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Dulceață de gânduri 
  

Despre ce vreau să vorbesc? Despre tot. Tot ce mă deranjează, dar și tot ce mă 
face bucuros, despre cultură, dar și despre distracție, despre școală și despre timpul  
liber. Despre orice... 

Îmi doresc ca tinerii să nu se oprească să viseze, pentru că a visa este cel mai   
frumos lucru. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, te motivezi și muncești pentru a reuși.  

Tinerii au idei geniale, dar trebuie încurajați să le și pună în practică, trebuie    
ajutați și stimulați.  

Gândește larg, gândește-te la viitor și, sigur, va veni și rezolvarea problemelor. 
Trebuie doar să crezi în tine, pentru că nu există om prost, există om leneș, care nu vrea 
să gândească și refuză să se antreneze în jocul vieții.  

 
Mihai—Adrian Apreutesei 

Clasa a XI—a C 

Desen:  Larisa Simion,  
clasa a X—a F 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

”LA ȘTRAND”  
(vizită la Grădina zoologică din Viena) 

foto: Alina Mitrea,  
clasa a XII - a C 

”ZBOR”  

foto: Ermina Agu,  
clasa a XII - a H 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

”CĂILE VIEȚII” 

foto: Cosmin—Mihai Cojocea,  
clasa a XII - a C 

foto: Dragoș Deliu,  
clasa a XII - a C 

”CIULINII MOLDOVEI”  
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LUMEA ÎN IMAGINI 

REFLEXIA LUMINII 

NUANȚE DE ALBASTRU 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

 

FEREASTRĂ DESCHISĂ 

RAZĂ DE SOARE 
fotografii: Paul Dumea,  

clasa a X - a G 
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ianuarie, 2016 - Eu, niciodată tu!  
 

Să o uit? Nici prin cap să nu-mi treacă!  
Așa îmi spune mie inima!  

Nu pot să îi uit chipul. Zâmbetul, ochii și 
chipul acela care mă făceau să zâmbesc mereu. 
Mă simțeam în siguranță cu ea. Știam că nu îmi 
pierd timpul. Era Ea… 

Da, încep să exasperez pe toată lumea 
cu gândurile mele. Simt că înnebunesc, când în 
minte sună numele fostei… Așa s-a întâmplat și 
astăzi când eram afară cu Mako și Gold Alexa. 
Am vorbit cu Superman (un copil de 6 ani) și 
chiar mă simțeam bine, când, deodată, o văd 
pe ea, cum trece cu prietenele ei și se strâmbă. 
Chiar și prietenii mei au rămas uimiți de gestul 
ei. Niciun ”bună”, nimic!  

Mă tot gândesc, dacă ea mai ține la mi-
ne și mă întreb de aproape două luni, dacă se 
mai gândește la mine. Dacă se întreabă de mi-e 
bine sau nu. Nu știu dacă ea știe, dar eu îi tot 
întreb prietenele dacă e bine sau nu.  

Mi-a venit în minte o idee. Ce ar fi, da-
că, în loc să încerc să o evit, să fac opusul și să-i 
pun poza peste tot: desktop, wallpaper, pereții 
camerei. Oare mă voi sătura de ea? Mă mai 
gândesc la acest lucru. .. 

Și tot îmi apare în minte visul de alaltă-
seară. Am visat-o pe ea. Ne împăcasem și nu 
știu de ce, dar era într-o rochie neagră. Era per-
fectă. În vis făcea mâncare, în bucătăria mea. 
Am luat-o la dans, vals, chiar dacă eu nu știu să 
dansez, dar în vis știam. Am învârtit-o. Razele 
soarelui băteau  spre chipul ei. Zâmbea 
încontinu și am putut să o sărut. M-am simțit 
așa de bine când m-am trezit, dar, imediat, m-a 
cuprins disperarea că nu era cu mine.  

Nu înțeleg de ce sunt așa. Știu că e o 
copilă și se poartă ca atare. De ce m-am îndră-
gostit de o copilă de 14 ani din clasa a VIII – a, 
deși eu am 17 și sunt în a XI – a? Nu pot înțele-
ge vreodată. Știu că atunci simțeam lipsa ma-
mei și a afecțiunii de care aveam nevoie, așa că 
am găsit-o pe ea și am investit toate sentimen-

tele în această relație. Și am dat faliment… mai 
ceva ca în filme. Când totul mergea bine, nu 
știu de ce, pierzi tot.  

Mama nu e lângă mine, frații mei sunt cu 
viața lor. Stau cu tata care nu mă mulțumește și mă  
necăjește adesea, sau, poate, vorbește alcoolul din 
el. Oricum... 

Îmi tot spun și vreau să cred că o să fie bine. 
După atâta suferință trebuie să vină și fericirea. Via-
ța fără probleme ar fi plictisitoare. Mereu spun:  
"Dacă rolul asta mi-a fost dat în acest joc,/ O să-l 
joc/ Totul e scris, nu depinde de noroc,/  Că dacă 
totu-i la pământ/ Mai rămâne speranța,/ Aș zice 
eu,/ Tu știi, uite - așa îmi trăiesc viața" (Spike).  

Mereu mi-a plăcut muzica cu mesaj și me-
reu o voi asculta. Zic acum ce zic, dar iar mi-am 
amintit de ea…  

Azi eram prin oraș. Am fost cu ea mai peste 
tot. Pe oriunde treceam, îmi apărea în față imagi-
nea cu mine și cu ea, fericiți! Cel puțin eu eram feri-
cit ea nu știu ce avea în cap.  

La 17 ani… 
(radiografia unei iubiri) 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(Bad thoughts striking back) 

clasa a XII—a B 

http://www.kzppl.blogspot.ro/2016/02/eu-niciodata-tu.html
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ZOOM Dacă nu m-a iubit, de ce a stat cu mine atâta timp? De 
ce mi-a spus atâtea lucruri?  

Dacă mă iubea, de ce nu îi pasă ce fac? De ce este ge-
loasă? De ce se purta cu mine de parca eram un cățeluș? Un 
bou de 17 ani care plânge pentru o copilă. 

DE CE NU M-A LĂSAT MAI DEMULT??  
Dacă sunt o ciudățenie care poate iubi doar o persoană 

în toată viața?  
Întrebări și iar întrebări: "Mă găsești exact unde m-ai 

lăsat, între pustiu și furtună". 
 

6 februarie 2016, sâmbătă - 
 SMS pentru ea  

 

Bună! Ce vreau să-ți spun iar și iar este că îmi placi! Și 
aș mai vrea o relație cu tine. Să fim iar ca înainte, cu certuri 
rare și împăcări dulci. Vreau ca tu să fii lângă mine. Hai, să mai 
încercăm să facem din două caractere diferite unul magic și 
frumos. Vreau să fii iar jumătatea mea, chiar dacă o bucată 
din fericirea mea și o bucată din mine e încă la tine. Așa de 

mult mi-aș dori să pornim de la zero ca doi necunoscuți sau 
măcar să te mai văd din când în când. Vreau să ne vedem, 
vreau să te comporți normal și fără să fii indiferentă. Tare aș 
vrea să stăm de vorbă și să ne spunem de—ale noastre. 

Au trecut 2 luni 6 zile, 6 ore și 30 de minute de când 
ne-am despărțit și tare nu aș vrea să mai număr aceste zile. 
Vreau să număr zilele în care suntem împreună.  

Nu îmi place să scriu SMS-uri și să nu ți le pot trimite. 
Ai mereu un sms pregătit în telefonul meu cu "bună dimineața 
iubire, succes astăzi și nu uita că te iubesc" și aștept ziua în 
care ți l-aș putea trimite.  

MI-E DOR DE TINE! 
 

februarie, 2016 – Vise și vorbe dulci 
 

Chiar nu îi pot uita chipul care a dat naștere sentimen-
telor mele de iubire. Sufletul meu e la fel ca un cuib de pasăre 
călătoare, iarna. Gol. Și acest gol nu pot să-l umplu cu nimic. 
Sufletul meu vrea doar iubire. Și nu oricare iubire doar iubirea 
ei.  

Iar am visat-o. Iar a dat târcoale și s-a furișat în mintea 
mea. Mă simțeam așa de bine în vis, când o sărutam și o mân-
gâiam. Era în siguranță lângă mine. Acolo, în vis, știa și ea, că 
eu mi-aș da viața, dacă ar fi nevoie să o salvez.  

Atât de mult mă pot gândi la ea, încât nu-mi mai pot 
da seama, dacă eu mai exist și nu mai știu ce vreau pentru 
mine. Mă gândesc numai la cum să fac să o aduc înapoi la 

desen: Bianca Bălan,  
clasa a XI - a F 

http://www.kzppl.blogspot.ro/2016/02/sms-pentru-ea.html


 9 

 

mine și să pot fi și eu un întreg. Să redevin nor-
mal. 

Vreau să fiu fericit ca înainte...  
Am încercat tot ce este posibil ca să te 

uit, dar nu am putut. Când am simțit că pot să 
fac lucrul acesta, nu am mai vrut. Îmi place să 
mă gândesc la ea și să stau nopțile să mă gân-
desc la cât de frumoși eram împreună.  Când am 
o problemă, tot la ea mă gândesc, ca la un talis-
man norocos și mă ajută sa trec peste toate.  

Și nu pot fi atent la nimic, știind că ea nu 
e cu mine... Cred că am să ajung să repet clasa a 
XI - a. Mă simt singur, atât de singur... Nu pot 
face nimic. Mă plictisesc oriunde ies și orice aș 
face. După două luni și treisprezece zile, tot nu 
pot să o uit.  

Când  închid ochii, îmi vin toate amintiri-
le în minte. Seara, ultimul meu gând tot la ea e, 
iar dimineața când mă trezesc, tot cu ea în min-
te sunt. Așa trebuie să fie.  

O IUBESC! ȘI O VOI IUBI ATÂT TIMP CÂT 
SIMT CĂ POT. Vreau să aibă grijă de ea și să 
ajungă cineva, să nu fie o oarecare.  

 
 

15 februarie 2016, luni - 
Badabeng!  

 
Și, ghici, cum mă simt când văd că norii 

negri cu fulgere și tunete au plecat. Se vede o 
lumină puternică și orbitoare, albă și parcă simt 
cum calc pe curcubeu.  

Simt că episoadele triste din viața mea s-
au terminat și iar va apare fericirea de lungă du-
rată. Știam că așa se va întâmpla. Mereu, după 
ploaie vine curcubeul.  

Am avut încredere în mine! Am știut că 
pot fi fericit și, uite, că mi-a venit momentul. A 
apărut raza de soare în viața mea și îi mulțu-
mesc! Îi mulțumesc pentru că e singura care mă 
înțelege și pentru că mi-a arătat ce înseamnă să 
renaști. Abia aștept să am amintiri și știu că dacă 
o să greșesc neintenționat o să mă ierte! Abia 
aștept să țipăm la lună, să număram stelele, să 
alergăm în ploaie și să ne bucurăm de mama na-
tură! Sunt fericit că am găsit-o și sunt fericit că și 
ea m-a găsit. Acum adorm cu gândul la acea rază 
de soare și mă trezesc tot cu ea în gând. Îi mulțu-
mesc că a adus primăvara în sufletul meu și îi 
mulțumesc pentru că există. Sper că această feri-

cire să nu se sfârșească curând și sper că totul o 
să fie bine.  

