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Izvorul nopţii 
 

Frumoaso, 

ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 

când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare, 

că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 

din care tainic curge noaptea peste văi 

şi peste munţi şi peste şesuri, 

acoperind pământul 

c-o mare de-ntuneric. 

Aşa-s de negri ochii tăi 

lumina mea.  
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9 MAI 

ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A  ROMÂNIEI 

ZIUA EUROPEI 

ZIUA VICTORIEI - SFÂRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

ZIUA POETULUI LUCIAN BLAGA  

ZIUA LICEULUI TEORETIC LUCIAN BLAGA 

Pe 9 MAI toţi românii sărbătoresc Ziua Independenţei de Stat, Ziua Europei dar şi Ziua 

Victoriei - ce marchează sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Pentru profesorii şi elevii 

Liceului Teoretic “Lucian Blaga” ziua de 9 MAI are o semnificaţie aparte pentru că este şi ziua 

de naştere a patronului spiritual al liceului, poetul şi filozoful LUCIAN BLAGA. 

 

INDEPENDENŢA DE STAT A ROMÂNIEI 

 Pe 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat independența României. 

 ”În starea de răsbel, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem o 

națiune de sine stătătoare… Așadar, domnilor deputați, nu am cea mai mică îndoială și frică 

de a declara în fața Re-

prezentanței Naționale că noi 

suntem o națiune liberă și in-

dependentă”, spunea  

Mihail Kogălniceanu  în dis-

cursul său din 9 Mai 1877 

 Proclamarea independenţei a fost primită cu entuziasm de populație. În după-amiaza 

zilei de 9 mai a avut loc în București o manifestație spontană la care au participat 1000 de stu-

denți care au venit cu drapele și cu torțe, cântând ”Deșteaptă-te române”. Pe măsură ce s-a 

răspândit vestea, seara au avut loc manifestații și la Iași, Craiova, Buzău și în alte orașe. Chiar 

în ziua de 9 mai 1877, ca o expresie a suveranității statului român, Parlamentul a votat înfi-

ințarea ordinului naţional ”Steaua României” cu 5 clase, care era acordat tururor cetățenilor 

care se distingeau pe timp de pace sau război.  
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 A doua zi, 10 mai, actul a căpătat putere de lege prin 

semnarea lui de către principele Carol I. Guvernul român a 

hotărât încetarea plății tributului de 914.000 lei, suma fiind 

direcționată către bugetul apărării. Dacă puterile europene au 

primit cu rezervă Proclamația de Independență (Franța) sau 

chiar ostilitate (Imperiul Otoman și Regatul Unit), opinia pub-

lică internațională a fost favorabilă luptei poporului român. 

ZIUA EUROPEI, cunoscută și sub numele de „Ziua Schuman” 

 

 La 9 mai 1950, la cinci ani după încheierea celui  

de-al Doilea Război Mondial, ministrul francez de externe, 

Robert Schuman, în cadrul unui discurs ţinut la Paris, 

propunea plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub contro-

lul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel 

producţia de armament şi posibilitatea ca un viitor conflict 

militar să poată fi evitat, potrivit europa.eu. 

Un fragment din textul propunerii prezentate de ministrul 

francez al afacerilor externe Robert Schuman, care a stat la 

baza creării Uniunii Europene din ziua de astăzi este 

următorul: 

 „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face 

eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o 

ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o 

Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice…. Nu 

am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie” 

 Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. 

Dând curs apelului lui Robert Schuman, statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi 

Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea 

Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi 

Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau 

Comunitatea Economică Europeană (CEE), cunoscută şi ca Piaţa Comună, şi Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). Atât Tratatul de la Roma, cât şi 

Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 

Pe parcurs, procesul de integrare economică a fost acompaniat de procesul de integrare 

politică a statelor membre. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_ro
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Ulterior, acestui complex proiect de construcţie europeană i s-a alăturat Irlanda, Marea 

Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi 

Finlanda (1995), în 2004, noi zece state: Cehia, 

Ciprul, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, 

Slovenia, Polonia şi Ungaria, în 2007, Bulgaria şi 

România şi în 2013, Croaţia. 

Decizia serbării Zilei Europei în fiecare an, la 

9 mai, a fost luată de Consiliul European de la 

Milano, din 1985.  

ZIUA VICTORIEI – sfârşitul celui de-al doilea război mondial 

 

9 mai 1945 este ziua în care Aliaţii din cel de-al doilea război mondial au obținut 

victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din 

istoria continentului european.  

 Ora încetării luptelor a fost ora 23:01 ora 

Berlinului în seara zilei de 8 mai 1945, care la Moscova 

era ora 1:01 în dimineața zilei de 9 mai. În acest context, 

Ziua Victoriei este sărbătorită la 9 mai de cele mai multe 

ţări din estul Europei, printre care şi România, dar şi de 

statele care au aparţinut fostei URSS sau fostei Iugoslavii, 

în timp ce în Marea Britanie, Franţa, Slovacia, Cehia, 

Norvegia, Ţările Baltice şi în unele regiuni din Germania, 

Ziua Victoriei este sărbătorită în ziua de 8 mai.  

 În urma semnării actului de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste s-a încheiat, 

în Europa, cel mai mare conflict din istorie, în care şi-au pierdut viaţa peste 60 de milioane de 

oameni, militari şi civili. Pentru prima dată, pierderile civile sunt mai mari decât cele militare. 

Urmările războiului, inclusiv schimbările geopolitice, culturale şi economice, au fost fără 

precedent. Cel de-Al Doilea Război Mondial a luat sfârşit odată cu capitularea Japoniei, în 

urma bombardamentelor nucleare asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki (6 şi 9 august), 

armistiţiul fiind semnat la 2 septembrie 1945, pe puntea cuirasatului Missouri. 
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Ziua Poetului Lucian Blaga  
 Lucian Blaga ( 9 mai 1895 - 6 mai 1961) a fost un 

filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor 

universitar, academician și diplomat roman.  

 S-a născut la Lancrăm, lângă Sebeș. Localitatea natală 

se afla atunci în comitatul Sibiu. Lucian Blaga a fost al nouălea 

copil al unei familii de preoți, fiul lui Isidor Blaga și al Anei 

(n. Moga).  

A debutat în ziarele arădene Tribuna, cu poezia Pe 

țărm (1910), și în Românul, cu  studiul Reflecții asupra 

intuiției lui Bergson (1914).Primele clase le-a urmat la Sebeș, 

la școala primară germană (1902-1906), după care a urmat 

Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1906–1914), unde era profesor ruda sa, Iosif Blaga, autorul 

primului tratat românesc de teoria dramei.    A urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și 

Oradea în perioada 1914–1916, pe care le-a finalizat cu licență în 1917. A studiat filosofia și 

biologia la Universitatea din Viena între anii 1916 și 1920, obținând titlul de doctor în filosofie. 

Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, cea care îi va deveni soție. A revenit în țară în ajunul 

Marii Uniri. În anul 1916, în timpul verii, Blaga vizitează Viena, unde descoperă Expresionismul.   

 

 Publică la Sibiu, în 1919, placheta de versuri Poemele luminii reeditată 

în același an la Cartea Românească, în București), precum și culegerea de 

aforisme Pietre pentru templul meu. 

 Prima sa dramă, Zamolxe, îi apare în ziarul Voința (1920), iar în volum 

în 1921, la Cluj, la Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”. Academia 

Română îi decernează Premiul Adamachi pentru debut 

(1921). Universitatea din Cluj îi premiază 

piesa Zamolxe (1922).  I se tipăresc primele traduceri de poezie în limba germană 

în revista cernauțeană Die Brucke (1922) (Podul). În 1924-1925, locuiește 

în Lugoj.     A fost redactor la ziarele Voința și Patria, membru in comitetul de 

direcție al revistei Cultura, colaborator permanent la 

publicațiile Gândirea, Adevărul literar și artistic și Cuvântul. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/9_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1895
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Brediceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Expresionism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2ndirea_(revist%C4%83)


 

7 

 Din 1948, fiind îndepărtat de la catedră, a lucrat în cadrul filialei din 

Cluj a Academiei Române ca bibliograf. Devine cercetător la Institutul de 

Istorie și Filosofie (1949–1951), apoi bibliotecar-șef (1951–1954) și director-

adjunct (1954–1959) la filiala clujeană a Bibliotecii Academiei. Nu îi mai sunt 

publicate volumele și preferă să se ocupe de traduceri. În această perioadă a 

finalizat traducerea piesei Faust de Goethe, iar în 1958 apare primul volum 

din Opere de G.E. Lessing în traducerea lui Lucian Blaga. A tradus poeți 

germani clasici și moderni. Poeziile scrise acum vor fi publicate postum. Tot în această 

perioadă scrie romanul cu tentă autobiografică Luntrea lui Caron, publicat de asemenea 

postum.  

