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foto Mitrea Alina,  
clasa a XI a C 

 E ste vremea emoțiilor!  

moții de toate felurile…  Școala Altfel, etapele finale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, 

vremea Sărbătorilor pascale, sfârșitul de an, dar odată cu acesta și vremea cursul festiv de absolvire.  

 În toate clasele a XII– a se vorbești mai ales de filmulețul pe care îl facem pentru această festivita-

te, de cât de frumoasă a fost clasa noastră, dacă am fost sau nu uniți, de rochia pe care o voi purta la 

cursul festiv, de cum pot slabi „n” kg, de cine mă va însoți la bal…. Emoții ”vechi și nouă toate”, emoții 

care mențin vie inima tinerilor și dau autenticitate fiecărei școli. 

 E și vremea examenelor… Se apropie bacalaureatul, admiterea la facultate și inevitabila întrebare: 

”Ce fac cu viața mea?” 

 Nu știu răspunsul la această întrebare pentru că pur și simplu este diferit pentru fiecare persoană 

în parte. Știu doar atât, că oriunde am merge și orice am face, să ne rezervăm timp, din când în când să 

PRIVIM CERUL! În monotonia și rutina zilelor, să ridicăm privirea spre cer și să reflectăm la ceea ce ne-au 

învățat (sau au vrut să ne învețe) dascălii noștri: iubirea deschide orice ușă oricât de ferecată ar fi ea! 

 

SUCCES ABSOLVENȚILOR PETRU PONIȘTI,  

PROMOȚIA 2015! 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

”RAZA DE LUMINĂ” foto: Butnărescu Cătălin – Mădălin,  
clasa a XII – a B 

”VIS DE VARĂ” 

foto: Burlacu Mario—Andi,  
clasa a IX - a B școală profesională 

foto: Butnărescu Cătălin – Mădălin,  
clasa a XII – a B 

”BELȘUG” 

OPOZIȚII 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

foto: Burlacu Mario—Andi,  
clasa a IX - a B școală profesională 
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OPOZIȚII 

foto:  Bejan Delia Loredana,  
clasa a XI a B 

foto: Burlacu Mario—Andi,  
clasa a IX - a B școală profesională 

LUMEA ÎN IMAGINI 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

foto:  Bejan Delia Loredana,  
clasa a XI a B 

foto: Butnărescu Cătălin – Mădălin,  
clasa a XII – a B 
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ZOOM 

 Această sărbătoare a apărut în secolul al XIX-lea, ea 

nefiind de mult timp pe scara timpului. Etimologic, Dragobe-

tele provine din derivarea cuvântului “drag-dragul”, adău-

gând şi o altă analogie “dragu-bete”, sufixul “bete” semnifi-

când “adunare, mulțime”. Majoritatea denumirilor ei provin de 

la “Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, sărbătoare 

religioasă celebrată pe 24 februarie. Românii au adaptat-o, 

astfel apărând sub diverse nume în perioada Evului Mediu, 

până când s-a impus în unele zone ca “Dragobete”. 

 Asupra semnificației Dragobetelui, mulți etnografi au 

diverse opinii printre care: patron al dragostei şi al bunei dis-

poziții pe plaiurile românești, zi în care toate păsările şi ani-

malele se împerechează, iar natura se revigorează şi prinde 

viață.  

 Se consideră că Dragobetele mai poate fi întâlnit şi sub 

denumirea de “Dragomir”, cunoscut ca un cioban care o în-

soțea pe Baba Dochia în călătoriile prin munți. O altă repre-

zentare a acestuia este cea a unei plante, numite “Năvalnic”, 

în folclor fiind răspândită ideea că Maica Domnului l-a tran-

sformat în aceasta pe Dragobete, deoarece el a încercat din 

nesăbuință să-i încurce cărările. 

 Dragobetele este o sărbătoare veche românească, pli-

nă de obiceiuri şi tradiții. În unele zone din țară, în dimineața 

de Dragobete fetele nemăritate trebuie să strângă zăpadă şi 

să o topească, apoi să se spele pe față şi pe cap cu ea pen-

tru ca cel iubit să le considere cele mai frumoase. O altă tra-

diție spune că oamenii care se sărutau în această zi erau 

meniți să rămână împreună tot restul anului.  

 Există o serie de obiceiuri în zona rurală legată de 

această sărbătoare. Bărbații nu trebuie să le supere pe fe-

mei, să nu se certe cu ele, pentru că astfel nu le va merge 

bine tot anul. Femeile obișnuiau să atingă un bărbat din alt 

Dragobetele versus Valentine’s Day 

 Dragobetele este o săr-

bătoare românească celebra-

tă pe 24 februarie sau în 

unele locuri pe 28 februarie, 

1, 3 şi 25 martie. Sărbătoa-

rea de Dragobete este consi-

derată echivalentul românesc 

al sărbătorii Valentine`s Day 

sau ziua Sfântului Valentin, 

sărbătoare a iubirii. 