Good night! 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(The memory) 

clasa a XII—a B 

http://www.kzppl.blogspot.ro/2016/02/badabeng.html


VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR. 4        10 

 

 
 

3 martie 2016 – Scrisoare 
 

Dragă fată, ești genială și mi-e tare greu 
să te descriu în cuvinte, dar, uite, că încerc. Te 
ador prin simplul fapt că ai intrat în viața mea 
și mi-ai deschis noi căi, căi care duc spre ferici-
re. Îți mulțumesc pentru asta. Îmi place la ne-
bunie să stau cu tine și din câte ai văzut, atunci 
când suntem împreună, nu mă pot opri să zâm-
besc. 

Sunt fericit că exiști. Îmi atingi direct 
inima cu prezența ta.  

Ador să te privesc în ochi, acei ochi ”Așa 
de frumoși, limpezi și sinceri!”. Când îi privesc, 
mă pierd pur și simplu și aș vrea să îi pot privi 
non-stop. Atunci când mă atingi, simt că sufle-
tul pleacă departe, în cer, dincolo de nori, sus, 
tot mai sus. 

Când mă îmbrățișezi, simt că mă elibe-
rez de toată energia negativă adunată în atâția 
ani de tristețe. Ador când îmi faci complimen-
te, pentru că nimeni nu a făcut-o. Nimeni nu s-
a uitat la calitățile mele cum te uiți tu. Îmi place 
când îmi spui că mă apreciezi. Nu știu dacă ai 
descoperit vreun defect la mine, dar să știi că 
sunt multe. Îmi place cum vorbești. Îmi place 
cum te îmbraci, atât de original și discret.  Tu 
nu te dai în vânt după un  decolteu adânc sau 
fuste scurte ca alte fete. Îmi place zâmbetul tău 
și chipul tău fin și îți stă așa de bine când zâm-
bești.  

Ești foarte frumoasă, drăguță, dulce, 
deșteaptă și cu un chip angelic. Ești un vis, și, 
uite, tu ești dovada că visele se îndeplinesc. 

 

joi, 17 martie 2016 - Te îndrăgesc!  
 
 
 
Sentimentul pur de fericire care îmi trece 

prin vene îl simt chiar acum. Simt cum acel senti-
ment plăcut a reînviat în mine și simt cum se 
construiește ceva nou. Simt că nimic nu mai con-
tează decât ea și văd un nou început, cu noi 
amintiri, cu noi probleme, dar acum nu mai e 
unul să treacă peste ele, sunt doi.  

O îndrăgesc mult, și văd că sentimentul e 
reciproc, în ochi și în gesturi, în felul cum se com-
portă și în modul cum îmi vorbește.  

O îndrăgesc pentru că nu se supără pe 
mine și vrea să scoată din mine tot ce e mai bun, 
și când un om face asta pentru tine, el chiar ține 
la tine cu adevărat.  

O ador atât de mult încât aș vrea să stau non
-stop cu ea.  

Te îndrăgesc și te ador, fata mea dragă! Ești 
raza mea de soare și fericirea care îmi străbate tot 
corpul.  

 

3 aprilie - Help  
 

Aduceți-mi un făraș și un superglue! Ajutați-
mă să adun și să lipesc bucățile mele de suflet de pe 
jos. Nu vreau să le las acolo iar… 

 
Mihai—Adrian Apreutesei 

Clasa a XI—a C 
 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(Euphoria) 

clasa a XII—a B 

http://www.kzppl.blogspot.ro/2016/04/help.html
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D ragii noștri colegi, semestrul al II – lea stă sub 
semnul simulărilor examenelor naționale. După 
emoțiile acestor examene, am stat de vorbă cu 

câțiva dintre colegii noștri pentru a afla părerea lor despre acest 
eveniment. Am rugat un grup de elevi din clasele a XII - a C, D și 
E și clasele a XI – a A, C și F să răspundă la câteva întrebări. 

 
Prima întrebare pe care le-am adresat-o a fost ”Ce părere 

aveți despre simulări?” și surprinzător (sau nu) 36% dintre cei in-
tervievați au răspuns că au o părere bună și că simulările sunt utile, 
în timp ce 4% au fost de părere că aceste examene sunt nefolositoa-
re. Unii dintre colegi, au asociat examenul susținut cu dificultatea 
subiectelor și 28% consideră că simulările au fost grele, spre deose-
bire de 20% care le-au considerat ușoare. 

 
La întrebarea dacă simularea ”a avut un efect pozitiv sau 

negativ asupra ta”, 72% au răspuns că a avut un efect pozitiv, de-
oarece au putut să se evalueze și să știe care este stadiul în care se 
află cu parcurgerea materiei, dar 28% au simțit că efectul a fost ne-
gativ din cauza faptului că și-au dat seama că au multe goluri în 
materie și se simt copleșiți de acest lucru. Elevii din clasa a XI-a le 
consideră total nepotrivite și unii chiar au afirmat că simularea ”mă 
stresează și mă plictisește foarte mult și am fost ca să nu iau ab-
sent”. (D.I, XI F) 

 
În aceeași tendință a fost și răspunsul la întrebarea „crezi că 

nota din simulare te va stimula să înveți mai mult pentru Bacala-
ureat?” când 80% dintre elevii care au răspuns la întrebări au con-
siderat că nota primită la simulare îi va motiva să învețe mai mult 
pentru a obține un rezultat mai bun pe viitor spre deosebire de 20% 
care sunt sceptici în ceea ce privește obținerea unei note mai bune 
la examenul maturității.  

 
 Sondajul nostru de opinie s-a încheiat cu întrebarea ”în pro-
porție de cât la sută ai luat în serios această simulare”, la care 
răspunsurile au variat de la 100% la 1%, dar ca o concluzie 60% 
dintre cei intervievați au luat în serios simularea și, în special, ele-
vii de clasa a XII – a, spre deosebire de cei de clasa a XI – a care 
cred că mai au timp să se pregătească pentru acest examen impor-
tant.  
 
 

 

Anchetă realizată de:  Alina Mitrea, 
George Cozma  
clasa a XII—a C 

ANCHETA  ZOOM 

 

Simularea examenului de baca-
laureat poate stimula  

creativitatea elevilor? 

Experiența didactică ne-a arătat 
că în timpul examenelor, elevii 
reușesc să realizeze cele mai in-
teresante și  minuțioase desene.  
Explicația ar consta in faptul că,  

emoțiile puternice eliberează 
energii artistice. 

desen:  Emil Harabagiu,  
clasa a XI—a H 
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RETRO –  PAGINA ABSOLVENTULUI 
 Invitatul din acest număr este doamna profesoară Dămoc Angela, profesor de fizică la  Colegiul 

Tehnic ”Petru Poni” și la  Liceul Teologic Romano—Catolic ”Sf. Francisc de Assisi”,  Roman.  

 

 Reporter:  Vă rog să vă descrieți în câteva cuvinte. 
 Invitat: Mă numesc Angela Dămoc și sunt profesoară de fizică la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Ro-
man. Am absolvit în anul 1989 Liceul Industrial Nr. 3 Roman, aceasta fiind denumirea de atunci a cole-
giului nostru, profilul Electrotehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reporter: De ce ați ales să urmați liceul nostru? 
 Invitat: Eu sunt născută în comuna Săbăoani, jud. Neamț, unde am terminat școala gimnazială. 
În acea perioadă, elevii se orientau spre un liceu bun din orașul Roman. Am ales acest liceu, deoarece 
avea un bun renume. Aici erau profesori iscusiți, care pregăteau absolvenți pentru a intra fără dificultate 
la diferite universități din țară. În clasa mea doar 5 elevi care nu au fost admiși la facultate. 
 Reporter: Cum era viața de licean? Cum erau colegii? Dar profesorii? 
 Invitat: Pentru mine, cei patru ani de liceu au fost grei, am muncit mult, dar a fost și frumos. De-
dicam multe ore pregătirii lecțiilor acasă, dar participam și la orele de pregătire suplimentară de la școa-
lă. Pregătirea la matematică, de exemplu, era aproape în fiecare zi de la 7 la 8 plus orele din orar, iar la 
fizică pregătirea era sâmbăta de la 10 la 12.  
 Colegii mei de clasă erau de treabă, atmosfera era plăcută, ne consultam în pauze cu privire la 
efectuarea temelor pentru acasă, ne ajutam între noi și apelam fără reținere la cei care erau foarte buni 
la o anumită materie, iar în pauze glumele se țineau lanț. Aveam colegi talentați care imitau bine anu-
miți profesori, spre amuzamentul tuturor. Profesorii impuneau respect prin ținută, prin moralitate și prin 
pregătirea profesională.  
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 Reporter: Puteți face o comparație între elevii de atunci și elevii de astăzi? 
 Invitat: Elevii de astăzi, așa cum îi văd eu, sunt superficiali în pregătirea temelor, în studiul particu-
lar al lecțiilor. Nu au dorința de a învăța nici măcar la materiile de bacalaureat, pe scurt nu sunt motivați 
să învețe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reporter:  A fost un profesor care v-a ajutat în mod special? Cum a reușit să vă motiveze? 
 Invitat: Da. Dirigintele meu, domnul profesor Mihai Aurel, care era și profesor de matematică, ne-a 

întrebat în prima oră de dirigenție “La ce facultate doriți să intrați?”, “Ce doriți să deveniți?”. Noi am înce-
put sa ne amuzăm, apoi, foarte serios, ne-a explicat că, încă din clasa a IX-a, trebuie să știm clar ce    pro-
fesie vom avea, pentru a ne pregăti din timp la materiile corespunzătoare. Atunci am decis să devin profe-
soară de fizică. Am ales Facultatea de Fizică datorită domnului profesor Sescu Adrian, care a știut să ne 
prezinte această materie pe înțelesul nostru și într-o atmosferă destinsă. După ce am îndrăgit și înțeles 
această materie, mi-a venit ușor să mă pregătesc zilnic, iar apoi să o aprofundez. Încurajată și ajutată de 
domnul profesor Sescu, am participat la olimpiadele de fizică precum și la Sesiuni de Referate și Comuni-
cări la nivel județean. Participarea la aceste competiții m-a determinat să lucrez în plus la acest obiect.  