 

 

 In onoarea patronului spiritual al 

liceului nostru, în data de 26.05.2018, în 

Centru de Documentare şi Informare a avut 

loc lansarea de carte a doamnei profesoare 

Niculina Constantinescu. 

 

 

 Cele două cărţi lansate au fost  

COAJA SAU MIEZ  şi  DIAGILFE. 

 

 

 

 

 Elevii au participat cu interes şi şi-

au exprimat opiniile legate de cele două 

cărţi lansate. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/G.E._Lessing
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 În această zonă, până în 1944 nu au existat şcoli care să fi avut un local propriu, astfel 

încât elevii erau nevoiţi să urmeze cursurile în diferite case de locuit sau chiar în barăci. Între 

anii 1940-1945 a funcţionat aici Şcoala mixtă nr. 8, “Principele Nicolae” care ulterior – anul 

şcolar 1945-1946 - se va divide în Şcoala Elementară de băieţi  “Tudor Vladimirescu” devenită 

în 1954, Şcoala nr. 65 şi Şcoala Elementară de fete “6 Martie” devenită mai apoi Şcoala Nr. 64. 

 Creşterea populaţiei şcolare a determinat necesitatea extinderii astfel încât au început în 

anul şcolar 1954-1955 lucrări vizând mărirea locaţiei prin construirea de noi săli de clasă.  

 Prin urmare, până în anul şcolar 1957-1958, au funcţionat aici 2 şcoli de cultură 

generală: Şcoala generală nr. 64 (având 8 clase dintre care 2 mixte) şi Şcoala mixtă nr. 65 (cu 7 

clase), şcoli care s-au comasat sub denumirea de Şcoala medie nr. 29 “Alexandru Sahia”. 

Liceul nostru este poziţionat în cartierul 

Pantelimon,  unul dintre cele mai vechi 

cartiere ale capitalei - cartier al cărui nume 

este  de origine greacă însemnând  “Cel 

Milostiv”. Liceul Teoretic ”Lucian Blaga“ 

constituie o vie mărturie a vorbei din popor 

care spune că “omul sfinţeşte locul”. 

Fuzionarea celor două şcoli într-una singură, se va face cu un 

efort consistent şi voluntar depus de cadrele didactice, elevii şi părinţii 

acestora care împreună au muncit pentru lărgirea spaţiului şcolar deja 

menţionat, prin defrişarea, curăţarea şi amenajarea unui teren cu o 

suprafaţă de aproximativ 3 ha - ce se prezenta ca un maidan cu gropi, 

greu de închipuit ca suprafaţă destinată construcţiilor de imobile.  

Dacă astăzi numele marelui poet Lucian Blaga, călăuzeşte paşii şi 

gândurile miilor de copii către cunoaştere, către sferele ştiinţei, ale 

informaţiei atât de necesare evoluţiei, prin dăruirea şi efortul susţinut al 

cadrelor didactice dar şi al personalului auxiliar din Liceul Teoretic cu 

acelaşi nume, atunci, în plină “epocă de aur” Alexandru Sahia a fost cel 

În anul şcolar 1969-1970 Liceul nr. 29, „Alexandru Sahia”, se mută către într-o nouă 

locaţie, actualmente corpul B al Liceului  Teoretic “Lucian Blaga”, urmând ca, în anul 1974, 

liceului să-i fie anexate încă două clădiri (actuala clădire principală şi centrul de ateliere). 

Ultimele două corpuri vor fi adăugate între anii 1976-1977 (actualul corp C, de informatica, şi 

sala de sport).  

61 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic  „Lucian Blaga”  
 

Director,  Mihael Mihalcea 
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În anul şcolar 1977-1978 se separă corpul 

B, de corpul principal A. Corpul B deveni Şcoala 

Generală nr. 53. Tot în acest an şcolar, liceul îşi 

schimbă profilul devenind liceu industrial, fiind 

patronat de intreprinderea I.M.U.A.B. 

(„Întreprinderea de Mașini Unelte și Agregate 

București”) si I.C.S.I.T.M.U.A. („Institutul de 

Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică 

pentru Maşini şi Utilaje Agricole”).  

Din acest an şcolar şi până în anul şcolar 1990-1991 liceul, va purta denumirea de 

Grupul Şcolar Industrial „Alexandru Sahia”. 

O pagină importantă din istoria poporului român o constituie revoluţia din 1989 ale 

cărei răbufniri s-au simţit mai întâi în Timişoara, Braşov, extinzându-se treptat în toată ţara şi 

culminând în cele din urmă cu capitala, revoluţie care a adus cu sine schimbarea regimului 

comunist- dictatorial într-un regim democratic. Schimbările în plan politic şi istoric declanşează 

în lanţ o suită de  reorganizări pe toate planurile vieţii sociale, culturale, economice, industriale  

 Aşadar, odată cu începerea anului şcolar 1990-1991, au fost iniţiate de către 

reprezentanţii Grupului Şcolar Industrial “Alexandru Sahia”  şi cadrele didactice ale liceului, 

demersurile la Ministerul Învăţământului vizând schimbarea   titulaturii acestuia şi revenirea la 

statutul de liceu teoretic- aşa cum a fost până în anul şcolar 1977-1978. Preluând numele 

ilustrului poet şi filozof Lucian Blaga, grupul şcolar va deveni liceu teoretic şi aşa va rămâne 

până în zilele noastre, deci Liceul Teoretic “Lucian Blaga”. 

           Întregul colectiv de cadre didactice  au consimţit să-

şi conjuge eforturile pentru a realiza cu succes 

transformările structurale ce se impuneau şi pentru a ridica 

nivelul calitativ al instituţiei  şi implicit pentru a creşte 

prestigiul acesteia în scopul cinstirii onorabile a memoriei 

noului patron spiritual – Lucian Blaga. 

           În anul şcolar 1999-2000, după 23 de ani de la 

despărţire, Şcoala Generală nr. 53 se comasează cu Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga” obţinându-se actuala structură a 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga". Începând din acest an 

şcolar şi până în prezent instituţia noastră şcolarizează 

elevi în ciclurile: primar, gimanzial şi liceal. 
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        „De la viaţă să nu aştepţi nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul. 

Numai aşa vei fi scutit de deziluzii şi te poţi bucura de tine, de lupta, de 

independenţa şi de puterea ta creatoare.” afirma  Lucian Blaga in volumul de 

aforisme  Pietre pentru templul meu. 

                                                                                                                          Autor: Prof. Iuliana Oprea               

 

 

 Prin calitatea de dascăli şi mentori spirituali, membrii catedrei de Limba si Literatura 

Română, a Liceului Teoretic, care poarta numele marelui poet-filozof, Lucian Blaga, moştenind 

parcă ceva din simbolica „aplecare” a poetului peste întrebările fundamentale ale acestei lumi, s-au 

străduit să imprime elevilor dragostea şi motivaţia pentru lectură- poezie, proză, teatru, publicistică- 

implicându-i în activităţi de documentare, creaţie literară şi plastică, vizionare de filme şi piese de 

teatru, lansare de carte, vizitarea unor case memoriale, muzee. 

 Astfel în perioada Februarie –Mai, elevii şcolii (ciclul gimnazial şi cel liceal ) au participat cu 

lucrări la FESTIVALUL NAŢIONAL al CĂRŢII PENTRU COPII- BUCURIA LECTURII 2018, 

EDITIA a XIV-a în cadrul SECŢIUNII LECTURĂ şi CREAŢIE, unde elevii, coordonaţi de 

prof.Voicu Ionela, Gal Mariana şi Oprea Iuliana au conceput SCRISORI adresate unor personaje 

literare sau autori favoriţi printre care s-au numărat: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale şi 

bineînţeles, Lucian Blaga. Elevii coordonaţi de prof. Balanoiu Roxana au „construit” un întreg panou 

cu lucrări în care creativitatea în materie de eseu literar demonstrează preocuparea pentru citit, scris 

şi competiţie. 