Foto: Butnărescu Cătălin – Mădălin,  
clasa a XII—a B 
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sat, pentru a fi drăgăstoase, întreg anul. Toa-

te aceste tradiții şi obiceiuri din trecut nu se 

mai practică în prezent în aceeași măsură. 

Deși nouă, românilor, ne place să sărbătorim, 

uităm adesea semnificația a ceea ce noi nu-

mim “sărbătoare”. 

 

 Se spune că de Dragobete “iubim româ-

nește”. Însă mulți dintre noi înlocuiesc această 

sărbătoare cu cea a americanilor Valentine`s 

Day. Astfel, puțin câte puțin, Dragobetele se 

stinge, întrucât unii o fac uitată sau neimpor-

tantă, iar eu consider că ar trebui să revină cea 

autohtonă în locul celei de Valentine`s Day. 

 Mulți dintre noi merg pe ideea că e mai 

bine şi mai frumos să sărbătorim în același 

timp cu cei din Occident, pentru că doar așa 

am putea fi “în pas cu moda”, uitând că și pro-

pria noastră țară are sărbători şi obiceiuri fru-

moase, dar, din păcate, uitate adesea şi neîn-

semnate. De ce să înlocuim o sărbătoare 

100% românească în schimbul alteia preluată 

din altă țară? Suntem un popor, care, dacă 

 

vrem ceva reușim, dar aceasta se va întâm-

pla numai dacă ne dorim cu adevărat şi lup-

tăm pentru acest lucru împreună. Există ten-

dința de “a copia” alte regiuni ale lumii, având 

impresia că doar în acest fel ne putem ridica 

la un nivel superior. Nu, nu este adevărat! 

Dacă vrem să ne depășim propriul nivel, vom 

reuși doar prin originalitate şi prin creativitate. 

 Cu toate acestea, chiar dacă nu toți săr-

bătoresc în aceeași măsură această sărbă-

toare a Dragobetelui, ea rămâne specific ro-

mânească, în special pentru cei îndrăgostiți 

care într-o astfel de zi își pot arăta iubirea şi 

simpatia față de persoana iubită. 

 

Rogojinaru Marian,  
clasa a X-a B 

(Prof. îndrumător Cătălina Corhăneanu) 
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ZOOM 
Iubirea… 

“I ubirea este atunci când 
sufletul începe să cânte şi 

florile vieții tale înfloresc singu-
re” (Rabindranath Tagore) Senti-
ment înălțător, cântec al ființei 
noastre, elixir al vieții, “un sărut 
furat, un zâmbet inocent, o îmbră-
țișare pătimașă... şi un suflet 
smuls din piept...” (Octavian Pa-
ler)... indiferent câte definiții am 
încerca să căutăm pentru un cu-
vânt atât de simplu şi, totodată, 
atât de bogat, cert este că orice 
ființă tânjește către iubire. 
 Este suficient să privești  în 
curtea școlii, pe holuri în timpul 
pauzei, în parcul de lângă liceu 
sau, pur și simplu, să deschizi fa-
cebook-ul și găsești mii de poze și 
citate despre iubire.  
 E ca și cum fiecare tânăr es-
te specialist în iubire.  
 O simplă căutare pe Google 
și găsești 6.300.000 de rezultate.  
 Întrebarea adresată elevilor 
noștri: Ce credeți că este iubirea? 
a primit răspunsuri din ce în ce 
mai diferite: 
- ”iubirea este atunci când dorești 
să-i dai persoanei iubite tot ce ai 
mai de preț” (A. C.) 
- ”iubirea face să vezi doar partea 
bună a lucrurilor, să crezi că poți 
schimba totul în jurul tău și că poți 
să zbori” (L. A) 
- ”iubirea este ciudată… când te 
face să visezi și să crezi că totul 
plutește în jurul tău, când te co-
boară pe pământ și te cuprinde 
disperarea că nu îți răspunde la 
telefon sau că i-a zâmbit altei co-
lege” (C.N.) 
- ”în secret toți visăm la o iubire 
perfectă. Toți ne dorim să găsim 
pe cineva cu care să împărtășim 
cele mai secrete gânduri, să gă-
sim un umăr pe care să plângem, 
să fie cineva cu care să ne putem 
construi un viitor” ( D. P.) 
- ”nu știu ce este iubirea. Nu am 

întâlnit-o” (C. C.) 
- „acum nu am timp să caut iubi-
rea… am bacalaureatul, am admi-
terea la facultate și nu am timp să 
mă complic cu lucruri pe care nu 
le pot controla” (I. M.) 
- ”Iubirea este atunci când simți 
fluturi în stomac, atunci când simți 
că te arde privirea celuilalt, atunci 
când o vezi în fiecare om de pe 
stradă, atunci când îi simți mirosul 
și abia aștepți să o întâlnești” (T. 
G.) 
 Răspunsurile elevilor nu fac 
decât să confirme că iubirea este 
un sentiment intim, fiecare având 
modul propriu de a-l înțelege și de 
a-l trăi.  
 Dorința de a fi admirat și vă-
zut de persoana iubită, bătăile pu-
ternice de inimă și faptul că te în-
roșești atunci ești în preajma per-
soanei iubite, sunt lucruri frecven-
te în rândul tinerilor. 
 Iubirea nu se învață la școa-
lă. Iubirea trebuie trăită. Iubirea, 
chiar dacă este întâlnită și 
”învățată”, la final, îți dai seama că 
nu știi nimic. Zi de zi, an după an, 
învățăm iar și iar să iubim. 
 Viața ne schimbă de la o cli-
pă la alta și de la o iubire la alta. 