Reporter: Ne puteți povesti o întâmplare hazlie din timpul liceului? 
Invitat: Eram în clasa a XII-a și un domn profesor a avut inspecția finală pentru gradul I. Ne-a spus din 

timp să învățăm pentru această oră specială, la care participau profesori universitari, inspectorul de speci-
alitate și domnul director. La începutul orei, domnul profesor a întrebat un elev, care de regulă nu obișnu-
ia să învețe la obiectul său: “Ce-ați avut de pregătit pentru astăzi?”, iar acesta a răspuns derutat: 
“Domnule profesor, vă rog frumos, să mă scuzați că nu m-am pregătit, pentru că nu am știut că avem in-
specție”. 
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 Reporter: Mai păstrați legătura cu foștii colegi? Ce carieră au ales să urmeze? 
 Invitat: Nu păstrez legătura decât cu puțini colegi care locuiesc în Roman, cu ceilalți nu,           
deoarece sunt plecați în alte orașe sau în străinătate. Așa cum am mai precizat, majoritatea colegilor 
au absolvit facultăți de renume din țară. Am un fost coleg de clasă, dar și de facultate, care lucrează în 
cercetare în Japonia. Alții sunt profesori de chimie, profesori de limba română, profesori de educație 
fizică, economiști, medici și ingineri.  
 Reporter: Prieteniile din vremea liceului țin toată viața?  
 Invitat: Depinde de colegi. Foarte puțini colegi sunt și prieteni adevărați. Așa a fost atunci, pro-
babil, așa este și acum.  
 Reporter: Acum sunteți cadru didactic în liceul nostru și colegă cu foștii profesori. Cum v-ați  
simțit la prima întâlnire cu dumnealor? Ne puteți spune care dintre foștii dumneavoastră profesori vă 
sunt colegi astăzi? 
 Invitat: Am fost primită cu multă căldura de foștii mei profesori și de actualii colegi. Foștii profe-
sori care mai sunt și astăzi în activitate sunt: domnul Sescu Adrian, profesorul de fizică și mentorul meu, 
care m-a sprijinit și m-a îndrumat pe tot parcursul, domnul Ignat Mihai, profesorul de geografie, de la 
care am învățat, pe lângă cunoștințele de specialitate interesante, multe lecții de viață, domnul 
Paloșanu Ioan, acesta fiind profesor de matematică la alte clase.  
 Reporter: Este greu să fii profesor în ziua de astăzi? 
 Invitat: Este frumos să fii profesor, deoarece această muncă îți aduce mari satisfacții sufletești. 
Elevii sunt diferiți, situațiile sunt diferite, dar mereu ești pus în situația de a contribui la formarea unor 
caractere.  

 Reporter: Un sfat pentru liceenii de acum. 
 Invitat: Elevii de astăzi ar trebui să privească spre 
viitor cu mai mult curaj, să ia din timp o hotărâre cu privire 
la cariera pe care o vor urma și să se pregătească           
conștiincios în acest sens; astfel sigur, vor reuși în viață. Ei 
vor fi aceia care ne vor înlocui în viitor. Mult succes, dragi 
elevi! 

Reporter: Narcis Petrișor 
Clasa a 
X—a E 
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 Tradiții locale — Muzeul din inima Satului 

”Să ne ținem de tradiție, ea poate să ne 
scape de pieire” spunea Mihail Sadoveanu. 

Tradiția este elementul ce diferențiază un 
grup social de altul dar si o națiune de alta, prin 
anumite caracteristici speciale, obiceiuri care 
sunt conservate mai mult sau mai puțin de la o       
generație la alta. Unul dintre locurile în care sunt 
păstrate aceste lucruri, dar și informații despre 
ele este muzeul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În comuna Tămășeni, județul Neamț, se 
găsește o astfel de mică “avere” de patriotism: 
un muzeu, spațiu în care se conservă pentru         
generațiile viitoare tradiția locală. Muzeul a fost 
înființat de un fiu al satului, domnul Ioan 
Fărăoanu, în 15 martie 1991. El a adunat de la 
sătenii din comună obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, obiecte de uz casnic, obiecte folosi-
te în gospodăriile oamenilor și, nu în ultimul 
rând,   obiecte religioase. În toamna anului 2012, 
când Oficiul Postal s-a mutat în clădirea vechii 
primării și spațiul acesteia a intrat în componen-
ța        Bibliotecii Comunale, Muzeul Etnografic s-
a    mutat în această încăpere, din dorința de a       
realiza o punte între trecut și prezent, astfel în-
cât cei care apelează la serviciile  bibliotecii să 
cunoască și tradițiile locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În muzeu, cele mai multe exponate sunt  
obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte.         
Costumul popular femeiesc este compus din   
cămașă, catrință și bârneață. Cămășile sunt de 
mai multe feluri: pacho—cu mâneca din umăr  și 
croită cu gura pătrată, fără guler, încrețită la gât, 
cu poale sau fără, bogat ornamentată cu motive 
geometrice, florale, zoomorfe și chiar               
antropomorfe. Cămășile sunt lucrate pe pânză 
țesută în casă sau pe pânză topită. Unele cămăși 
sunt ornamentate cu mărgele colorate (verzi, 
albastre, portocalii). Catrința este o piesă         
vestimentară care se îmbracă peste poale și care 
acoperă trupul de la brâu în jos. Este țesută în 
casă în 4 sau 2 ițe din lână și cu   vrâste de       
mătase, cu fir auriu și argintiu (în cazul catrinței 
de sărbătoare). Peste mijloc  femeile se            
încingeau cu bârneața țesută în 4 ițe, în culori   
asortate cu cele folosite la catrință. Femeile își 
acopereau capul cu casânci negre în zilele de  
lucru, iar în zilele de sărbătoare, cu casânci înflo-
rate, de cașmir, cu   franjuri de mătase. Se pur-
tau de asemenea așa - numitele ștergare, iar iar-
na bertă, care era în general de culoare      nea-
gră.  
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În muzeu există și trei costume populare  
bărbătești. Cămașa este mai lungă, iar fusta creață. 
Broderia este executată cu motive geometrice,     
vegetale sau zoomorfe în una sau mai multe culori. 
Ornamentația este mai puțin bogată decât la      
cămașa femeiască, fiind dispusă pe guler, la umăr și 
la terminarea mânecilor. Brâul este țesut în          
războiul de țesut în 2 sau 4 ițe închigate în jurul  
mijlocului peste cămașă. Cei mai înstăriți purtau    
chimir din piele ornamentat. Ițarii (cioarecii) sunt 
pantalonii confecționați din stofă albă, lucrată în 
casă. În ceea ce privește încălțămintea, femeile 
purtau ca și bărbații opinci, confecționate din gumă 
sau piele de porc sau vită. Se încălțau peste obiele 
(oghiele) sau peste ciorapi (colțuni) tricotați din 
lână. Nu ai cum să nu prețuiești și astăzi munca  
minuțioasă pe care femeile de altădată (bunicile și 
străbunicele   noastre) o realizau. Măiestria lucrului 
de mână rămâne neîntrecută.  

Sărăcia căsuțelor de altădată era înviorată 
de frumusețea țesăturilor. Nu ai cum să nu     res-
pecți energia unei femei care lucra din greu la 
câmp, își îngrijea copiii, țesea mai mult singură   
îmbrăcămintea alor săi și mai avea vreme și bun 
gust pentru a realiza o asemenea industrie casnică. 
Este de subliniat faptul că toate etapele realizării       
costumului popular se desfășurau în casă: tors, ur-
zit, răsucit, țesut, vopsit, cusut. Se realizau manual 
cu ustensile mai mult sau mai puțin evoluate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În rândul obiectelor de uz casnic, există o 
masă rotundă, din lemn, cu trei picioare din butuci, 
furca cu care se dădeau acestea în cuptor, vase ce-
ramice și untarul. Untarul este un vas din lemn în 
care se punea smântâna care se bătea minute în șir 
până devenea unt. Există și o covată pentru legăna-
tul copiilor, dar și vase pentru căratul cerealelor.  

Din muzeu nu lipsesc nici crivala, sucala cu 
ajutorul căreia se depănau pe țevi firul pentru   
războiul de țesut, depănătoarele, fusul, melițoiul 
cu care se zdrobea partea lemnoasă a cânepii.  
Piua, cel mai recent obiect donat, era folosit la 
zdrobirea bulgărilor de sare, a cânepii. Nu lipsesc 
nici obiectele folosite în industria lemnului 
(fierăstrău de mână, gialău), în comerț (cântar) și 
alte obiecte care ne fac să apreciem și mai mult 
pe strămoșii noștri, care pe lângă faptul că erau 
înțelepți, erau și inventivi în orice situație.  

Tot la fel de prețioase sunt și obiectele cu 
caracter religios, care demonstrează credința și 
apropierea țăranului român de Dumnezeu.     
Mărturie stau crucifixele, icoanele, macheta     
Bisericii și o frumoasă pictură din ulei de peste 
200 de ani care înfățișează Cina cea de taină.  

Exponatele din acest muzeu redau valorile 
istorice și culturale, dar și divinitatea tradițiilor ce 
se păstrează de peste veacuri în această zonă. 

Aici, este locul unde se regăsesc tradițiile și 
obiceiurile bunicilor și străbunicilor noștri,       
rădăcinile noastre pe care nu trebuie să le dăm 
niciodată uitării.  

 

Narcis Petrișor 
clasa a X—a E 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(Disturbing) 

clasa a XII—a B 
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“IUBIRE ȘI SPERANȚĂ” – 
 POVESTE CU ȘI DESPRE VOLUNTARI 

Voluntariatul presupune realizarea benevolă și gratuită a unor activități cu scopul de a ajuta alți 
oameni, de a susține o idee sau de a dezvolta un proiect. În ultima vreme, această formă de activitate a 
luat amploare, mai ales în rândul tinerilor, experiența în voluntariat fiind decisivă în obținerea primul loc 
de muncă. Un tânăr care a ales să se implice, în afara studiului, în diverse proiecte face dovada unei per-
soane mature, responsabile, deschise și capabile să se adapteze și să învețe. 

La Colegiul Tehnic „Petru Poni”, în acest an școlar se desfășoară un program de voluntariat în par-
teneriat cu Asociația „Iubire și Speranță”. În cadrul acestui program, elevii-voluntari din clasele a X-a D și 
a X-a E, în zilele de luni, marți și joi, în intervalul orar 14.00-17.30 participă la activitățile centrului social 
„Iubire și Speranță” și îi ajută pe câțiva copii la teme. La acest centru vin zilnic aproximativ 50 de copii, 
aceștia primind o masă caldă și, ceea ce este mai important, ajutor la teme și suport moral din partea vo-
luntarilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cele ce urmează, prezentăm câteva dintre gândurile colegilor noștri-voluntari, colegi ce au avut 

bunăvoința de a povesti experiențele lor, așa încât să ne lămurim asupra voluntariatului. 
“Am început această activitate cu o strângere de inimă, fiindcă era ceva nou pentru mine, și nu 

eram ferm convinsă că voi reuși să mă ridic la nivelul cerințelor. 
 Pe parcursul vizitelor mele în acest minunat centru am realizat că acei copii aveau nevoie să le fie 

cineva aproape, pentru a-i canaliza pe activitatea lor școlară. 
 Din prima clipă i-am considerat ca și pe frații mei. Între noi s-a creat o legătură care sper că va dăi-