 In primul semestru al acestui an şcolar am avut bucuria, alături de elevii de la aXI-a şi a XII-

a, de a-i fi alături doamnei profesoare Nina Constantinescu, la lansarea celui de-al doilea volum 

COAJĂ SAU MIEZ, în cadrul GAUDEAMUS, la ROMEXPO. 

 Permanenta preocupare pentru formarea academică şi informarea culturală a membrilor 

catedrei, în legatură cu personalităţile vieţii culturale româneşti, s-a observat prin participarea, ca 

reprezentant al liceului, a dl.prof. Bacheru Marius-Gabriel, la decernarea titlului HONORIS CAUSA 

d-lui acad. Eugen Simion, în data de 7 dec.2017, la Univ.Titu Maiorescu. 

 Interesul copiilor de la Blaga, pentru lectură, s-a concretizat în participarea masivă la 

Olimpiada LECTURĂ ca ABILITATE de VIAŢĂ, în primul semestru al acestui an şcolar, 

(decembrie) activitate coordonată de prof. Stan Laura-Elena şi Ghiţescu Alina care a susţinut de 

asemenea şi Clubul de lectură elevilor de clasa a VIII-a. 

 De asemenea sensibilitatea în faţa frumosului artistic şi a vieţii prezentată ca spectacol a fost 

evident prin participarea claselor gimnaziale a V-a si a VII-a la vizionarea spectacolelor de teatru de 

la TEATRUL ELISABETA, noiembrie 2017, activitate coord.de prof.Oprea Iuliana şi Stan Laura-

Elena.  

 Membrii catedrei de Limba și Literatura Română urează tuturor elevilor să-şi păstreze 

tinereţea spiritului şi mulţumeşte conducerii pentru toată susţinerea. 
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Există discipline de învatământ grele si altele 

ușoare? 

Autor: prof. Vasile  Radu 
 

De multe ori am auzit în cancelarie şi chiar în Consiliul profesoral, cadre didactice care 

afirmau cu tărie că matematica, fizica, chimia, geografia şi altele, sunt grele şi nu se compară cu 

educaţia fizică, educaţia muzicală, educatia plastică şi altele care sunt evident mai uşoare pentru 

elevi. În rândul elevilor părerea este des întâlnită fiind întărită de unii profesori și la fel în 

rândul părinților.  

După mai mult de 40 de ani de carieră în învățământ ca profesor de fizică dar şi ca 

director și inspector școlar sunt convins de faptul că este o eroare să facem astfel de afirmații.  

Câteva argumente în acest sens ar fi urmatoarele: 

 calitatea profesorului și modul în care iși desfășoară activitatea la clasă, face o 

disciplină grea sau uşoară; 

 unii profesori chiar se străduiesc să facă în aşa fel încăt elevii să fie convinși că 

disciplina lor este grea, sunt mândri de asta şi procedează astfel ca să-și întărească părerea:  

- la predare scriu la tablă vorbind repede sau încet, sau şi una şi alta, mai rău unii nu explică 

și nu vorbesc nimic; 

- folosesc formulări ambiguie și nu dau importanță întrebărilor elevilor sau și mai rău îi 

timorează pe elevi, jignindu-i; 

- predau multe lecții la rând fără a face evaluare şi apoi anunță un test de evaluare; 

- subiectele sunt astfel formulate încăt elevii să nu înțeleagă mare lucru; 

- nu discută la clasă lucrările scrise; 

- nu spun notele puse elevilor, acestea fiind un secret, iar unii pun notele în cancelarie; 

- foarte rar notele puse elevilor depașesc  nota 6, majoritatea fiind sub nota 5; 

- majoritatea elevilor cu un nivel mediu de pregatire ajung în situația de corigență dar la 

sfârșit de semestru sau an școlar sunt promovați la limită. 

- recomandă elevilor să facă meditații, în unele cazuri chiar cu ei. 

Au existat și există profesori de înaltă ținută morală la discipline considerate grele care 

au obținut rezultate bune și foarte bune în promovarea elevilor la clasă și la examenele 

naționale. Aceștia sunt profesorii cu adevărat valoroși. Ei nu au considerat că disciplinele lor 

sunt grele și nici elevii lor.  

Elevii și părinții acestora sunt cei mai obiectivi în caracterizarea și aprecierea 

profesorilor majoritatea sunt de părerea mea.  

Prin cele căteva gânduri expuse nu am dorit decât să ofer unele momente de reflexie 

colegilor din învățămînt și nu să jignesc pe cineva. 

Un profesor adevărat se găndește tot timpul cum să rezolve problemele dificile care 

apar la clasă, ce metode să aplice pentru a ameliora situația existentă sau pentru a elimina unele 

comportamente deviante ale elevilor problemă.  
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Suntem ceea ce mâncăm şi ceea ce învăţăm 

 
Autor: prof. Valeria Andrei 

 
Alimentaţia echilbrată este una dintre cele mai bune investiţii pe care le puteţi face pentru a 

vă asigura starea de sănătate pe termen lung. O alimentaţie corectă ajută atât la menţinerea 

sănătăţii, cât şi la menţinerea unei activităţi fizice şi mentale corespunzătoare. Adoptarea unui stil 

de viaţă sănătos contribuie la obţinerea şi menţinerea stării de sănătate a organismului şi poate 

reduce riscul producerii bolilor de nutriţie. 

  Nu există nici o formulă magică pentru o stare de sănătate optimă, dar există elemente 

cheie importante pentru aceasta, printre care se numără mişcarea fizică regulată, odihna şi 

alimentaţia corectă. Primul lucru pe care trebuie să-l inţelegem în legătură cu principiul 

alimentaţiei echilibrate este acela că, în afară de binecunoscuţii macro şi micronutrienţi esenţiali, 

fiecare aliment conţine o serie de fitonutrienţi diferiţi (substanţe chimice sau compuşi din plante, 

în care afară de vitamine şi minerale). De aceea este foarte important să consumăm o gamă variată 

de alimente, în special fructe şi legume. 

După 35 de ani la catedră (din care 29 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”) constat că 

disciplina pe care o predau nu este una din preferatele elevilor. Am încercat şi încerc din toate 

puterile să o fac cât mai acceptabilă. Această disciplină necesită timp pentru lucru constant. Dacă 

acum 15 ani lucram cu elevii mei din câteva culegeri de probleme făcând probleme cât mai diverse 

şi cu grad de dificultate diferit. Astăzi cu greu reuşim să lucrăm problemele din manual. Acum 20 

de ani nu aveam discipline opţionale. Acum propunem pentru fiecare nivel şcolar o altă disciplină 

şcolară. Ceea ce a-ţi citit în primele 2 paragrafe este argumentul pe care il prezentăm elevilor 

pentru studiul opţionaluilui „Chimia în alimentaţie” la clasele 

aXI-a. 

Dacă studiul chimiei merge mai greu ca în ani trecuţi, studiul disciplinelor opţionale este 

mai apreciat. Tot ce este legat de partea practică este mai accesibil şi mai plăcut elevilor. 

Cred că pe viitor CHIMIA aplicată va avea mai mult succes. Elevii lucrează cu mai multă plăcere 

la proiectele educaţionale. Viitorul il are experimentul virtual. Manualul clasic şi culegerea de 

probleme vor disparea. Sper ca viitoarele promoţii să îndrăgească mai mult şcoala, disciplina 

chimie şi cadrele didactice. Aşa cum suntem ceea ce mâncăm suntem şi ceea ce învaţam. Nu vom 

uita niciodată ceea ce am învaţat ne-a plăcut şi ne este drag să folosim. 

Mult succes tuturor care apreciază şcoala şi educaţia. 
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CHIMIA în viaţa elevilor de la Liceul Teoretic 
“LUCIAN BLAGA” 

 
Autor: prof. Valeria Andrei 

  

 Studiul chimiei în şcoală presupune nu numai însuşirea unor noţiuni teoretice funda-

mentale, de rezolvarea de exerciţii şi probleme ci şi efctuarea unor activităţi experimentale, cu 

scopul dezvoltării spiritului de observaţie, formării unor deprinderi de lucru în laborator, trezi-

rea interesului pentru interpretarea unor constatări precum şi efectuarea de cercetări. Chimia 

trezeşte în viaţa eleviilor noştrii viaţă, trăirii, expunerii, uitare dar şi dorniţă de a fi mai bun. 