 
  
 
 
 
 
 

Oare cum 

vom fi peste 

zece ani? 

Vom fi împreună?  

Sau nici nu o să 

ne mai salutăm 

atunci când ne 

vedem pe stradă? 

Sau vom avea 

mereu regretul a 

ceea ce ar fi putut 

să fie? 

 

 
Foto prelucrată de Dumea Paul,  

clasa a IX– a G 

Samson Iustina 
clasa a IX - a A 
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 REPORTER: Bună ziua, părinte Creţu Cătălin. Suntem încântați că sunteți dispus să ne răs-

pundeți la unele întrebări. Pentru început ne puteți spune pe scurt câteva date din biografia 
dumneavoastră? 

 INVITAT: Sunt fiu al orașului Roman. Am urmat în perioada 1992-1996 cursurile liceale la 

Liceul Nr. 3, astăzi Colegiul Tehnic „Petru Poni”, iar apoi studiile universitare la București, obți-
nând două licențe: în teologie și filosofie. Sunt căsătorit, iar profesia mea îmi împlinește pe de-
plin dorințele și așteptările mele conturate încă din liceu. 

 REPORTER:  Cum era să fii elev al liceului nostru atunci când erați de vârsta noastră? V-a 

marcat ceva în mod special? 

 INVITAT:  Vă pot mărturisi din experiența mea de la Colegiul Tehnic ”Petru Poni” din două 

perspective: de elev și de cadru didactic (în perioada 2004 – 2006 a fost profesor de religie în 
cadrul liceului). Desigur, am avut ocazia să descopăr destul de multe diferențe. Îmi amintesc de 
o mai mare rigoare pe care o resimțeam inclusiv la orele de curs, de respectul profund pe care 
îl acordam profesorilor noștri, dar și de orele de chiul pe care ni le permiteam câteodată. Ca 
profesor m-am trezit deodată părintele a sute de copii și am resimțit o mai mare responsabilita-
te. 

 REPORTER: A reușit vreun profesor al vremii să vă marcheze adolescența astfel încât, chiar 

şi acum, după atâția ani, să vă aduceți ușor aminte de acesta?   

 INVITAT:  Da, categoric. Fiecare dintre profesori și-au lăsat amprenta. Este o ocazie foarte 

importantă să le mulțumesc dascălilor mei: domnul diriginte Andone Mihai, Sescu Adrian, Ignat 
Mihai. 

 REPORTER:  După cum bine știm dumneavoastră sunteți preot. Ce v-a determinat să luați 

decizia de a urma teologia? V-au influențat anumite persoane? Sau cum v-ați dat seama că 
acesta este drumul ce trebuie urmat de dumneavoastră? 

 INVITAT:  În general, urmăm niște modele în viață. Pentru mine a fost, pentru început, buni-

ca mea, în casa căreia am crescut în prima parte a copilăriei. De la ea am învățat primii pași ai 
trăirii credinței. Au urmat apoi lecturile, preotul duhovnic și apoi activitățile de voluntariat. 

 REPORTER:  Credeți că  societatea actuală îndrumă corespunzător elevii pentru viitor?  

 INVITAT:  Tânărul de astăzi, mai mut ca oricând, poate alege dintre mai multe modele. In-

tervine sistemul lui de valori, prin care le evaluează. Însă, dacă nu-l are, acest tânăr are șansa 
unei alegeri greșite. Consider că noi trebuie să-i încurajăm să facă alegeri. Există în pedagogia 
americană un principiu bazat pe învățarea prin experiență. Valențele unei astfel de învățări au 
cea mai mare importanță pentru creșterea fiecăruia dintre noi.  

RETRO –  PAGINA ABSOLVENTULUI 
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           De aceea, cred că și atunci când nu ale-
gem corect sau bine și învățăm din experiență, 
este un câștig. Este mesajul pe care îl transmi-
te parabola fiului risipitor: conștientizarea gre-
șelii și corectarea ei. 

 REPORTER:  Ce sfaturi le-aţi oferi tinerilor 

cuceritori ai vremii atunci când vorbim despre 
dezvoltarea lor culturală şi spirituală? Ce ar tre-
bui să cunoască cu adevărat?  