nui și peste ani. Mă regăsesc ca într-o mare familie și sunt mulțumită, și îmi dau toată silința ca toți cei de 
la centru să fie mulțumiți de mine și de activitatea pe care o desfășor cu copiii care mi-au fost încredin-
țați. 
 De fiecare dată aștept ziua de joi cu nerăbdare, pentru a mă reîntâlni cu ei ca să rezolvăm noile 
probleme care le-au fost date de către profesorii lor de drept. Am o satisfacție deosebită, când vad califi-
cativele obținute de către ei la școală și, astfel, știu că timpul meu petrecut cu ei nu a fost în za-
dar.” (Maria Cătălina Damian, clasa a X-a E) 
 „De câteva luni, fac voluntariat la Asociația Iubire și Speranță. Am ales voluntariatul pentru că este 
o experiență nouă și, de asemenea, iubesc să lucrez cu copii. În prezent, lucrez cu trei copilași de clasa a 
doua, ajutându-i la teme. Deși sunt destul de energici, reușesc de fiecare data să le îndrept atenția către 
temele pe care le au de făcut.  
 Voluntariatul m-a învățat cum să mă schimb pe mine prin dărnicie, îmi oferă o stare de bine, știind 
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că pot și că reușesc să îi ajut pe cei din jurul meu. 
 Pentru mine, sa fiu voluntar înseamnă să încerc sa fac ceva bun și bine în timpul meu liber, să în-
văț lucruri noi, sa ajut atunci când și unde este nevoie, să cunosc oameni noi de la care sa învăț, să îmi 
placă să fiu printre ceilalți voluntari. Și, de asemenea, să ofer o parte din timpul, energia și abilitățile me-
le pentru a putea ajuta. Să fiu creativă, să vorbesc cu colegii și să găsim soluții împreună la problemele 
noastre. Și știu că ne putem baza unii pe alții. 
 Voluntariatul este ca un mic job la care mă duc din plăcere, unde mă simt utilă și apreciată pentru 
ceea ce fac. Este modul în care eu îmi umplu timpul liber. Mi-a plăcut și îmi place mult această experien-
ță de voluntar și sunt sigură că o voi continua mult timp de acum.” – mărturisește Ioana Doroftei, clasa a 
X-a E. 
 “Pentru mine voluntariatul a însemnat și înseamnă foarte mult, deoarece prin această activitate 
am avut șansa să cunosc și să ajut niște copii minunați și plini de viață. 
 Printre acești copii l-am găsit și pe dragul meu Denis, care este un copil foarte isteț, deștept, agil 
și plin de viață. Pentru mine voluntariatul este o experiență minunată, deoarece prin această activitate îl 
ajut pe Denis să învețe și să își facă temele. Din prima zi Denis s-a atașat foarte mult de mine și am legat 
o prietenie strânsă și știu că eu îl ajut să învețe și că el mă ajută să mă maturizez Chiar dacă uneori sunt 
trist sau am o problemă, voluntariatul mă face să zâmbesc și să uit de toate pentru ca știu că la rândul 
meu aduc fericire unor copii. 
 În concluzie, voluntariatul este o experiență minunată și oricine ar trebui să îl facă pentru că prin 
voluntariat poți să dai unui copil o șansă spre un viitor mai bun.” (Cosmin Leonte, clasa a X-a E) 
 

Maria Cătălina Dămian, 
clasa a X —a E 

foto: Paul Dumea 
Speranța unui rod bogat 

clasa a X—a  G 
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D e când mă știu, îmi doresc să vizitez Parisul. Mă 
simt atrasă de acest oraș prin mii de fire nevăzute 

și caut toate informațiile posibile despre el. Fiind capitala Franței, 
Paris este un oraș important de mai mult de 2000 de ani. Numit 
"orașul iubirii" sau "orașul luminilor", Paris este astăzi unul dintre 
cele mai importante centre de afaceri, modă, divertisment, artă și 
cultură din lume. Are numeroase atracții turistice de renume, din 
care am alcătuit un top 5 care te vor impresiona cu siguranță 
(locuri pe care doresc să le vizitez):  
 
  1.Turnul Eiffel 
 Probabil cea mai recunoscută construcție din lume, Turnul 
Eiffel a fost construit ca o capodoperă temporară și decorativă 
pentru Expoziția Universală din anul 1889, și a fost salvat de la dă-
râmare doar pentru că, fiind în acei ani cea mai înaltă structură 
din Europa, a folosit ca antenă radio. Astăzi este simbolul Parisu-
lui. 
 
 2. Louvre 
 O dată cel mai mare palat din lume, a devenit astăzi cel 
mai mare muzeu de artă din lume. Aici se află Monalisa, Venus din 
Milo, controversata piramidă I.M. Pei, dar și peste 40.000 opere 
de artă, din care  35.000 de opere nu sunt mereu expuse. 
 
 3. Place de la Concorde 
 Este cea mai mare piață publică din Paris și separă grădini-
le Tuileries de bulevardul Champs-Elysees. Inițial a fost numită 
Piața Ludovic al XV-lea și în mijlocul său a fost amplasată o statuie 
a acestuia. 
 
 4. Bulevardul Champs Elysees din Paris 
 Champs-Élysées e cunoscut în Franța sub numele de "La 
plus belle avenue du monde" (Cel mai frumos bulevard din lume) 
și se întinde de la Piața Concorde până la Arcul de Triumf. Este 
unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Parisului. 
 
 5. Turnul Montparnasse din Paris 
 Turnul Montparnasse, construit în 1973 a fost unul dintre 
primii zgârie-nori din Paris. O vizită pe puntea de observație a tur-
nului îi răsplătește pe turiști cu o serie de priveliști excepționale 
ale orașului. Deși este o clădire controversată și care nu este toc-
mai aproape de sufletul parizienilor, panorama pe care o oferă 
este un motiv suficient pentru a îi face o vizită. 

De ce iubim Parisul? 

articol:  Miruna Grecu, 
clasa a XI—a C 

http://www.tvl.ro/paris/obiective-turistice/place-de-la-concorde.html
http://www.tvl.ro/paris/obiective-turistice/arcul-de-triumf-paris.html


VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR. 4        20 

 

MOMENT 

Turnul Montparnasse 

Bulevardul Champs Elysees  

Place  de la Concorde 

Louvre 

sursă fotografii: internet 

SFATURI DE LA UN COPAC… 

- Stai cât mai drept! 

- Bea cât mai multă apă! 

- ADMIRĂ priveliștea! 

- Nu-ți uita rădăcinile! 
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1. Isus – personaj istoric 
 

 Faptul ca  Isus a tra it s i a murit prin ra stignire este un lucru clar, public s i dovedit. Exista   ca -

teva documente  care fac referiri la viat a lui Isus s i impactul lui î n lume. Iata  ca teva exemple:  

 Mărturii iudaice: 

- Talmudul (tradit ia orala  a evreilor) î l prezinta  pe Isus ca un magician nebun, ucis cu pietre pentru 

magie. 

- Josephus Flavius care a fost evreu, fiind militar s i istoric, a scris pentru auditoriul roman, despre 

istoria evreiasca , scriind urma toarele despre acele timpuri s i despre ce a fa cut Isus: 

 “Pe vremea aceea el a fost un om înțelept … Isus … bun și integru. Și multă lume din rândurile 

evreilor dar și alte popoare au devenit ucenici ai lui Isus. Pilat l-a crucificat pe Isus, iar Isus a murit. 

Ucenicii, nu l-au abandonat pe Isus. Ei susțineau că după trei zile de la crucificare, Isus a înviat, și-a 

făcut clar apariția, și este viu” (Josephus, 90 e.n. Antiquities XVIII. 33). 

 

  Mărturii păgâne: 

- Thallus, un samaritean care a scris o cronica  î n jurul anului 60, amintes te de condit iile ciudate ale 

mort ii lui Isus. 

- Senatorul s i istoricul roman Tacit (Caiu Corneliu Tacit – î n latina  Gaius – sau Publius – Cornelius 

Tacitus) a fost fascinat de personalitatea lui Isus s i a ucenicilor cres tinii, care apoi au fost martirizat i 

pe vremea lui Nero (65 e.n.). El a fost cel care a dat vina pe cres tini, sust ina nd ca  ei au dat foc Romei! 

Iata  ce scria Tacit la anul 112 e.n.: 

         “Nero i-a pedepsit aspru și crud pe creștini, persecutându-i asiduu. Hristos a fost fondatorul religi-

ei (numită creștinism) și a murit pe vremea procuratorului  Pilat din Pont în Iudeea, pe vremea împă-

ratului Tiberiu; dar superstițiile s-au transmis, revolta fiind aprinsă din nou și nu numai în Iudeea un-

de s-a născut Isus, ci chiar și în Roma însăși”. (Tacit. Anale  XV, pagina 44) 

 Este interesant faptul ca  Tacit vorbes te clar despre Isus ca fiind o persoana  istorica , crucificat 

pe vremea lui Pilat din Pont. Pa na  î n anul 65 e.n. (pe vremea lui Nero) credint a cres tina  s-a î ntins 

rapid nu numai î n Iudeea ci î n toata  Mediterana s i pa na  la Roma, astfel î nca t î nsa s i î mpa ratul a tre-

buit sa  faca  ceva. S i Tacit  era î mpotriva lui Isus s i a caracterizat mis carea ca fiind o “superstit ie peri-

culoasa ”. 

 

 Evangheliile, apocrifele, textele Sfinţilor Părinţi vorbesc la unison despre existent a istor 

ca  a lui Isus - trimis de Tata l pentru ma ntuirea lumii î ntregi. 

 Iata  deci ca  moartea lui Isus este recunoscuta ,  iar evenimentele î nvierii au fost impuse lumii 

romane s i î n î ntreaga lume prin ucenicii sa i. 

 

 

 

Învierea lui Isus: fapt sau mit?  



VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR. 4        22 

 

MOMENT 

2. Patima, moartea şi Învierea 

 

 Culmea lucra rii Fiului lui Dumnezeu î ntre oameni o reprezinta  patima, moartea s i î nvierea sa 

glorioasa . Prin patima s i moartea sa, Isus pune î n practica  iubirea pe care o poarta  oamenilor, ca un 

bun pa stor ce î s i da  viat a pentru oile sale. I nvierea este, fa ra  discut ie, punctul culminat al î ntregii 

Evanghelii s i evenimentul central al cres tinismului. Daca  pas tele iudaic este trecerea de la robie la 

libertate,  Pas tele cres tin este trecerea de la moarte la viat a . I nvierea este mai presus de cele lu-

mes ti, este o taina  pe care nu o putem î nt elege deca t î n lumina credint ei. Pentru Biserica , I nvierea 

lui Isus este o scara  pe care cres tinii pot urca spre lumea viet ii ves nice. 

 Cres tinul, prin fiecare sa rba toare devine contemporan cu Hristos, astfel î nca t sa rba toarea 

devine o reactualizare a evenimentului î n sine s i nu o comemorare. I nvierea lui Hristos 

sau Pas tele este trecerea noastra  de la moarte la viat a . Aceasta  biruint a  a mort ii se realizeaza  prin 

jertfa lui Isus, ca forma suprema  de manifestare a iubirii lui Dumnezeu fat a  de oameni.  

 Daca  Isus a î nviat, s i daca , prin urmare, s i noi vom î nvia, este normal  sa -i urma m î nva t a turi-

le î n as a fel î nca t î nvierea noastra  sa  fie î nviere spre viat a  s i nu spre judecata . Mai mult, suntem da-

tori sa  ma rturisim î mpreuna   ca  „Hristos a î nviat!”. 