 Acest lucru se poate vedea din participarea lor în proiectele educaţionale desfăşurate în 

liceul nostru: 

 “Chimia în viaţa noastră”este un proiect ce se desfăşoară în liceu de 6 ani de zile. În 

fiecare an atrage elevi pentru a descoperii noile taine ale chimiei expuse în referate , planşe, 

machete, prezentări PowerPoint. În anul acesta au participat  113 elevi, 28 cadre didactice din 5 

unităţi şcolare. 

 “Ziua mondială a apei” un alt proiect 

desfăşurat de 10 ani, în fiecare an amintim ce 

înseamnă apa pentru noi. Şi anul acesta am 

avut o participare bună. 120 elevi, 16 cadre di-

dactice, 5 unităţi şcolare. Anul acesta am reluat 

concursul dedicat APEI cu întrebări , curi-

ozităţi, informaţi şi picturi deosebite. 

 “Chimia şi sărbătorile”  un proiect 

nou în primul an de existenţă. Acest proiect a 

fost un adevarat miracol în dorinţa elevilor 

noştri în aş pune în evidenţă creativitatea. Au 

creat, au expus şi dorit a fi mai buni. Au partic-

ipat 86 elevi, 10 profesori din 4 unităţi şcolare. 

 Chimia şi opera lui Lucian Blaga” .Acest proiect este dedicat patronului spiritual al 

şcolii noastre. Se desfăşoară de 2 ani şi participă la el elevii care doresc să arate legătura lor cu 

şcoala în care îşi desfăşoara cunoştinţele. 



 

14 

  

 “Chimia în slujba frumuseţii” . 

Toţi dorim să fim frumoşi, să folosim pro-

duse de bună calitate. Pentru aceasta 

trebuie să cunoaştem produsele pe care le 

folosim. Componenţa produselor înseamnă 

chimie iar elevii noştrii, ştiu să le de-

scopere, să le prezinte cu efectul lor bun 

sau rău. Au fost przentate în referate , 

planşe, machete, prezentări PowerPoint. În 

anul acesta au participat  40 elevi, 6 cadre 

didactice din 5 unităţi şcolare. 

 “Chimia verde – chimia durabi-

la” este un proiect ce se desfăşoară la Slati-

na şi de 3 ani elevi noştri participă cu drag şi rezultate bune. 

 Toate aceste proiecte nu ar fi putut să se desfăşoare fără ajutorul nemijlocit al oamenilor 

care le-au stat aproape cadrele didactice ale catedrei de chimie: Ghiţă Alina, Şerban Georgiana, 

Mihăilescu Irina, Andrei Valeria. 

 
  Mult succes în tot ce veţi dori să faceţi dragi elevi.  
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GÂNDURI  LA  CEAS  ANIVERSAR  
 

Autor: prof. Elena Stoica 

 

 Predau  matematica  în  acest  liceu  de  peste   trei  decenii. Întotdeauna  mi-am  amintit  

cu  adâncă  emoţie  si  profund  respect  de  crezul  artistic  al  marelui  poet  şi  filozof  Lucian  

Blaga,  cel  care  vegheazǎ  intrarea  în  aceastǎ  instituţie  de învǎţǎmânt. 

 Şi  eu  m-am  strǎduit  în  toţi  anii  mei  de  activitate  didacticǎ  „ sǎ  nu  strivesc  coro-

la  de  minuni ” , sǎ  ocrotesc  şi  sǎ  sporesc „ mirabila sǎmânţǎ ”  umanǎ  ce  mi-a fost  în-

credinţatǎ  spre  educaţie  şi  instruire. Am  sperat  şi  am  fǎcut  tot  posibilul  sǎ  devinǎ  demnǎ  

de  a  f i  aşezatǎ  în   „ mândra  grǎdinǎ ” a  şcolii  româneşti. 

 Am  predate  zeci  şi  zeci  de  lecţii, am  participat  la  nenumǎrate examene  şi  concur-

suri , am  obţinut  premii,  am  corectat  sute  de  lucrǎri,  am  organizat  diverse  evenimente  

extraşcolare. 

 Am  modelat  cu  dragoste  şi  pasiune  gândirea  şi  sufletul  elevilor  mei, i-am  în-

drumat  cu  infinitǎ  rǎbdare  sǎ  descopere  tainele  matematicii, sǎ  cǎlǎtoreascǎ   în  lumea  ei  

fascinantǎ, dar atât de  aridǎ uneori. Am  trǎit  moment  frumoase  dar  şi  dificile, adeseori, 

alǎturi  de  elevii  mei, de  pǎrinţii  lor, de  cadrele  didactice  ale  liceului – colegii  mei. 

 Acum, în  zi  de  luminoasǎ  sǎrbǎtoare, în  zi  seninǎ  de  florar, cu  toţi  sǎ  ne  dorim  

sǎ  urcǎm  cât  mai  sus, alǎturi de  elevii  noştri, pe  „nebǎnuitele  trepte ”  ale  cunoaşterii  şi  

sǎ  avem  realizǎri  minunate  şi  cât  mai  viabile. 
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Teoria  Pământului Plat 
 
Autor: prof. Gabriela Baiu  Există încă adepți ai 

teoriei Pământului plat și a 

poziționării acestuia în centrul 

Universului. Întrebat de cei de 

la Huffington Post despre 

acest subiect, astrofizicianul 

Neil deGrasse a comparat 

nivelul de logică și de 

înțelegere al oamenilor care 

cred acest lucru, cu cel al 

copiilor care cred că 

persoanele de le TV vorbesc 

cu ei și îi pot vedea.  
Astrofizicianul  

Neil DeGrasse Tyson  
despre adepții teoriei Pământului Plat 

 „Când ești un copil mic crezi că ești centrul propriului tău univers. Procesul de 

maturizare te învață să vezi lucrurile altfel, iar acest lucru nu este valabil doar când suntem 

oameni mari, ci și când creștem ca civilizație. Cu toate că Pământul părea plat pentru 

oamenii din trecut, care nu aveau cunoștințele și instrumentele tehnologice pentru a cerceta, 

astăzi avem mai multe dovezi care să arate că planeta noastră este rotundă, inclusiv 

fotografiile programului Apollo. Nu mă deranjează faptul că unii oameni nu cunosc sau nu 

vor să cunoască anumite lucruri. Dar dacă tu nu știi, însă vrei să îi influențezi și pe alții cu 

teoria ta, este periculos. Eu cred că principalul vinovat este sistemul de învățământ. Cum poți 

să dai o diplomă de absolvire unu tânăr care nu poate face diferența dintre ceea ce este și nu 

este adevărat despre lumea în care trăiește?”, a spus Tyson.  
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Roller coaster-ul schimbărilor  

 
 

Elev: Căldare Andreea Viviana  
 Clasa: a IX-a B    

         
 
 Așa cum reiese și din titlu, viața este un carusel al schimbărilor, cu direcții nenumărate, 

iar tu, cel din carusel, trebuie să fii atent spre ce va duce schimbarea, spre rău sau spre bine. 

Începem să învățăm acest lucru în perioada adolescenței, deoarece luăm mai multe decizii pe 

cont propriu. Adolescența este o perioadă importantă, cu mici sau mari schimbări aproape zil-

nic, mai ales în liceu, ca boboc. Viața de licean sau boboc e, poate, printre cele mai palpitante 

perioade ale vieții. Spun asta pentru că în perioada liceului ai parte de milioane de lecții, fie ele 

scrise la orele tale preferate, pentru că la cele pe care le urăști sunt sigură că scrii în silă sau de-

loc, fie lecții de viață care te ajută în dezvoltarea caracterului tău. La începutul liceului, fiind 

boboci cu toții avem tendința de a ne face plăcuți de toți, de a fi prieteni cu toată lumea și poate 

că unii au încercat să fie ceea ce nu sunt doar pentru a fi plăcuți, dar pe parcurs îți dai seama că 

alte lucruri contează, că e o diferență între cunoștințe și prieteni, că mai bine ești tu însuți decât 

să fii altcineva, în felul acesta ești apreciat, iubit și lumea va fi prietenă cu tine pentru cine ești 

cu adevărat. Este cea mai importantă lecție, de aici pornește totul, pornește încrederea și stăpâ-

nirea de sine. Pe fond emoțional putem desprinde multe învățături sau morale atât din perioada 

liceului cât și din viața de zi cu zi.  