 INVITAT:  Consider că tuturor elevilor le-ar 

fi util să își formeze o cultură generală și să ai-
bă exercițiul studiului individual; mai târziu, vor 
veni și răspunsurile la întrebările existențiale. 
De mare importanță este și cunoașterea istori-
ei. De educația morală și religioasă, în prima 
parte a vieții, cred că cel mai eficient e să se 
preocupe familia, prin sfaturi și propriul exem-
plu. Orice societate are nevoie de cetățeni 
onești, loiali, conștiincioși. Această sarcină re-
vine adulților: noi avem datoria de a transmite 
prin propriile noastre vorbe și fapte  modele 
pentru voi, tinerii. 

 

 

REPORTER:  Sunteți de părere că știința şi 

dorința de cunoaștere este împotriva spirituali-
tății, a unui sentiment religios? 

INVITAT:  Eu subscriu marelui ierarh Mel-

chisedec Ștefănescu, cărturar și membru al 
Academiei Române că: ”fără cultură se ajunge 
la vulgaritate și vicii”. Clerul cu atât mai mult 
trebuie să împletească știința cu adevăratul 
sentiment religios. 

REPORTER:  Ce reprezintă în fond viața? La 

ce ar trebui să ne așteptăm atunci când vorbim 
despre aceasta? 

INVITAT:  Viața poate fi asemănată cu cea 

mai lungă expediție, în care ar fi necesar să ne 
însoțim cu cei mai buni parteneri, să avem re-
guli, să analizăm fiecare alegere, să fim res-
ponsabili. Creștinismul propune omului, ca în 
această expediție, toți să ajungă cu bine  la fi-
nal. 

foto:  Bejan Delia Loredana,  
clasa a XI a B 

Foto din arhiva personală 
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REPORTER:  Omul, oricât ar nega știința, are 

suflet. Sunteți de părere că viața oamenilor de-
pinde inevitabil de starea sufletului?  

INVITAT:  Dincolo de ceea ce vedem, există 

o realitate imaterială. Cunoașterea continuă es-
te  chiar una dintre datoriile creștinului față de 
sine, potrivit teologiei creștine. Hristos ne-a în-
vățat să ne îngrijim nu numai de sentimente, ci 
și de rațiune și voință. Răspunsul este, da. Via-
ța oamenilor este rezultatul alegerilor pe care le 
face. Între acestea au loc însă și acele eveni-
mente inexplicabile, pe care creștinii le numesc 
minuni. 

 

REPORTER:  În loc de încheiere… 

INVITAT:  Cred foarte mult în forța și capaci-

tatea tinerilor valoroși. În același timp, observ 
că nu suntem conștienți de valoarea celorlalți. 

De aceea, îndemnul meu este să valorizați 
tot ceea ce găsiți depozitat de cei mai mari și la 
rândul vostru să transmiteți propria voastră con-
tribuție celor ce vor urma. 

Mulțumesc și vă urez mult succes în de-
mersurile voastre! 

 
Reporter: 

Cozma Adina,  

clasa a XI- a C  

Iunie 2005 
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HAI - HUI   PRIN   ROMÂNIA 

Vatra Dornei este un 

municipiu aflat în 

partea de sud – vest 

a județului Suceava, 

în Depresiunea  

Dornelor, la conflu-

ența râurilor Dorna 

și Bistrița Aurie. 

E85 Roman - Cornu Luncii (DN17) - Gura Humorului,  

Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei. 

Limite geografice: 
 NORD—EST - Bârnărel (1321 m)  
  - MASIVUL RARĂU GIUMALĂU 
 SUD - Dealu Negru (1302 m)  

Vederi panoramice din stațiune 
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Vârfului Ouşorul (1639 m) -  

masivul SUHARD 

 Oușorul este un  munte solitar, tăcut, bătrân uri-

aș pierdut în nori, care domină întreaga depresiune a 

Dornelor. Muntele are baza împădurită şi partea ter-

minală acoperită de pășuni. Oușorul este un munte 

vulcanic, iar locul unde a fost craterul se mai vede în-

că. Oamenii locului se uită la Oușor şi, după cum este 

vârful, își dau seama cum va fi și vremea. Dacă vârful 

este acoperit de nori, cu siguranță va fi furtună, iar 

dacă vârful este limpede, va fi vreme bună.  

 Pentru iubitorii de natură, peste tot sunt 

posibilități de a te plimba în aer liber și să te 

bucuri de  semeția munților sau să asculți gla-

sul necuvântătoarelor. E ca și cum te-ai în-

toarce la origini și ai înțelege că în taina mă-

runtelor lucruri stă fericirea.  

HAI - HUI   PRIN   ROMÂNIA 
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 Și atunci când vrei să simți că poți fi una cu natura, poți alege să atingi vârful  coniferelor 

și să faci o plimbare cu telescaunul.  Ajuns sus, poți alege să te încălzești cu un ceai fierbinte 

sau de ce nu cu un vin fiert (care niciodată nu are un gust mai bun decât atunci când îl cumperi  

de pe un munte). Sau, dacă ai curaj (mai ales pentru cei născuți și crescuți într-un oraș) poți 

alege să călărești sau să te plimbi cu sania ca pe vremea bunicilor. Și totul într-un peisaj de po-

veste, cu brazi și munți, zăpadă și oameni ai locului, primitori, sfătoși și mândri de locurile în 

care trăiesc. 