                                                                                                  Prof. Pî slaru Mihaela 

desen: Larisa Simion 
clasa a X —a F 

http://www.crestinortodox.ro/paste/
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RECENZIE DE CARTE 

Anița Nandriș - Cudla, Amintiri din viață. 20 de ani în Siberia.  
Lecție despre viață, patriotism și adevăr 

 Anița Nandriș - Cudla a fost o femeie ro-
mâncă, născută în Bucovina austriacă  într-o familie 
de țărani români prosperi și harnici, viitori culaci. La 
36 de ani, soarta Aniței a fost greu încercată, pen-
tru că avea să cunoască o lungă odisee în Siberia 
înghețată.  

A fost smulsă din propria casă de securitate 
sovietică și deportată împreună cu cei trei copii în 
Siberia, timp de aproape 20 de ani. Foamea, teama 
și nesiguranța zilei de mâine îi lovesc pe toți cei de-
portați în Siberia. Lupta pentru supraviețuire este 
una acerbă, iar cei care scapă cu viață din drumul 
lung de mii de kilometri făcuți în vagoane de tren 
pentru animale, vor doar să supraviețuiască. Hrana 
este aproape inexistentă; se reduce doar la pâine și 
ceai. Grija pentru copiii săi este principala prioritate 
a Aniței, ea fiind o femeie de o simplitate consola-
toare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foamea este o constantă în majoritatea 
mărturiilor despre Gulagul comunist, o foame crun-
tă, continuă, sâcâitoare. Nici mărturia Aniței nu fa-
ce excepție astfel încât aproape la fiecare pagină se 
regăsește aceeași obsesie: cum să potolești foamea 
și, mai ales, cum să potolești foamea copiilor, un 
sentiment care torturează sufletul matern. “Dacă 
lucrai bine și împlineai norma îți mai adăugau o su-
tă de grame de pâne. Căuta fiecare să lucreze cât 
mai bine pentru suta ceia de grame. La zece zile îți 

da taloane, adică îți da dreptul să poți cumpăra un 
chilogram de pâne, câte o sută de grame la fiecare 
zi. Când primiam chilogramul cel de pâne, îmi păria 
că e o zi de sărbătoare mare, căci putia să mănânce 
copiii o bucățică de pâne mai mărișoară. Mi se ru-
pia inima când venia timpul de mâncare. Împărțiam 
fărămătura ceia de pâne, a mea șiapte sute de gra-
me și a celor doi copii câte trei sute. Un chilogram și 
trei sute de grame trebuia să le împărțesc în trei 
părți, dimineața, la amiazăzi și pe seara, așa că ni 
să vină cam patru sute de grame de pâne, la trei 
suflete la o mâncare.”  

Și de-ar fi numai foamea... În “Amintiri din 
viață” veți afla cât de greu se câștigă pâinea cea de 
toate zilele , mai ales, atunci când trebuie să te 
lupți cu păduchii, cu boala, cu frigul și cu un sistem 
inuman, cum e să mergi kilometri întregi prin tun-
dră ca să culegi niște bobițe cu care să-ți salvezi co-
pii de scorbut, cum este să stai de pază ore în șir 
învelit într-o haină din piele de ren, pe un viscol de 
-40 de grade Celsius.  

Este greu să ne imaginăm realitatea descrisă 
în paginile acestei cărți și indiferent cât de urâtă ar 
fi această față inumană a comunismului, în niciun 
rând nu veți găsi nici măcar o dată cuvântul 
“comunism“ , nicio urmă de blestem sau ură. Cu o 
bunătate izvorâtă din educația simplă, țărănească, 
profund religioasă, Anița Nandriș-Cudla parcă trece 
pe deasupra lumii și deșertăciunilor ei. Cinstea, cu-
rajul, credința, răbdarea nu sunt pentru ea doar 
simple “idei“, ci daruri sufletești pure pe care le ur-
mează în cea mai desăvârșită armonie.  

 Timpul trece, iar după douăzeci de ani pe-
trecuți în pustiile siberiene, vine și rândul Aniței de 
a se întoarce acasă cu cei trei fii. Din păcate, nici în 
Bucovina în satul Mahala nu îi așteaptă lucruri plă-
cute; casa pe care a construit-o  cu soțul ei în urmă 
cu mai bine de douăzeci de ani este ocupată de altă 
familie.  

Lupta pentru supraviețuire este înlocuită de 
lupta cu sistemul, un sistem inuman și nedrept. În 
cele din urmă, victoria Aniței și a copiilor ei asupra 
sistemului sovietic a fost totală și bine-meritată, 
prin redobândirea casei, în care a intrat la exact 
două decenii de când fusese deportată, la 13 iunie 
1961. 
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PICĂTURA DE 

CULTURĂ 

 Din însemnările Aniței îmi dau seama ce fel 
de viață duceau oamenii pe timp de  război și ce 
cumplită mașinărie este războiul, cea mai perfidă 
și odioasă invenție a omului. De asemenea,  reali-
zez și cât de puține lucruri îi sunt necesare unui om 
pentru a trăi, dar și cât de mult ne-am schimbat 
prioritățile și nu știu cum am fi în stare acum să 
supraviețuim în caz de calamități. 

 Suntem prea obișnuiți cu confortul, nu știm 
să ne folosim strictul necesar și habar nu avem să 
ne mulțumim și cu mai puțin. Dacă cineva ne pri-
vează de o zecime din confortul vieții moderne, ne 
simțim pierduți…  Acum avem totul de-a gata, dar 
dacă ar trebui să ne preparăm de la zero cele nece-
sare, așa cum făceau străbunii noștrii, am fi puși în 
mari încurcături. 

 Sper din suflet ca istoria să nu se repete și 
îmi doresc ca țara noastră să fie ferită de pericole 
de-acum înainte. De asemenea, cred că oamenii ar 
trebui să-și regăsească valorile, să îl redescopere 
pe Dumnezeu și să scape de superficialitate. Reco-
mand cu căldură memoriile Aniței Nandriș-Cudla 
tuturor celor care doresc să cunoască și istoria ca-
re nu se “spune” în manuale, o istorie trăită și po-
vestită de o femeie cu trei clase într-o limbă sim-
plă, curată, românească. 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie: 
Anița Nandriș-Cudla, Amintiri din viață. 20 

de ani în Siberia, ediția a IV-a, Editura Humanitas, 
1991, 2013, p. 119  

Sursa foto 1: www.youtube.ro 
Sursa foto 2: www.filme-carti.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizat de  

Alexandra Rusu, clasa a X-a F, 
profesor îndrumător, Cătălina Corhăneanu 

”La început,  

ai o bibliotecã în casã,  

apoi ai o casã în bibliotecã.” 

http://www.youtube.ro
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“DOR DE POEZIE” 
 
 

„Cum definim “dorul de poezie” sau mai bine 
cum îl explicăm?  Metaforă a unei nevoi spirituale, a se-
tei de frumos și totodată reverberație sensibilă a sufle-
tului uman, acest dor de noi înșine, dor de viață, dor de 
recuperare a armoniei Edenului oferă o percepție sim-
bolică a realității ce de multe ori ne copleșește, ne sufo-
că până la uitare. 

 
        Prozaicul generat de continua luptă pentru supra-
viețuire, mercantilismul  și lipsa de pudoare ne-au inva-
dat până-ntr-acolo, încât e un miracol faptul că adoles-
cenții noștri încă mai scriu versuri… sau încă mai încear-
că să recupereze clipa de grație, catharsis-ul, pe care îl 
generează poezia. Sau, poate că doar ne oferă nouă, 
adulților, o altfel de percepție asupra irealității ce ne 
înconjoară, amintindu-ne că viața înseamnă mult mai 
mult… 
 
        Cred că noi, profesorii de limba și literatura română 
suntem cei mai norocoși dintre dascăli. Nu există o satis-
facție mai mare, decât emoția pe care ți-o transmite un 
adolescent ce se apropie timid de catedră și… sfios îți 
cere opinia asupra încercărilor sale poetice. Acel adoles-
cent îți încredințează întreaga sa viață interioară cu toa-
te angoasele, clipele de fericire, ideile asupra sensului 
existenței, visele sale… îți pune sufletul său în palme, 
gânduri și sentimente nemărturisite nici măcar părinți-
lor. Și atunci cum să nu încurajezi efuziunile sale lirice și 
cum să nu te bucuri de faptul că acel copil scrie versuri, 
când știi prea bine că într-o bună zi realitatea îl va 
schimba și va uita, poate, să mai acorde un minut poezi-
ei inimii sale? Așa că e de datoria noastră “să nu ucidem 
cu mintea” și orgoliul didacticist taina poeziei, misterul 
ce se ascunde într-un suflet de adolescent și, în măsura 
în care este posibil, să îl ajutăm să înflorească. 
 

D espre inimă… 

 

 

 În vorbirea populară se utilizează numeroa-

se expresii referitoare la inimă: ”a lua o pia-

tră de pe inimă”, ”a avea inima cât un puri-

ce”, ”a fi cu inima ușoară”, ”a avea inimă de 

piatră”, ”a-și face inimă rea”, ”a fi cu inima 

împăcată” etc. 

 Contrar a aceea ce se crede, inima trimite 

mai multe informații spre creier și nu in-

vers. 

 Expresia ”cu toată inima” este pomenită de 

20 de ori în Biblie. 

 Inima nu se oprește niciodată. Începe să 

bată la 22 de zile după concepție și de 3,5 

miliarde de ori într-o viață. 

 În fiecare zi inima unui om produce energie 

cât să deplaseze un camion pe distanța de 

32 de km și  are o putere de 1—5 wați. 

 Inima bate de 100 000 de ori pe zi și conti-

nuă să bată chiar dacă este  separată de 

corp. 

foto:  Cosmin—Mihai Cojocea 
clasa a XII—a C 
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       Ca urmare, în urmă cu mulți ani, am fost încântată de apariția acestui concurs, dedicat exclusiv licee-
nilor romașcani, fiind o reală șansă de a-mi încuraja elevii să se afirme. Cu timpul, însă, din postura de în-
drumător al micilor mei maeștri în arta versificației, concurenți în competiția re-descoperirii “dorului de 
poezie”, din 2009 am devenit unul dintre organizatorii acestei activități, descoperind astfel ce volum de 
muncă și câtă răbdare, dăruire și migală implică o astfel de manifestare. 
 
        Cu toate că în urbea noastră mușatină acest concurs a devenit o tradiție și un prilej de sărbătoare 
pentru poeții liceeni, a devenit imperios necesară extinderea sa cel puțin la nivel județean prin efectuarea 
demersurilor necesare și includerea în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene, ceea 
ce s-a și reușit în repetate rânduri, începând din 2009 și până în prezent. Treptat, paginile plachetei de 
poezii s-au îmbogățit considerabil de la un an la altul, primind cu drag creațiile elevilor din  alte zone ale 
țării decât cea a Neamțului, precum București, Maramureș, Slobozia, Brăila, Dorohoi, confirmând faptul 
că poezia nu are niciodată învinși, pentru că ea se scrie din inimă și pentru inimă. 