 Viața de boboc, cu sare și piper, cu nervi întinși la maxim, cu dezamăgiri, realizări, 

chiar și iubire, cum îmi place mie să spun, este cu de toate. O combinație între două lucruri puse 

în antiteză. Poate fi ca soarele și luna, ca dulcele și acrul; spun asta. pentru că într-o zi putem 

avea un amalgam de sentimente de fericire, bună dispoziție, dar acel amalgam de fericire, flutu-

rași și curcubee se poate transforma în supărare, nervozitate, iritare, poate, și tristețe sau me-

lancolie, toate aceste lucruri depind de cum vezi tu situațiile din acea zi sau cum vezi viața. 

Sunt sigură ca v-am plictisit cu chestiile astea, dar, v-am spus, în perioada adolescenței, cât și a 

liceului, o să dați peste toate, chiar și eu voi da de ele. Etapa aceasta este minunată, în ea desco-

perim prietenia adevărată, cine îți e alături pentru cine și cum ești tu, fără a aștepta să profite, 

descoperim primii fluturi în stomac, prima iubire, primul sărut și vom învăța ceva chiar și din 

greșeli. fie ele minore sau majore, asta ne face mai puternici, mai responsabili, mai siguri pe 

noi. 
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SĂPTĂMÂNA “ŞCOALA ALTFEL” ÎN IMAGINI 

 
 
 Săptămâna “Şcoala Altfel” a debutat cu un Omagiu adus patronului 

spiritual al liceului nostru, poetul şi filozoful Lucian Blaga. 

 

 Momentul de deschidere al 

evenimentului a fost marcat de domnul 

director al liceului, prof. Mihael Mihalcea. 

 

 

 Fie că sunt elevi în ciclul primar, 

gimnazial sau liceal cu toţii au 

pregătit momente artistice de poezie, 

muzica şi dans, pline de sensibilitate 

şi emoţie. 
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 Activităţile din Săptămâna “:Școala Altfel” au fost caracterizate de dorinţa de 

cunoaştere şi de descoperire. 

 

 

 Dacă pentru unii elevi activităţile au 

constat în dezbateri pe teme filozofice şi 

religioase.... 

Expoziţii cu lucrări ale elevilor în  laboratorul 

de fizică... 

 

Mese rotune... 

 
 

 

Prezentări de proiecte la chimie 
 

 

 

 

Activități în CDI 
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 Pentru alţii au însemnat “Ultimul 
clopoţel”!...cu emoţii, amintiri, dar şi 
speranţe  
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Dar iată ca a sosit şi ziua absolvirii! 

 
Ultimele retuşuri... 
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Ultimele amintiri!  
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Rămâi cu bine,“ BLAGA”! 
 

Drum bun,   
 Promotia 2018!  

  
Bun venit bobocii 2018!  
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CENTENARUL MARII UNIRI  

în Liceul Teoretic “Lucian Blaga” 

 

Personalități care au marcat Marea Unire de la 1918 

Iuliu Hossu – Episcopul Marii Uniri 

 

Autor:  Anghel Anca Zenaida 

 

 

 

 Cardinalul Iuliu Hossu (30 ianuarie 1885 -.28 mai 

1970), episcop al Episcopiei greco-catolice de Cluj-

Gherla, deținut politic, cardinal, senator de drept în 

Parlamentul României, membru de onoare (din 1945) al 

Academiei Române a fost unul dintre artizanii Marii 

Uniri de la 1 decembrie 1918. Mare patriot, s-a implicat 

activ în organizarea actului istoric de la 1 decembrie, 

mergând prin aşezările Ardealului pentru a-i strânge pe 

români şi pentru a pregăti Marea Adunare de la Alba 

Iulia. El a fost cel care a citit în faţa celor prezenţi, alături de alţi fruntaşi ai vremii, Rezoluţia 

Unirii şi a fost împuternicit, ca membru al delegaţiei  

https://ro.wikipedia.org/wiki/30_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1885
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_de_Cluj-Gherla
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_de_Cluj-Gherla
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cardinal
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
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 Au rămas memorabile cuvintele sale rostite pe Platoul Românilor (Câmpul lui Horea) 

din Alba Iulia în preambulul Rezoluţiei: 

 “Astăzi, prin hotărârea noastră 

se înfăptuieşte România Mare, una şi 

nedespărţită, rostind fericiţi toţi românii 

de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu 

Ţara Mamă, România! Vă amintiţi când 

prin sutele de spitale, în zilele de 

întuneric, vă vesteam că „va învinge 

dreptatea”, vă arătam că vine ceasul 

când toţi factorii nedreptăţii vor plânge 

lacrimi de sânge în ziua bucuriei 

noastre. A biruit dreptatea! Acesta-i 

ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii Lui. Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria 

unui neam întreg pentru suferinţele veacurilor, purtate de un neam cu credinţă în Dumnezeu şi 

cu nădejdea în dreptatea Lui. (...) 

 Cuvintele Domnului se împlinesc şi aici, întru împlinirea dreptăţii dumnezeieşti. Mulţi 

au dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ochii voştri 

sunt fericiţi că văd, şi urechile voastre fericite că aud! Văd ziua întregirii neamului şi aud buna 

vestire a dreptăţii lui Dumnezeu. Ascultaţi, români fericiţi, buna vestirea unirii noastre pe veci 

cu Ţara-Mamă, România.” 

 Iuliu Hossu s-a născut în comuna Milașul Mare, plasa Teaca, aflată pe atunci în 

comitatul Cluj. Tatăl, a fost Ioan Hossu, preot-paroh greco-catolic, iar mama, Victoria, născută 

Măriuțiu.     

A început studiile în satul natal, numit în vremea aceea Milașul Mare, apoi la gimnaziul luteran 

din Reghin. A urmat clasa a IV-a la Liceul romano-catolic din Târgu Mureș, iar clasele V-VIII, 

la Liceul confesional greco-catolic din Blaj. În 1904 și-a început studiile teologice, fiind trimis 

la Colegiul De Propaganda Fide din Roma. În 1906 a primit titlul de doctor în Filosofie, iar în 

1910 cel de doctor în Teologie. În ultimul an de studii, la 27 martie 1910, a fost hirotonit preot 

de episcopul Vasile Hossu al Gherlei.  

 Începând cu anul 1910 a activat la Episcopia greco-catolică de Lugoj, unde a ocupat, pe 

rând, funcțiile de protocolist, arhivar, bibliotecar, apoi vicar și secretar.  

În anul 1914, anul începutului Primului Război Mondial, episcopilor greco-catolici și greco-

orientali li s-a cerut de către autoritățile de atunci să-și exprime fidelitatea față de Austro-

Ungaria, cerând astfel românilor să nu cadă victime ale influenței panslaviste. 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mila%C8%99,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plasa_Teaca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mila%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lutheran
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obergymnasium_din_Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Urban_Pontifical_%E2%80%9EDe_Propaganda_Fide%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/1906
https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Hossu_de_Gherla
https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_de_Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_de_Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Panslavism
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 Iuliu Hossu a participat în luna august 1914 la colecta inițiată de Primăria Lugoj pentru 

ajutorarea familiilor soldaților mobilizați în Corpul VII-Timișoara al Armatei Austro-Ungare. 

 Frații lui Iuliu Hossu, avocatul Vasile Hossu și medicul Traian Hossu, au fost mobilizați 

ca ofițeri austro-ungari. Al treilea frate, inginerul Ioan Hossu, a fost mobilizat ca ofițer de căi 

ferate în stația Oradea. Acesta a pus ulterior la dispoziție locomotiva care a transportat delegația 

unirii de la Alba Iulia la București. Vărul lui Iuliu Hossu, căpitanul austro-ungar Iustin Hossu, a 

luptat și a murit ca un erou pe frontul rusesc. După aflarea veștii morții vărului său, Iuliu Hossu 

s-a înrolat voluntar, ca preot militar, în grad de sublocotenent, la Serviciul Spiritual al Corpului 

VII de Armată-Timișoara. 