 Și cum orășeanu-

lui îi șade bine cu teh-

nologia, sus, printre nori 

și în compania unui vin 

aburind, descoperi că 

poți fi în același timp în 

două locuri diferite.  

 Se pare că la Va-

tra Dornei sunt secrete 

mai presus de înțelege-

rea omului de rând! 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL I, NR.2      17 

 

 Stațiunea renumită pentru apele ei minerale, poveste de care vom vorbi altă dată, pe tim-

pul iernii devine un loc unde poți practica sporturi de iarnă. Aici se organizează un Campionat 

Mondial de Săniuțe.  

HAI - HUI   PRIN   ROMÂNIA 
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 Vatra Dornei, ca de altfel în toată Bucovina, este locul unde tradiția se respectă. 

 Și ce poate fi mai frumos, când te trezești dimineața și vezi un răsărit de soare superb, 

iar alături de tine sunt prieteni minunați cu care poți face glume drăguțe?! 
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 Pentru zilele în care  dorul de călătorie nu-ți dă pace, poți merge într-o plimbare până la 

Pasul Tihuța. Numai că trebuie să fii cu băgare de seamă în ceea ce privește vremea. Se poa-

te întâmpla ca în stațiune vremea să fie frumoasă, așa cum poate să fie într-o zi de iarnă, iar 

sus, în trecătoare să ningă viscolit. Oricum, peisajele sunt superbe chiar și pe timp de iarnă. În 

depărtare se văd Munții Rodnei, Munții Suhard, Călimani și Munții Bârgăului.  

 Dar sus, poți vizita Hotel Castel Dracula! Hotelul este impunător și se spune că este con-

struit după modelul castelului din celebrul roman ”Dracula”, scris de Bram Stoker.  Din interiorul 

castelului poți admira o panoramă minunată a colinelor din jur.  

 Cei care sunt amatori ai unui anumit gen de literatură, cred că pot descoperi mult mai 

multe în castel. Depinde de fiecare ce își dorește.  

Ciorbă servită în Hotelul Castel Dracula. 

 Din păcate, cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie de ce e frumoasă Vatra Dornei 

în orice anotimp. Pentru un iubitor de natură, pentru un om care stă cea mai mare parte a tim-

pului într-un oraș, Vatra Dornei poate fi o evadare plăcută din rutina zilnică. În ceea ce priveș-

te distanța față de Roman, dar și prețurile la cazare sau pentru iubitorii de sporturi de iarnă, 

Vatra Dornei este o variantă mai mult decât rezonabilă. Și la toate acestea se mai adaugă și 

liniștea unei stațiuni specifică Bucovinei, peisajele care iți taie răsuflarea, dar și faptul că nu e 

foarte multă aglomerație. 

 Eu iubesc Vatra Dornei pentru că pur și simplu există. Tu de ce ai putea sa o iu-

bești? 

Mitea Alina  

clasa a XI– a C 

HAI - HUI   PRIN   ROMÂNIA 
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 Toată lumea cunoaște Castele de pe Valea Loarei, capodopere 
ale umanității, care au o arhitectură impresionantă și care sunt pline 
de mister. Oamenii, romantici sau pasionați de istorie, cuprinși de 
aventură sau doar iubitori de frumos, aleg an de an să viziteze caste-
lele medievale. 
         Dar oare noi, românii, de ce nu ne putem mândri cu minunățiile 
noastre? De exemplu, castelul Peleș este o minunăție a României dar 

 

foto: Butnărescu  
Cătălin – Mădălin,  

clasa a XII – a B 

 Castelul Peleș a fost reședința de vară a cuplului regal al României, regele Carol I (1866-
1914) şi regina Elisabeta. Castelul a fost construit între 1873 și 1914, la dorința lui Carol, după 
planurile arhitecților Johannes Schultz şi Karel Liman.  
 Zona în care se află palatul are o panoramă minunată. Castelul are o magnifică gradină, 
cu spații verzi îngrijite și foarte multe statui. Și iarna castelul este o priveliștea ca dintr-un basm 
sau așa cum vezi în felicitările de Crăciun.  
 Am vizitat castelul care are 160 de camere (bineînțeles că nu toate sunt deschise publicu-
lui) şi peste 30 de băi. Lemnăria sculptată şi vitraliile colorate te lasă fără cuvinte încă de la in-
trare când pășești în holul de onoare, o sală de recepție realizată dintr-o fostă curte interioară 
 Am fost fascinat de sala de arme care cuprinde  4000 de piese din secolul al XVI- lea și 
secolul al XVII – lea, dar și de sala de consiliu. Mi-a atras atenția și biblioteca regală care conți-
ne colecții rare, iar unele cărți sunt gravate cu aur. Există aici o ușă secretă în spatele unui raft 
cu cărți, prin care regele se putea refugia în diverse încăperi ale castelului.  
 Am mai vizitat sala de concert unde se găseau instrumente cum ar fi pian cu coadă, orgă 
și clavecin, sala Florentină, Marele Salon, ultimele decorate în stilul neorenaşterii italiene. Sala 
de teatru cuprinde şi lojă regală, dar are și o capacitate de 60 de locuri.  
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 S unt multe lucruri care mi-au plăcut la acest castel și mi-aș dori să mai vizitez și alte 
castele din România: Castelul Bran, Castelul Hunedoarei, Castelul Pelișor, dar până 