Prof. Cătălina Corhăneanu 

PICĂTURA DE 

CULTURĂ 

desen: Diana Cumpăratu 
(Deep wander) 
clasa a XII—a B 
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“- Ce e oare poezia?” 
Mă gândeam și eu odat’... 
“-Oare-o fi un lucru magic 

Și de minte inventat? 
-Sau un lucru scris de mână 

Pe o foaie albă, fină, 
Fără rimă, fără sens... 
Fără niciun înțeles?” 
Cel ce scrie poezie, 

Trebuie neapărat să știe: 
Poezia fără rimă 

E ca trenul fără șină, 
Poezia fără substanță 
N-are nicio relevanță! 

 
Că-i de dragoste, de dor, 

Orice tip de poezie 
E o artă când se scrie... 
Și atunci când te inspiri 
Și nu vezi nicio sclipire, 

Reflectând, să te-apropii de fereastră... 
Și natura-ți va da viață. 

                 Cum ar fi ca să compari, 
                Cerul cu doi ochi albaștri 

          Salcia c-un păr bălai, 
 Râul cu o melodie lină, 
 Susurată de-o violină. 

 
 Nu pot spune prin cuvinte, 

   Ceea ce-mi compun în minte... 
  Ielele, ideile, se prind într-un dans nebun... 

 Și nu trece-o zi din viață, 
 De-un caiet să nu mă leg, 
 Să compun un fir de ață... 
 Și-ntr-o clipă norocoasă 
Sper să-mi iasă ghemu-ntreg. 

 
 
 

 Viorel Vârgolici, 
 Fost elev al Colegiului Tehnic “Petru Poni”,  

Mențiune la Concursul de Creație Lirică  
“Dor de poezie”, ediția a VIII-a   

 

CEL NAIV … 

Rita Georgiana Ciubotaru 
clasa a XI—a C 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(I spy with my little eye) 

clasa a XII—a B 
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CEL NAIV … 

desen:  Diana Cumpăratu,  
(The psychedelic musician) 

clasa a XII—a B 

Trec pe străzi cu o sabie deasupra capului... 
În spatele meu... istoria și soarta ei. 

În față, femeia verde semănând cu neliniștea mea. 
Lângă mastodonți spânzurați prin fum 
Trec pe străzi plângând în singurătate 

Cu mâinile însângerate, mut și orb 
Ca dumnezeul acestui veac. 

Refuz toate măștile, 
Dau buzna prin piațetele pe unde moartea își face 
Jocurile de artificii și cei de față albesc de spaimă 

Nu sunt fericită, pesimismul meu a și făcut victime 
Rătăcesc între mine și mine cu o sabie deasupra capului. 

Dezastru prin aburul viziunilor. 
Poezia m-a învățat să fiu mereu singură. 

Trec pe străzi cu o sabie deasupra capului... 
Nimeni nu observă, doar tu, inimă, 

Ușa prin care plec și mă-ntorc în fiecare seară. 
 
 
 

Daniela Grigoriu, 
Fostă elevă a Colegiului Tehnic “Petru Poni” 

Premiul II la Concursul de Creație Lirică  
“Dor de poezie”, ediția a IX-a  

foto: Paul Dumea,  
clasa a X - a G 

Diana Cumpăratu 
Clasa a XII—a B 
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Age of steam 

 

Facial expressions 

desene realizate de: Diana Cumpăratu 
clasa a XII –a B 

Spooky events 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR. 4        30 

 

JOC DE CREION 

desene realizate de:  
Botezatu Iulian 
clasa a IX—a G 

desene realizate de: Bianca Bălan 
clasa a XI—a F 
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 Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

 15 IANUARIE 2016  

ZIUA CULTURII ROMÂNE, SĂRBĂTORITĂ CU MIC CU MARE 
 

Chiar dacă școala s-a reluat doar de câteva zile, elevii Colegiului Tehnic “Petru Poni” au sărbătorit 
ZIUA CULTURII ROMÂNE sau ziua de naștere a „luceafărului poeziei românești” împreună cu preșcolarii 
de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 (structură a liceului). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea Eminescu și copiii, inițiată de d-na educatoare Viorica Gheorghiescu, a fost una aparte, 

deoarece elevii din clasele a X-a C și a XI-a B, membri ai Cercului de lectură „Congruențe literare”, coor-
donați de d-na profesoară Cătălina Corhăneanu, au pregătit pentru colegii lor mai mici o cărticică de co-
lorat cu desene originale, realizate chiar de ei, pe marginea a două poezii eminesciene. Este vorba despre 
binecunoscutele poezii pentru copii: Somnoroase păsărele și Ce te legeni..., poezii ce sunt apreciate de 
cei mici, fiind mai apropiate de nivelul lor de înțelegere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea a fost foarte apreciată de participanți, deoarece elevii și-au asumat rolul de îndrumă-

tori pentru cei mici, le-au recitat poezii eminesciene, au cântat împreună, au desenat și au legat prietenii. 
Nici prichindeii nu s-au lăsat mai prejos și cu ajutorul d-nelor educatoare au pus în scenă un spec-

tacol minunat dedicat cu dragoste, din inimă de copil, “Poetului nepereche”, demonstrând că Mihai Emi-
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nescu este un poet drag sufletului lor.  
La Colegiul Tehnic “Petru Poni” s-au desfășurat alte trei activități dedicate zilei de 15 ianuarie: pro-

iectul Eminescu și eternitatea, inițiat de către d-ra profesoară Teodora Dima în parteneriat cu biblioteca 
liceului, expoziția Culoarea versului eminescian, organizată de către catedra de limba română și concursul 
Scrisoare către Eminescu, inițiat de către d-na profesoară Mirela Mihoc. Prin acest concurs ce s-a derulat 
pe parcursul lunii ianuarie, profesorii de limba și literatura română i-au provocat pe elevi să își pună în va-
loare creativitatea și să exerseze un tip de compoziție mai puțin valorificat de omul modernității: scrisoa-
rea. 

desen: Diana Cumpăratu 

(Reborn) 

clasa a XII –a B 
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Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

 22 ianuarie 2016 

Ziua Unirii 
 

Sărbătorită în devans anul acesta, adică pe 
22 ianuarie, ziua Unirii lui Cuza a înflăcărat ca de 
fiecare dată inimile elevilor noștri care, cu mic, cu 
mare, și-au adus prinosul de sentimente patriotice 
la acest eveniment, care la Colegiul Tehnic “Petru 
Poni”, a fost marcat prin două activități distincte. 

Consiliul Școlar al Elevilor, coordonat de că-
tre d-nele profesoare Elena Oprea și Iulia Tălmaciu, 
a organizat activitatea „Unire-n cuget și-n simțiri”. 
Activitatea  a fost realizată în colaborare cu d-nele 
profesoare Monica Pescaru și Cătălina Corhăneanu, 
dar și cu o instituție romașcană de referință – Casa 
de Cultură a Sindicatelor Roman.  

Programul manifestării a inclus informații 
istorice despre Unirea Mică, recital de poezie, sce-
neta Moș Ion Roată și Unirea, pusă în scenă de Tru-
pa de teatru ProThalia, coordonată de prof. Cătăli-
na Corhăneanu, cântece patriotice în interpretarea 
Corului Armonia, coordonat de prof. Ionel Gorgos. 
Evenimentul s-a încheiat  prin cântece și dansuri 
populare românești, interpretate de Plai moldove-
nesc, ansamblu aparținând Casei de  Cultură a Sindi-
catelor Roman.  

 
 
 
 
 
 

 27 ianuarie 2016 

Implicaţiile legale ale  

consumului de droguri 

Reprezentanți ai unor instituții ale statului 
care veghează ca tinerii să fie feriți de flagelul 
consumului de droguri au fost prezenți în data de 
27 ianuarie la Colegiul Tehnic “Petru Poni” unde 
au desfășurat două serii de activități cu liceenii 
dornici să cunoască amănunte despre riscurile la 
care ar putea fi expuși în contextul ispitele socie-
tății actuale. 

Locotenent colonel Marius Pascaru, din ca-
drul Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Neamț, și Nicoleta Tablan, de la Centrul de Pre-

venire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț, au 
susținut activități în scopul creșterii nivelului de 
informare și conștientizare a elevilor participanți 
cu privire la implicațiile și riscurile consumului de 
droguri  și substanțe noi cu proprietăți 
psihoactive. Au fost definite drogurile, s-au pre-
zentat caracteristicile și clasificarea acestora în 
funcție de riscul pe care îl prezintă asupra vieții 
sociale și a sănătății, precum și problemele gene-
rale legate de consumul acestor substanțe: 
policonsum, abuz, dependență ori sevraj. Au fost 
vizionate filme cu mărturii și declarații ale unor 
consumatori de droguri, după care au avut loc 
discuții deschise cu elevii prezenți la activitate, 
pe tema cauzelor și motivelor pentru care unii 
tineri încep să consume droguri. 
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La activitatea, coordonată de conducerea 
liceului, d-ra prof. Gabriela Mariana Dascălu și d-
na prof. Mihaela Pîslaru împreună cu d-na prof. 
Cătălina Corhăneanu, au participat  elevi și pro-
fesori, de la Colegiul Tehnic "Petru Poni",  Cole-
giul Tehnic „Miron Costin", precum și elevi de la 
Colegiului Tehnic "Danubiana".  

 29 ianuarie 2016 

PETRU PONI are talent 
 

”Românul s-a născut artist” zice o veche    
vorbă din bătrâni, pe care elevii noștri o      confir-
mă din plin.  

Tineri entuziaști, cântăreți în devenire, mici 
dansatori, instrumentiști amatori, cochetând cu 
actoria, desenatori la început de drum s-au înscris 
cu mic și mare la concursul ”Petru Poni are ta-
lent”, ediția a III—a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorii acestui concurs au fost Luiza 

Bulai – președintele Consiliului Școlar al Elevilor, 
Larisa Ungureanu – vicepreședinte Consiliul Șco-
lar al Elevilor, Mădălina Ghiuță -  vicepreședinte 
Consiliul Școlar al Elevilor, Paul Dumea – director 
departament, ajutați de profesorii d-na psiholog 
Tălmaciu Iulia și d-na Apăvaloaiei Elena. 

 
 

Spectacolul a fost prezentat de Ștefan Puiu 
Ștefan din clasa a XI—a B.  

După îndelungate deliberări au fost selec-
tați premianții: 

 locul I: Diana Enea - Cântec popular 
 locul II: Larisa Ungureanu și Robert Diac 

- Muzică ușoară 
 locul III: Cosmin Emandii - Moment 

Beatbox 
Cu mențiuni au fost premiați nu mai puțin 

talentații Mădălina Tamaș, Lorena Ulian, Alexan-
dra Moscu 

La concurs au mai participat și elevii: Mă-
dălina Ciobanu, Diana Cumpăratu, Alina Dumea 
și Laura Dumea.  

