergările de care și călăria. De-a lungul tim-
pului, ordinea întrecerilor s-a modificat de nenumărate ori. În ziua a cincea erau premiați 
învingătorii (Olimpionike, învingător la Olimpia) care primeau o cunună din ramuri de 
măslin sălbatic. Cei care își mențineau titlul de campion la mai multe ediții succesive sau 
erau câștigători a mai multor jocuri care se desfășurau pe teritoriul Greciei se nu-
meau periodonikes.   

  Jocurile Olimpice au fost cele mai vechi dintre cele patru evenimente atletice 
naționale care făceau parte din jocurile periodos, sau de „circuit”. Celelalte trei au fost: Jo-
curile Pytice din Delphi, Jocurile Istmice din Corint și Jocurile din Nemeea.                                                   
 O deosebire importantă dintre Jocurile grecești și cele moderne este că toate even-
imentele atletice indiferent de gradul de importanță erau organizate sub patronajul unei di-
vinități. La Delphi era onorat zeul Apollo, iar în Corint și Nemeea zeul Poseidon. Se credea 
că zeii le dau atleților forța fizică și abilitatea necesară pentru a putea participa cu succes la 
Jocuri, și drept urmare, atleții se închinau la zeitățile respective.                                                                                                      
 În timpul jocurilor olimpice încetau orice conflicte politice și militare dintre cetățile 
grecești, instituindu-se așa-zisa „pace olimpică”. Intervalul dintre două ediții se numea 
„olimpiadă”. de exemplu, lupta de la Termopile a avut loc în primul an al Olimpiadei 75 

(480 î.Hr) . 
 Evenimentele importante din istoria acestei perioade sunt exprimate prin numărul de 
ordine al Olimpiadei: de exemplu, lupta de la Termopile a avut loc în primul an al Olimpi-
adei 75 (480 î.Hr.). 

În anul 776 î.Hr. a fost consemnat în Olimpia numele câștigătorului primei curse pe 
stadion, bucătarul Koroibos din Elis, și se presupune că acest an marchează începutul Jocur-
ilor Olimpice, deși data reală a primelor jocuri este necunoscută. 
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Tradiția spune că începând cu anul 720 î.Hr. atleții concurau dezbrăcați. 
Ultima ediție a jocurilor a avut loc în anul 392, fiind interzise doi ani mai târziu printr

-un edict al împăratului roman Teodosiu I, din prejudecată religioasă (acesta era creștin, iar 
membrilor acestui cult le repugnau toate tradițiile legate de religiile păgâne), el ordonând 
distrugerea clădirilor Olimpiei. Până la acest moment final, timp de 12 secole Jocurile 
Olimpice s-au desfășurat neîntrerupt o dată la patru ani; au avut loc 293 de ediții. În an-
ul 426, Teodosiu al II-lea a ordonat distrugerea edificiilor din Olimpia. 

 
Jocurile Olimpice moderne 
 

 După 1.500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, au fost reluate Jocurile 
Olimpice.     Reconstruirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre de 
Coubertin. Un rol important în reînvierea Jocurilor Olimpice l-a jucat și Evanghelie Zappa.                                              
 Numărul sportivilor participanți la Jocurile Olimpice a crescut de la 241 (din 14 țări) 
la Olimpiada din 1896 la 11.100 (din 202 țări) la Jocurile Olimpice de la Atena. Numărul 
participanților la Jocurile de iarnă este mult mai mic; la Olimpiada de iarnă din 2006, 
numărul sportivilor a fost de 2.633 din 80 de țări 

Simbolurile Jocurilor Olimpice moderne 
 Mișcarea olimpică folosește mai multe simboluri, multe dintre ele reprezentând ideile 
și idealurile lui Coubertin.  
 Inelele olimpice reprezinta, probabil, cel mai cunoscut simbol. Aceste cinci inele 
înlănțuite simbolizează unitatea celor cinci continente (cele două Americi sunt considerate 
un singur continent). Ele apar în cinci culori pe steagul olimpic de culoare albă. Aceste culo-
ri: alb (fondul drapelului), roșu, albastru, verde, galben și negru au fost alese astfel încât fiec-
are națiune să aibă cel puțin una din ele reprezentată pe steagul național.  

Drapelul olimpic a fost adoptat în 1914 dar primele Jocuri la care a fluturat au 
fost Jocurile de la Antwerp din 1920. 

Deviza olimpică oficială este „Citius, Altius, Fortius” (Mai repede, mai sus, mai put-
ernic). 

Juramantul  olimpic reprezinta idealurile de fair-play ale sportivilor 
„Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi ci să participi, așa 

cum în viață nu contează triumful ci lupta. Esențial nu e să cucerești ci să lupți bine. ” 
 Flacăra olimpică este aprinsă la Olympia, Grecia și purtată până în orașul gazdă de 
atleți; joacă un rol important la ceremonia de deschidere și arde pe tot parcursul olimpiadei. 
Torța olimpică a fost introdusă la Olimpiada din 1936 de la Berlin.                                                                                  
 Mascota olimpică, un animal sau o figură umană reprezintă moștenirea culturală a 
țării gazdă și a fost introdusă la Jocurile din 1968 din Mexico. A început să joace un rol im-
portant de la JO din 1980 de la Moscova cu debutul ursulețului Misha.                                           
 Franceza și engleza sunt cele două limbi oficiale ale mișcării olimpice.”  
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       MANASTIREA VORONEȚ 
 

 

 “Mănăstirea Voroneț, supranumită 

„Capela Sixtină a Estului”, este un complex 

monahal medieval construit în satul Voroneț, 

astăzi cartier al orașului Gura Humorului. 

Mănăstirea se află la 36 km de municipi-

ul Suceava și la numai 4 km de centrul 

orașului Gura Humorului. Ea constituie una din-

tre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel 

Mare (1457-1504). Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai 3 luni și 3 săptămâni, ceea ce consti-

tuie un record pentru acea vreme.                                                                         De mici proporții, 

cu plan trilobat, având turla cu boltă moldovenească pe naos, biserica face parte dintre puținele monu-

mente de arhitectură religioasă din nordul Moldovei care-și păstrează în mare măsură forma inițială. 

Mănăstirea Voroneț a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015.                             

 În anul 1993, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a 

inclus Biserica „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii Voroneț, împreună cu alte șapte biserici din nordul 

Moldovei (Arbore, Pătrăuți, Moldovița, Probota, „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Sucevița și Humor), 

pe lista patrimoniului cultural mondial, în grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.                                                               

 Din punct de vedere geografic, mănăstirea este situată la sud de orașul Gura Humorului 

din județul Suceava, pe valea râului Voroneț 

Pictura Manastirii Voronet 

 

 Pictura interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ștefan cel Mare, anul 

1496. În scenele din altar și din naos artistul a urmărit să redea îndeosebi sensul teologal al imaginilor, 

realizând un ansamblu solemn, dar cu vădit caracter de monumentalitate. Printre aceste picturi de inte-

rior atrag atenția mai ales: Cina cea de Taină, Împărtășirea Apostolilor, Spălarea picioarelor (in al-

tar), Ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare (în naos).                                                                  

 Pictura exterioară a Voronețului, datând din timpul domniei lui Petru Rareș, este realizată la 

un înalt nivel artistic, fiind socotită drept cel mai reușit ansamblu al artei feudale moldovenești. Fig-

urile biblice din aceste fresce exterioare sunt apropiate de viață, însuflețite, firești. Frescele se disting 

prin coloritul lor viu, apropiat de cel al naturii înconjurătoare și în care predomină verdele și albastrul, 

prin compoziția larg desfășurată a diferitelor scene. “ 
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