una alta mă bucur vizi-

Paul  Dumea 
clasa a IX— a G 

Foto arhiva personală 

Castelul Sturdza 

de la Miclăușeni 

(Palatul Sturdza) - 

castel în stil neogo-

tic construit între anii 

1880-1904 de către 

Gheorghe Sturza și 

soția sa Maria. 
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JOC DE CREION 

desene realizate de  

Onisor Cătălin,  
clasa a IX-a G 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL I, NR.2      23 

 

desene realizate de  
Aanei Iulian,  
clasa a XI-a C 

JOC DE CREION 
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 Acest obicei străvechi 

al primăverii este specific 

poporului român şi își are 

originea în credințele şi 

practicile agrare. Sărbăto-

rim acest obicei în prima zi 

a lui martie, considerată ca 

prima lună a primăverii. 

 Se consideră că 

“Mărţişorul” este o sărbă-

toare tradițională aducătoa-

re de bucurie, prospețime 

și victorie a binelui împotri-

va răului. Cu această oca-

zie femeile primesc mici 

cadouri, obiecte decorative 

(mărțișoare), legate cu un 

șnur alb-roșu, ca simboluri 

aducătoare de noroc si bu-

năstare. Culoarea albă este 

considerată a fi specifică 

anotimpului de iarnă, iar 

roșul este considerat culoa-

rea primăverii. Se asociază 

de obicei florilor timpurii de 

primăvară, cea mai repre-

zentativă fiind ghiocelul. De 

altfel, șnurul mărțișorului 

exprimă împletirea insepa-

rabilă a celor două principii 

ca o permanentă mișcare a 

materiei. El semnifică 

schimbul de forțe vitale ca-

re dau naștere viului, necur-

matul ciclu al naturii. Culori-

le alb şi roșu au rămas pâ-

nă în zilele noastre un sim-

bol al sexelor: roșul atribuit 

femeilor (dat de foc, sânge 

şi soare, atribuit vieții), iar 

albul atribuit bărbaților, con-

ferit de limpezimea apelor, 

de albul norilor specific în-

țelepciunii  

acestora. 

 În trecut, mărțișorul 

consta într-o monedă de 

aur sau de argint legată cu 

un șnur alb şi roșu la gâtul 

copiilor. Exista credința că 

portul mărțișorului le va 

aduce noroc. Fetele îl pur-

tau timp de douăsprezece 

zile la gât, după care-l prin-

deau în păr și-l țineau astfel 

până la sosirea berzelor 

sau până ce înflorea primul 

pom. După aceea, cu șnu-

rul legau creanga pomului, 

iar cu banul respectiv își 

cumpărau caș, pentru ca tot 

anul să le fie față frumoasă 

și albă. 

 Astăzi, de la un obiect 

micuț cu o impresionantă 

încărcătură simbolistică, 

de la sacralitatea ce făgă-

duia venirea primăverii, 

de la darul din suflet ce îl 

reprezenta, mărțișorul a 

ajuns să-şi piardă încet, 

încet toate aceste atribute. 

 Trăim într-o societate 

de consum bazată pe pro-

ducția de serie şi orientată 

spre profit. Ei bine, şi mărți-

șorul se supune azi acelo-

rași reguli. Mai mult decât 

atât, i s-a anulat până şi 

statutul de cadou, de dar 

făcut din inimă. Nu e de mi-

rare că a ajuns una dintre 

marile probleme cu care o 

Mărțișorul românesc între kich şi simbol 
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bună parte din bărbați se 

confruntă. 

 Comercianții în goa-

na lor după profit, încer-

când să aducă la rang de 

“kich” şi nu de “artă” fabri-

carea unui mărțișor, nu au 

reușit decât să asalteze 

potențialii clienți cu diferite 

obiecte care mai de care 

mai ieftine şi mai lipsite de 

bun gust. 

 Ce-i drept, costul mic 

atrage inovația, fie ea mai 

originală sau mai neinspi-

rată, însă adevăratul preț 

al unui mărțișor stă în sem-

nificație şi în plăcerea de a

-l dărui. 

Ce poate semnifica un în-

geraș drăguț, prea colorat, 

din material plastic, cu aripi 

de voal apretat, având mă-

rimea unei mingi de han-

dbal?! Poate fi purtat în 

piept sau agățat de gât, 

așa cum ar trebui să fie un 

mărțișor? Ei bine, nu. 