Felicitări, copii talentați! 
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 9 februarie 

Ziua Siguranţei  

pe Internet 

Ziua Siguranței pe Internet este un eveni-
ment de anvergură europeană, care se desfășoa-
ră anual, pe data de 9 februarie. Ajunsă  la ediția 
a XIII-a, Safer Internet Day 2016 este sărbătorită 
în peste 100 de țări din întreaga lume. 

Rata de utilizare a internetului de către 
tineri în România a înregistrat o evoluție explozi-
vă în ultimii ani, ajungând la cote de peste 90% 
în mediul urban, în rândul celor cu vârsta de pes-
te 16 ani. Un ritm asemănător de dezvoltare cu-
noaște și folosirea telefoanelor de tip 
smartphone ori a tabletelor de către tineri și ac-
cesarea internetului de pe aceste dispozitive. 

Principalele categorii de riscuri la care se 
pot expune tinerii în mediul online sunt: infecta-
rea sistemelor cu programe de tip malware, fur-
tul de identitate, cyberbullying, pornografia in-
fantilă. 

Elevii Ștefan Puiu (a XI-a B) și Paul Dumea 
(a X-a G), coordonați de d-ra prof. Gabriela Mari-
ana Dascălu, director al liceului, și d-na prof. Mi-
haela Stan, au pregătit un film despre modul în 
care este tratată problematica siguranței pe in-
ternet la Colegiul Tehnic "Petru Poni". 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 19 februarie 2016 

Ziua Brâncuŗi 

 
 

Vineri, 19 februarie, în sala de festivități a 
liceului s-a desfășurat activitatea “Brâncuși în 
eternitate”, coordonată de d-nele profesoare 
Cătălina Corhăneanu și Elena Oprea. 

Având în vedere faptul că Ziua Brâncuși 
se sărbătorește, începând cu anul 2016, la 19 
februarie, amintind astfel de data nașterii mare-
lui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876, 
membrii Clubului cinefililor și elevii ce activează 
în cadrul Cercului de lectură Congruențe literare 
au marcat acest eveniment prin vizionarea filmu-
lui “Brâncuși – cioplitorul de suflete”, film docu-
mentar artistic cu Ernest Maftei despre repre-
zentantul “frumuseții sufletului românesc, crești-
nesc”, realizat de Grid Modorcea.  
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 19 februarie 2016 

Ziua porţilor deschise la 

detaŗamentul de pompieri 

  

 Vineri, 26 februarie, elevi din clasele a X-
a F, a XI-a D și a XI-a școală profesională, însoțiți 
de profesorii Lucian Negrescu, Ana Toader și Că-
tălina Corhăneanu, au participat la demonstrații-
le și activitățile interactive oferite de Detașa-
mentul de Pompieri Roman în cadrul Zilei Porți-
lor Deschise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25 februarie 2016 

Un tânăr educat, un mediu 

mai curat 

 

În cadrul proiectului „Un tânăr educat, un me-
diu mai curat”, proiect ce face parte din Calenda-
rul Județean al Activităților Educative, joi, 25 fe-
bruarie 2016, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Ro-
man a avut loc cea de-a doua activitate. Inițiatorii 
proiectului, membrii catedrei de protecția mediu-
lui, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Jude-
țului Neamț și Ocolul Silvic Horia  și-au propus să 
valorifice potențialul creator al elevilor pe baza 
cunoașterii și înțelegerii importanței protejării 
mediului înconjurător. 

 
La cea de-a doua activitate, elevii au trebuit să 

demonstreze că știu să selecteze informațiile refe-
ritoare la protejarea mediului și să utilizeze mijloa-
cele multimedia pentru a crea o prezentare Power 
Point pe tema: Ziua Mondială a Zonelor Umede. 
Activitatea aceasta este coordonată de d-ra prof. 
Elena Gabriela Dascălu. 

Consilierul educativ al liceului, profesor Cătălina 
Corhăneanu a declarat că:  “Activitatea a fost una 
foarte complexă, ea valorificând nu numai capaci-
tatea elevilor de a se documenta pe marginea unei 
teme propuse. Elevii au trebuit să selecteze infor-
mația, să o integreze într-o manieră personală și să 
o prezinte în fața unui public. Activitățile de acest 
tip dezvoltă anumite competențe și, ca urmare, au 
un potențial formativ deosebit, ele îmbinând conți-
nutul informațional, cu imagini, fotografii și grafică, 
deci valorifică și zona esteticului”. 
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 29 februarie 2016 

MESAJUL din inimă 
 

 Acest proiect organizat 
de Consiliul Școlar al Elevilor 
(Larisa Ungureanu – vicepre-
ședinte, Paul Dumea – direc-
tor departament, prof. psih. 
Iulia Tălmaciu, prof. Elena 
Apăvăloaiei) a fost la prima 
ediție în acest an. 
 Scopul proiectului a 
urmărit implicarea cât mai 
multor elevi din liceul nostru, 

în activitățile extrașcolare.  
Și cel mai mult te poți implica într-o activitate care 
celebrează iubirea.  
 Elevii din liceul nostru au ales să-și exprime 
sentimentele față de cei dragi prin confecționarea 
de felicitări și scrisori de dragoste.  
 

 1 martie 2016 

Mărţiŗoare literare 
 

Ziua de 1 Martie a fost sărbătorită de elevii 
Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman printr-o 
activitate literar-artistică deosebită. Este vorba 
despre omagierea a 179 de ani de la nașterea 
lui Ion Creangă și totodată sărbătorirea zilei de 
1 martie sub genericul ION CREANGĂ – MĂRȚI-
ȘORUL LITERATURII ROMÂNE. 

Elevii ce activează în cadrul Cercului de lec-
tură “Congruențe literare” au pregătit pentru 
colegii lor o prezentare detaliată a vieții și ope-
rei lui Ion Creangă, informațiile oferite fiind ve-
rificate la finalul activității printr-un concurs la 
care au fost provocați să participe toți spectato-
rii.  

De asemenea, copiii au pregătit pentru toți 
elevii și profesorii participanți la activitate sem-
ne de carte și mărțișoare lucrate cu multă miga-
lă chiar de ei. Desigur că a avut loc și un scurt 

Activitatea face parte din proiectul CARTEA 
– UN DAR DE SUFLET, proiect aflat la a doua 
ediție. Acesta se desfășoară pe parcursul se-
mestrului al II-lea și are ca scop promovarea 
lecturii în rândul tinerilor.  
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 2 martie 2016 

”Ajută ŗi dăruieŗte!” 
 
Pe 2 martie, un grup de elevi de la Cole-

giul Tehnic"Petru Poni", împreună cu prietenii și 
partenerii lor de la Complexul de Servicii „Familia 
mea", a desfășurat o nouă activitate din cadrul 
proiectului "Ajută și dăruiește!", proiect ce se 
derulează de trei ani. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel, elevii de liceu și-au propus să-i ini-
țieze în activități de voluntariat pe colegii lor mai 
mici din Complexul de Servicii „Familia mea", 
propunându-le o experiență inedită de a oferi nu 
numai simbolicii ghiocei sau mărțișoare, ci și un 
zâmbet, o urare, o îmbrățișare și o parte din tim-
pul și sufletul lor celor 50 de persoane de la azilul 
de bătrâni din Roman. 

„Un așezământ agreabil, un mediu curat 
și liniștit, un personal zâmbitor și calm – te deter-
mină să crezi că acelor oameni nu le lipsește ni-
mic și te întrebi ce-ai putea tu vizitator să le mai 
oferi? Contactul fiecăruia dintre noi cu fiecare 
persoană în parte din azil ne-a marcat profund. 
Nevoia de afectivitate, de comunicare și sociali-
zare, bucuria acestora de a îmbrățișa un copil - 
au fost manifestările care ne-au «luminat» con-
științele și ne-au convins că rezultatul acțiunii 
desfășurate a depășit așteptările. Pe de altă par-
te, cei mai mulți elevi au înțeles cât de bogați 
suntem prin faptul că suntem sănătoși fizic și psi-

hic, că avem familii, prieteni, bunici și cât de mul-
te putem oferi celor din jur", a mărturisit profe-
sor Emilda Butnaru, unul dintre coordonatorii 
proiectului. 

Activitățile proiectului "Ajută și dăruiește" 
sunt coordonate de profesorii Maria Rusu, 
Emilda Butnaru, Mihai Ignat, de laborant Ana 
Dămoc și bibliotecar Irina Maftei (de la Colegiul 
Tehnic „Petru Poni") și de pedagogul social Mari-
cica Vasiliu, de la Complexul de Servicii "Familia 
mea". 

 
 

 8 martie 2016 

Măţiŗor muzical 
 

Cu prilejul zilei de 8 MARTIE, Corul ARMO-
NIA al Colegiului Tehnic ”Petru Poni”, la inițiativa 
Consiliului Școlar al Elevilor, a dăruit doamnelor 
profesoare un mărțișor inedit, încântându-le cu un 
scurt moment artistic din care nu au lipsit cântece 
și poezii, dedicate acestei sărbători.  

 
Chiar dacă activitatea s-a desfășurat în can-

celarie, mărțișorul muzical a fost apreciat și răs-
plătit cu aplauze și aprecieri din partea audien-
ței.  
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 21, 22 martie 2016 

Global Action Days  

 
La Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, zilele de 21 

și 22 martie au cuprins acțiuni de ecologizare și 
amenajare a spațiilor verzi aferente liceului nostru, 
acțiuni înscrise în programul campaniei Global 
Action Day, inițiată de  LeAF. 

Activitățile au fost organizate de conducerea 
liceului, de catedra de protecția mediului și de con-
silierul educativ în colaborare cu Ocolul Sivic Horia. 
Elevii voluntari din clasele 9 D, 9 C,10 C, 10 E au 
muncit împreună cu profesorii și au plantat copăcei 
și flori pentru a marca Ziua Mondială a Pădurii, în-
frumusețând astfel spațiile verzi și imaginea școlii.  

 

 

 16 aprilie 2016 

Concursul regional de  

matematică α ŗi Ω  
 

În data de 16.04.2016, s-a desfășurat cea de  
a XV-a ediție a CONCURSULUI REGIONAL DE MA-
TEMATICĂ α ȘI Ω, concurs devenit o tradiție nu 
numai în liceul nostru ci și o emblemă a orașului 
nostru.  Concursul este unic prin faptul că se adre-
sează doar elevilor din liceele tehnologice.  

Concursul se desfășoară pe două secțiuni: 
profilul tehnic și protecția mediului la Colegiul 
Tehnic ,,Petru Poni’’ – “ALFA”, iar cel economic la 
Colegiul Tehnic ,,Danubiana” – “OMEGA”.  

Concursul “ALFA” este o competiție longevi-
vă și apreciată în regiunea noastră, ca urmare și la 
această ediție au participat elevi din toate județe-
le Moldovei. El este susținut de Inspectoratul Șco-
lar Județean Neamț și de Primăria Municipiului 
Roman.  