 Iuliu Hossu a fost 

cel care a citit la 1 

decembrie 1918, din 

însărcinarea Marelui Sfat 

Național Român, 

mulțimilor adunate la 

Marea Adunare Naționale 

de la Alba Iulia, 

proclamația de unire a 

Transilvaniei cu Regatul 

României. Ulterior, acesta s-a îmbrățișat cu episcopul ortodox Miron Cristea (viitor patriarh al 

Bisericii Ortodoxe Române) 

 Episcopii Iuliu Hossu și Miron Cristea, alături de alți doi fruntași ardeleni, Alexandru 

Vaida-Voievod și Vasile Goldiș, au dus la București Declarația de Unire de la Alba Iulia.  

 În calitate de senator de drept în Parlamentul României Mari, episcopul Iuliu Hossu a 

apărat suveranitatea și integritatea țării, împotriva revizionismului vremii. Declarația a fost 

înmânată regelui Ferdinand I al Românilor.  

 În decembrie 1932, în cadrul unei adunări populare, la care au participat circa 30.000 de 

persoane, ținută în Piața Centrală 

a Clujului, s-a pronunțat 

împotriva revizuirii frontierelor 

de stat.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lugoj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Cristea
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 Între 1940-1944, ani în care Ardealul de Nord s-a aflat sub administrație maghiară, 

episcopul Iuliu Hossu a rămas la Cluj. Tot acolo s-a aflat și în perioada de început al regimului 

comunist (1945-1948) 

 La 27 octombrie 1948, Iuliu Hossu, împreună cu Episcopul romano-catolic Márton 

Áron, prezintă Ministerului Cultelor Statutul Bisericii Catolice din România, pentru toate 

riturile: latin, bizantin, armean şi rutean. Statutul este respins, iar la 28 octombrie 1948 Iuliu 

Hossu este ridicat şi arestat, la 30 de ani de la ziua în care a citit Rezoluţia Unirii la Alba Iulia. 

 După arestare, Iuliu Hossu este dus la Dragoslavele, la Palatul de vară al Patriarhiei, 

care era păzit şi împrejmuit cu sârmă ghimpată. Tot aici sunt aduşi şi ceilalţi episcopi greco-

catolici: Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie şi Ioan Suciu. 

Sub regimul communist s-a opus trecerii forțate a credincioșilor greco-catolici la Biserica 

Ortodoxă Română 

 Pentru rezistenţa sa împotriva regimului comunist şi pentru că a refuzat să renunţe la 

credinţa sa greco-catolică şi să treacă la ortodoxism, pentru Episcopul Iuliu Hossu ca şi pentru 

alţi fruntaşi şi simpli credincioşi ai bisericii greco-catolice începe prigoana comunistă.  

Între 24 septembrie şi 4 octombrie 1948, Episcopul Iuliu Hossu a fost izolat în reşedinţa sa. 

Oricine intra sau ieşea de la el era arestat.  

 În februarie 1949, sunt transferaţi cu toţii la Mănăstirea Căldăruşani, transformată şi ea 

în lagăr. În mai 1950, vor fi transferaţi la Penitenciarul Sighet şi supuşi unui regim de 

exterminare.  

În 1955, trei dintre episcopii supravieţuitori de la 

Sighet, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu şi Ioan Bălan, 

sunt transferaţi cu domiciliu obligatoriu la Curtea de 

Argeş.  

 Are loc întâlnirea în care Petru Groza îi oferă 

lui Iuliu Hossu scaunul de Mitropolit al Moldovei. 

Episcopul refuză din nou. În 1956, Iuliu Hosu este 

mutat la Mănăstirea de maici de la Ciorogârla, de 

lângă Bucureşti, de unde, după scurt timp, este 

readus la Mănăstirea Căldăruşani.  Va rămâne aici 

izolat până la sfârşitul vieţii. La 28 aprilie 1969 a fost 

promovat Cardinal in pectore de către Papa Paul al 

VI-lea, devenind astfel primul cardinal român 

provenit dintr-o biserică românească.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardealul_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardealul_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
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 Este invitat să meargă la Roma, dar refuză să îşi 

părăsească ţara fără posibilitatea de a putea reveni. Moare la 

28 mai 1970, în Spitalul Colentina din Bucureşti. 

Povestea tragică a lui Iuliu Hossu nu este una singulară. 

 Datorită comuniştilor, destine dramatice au avut mulţi 

lideri ai generaţiei sale. Remarcabile sunt, însă, consecvenţa 

şi sacrificiul cardinalului pentru principiile şi credinţa sa. 

Cardinalul Hossu a murit în 28 mai 1970 la Spitalul Colentina 

din București. La căpătâiul său s-a aflat episcopul Alexandru 

Todea. Mormântul lui Iuliu Hossu se află în Cimitirul Bellu 

catolic 
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PE URMELE STRĂBUNILOR 

 

 Autor: prof. Cristinel Neacșu 

 

 

 Cu ocazia împlinirii a 100 

de ani de la Marea Unire, în anul 

2018, am organizat cu elevii mai 

multe activități extrașcolare. 

Motivul principal a fost dorința de 

a marca acest eveniment.  

 Activitățile extrașcolare au 

constat în vizite la muzee, din 

București și din afara 

Bucureștiului, mai exact 

Târgoviște, discuții pe marginea 

temei – Marea Unire și implicarea 

elevilor în realizarea unor postere 

cu aceeași temă, pe care le-am 

expus în holul școlii. 

Vizita la Muzeul Național de 

Istorie din București, am realizat-o 

cu elevii de la clasele a IX-a B și    

a X-a D, având ca principal 

obiectiv vizitarea expoziției 

interactive ,,România în Marele 

Război”. Această expoziție a fost 

bogat reprezentată prin scene care 

au redat câmpul de luptă din 

Primul Război Mondial. Într-o 

primă fază am văzut împreună cu 

elevii scena unui câmp de luptă, 

urmând ca ulterior să vedem și 

reconsituirea unui tranșeu militar. 
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 De asemenea, expoziția ne-a oferit o 

bogată documentație fotografică, dar și video. 

monede, bacnote, scrisori, telegrame etc. 

 Desigur, alte elemente din viața 

cotidiană din timpul războiului nu au lipsit, 

cum ar fi: uniforme militare, veselă militară, 

monede, bacnote, scrisori, telegrame etc.   

Pe întreg parcusul expoziției elevii au 

manifestat un interes deosebit pentru exponate 

și, mai important, pentru înțelegerea utilității 

acestora în societatea românească de acum 

100 de ani.   

 Vizita de la muzeul Național de Istorie 

din București a mai cuprins și alte vizite, ale 

altor două expoziții, și anume; ,,Copia 

Columnei lui Traian” și expoziția ,,Tezaurului 

istoric”.  

 O altă activitate extrașcolară importantă, 

realizată cu tot cu prilejul Centenarului, a fost 

excursia tematică la Târgoviște. Principalul 

obiectiv al acestei excursii a fost vizitarea Curții 

Domnești, fosta reședință a domnitorilor din 

capitala Țării Românești. Pe lângă acest 

obiectiv, am mai vizitat împreună cu elevii și 

alte două muzee: Muzeul Evoluției Omului și 

Tehnologiei în Paleolitic și Muzeul 

Comunismului. Acesta din urmă nu este un 

muzeu propriu zis al comunismului, ci este fosta 

unitate militară de lângă gara din Târgoviște, 

unde au fost ținuți și executați soții Ceaușescu. 

Revenind la tema generală a excursiei, 

menționez că vizita s-a realizat cu un număr de 

elevi de 29, de la clasele a IX-a B, a X- a D, a 

XI E și a XI-a D.  

 Deplasarea spre și din Târgoviște s-a 

realizat cu trenul    
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 Cu toate că atât Muzeul Comunismului, cât și Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei 

în Paleolitic sunt niște muzee interactive, în mod special acesta din urmă, elevii au fost atrași în 

mai mare măsură de Curtea Domnească de la Târgoviște. Au fost plăcut impresionați de Turnul 

Chindiei, în care au și urcat, 

precum și de ruinele Curții 

Domnești, în care au ținut să 

cutreiere.  

 Obiectivele excursiei au 

fost atinse, elevii au manifestând 

interes față de exponate și de 

elementele arhitectonice 

medivale, precum și de utilitatea 

unor construcții, cum ar fi Turnul 

Chindiei.  