Acesta își va găsi, cel mult, 

locul printr-un sertar, loc 

pe care oricum şi-l va 

pierde o dată cu trecerea 

zilelor dedicate lui. 

 Faptul că începând 

cu sfârșitul lunii februarie 

mărțișoarele apar pe piață 

în cantități impresionante 

şi modele diferite nu în-

seamnă că tradiția este 

păstrată cu strășnicie. Rit-

mul acesta a făcut ca va-

loarea mărțișorului să se 

mute în altă parte: nu mai 

contează gestul de a dărui 

un obiect artizanat însoțit 

de șnurul alb-roșu, ci va-

loarea şi extravaganța ca-

doului oferit cu ocazia zilei 

de 1 martie.  

 Gestul de a dărui un 

mărțișor în adevăratul sens 

al cuvântului tinde să se 

demodeze, iar cu trecerea 

anilor, prinde contur obice-
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iul de a oferi un cadou mare, frumos şi costisitor. 

 Păstrarea tradițiilor în contextul rapidității cu care lucrurile se schimbă ne-a forțat să 

readucem, puțin câte puțin din simboluri. De la un an la altul, am încercat să păstrăm 

esențialul şi să ducem mai departe acest obicei, tipic nouă, românilor. 

 Esențialul mărțișorului înseamnă “dar din suflet” pentru femeie, fie ea mamă, priete-

nă, soție, soră sau iubită. Şi acel dar era reprezentat de un obiect artizanal. S-a păstrat 

darul pentru femeie, dar s-a pierdut plăcerea de a-l dărui. Din obicei, a rămas un simplu 

gest, plăcerea de a-l dărui a devenit pentru unii obligație, iar mândria de a-l purta e din 

ce în ce mai rar întâlnită. 

 Cu toate acestea, tradiția sărbătorii are o vechime de mii de ani, primele dovezi ar-

heologice datând din vremea Geților. Mărțișorul este un obicei specific românesc moște-

nit de la daci şi romani, inexistent la alte popoare, fapt pentru care această sărbătoare ar 

trebui să se păstreze atât de către generațiile prezente cât şi de cele viitoare. 

 Tendința cea mai mare în rândul românilor este de a prelua obiceiuri şi tradiții din 

alte țări ale lumii, însă Mărțișorul este specific poporului român fără alte tendințe din afa-

ră. 

 Deși, acum mărțișoarele nu mai au aceeași semnificație: “plăcerea de a dărui”, con-

sider că această sărbătoare este deose-

bit de frumoasă, fapt pentru ca- re îmi do-

resc să rămână o sărbătoare a noastră, a 

foto: Butnărescu  Cătălin – Mădălin,  
clasa a XII – a B 
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tuturor românilor ce ne bucurăm an de an de venirea primăverii şi să aducă bucurie şi 

iubire în sufletele oamenilor.  

 
Eseu realizat de eleva CLAUDIA DORNESCU,  

clasa a X-a B 
Prof. îndrumător, Cătălina Corhăneanu  

Obiecte decorative realizate în ”Școala Altfel 2015” din sticle de plastic reciclate 
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             Viața de elev navetist este mult 
diferită de cea ”normală”. La început, în 
clasa a IX- a o aștepți cu bucurie și emo-
ție, ca pe o aventură în lumea mare. 
Ușor, ușor îți dai seama că viața de na-
vetist poate să aibă părți și plăcute, dar 
și părți neplăcute. 
             Părțile plăcute  sunt atunci când 
te scuzi că trebuie să pleci mai repede 
de la ore ca să prinzi autobuzul sau iar-
na, când drumurile se înzăpezesc și au-
tobuzul nu mai circulă, te întorci acasă la 
căldură, patul moale și calculator. 
            Partea  neplăcută o înveți repe-
de, mai ales atunci când trebuie să te 
trezești mai repede decât majoritatea 
colegilor tăi, ca să poți prinde autobuzul 
sau când ajungi în stație afli cu surprin-
dere că autobuzul s-a stricat și nu mai 
circulă în ziua aceea (și tu ai o lucrare 
importantă sau teză). E greu 
când se lasă frigul și trebuie 
să aștepți în stație autobuzul 
care întârzie parcă mai mult ca 
niciodată. La fel de greu este 
și vara când căldura te doboa-
ră și trebuie să mergi cu auto-
buzul, care nu are aer condiți-
onat și parcă stai într-o cutie 
cu sardine. Și este frustrant să 
știi că trebuie să suporți tot 
drumul în astfel de condiții. 
Dar așa mă obișnuiesc cu mij-
loacele de transport  și poate o 
să-mi folosească pe viitor. 