Festivitățile au fost deschise de către prima-
rul municipiului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, 
profesor de matematică și unul dintre cei care au 
organizat prima ediție a concursului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concursurile de matematică ”ALFA” și 
”OMEGA” au fost susținute financiar de adminis-
trația locală, elevii premianți primind nu numai 
diploma, ci și premii în bani. Rezultatele au fost 
echilibrate și concretizate în premiile obținute, 
așa că la Concursul “Alfa” rezultatele au fost ur-
mătoarele:  

Povești cu noi și despre noi 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049006725138462.1073741836.975806685791800&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049006725138462.1073741836.975806685791800&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049006725138462.1073741836.975806685791800&type=3
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- clasa a IX-a: premiul I - ASAFTEI IULIANA 
(Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, prof. Drîmbe Moni-
ca), premiul II - SAVA ADRIAN ALEXANDRU (Colegiul 
Tehnic Transporturi Piatra-Neamț, prof. Morariu 
Elena), premiul III - CANSCHI MARIAN CRISTIAN 
(Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, prof. Buhai Ilenuța); 

- clasa a X-a: premiul I - GHIUZAN OTILIA RO-
XANA și premiul II - PRICOP ANDREI (Liceul Tehnolo-
gic ,,Vasile Sav”,prof. Petrovici Adriana), premiul III - 
MIRON DAVID (Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” 
Suceava, prof. Macovei Monica); 

- clasa a XI-a: premiul I - BĂCĂOANU ANDREI 
RĂZVAN (Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, prof. Buhai 
Ilenuța), premiul II - MAFTEI IONELA MĂLINA 
(Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, prof. Diaconu Dori-
na), premiul III - MĂRTINAȘ MARIUS (Liceul Tehno-
logic ,,Vasile Sav”, prof. Rădulescu Zenovia) 

- clasa a XII-a: premiul I - MIHĂIEȘ FABIAN
(Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, prof. Buhai Ilenuța), 
premiul II - CIOBANU CLAUDIA (Colegiul Teh-
nic ,,Petru Poni”, prof. Drîmbe Monica), premiul III - 
DOBOȘ CRISTINA (Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, 
prof. Diaconu Dorina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 20 aprilie 2016 

Spune NU drogurilor 

 
 

În cadrul programului Săptămânii Școala 
Altfel,  miercuri, 20 aprilie 2016, la Colegiul Teh-
nic „Petru Poni”, s-a desfășurat activitatea 
“Spune NU drogurilor!”. Aceasta este o continua-
re a programului inițiat de Centrului de Preveni-

re, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului 
Neamț; este vorba despre cursul de formare în 
prevenirea consumului de droguri, curs de care 
au beneficiat profesori diriginți din zona Roman. 

La activitate au participat elevi din clasele a 
IX-a D, a X-a A, a X-a D, a X-a F și a XI-a D, coordo-
nați de către d-na profesoară Ana Toader. 

Activitatea a avut un caracter informativ, 
vizând conștientizarea tinerilor cu privire la riscu-
rile consumului de droguri, dar și un impact mo-
tivațional deosebit, deoarece elevilor li s-a oferit 
și cealaltă alternativă: viața trăită frumos, sincer, 
în lumină și în credință.  

„Activitatea este salutară, dacă avem în ve-
dere și faptul că în cadrul unui sondaj de opinie 
privitor la programul săptămânii Școala Altfel, 
elevii noștri și-au manifestat dorința de a partici-
pa la activități de prevenție a consumului de dro-
guri.  
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Cu toții știu că unii tineri cad victime ale 
consumului de droguri, dar puțini cunosc motivele 
care i-au condus pe acest drum întunecat. Poate 
că, dacă le arătăm, care sunt consecințele și cât de 
mult îi poate costa un moment de slăbiciune, 
atunci ar reuși să înțeleagă că drogurile nu sunt o 
soluție. În schimb, abordarea unui alt mod de a 
privi problemele cotidiene, a unei mentalități pozi-
tive și adoptarea unor principii sănătoase, i-ar aju-
ta mai mult în viață.” – a punctat d-na prof. Cătăli-
na Corhăneanu, consilierul educativ al liceului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 aprilie 2016 

Simpozionul interdisciplinar 

PRO LIBER 
Simpozionul Interdisciplinar PRO LIBER, 

ediția I, etapa locală, realizat în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Neamț și Școala Gimna-
zială Cu Clasele I-VIII Moldoveni este una din-
tre activitățile extrașcolare propuse de Cole-
giul Tehnic "Petru Poni" Roman, în săptămâna 
"Școala Altfel" este  

Simpozionul se adresează atât cadrelor 
didactice, cât și elevilor din învățământul gim-
nazial (clasele a VII-a și a VIII-a) și liceal. Ediția 

din acest an are drept temă centrală aniversa-
rea a 400 de ani de la dispariția scriitorului en-
glez William Shakespeare și urmărește îmbună-
tățirea abilităților lingvistice în limbile engleză 
și română, corelarea cunoștințelor literare an-
glosaxone cu cele românești, dezvoltarea crea-
tivității, exersarea capacității de a alege, orga-
nizarea și comunicarea de idei și înțelesuri pe o 
temă aleasă, evidențiind totodată identitatea și 
specificul operei shakespeariene. 

Simpozionul marchează ziua de 23 aprilie, 
Ziua Internațională a Cărții, iar deviza simpozio-
nului "PRO-LIBER" poate fi interpretată dintr-o 
dublă perspectivă: Pro-Carte (în limba engleză) 
și Pro-Libertate (în limba română). 

Simpozionul cuprinde două secțiuni, prima 
fiind dedicată elevilor, aceștia putând participa 
cu câte o lucrare de tip eseu, în limba engleză/ 
limba română, pe marginea unor citate celebre 
din opera lui William Shakespeare. Secțiunea a 
doua se adresează profesorilor, ce predau disci-
pline de cultură generală și diriginților. La aceas-
tă secțiune cadrele didactice au participat cu 
articole de specialitate în care, sub deviza PRO-
LIBER, au prezentat exemple de bună practică, 
strategii de promovare a interculturalității și in-
terdisciplinarității. Lucrările simpozionului, se 
vor regăsi într-un volum ce va fi publicat cu ISSN 
și se dorește ca acestea să devină un suport  di-
dactic.  
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Activitățile simpozionului au fost organizate 
de echipa managerială a Colegiului Tehnic ʺPetru 
Poniʺ, format din prof. Mariana Gabriela Dascălu și 
prof. Mihaela Pîslaru și de către doamnele profe-
soare: Antonela Dumea, Cătălina Corhaneanu, Ele-
na Apăvăloaei și Mihaela Pantază. 

Programul de desfășurare a simpozionului a 
inclus o scurtă introducere despre viața și opera 
“marelui Will” și prezentarea de către elevii înscriși 
în concurs a propriilor creații, în topul preferințelor 
aflându-se citate precum "Hell is empty and all the 
devils are here", "We came into this world like 
brother and brother, and now let’s go hand în 
hand, not one before another!” sau "Obstacolele 
ce-mpiedică dorința pot deveni elanuri ce te-mping 
spre împlinirea ei". 
  

 21 aprilie 2016 

De la Dragobete la sărbătoarea 

Rusaliilor 
 

 Pe 21 aprilie Primăria Roman a organizat 
ediția a VIII-a a Concursului “De la Dragobete la 
Sărbătoarea Rusaliilor”.  
 Competiția a atras elevi ai celor 8 licee 
romașcane, dornici să-și reprezinte cât mai bine 
și cu mândrie școala, dar și un al 9-lea echipaj, 
constituit din 3 elevi de la școlile gimnaziale din 
Roman.  

 Și anul acesta competiția a fost foarte 
strânsă și a necesitat implicare și seriozitate 
din partea elevilor participanți. Echipajul nos-
tru a fost reprezentat de elevii: Claudia 
Dornescu, Adriana Bursuc și Marian 
Rogojinaru din clasa a XI—a B și a fost        
coordonată de către profesorii Cătălina 
Corhăneanu, consilier educativ și Monica  
Pescaru. 
 Dacă anul trecut echipa noastră a fost 
pe locul al III—lea, după ce a trecut de barajul 
cu elevii de la Liceul Teologic Romano– Cato-
lic ”Sf. Francisc de Assisi”, Roman, anul aces-
ta, experiența și ambiția și-au spus cuvântul, 
echipajul liceului nostru clasându-se detașat 
pe primul loc. 

 

Felicitări echipei! 
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  21—22 aprilie 2016 

Târg de ofertă educaţională 

 
  La finalul săptămânii ”Școala Altfel”, la 
Colegiul Național ”Roman—Vodă” s-a organi-
zat Târgul de ofertă educațională, manifestare 
inițiată de Inspectoratul Școlar Județean 
Neamț. 

  În cadrul târgului, reprezentanții fiecărui 
liceu din oraș și-au organizat un stand de pre-
zentarea a ofertei educaționale pentru anul 
școlar 2016-2017.  

  La standul liceului nostru, informațiile 
despre oferta educațională au fost împărtășite 
vizitatorilor de către elevi de la profilurile Pro-
tecția mediului și Servicii, membri activi ai CȘE, 
aceștia dovedind abilități de argumentare și o 
mare capacitate de persuasiune.  

  Elevii de clasa a VIII –a, de la școlile din 
oraș și din împrejurimi, însoțiți de profesori 
diriginți au vizitat standurile și au interacționat 
cu actualii elevi de liceu pentru a afla mai mul-
te detalii despre viața de licean. 
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Diana Cumpăratu,  
(Bubblegum guardian) 

clasa a XII—a B 

   22 aprilie 2016 

Vizită la Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare  

pentru Fizica Pământului 

(INCDFP) 
 

 La sfârșitul Săptămânii ”Școala Altfel”, 
ediția 2016, un grup de 15 elevi ai Colegiului 
Tehnic ”Petru Poni”, însoțiți de doamnele pro-
fesoare Gabriela Dascălu, Lucica Marin, Moni-
ca Drimbe, Mihaela Ursache și Anișoara Escu 
au făcut o vizită la Institutul de Fizică Atomică 
de la Măgurele, la Institutul National pentru 
Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei și la Institu-
tul National de Cercetare—Dezvoltare pentru 
Fizica Pământului (INCDFP). 
 Pentru toți participanții la acest proiect, 
vizita a fost un vis împlinit. Elevilor le-a fost 
prezentată platforma de la Măgurele într-un 
limbaj accesibil și atractiv, au văzut două acce-
leratoarele de particule, un reactor dezafectat, 
cel mai puternic laser din Europa și li s-au pre-
zentat câteva experimente ingenioase dintre 
care unul cu azot lichid și apă fierbinte, au con-
struit machete și le-au testat rezistența la seis-
me. 
 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi41NvG5qzMAhWBxhoKHSrRBagQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inflpr.ro%2Fro&usg=AFQjCNEJdZJhhVZLo3toYfcrRuzGq7T7oA&bvm=bv.120551593,d.d2s
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi41NvG5qzMAhWBxhoKHSrRBagQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inflpr.ro%2Fro&usg=AFQjCNEJdZJhhVZLo3toYfcrRuzGq7T7oA&bvm=bv.120551593,d.d2s
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desen: Paul Dior 
clasa a XI—a școală profesională 

Fie ca Lumina Învierii   

să vă călăuzească  

pe calea Mântuirii! 

Sărbători pline de bucurii  

alături de cei dragi! 
REDACȚIA 
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