 

Postere, realizate de elevii din liceul  nostru,cu tema  

“100 de ani de la Marea Unire” 
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PROIECTE EXTRAȘCOLARE 

EDUCAŢIA JURIDICĂ ÎN ŞCOLI 

 

 În săptămâna 05 -09 Martie 2018 s-a derulat în liceul nostru programul:  

“Educaţia Juridică în şcoli”. 

 Evenimentul a fost organizat de Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei, Ministerul Public, Consiliul Superior 

al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în baza 

Protocolului de Colaborare privind Educaţia Juridică 

în şcoli, la care au aderat uniunile profesionale din do-

meniul juridic şi reprezentaţi ai societăţii civile. 

 Protocolul de colaborare privind educaţia juridică 

în şcoli a pornit de la ideile statuate prin Carta Consiliului 

Europei pr ivind educaţia pentru cetăţenie democratică 

şi educaţia pentru drepturile omului, în sensul că educaţia 

joacă un rol esenţial în promovarea valorilor fundamentale 

– democraţie, drepturile omului, statul de drept- fiind con-

siderată un scut împotriva creşterii violenţei, rasismului, extremismului, xenofobiei, discrimi-

nării şi intoleranţei. 

Pentru a implementa aceste valori fundamentale au fost iniţiate activităţi curriculare şi 

extracurriculare în domeniul educaţiei juridice în şcoli, în domenii de interes general, precum: 

violenţa, violenţa deomestică, riscurile utilizării internetului, noţiunile elementare privind drep-

turile omului şi libertațile fundamentale, cât şi specifice, precum: responsabilităţi dobândite 

odată cu majoratul, libertatea de expresie, prevenirea consumului de droguri sau a corupţiei. 

Instituţiile implicate în Protocolul de Colaborare vor coopera în vederea promovării ed-

ucaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar, de la vârsta de debut în învăţământul 

obligatoriu şi până la liceu, inclusiv. 

În liceul nostru, la program au par-

ticipat un numar de  15 profesori şi 87 de 

elevi din ciclul gimnazial şi 159 de elevi 

din ciclul liceal. 
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 Elevilor le-au fost prezentate, de către reprezentaţi 

ai DIICOT, materiale informative şi filme documentare 

despre TRAFICUL DE PERSOANE şi le-au fost explicate 

pericolele şi consecintele legale ale practicarii acestor ac-

tivităţi ilicite. 

 Elevii au fost interesaţi de materiale, au pus 

întrebări şi au dezbătut subiectele propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul s-a finalizat în 

săptămâna “Școala Altfel”, prin vizite 

efectuate de elevi însoțiți de profesori la 

Ministerul de Justiție, Ministerul Public 

și Curtea de Apel 

 

 

 Bibliografie: 

Informaţii extrase din 

Protocolul de Colaborare 

privind Educaţia Juridică în 

şcoli. 
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SĂPTĂMÂNA “IMPLICĂ-TE ÎN VIAŢA TA!” 

 

 

  În săptămâna 12.03—16.03. 2018 s-a desfăşurat în liceul nostru activitatea  

  “Implică-te în viaţa ta!” 

 Această activitate face parte din “Planul 

privind reducerea fenomenului violenţei în medi-

ul şcolar “. 

 Planul strategic privind reducerea fe-

nomenului violenţei în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din Municipiul Bucureşti este pro-

iectat şi realizat de Inspectoratul Şcolar al Muni-

cipiului Bucureşti în parteneriat cu Direcţia de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti. 

 Pornind de la faptul că în procesul edu-

caţional sunt implicaţi mai mulţi factori: familie, şcoală, autorităţi, mass-media, măsurile sta-

bilite îşi propun realizarea unor activităţi 

concrete în plan local, desfăşurate în 

claborare cu straucturi guvernamentale 

sau neguvernamentale, cu atribuţii sau 

preocupări în domeniul prevenirii 

delicvenţei juvenile şi a violenţei, pre-

cum şi angrenarea nemijlocită a tinerilor 

şi a familiilor acestora în activităţi edu-

cativ-preventive.  Prin aceasta se 

urmăreşte cunoaşterea problemelor cu 

care se confruntă elevii şi identificarea 

unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a parţilor implicate.  

 Obiectivele generale urmărite prin 

implementarea Planului privind reducerea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar sunt: 

1. Reducerea cu minim 10% a numărului   

actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise 

în perimetrul unităţilor de învăţământ şi în 

zonele adiacente ; 
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2. Creşterea gradului de informare a elevilor; 

3. Optimizarea sistemului de comunicare reală şi 

eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

identificarea, monitrizarea şi prevenirea actelor de 

violenţă; 

4. Asigurarea cadrului de ordine şi siguranţă, im-

plicarea reprezentanţilor comunităţii locale în acţi-

uni de prevenire şi combatere a violenţei în 

şcoală; 

 

 

 Pentru a realiza obiectivele propuse , In-

spectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti împreuna cu Poliţia Capi-

talei şi alţi parteneri au realizat  o 

serie de proiecte de prevenire şi com-

batere a delicvenţei juvenile şi a vic-

timizării minorilor, cum ar fi: 

“Unde-i lege nu-i tocmeală”,  

“Olimpiada siguranţei”,  

“Sunt fan gândirefresh”,  

“Sfaturi mari pentru cei mici”,  

“Implică-te în viaţa ta!” 

 Proiectul Săptămâna “Implică

-te în viaţa ta”a constat în vizionarea unor filme documentare de către elevi şi profesori, re-

spectând categoriile de vârstă, astfel: 

LUPUL, IEZII ŞI VIZORUL— clasele pregăti-

toare     

SĂ FIM MAI BUNI— clasa a I-a 

TEDI COPII— clasa a II-a 

PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA— 

clasa a III-a 
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CU MUSCA PE CĂCIULĂ—  

clasa a IV-a 

BULLYING 2— clasa a V-a 

BULLYING 1— clasa a VI-a 

CODUL PENAL PARTEA GEN-

ERALĂ  — clasa a VII-a 

CODUL PENAL PARTEA SPE-

CIALĂ— clasa a VIII-a 

ALCOOLUL NU TE FACE MARE— 

clasa a IX-a 

 

 LUME FĂRĂ DROGURI 1 — 

clasa a X-a 

O LUME FĂRĂ DROGURI 2—  

clasa a XI-a 

ALCOOLUL NU TE FACE 

MARE 2— clasa a XI-a 

VIOLENŢA ÎN FAMILIE - ARI-

PI FRÂNTE—clasa a XII- 

 

 

 

 

Biliografie: 

 

Planul privind reducerea fe-

nomenului violenţei în mediul 

şcolar  emis de Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului 

Bucureşti pe baza strategiei 

Ministerului Educaţiei, Cer-

cetării şi Tineretului cu privire 

la reducerea fenomenului de 

violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitare. 
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Şcoala Bucureşteană Dezbate — Alege 

 

  

 Proiectul “Şcoala Bucureşteană 

Dezbate-Alege!” organizat de Centrul de 

Proiecte educaționale şi Sportive 

Bucureşti — PROEDUS, constituit sub 

egida Parteneruatului Civic pentru Edu-

cație — CIVITAS, îşi propune: 

 identificarea disfunctionalităţilor la 

nivelul instituțiilor şi organizaţiilor re-

sponsabile în domeniul educaţiei la nive-

lul Municipiului Bucureşti şi a posibilelor 

soluţii care pot conduce la armonizarea 

mecanismelor instituţionale pentru a facilita         atingerea unor rezultate durabile, sustena-

bile în sfera dezvoltării elevilor; 

 identificarea mecanismelor 

funcţionale care pot eficentiza coop-

erarea şi activitatea inter-

instituţională şi inter-profesională 

pentru optimizarea sistemului edu-

caţional, considerând contextele for-

mal şi nonformal, cu acţiune comple-

mentară; 

 analiza competenţelor instituţionale 

şi a rolurilor diferiţilor actori din sis-

tem pentru a compatibiliza şi fluidiza activitatea colectivă, colaborativă, cu efect în gen-

erarea de impact pe termen lung în rândul 

beneficiarilor, la nivel de comunitate şi la 

nivel social.  
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 În acest sens s-au constituit grupuri de lucru la nivelul unităţilor din Municipiul 

Bucureşti, iar finalitatea acestora constă în realizarea unui studiu diagnostic privind situaţia sec-

torului educaţional bucureştean. 

 În liceul nostru, grupul care a 

participat la acest proiect a fost format 

din 30 de membri (profesori, elevi şi 

parinti) care s-au împărţit în doua 

echipe de lucru şi care au dezbătut 

probleme legate de:  

Curriculum - obiective, competente, 

Nr. de discipline din planul cadru, 

Abordarea interdisciplinară 

Metode de predare-învăţare,  

Metode de evaluare,  

Mijloacele de predare-învăţare,  

Climatul în şcoală, 

Educația pentru viață  

Sisteme de admitere a elevilor.  

Cultura organizației școlare  

Voluntariatul în domeniul educaţiei 

la elevi şi profesori,  

Rolul administraţiei locale prin 

instituţii specializate în sfera 

educaţiei.  

Baza materială a educației și dotări  

Relațiile dintre actorii educației  

Activitățile extrașcolare și 
nonformale  

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Informare despre proiectul “Școala 
Bucureșteană Dezbate— Alege”; 
PROEDUS 
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SIMPOZIONUL REGIONAL 
“CREATIVITATE ȘI INVENTIVITATE ÎN  ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ”  
 
 

 

 În luna Martie 2018, elevul Groapă Laurenţiu Constantin, din clasa a XII-a C, a 

participat la SIMPOZIONUL REGIONAL “CREATIVITATE ȘI INVENTIVITATE ÎN 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ” cu lucrarea ROATA, INVENȚIA CARE A CLĂDIT 

CIVILIZAȚII, sub coordonarea doamnei profesoare Anca Anghel 

 Concursul s-a adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal si a fost structurat pe 

2 secțiuni: 

Secțiunea A: Creativitatea  și 

inventivitatea elevilor  

Secțiunea B: Invenții ce au schimbat 

lumea 

 Lucrarea a participat în cadrul 

secţiunii B: Invenţii care au schimbat 

lumea şi a fost apreciată cu premiul II. 

 
 
 
 

ROATA, INVENȚIA CARE A CLĂDIT CIVILIZAȚII 
 
 
 
 Roata este un dispozitiv circular cu spițe sau plin care poate fi rotită în jurul 

propriei sale axe. Cuvântul din limba română care desemnează roata provine din latinescul rota, 

despre care se crede că este originar din cuvântul proto-indo-european ''rotā''-, forma extinsă a 

rădăcinii *ret-, care semnifică "a se roti/învârti“.  

 
 
 
 
Fig. Cea mai veche roată gasită pe teritoriul 
României 

https://en.wikipedia.org/wiki/wikt:rota


 

41 

Primele roţi au fost roțile de olărit. Cele mai vechi obiecte de 

ceramică s-au realizat fie prin încolăcirea unor „şerpi” lungi de lut, 

fie prin asamblarea pe o placă de lemn a unor bucăţi de lut 

aplatizate manual şi finisate apoi cu o spatulă din lemn. Învârtirea 

oalei pentru a o putea lucra mai repede şi simetric a dus la 

inventarea roţii de olărit. Aceasta constă într-o roată mică pe care se 

punea lutul, montată pe un ax vertical înfipt într-o altă roată mai 

mare şi mai grea, pe care olarul o învârtea cu picioarele. Introdusă în jurul anului 6400 î.H. şi 

inventată probabil independent în mai multe locuri diferite în acelaşi timp, aceasta – şi nu 

transportul – este de fapt cea mai veche întrebuinţare a roţii, contrar credinţei populare. 

Prima roată „fabricată” a fost robustă, construită din trei buşteni solizi, tăiaţi în formă de 

cerc şi legaţi cu chingi. Roţile erau de obicei montate câte două la baza unui car de lemn, folosit 

probabil pentru transportul produselor  

 Pictogramele din scrierile antice ne arată că în Mesopotamia roata exista încă din anul 3500 

î.H. În Europa s-au găsit care din lut cu roţi, datând din perioade şi mai îndepărtate.  

 

  

 

 

Cea mai veche imagine a unui car cu patru roţi se află pe oala 

Bronocice, descoperită în sudul Poloniei şi datând din jurul 

anului 4000 î.H.  
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 Carele pe două roţi, trase de cai, erau rapide 

şi uşor de dirijat. Erau ideale pentru ducerea 

războinicilor dintr-o parte în cealaltă a câmpului de 

luptă, ceea ce putea influenţa decisiv mersul 

bătăliilor. Regatele care au avut batalioane instruite 

de care de luptă au fost puterea Epocii de Bronz. 

Prin folosirea bronzului s-au putut obţine roţi mai 

uşoare, cu un aspect aproape delicat. Acestea aveau 

bezi circulare şi patru sau şase spiţe din bronz.  

Erau rapide, uşor manevrabile. Marile civilizaţii 

antice – arienii din India, sumerienii, hitiţii, egiptenii şi, mai târziu, cretanii minoici şi 

fiticenienii – şi-au câştigat puterea prin forţa carelor de război. Acestea au fost civilizaţii bazate 

pe folosirea în scop militar a roţii. 

 Roata avea să-şi găsească multe alte 

întrebuinţări. În râuri se puteau fixa vertical 

roţi de care erau agăţate găleţi; curgerea apei 

învârtea roata şi trimitea apa din găleţi într-un 

jgheab şi, de acolo, pe câmp. În ţinuturile 

secetoase precum Egiptul, roţile de acest fel au 

devenit vitale pentru irigaţii. Adaptată, roata 

hidraulică putea furniza energie unui atelier în 

444 d.H.  

 În gospodarie, femeile utilizau roata de tors pentru prelucrarea fibrelor de lână. Roata de 

tors era acționată cu forță umană, prin intermediul unei pedale care, printr-un ax, antrena o 

roată ce transmitea mișcarea circulară către un ax orizontal (bobină) pe care se rulau firele 

toarse.  

 

Cineva a avut strălucita idee de a fixa o singură roată în partea 

anterioară a unui căruţ, creând astfel roaba.  

O roată cu pânze putea fi învârtită de vânt şi folosită pentru a 

roti pietre mari care măcinau grâul. Aceasta a economisit foarte 

multă muncă grea.  
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 O altă aplicație a roții este scripetele. Un scripete este un 

mecanism simplu format dintr-o roată canelată de-a lungul periferiei, 

care servește la schimbarea direcției unei forțe și transmiterea ei prin 

intermediul unui cablu sau a unui lanț care rulează pe periferia ei.  

 Scripetele poate fi de doua tipuri: fix sau mobil și a condus la 

ușurarea muncii în construcții prin posibilitatea de a ridica greutăți 

mari. 

 Heron din Alexandria a identificat roata ca una dintre cele 

șase mașini simple folosite pentru a ridica greutăți. Se crede că asta se făcea sub formă de 

troliu, care constă într-o manivelă sau scripete conectat la un tambur cilindric care oferă un 

avantaj mecanic la înfășurarea unei frânghii la ridicarea unei greutăți, cum ar fi o găleată cu apă 

din fântână.  

Hotărâtoare în desăvârșirea revoluției industriale a fost înnoirea bazei energetice, care s-

a realizat prin inventarea și aplicarea motorului cu abur, de catre James Watt, care l-a brevetat 

în 1784. Utilizarea noii surse de energie a facut posibilă declanșarea preocupărilor de utilizare a 

roții în mijloacele de transport terestre și navale. Perfecționarea acestor mijloace de transport nu 

a fost posibilă fără utilizarea angrenajelor cu roți dințate și implicit a mașinilor-unelte.  

În secolul al XIX-lea, odată cu perfecționarea motoarelor cu ardere internă, înfăptuită, în 

principal, de Nikolaus August Otto și Rudolph. Diesel, punerea bazei industriei de automobile a 

stimulat dezvoltarea teoriei și tehnologiei de prelucrare a roților dintate. Karl Benz, părintele 

automobilului, a aplicat pentru prima data, în 1886, mecanismul diferențial. Cel care a utilizat 

cutia de viteze cu patru trepte, reductorul și diferențialul cu roți conice în transmisia automo-

bilului a fost  Peugeot, în 1890 

În istoria ei de peste 8000 de ani, roata a 

însoțit și a sprijinit omul în evoluția și dezvoltarea 

sa, a ajutat la clădirea și dezvoltarea de mari 

civilizații, ușurând munca omului și astfel ocupând 

un loc de frunte printre invențiile care au marcat 

pozitiv evoluția umanității.  
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