 Culmea culmilor în viața de navetist es-
te atunci când, deși tu ai abonament la zi, fir-
ma să nu trimită suficiente autobuze și șofe-
rul, din dorința de a fi inventiv, te bagă la ba-
gaje. Trecând peste șocul inițial, de a fi tran-
sportat ca o marfă, și numai gândul că ajungi 
acasă te mai motivează, hop apare și contro-
lul. Începe circul, ești coborât din autobuz (de 
parcă ai fi un infractor și tu ai fi vinovat de si-
tuația creată), primești amendă și totul durea-
ză câteva ore.  
 Pe de altă parte, atunci când faci nave-
tă, înveți să fii sociabil și ai oportunitatea să 
cunoști multe persoane noi. După ore este 
distractiv să purtăm discuții pe diferite teme. 
Te relaxează acest lucru. 
 Pentru mine, aceasta este viața de na-
vetist, cu bune și cu rele. Dar mai am ani 
mulți de navetă și aștept să văd ce o să-mi 
mai rezerve viitorul.                                                                                            

DUMEA PAUL,  
clasa a IX-a G 

VIAȚA DE NAVETIST 
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C 
artea ”Imposibila 
întoarcere” de 
Marin Preda a 
apărut în 1971, 

perioadă ce a coincis cu 
modificarea politicii cultura-
le a partidului comunist. 
 Această carte repre-
zintă o culegere de eseuri  
ale autorului, care se gru-
pează în jurul marii teme a 
raporturilor oamenilor cu 
timpul şi a imposibilei în-
toarceri. Romanul cuprin-
de și considerații privind so-
cietatea postbelică, destinul 
scriitorului în noua lume, 
dar și mărturisirile autorului 
despre propriile scrieri şi 
despre personajele sale,  
despre importanța şi meni-
rea ”făcătorilor de cuvin-
te”, despre creație şi mora-
lă. 
 Cartea aduce în discu-
ție şi felul în care scriitorii 
români abordează întreba-
rea ”Ce este omul?”. Dacă 
de la Ion Creangă la Mateiu 
Caragiale, scriitorii români 
au încercat să răspundă la 
această întrebare, înseam-
nă ”că nu avem o literatură 
mică”. 
 Astfel, în această car-
te se dezbat atât probleme-
le politice ale vremii, cât şi 
ale sufletului nemuritor de 
poet. 
 Întreg spiritul Imposibi-
lei  întoarceri  aduce în 
ochii cititorului acele intense 
frământări sociale, unde 
Marin Preda vorbește des-
pre activarea ”spiritului pri-

mar agresiv ce tinde să 
conteste valorile spiritului”. 
 Problema timpul în care 
Marin Preda își redacta tex-
tele din Imposibila întoarce-
re, era de a nu repeta ce fu-
sese rău în trecut, de a nu 
uita experiențele distrugătoa-
re ale trecutului, producătoa-
re de mari suferințe.  
 Tema timpului în Impo-
sibila întoarcere presupune 
şi un efort de a nu repeta ce 
s-a petrecut cu noi în numai 
cincizeci de ani. Şi copiii sau 
nepoții generațiilor actuale 
nu mai au dreptul să ia cu-
noștință cu ironie de temerile 
şi neliniștile noastre”. 
 Mesajul cărții este ace-
la de a nu se mai repeta ce-
ea ce a fost distrugător, inu-
man, oribil, ceva ce încă ne 
pândește.  
 Marin Preda, în paginile 
cărții deplânge prăbușirea 
lumii țărănești, de care el era 
legat prin destin. Distrugerea  
acelei lumi, cu figurile şi in-
stituțiile sale, este marea te-
mă tragică a Imposibilei în-
toarceri. Scriitorul aduce 
spre lumină importanța cla-
sei țărănești, oamenii pă-
mântului pot vedea mai mult 
decât oamenii din orașe.  
 Ca cititor ești supus 
unui test de a înțelege, ac-
cepta şi acționa așa cum se 
cuvine ca un om să o facă. E 
nevoie de timp, răbdare şi 
iubire de bună literatură ca 
să înțelegi marele spirit al 
cărții.  
 Mie mi-a plăcut cartea 
și mi-aș dori ca mai mulți ti-

neri să o poată citi, dar cine 
știe, poate odată cu maturita-
tea vârstei, vor învăța să 
aprecieze o carte bună. 
 Până una alta, e bine 
dacă citim … orice gen de 
literatură. Se spune că pasi-
unea cititului îți menține spiri-
tul tânăr, face să îți pui între-
bări, să încerci să dezlegi 
enigme sau pur și simplu să 
rezonezi cu alte persoane. 
 

Cozma Adina 
clasa a XI-a C 

     

PICĂTURA DE 
CULTURĂ 

Eu am citit:  
”Imposibila întoarcere” de Marin Preda 

Obiecte decorative realizate de elevi 

din reciclarea sticlelor de plastic  - 

acțiune desfășurată în cadrul orelor 

din ”Școala Altfel 2015” 
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Roman, Neamţ 

15 ianuarie 2014 

 

Mărite Eminescu, 

 

 Sunt o adolescentă a secolului al XXI-lea și mă adresez ție ca unui geniu tutelar a 

cărui operă reflectă și-n prezent sentimentele trăite de fiecare dintre noi. Iubirea a fost 

mereu aceeași indiferent de valurile vremii, iar emoțiile pe care le-ai transpus pe hârtie 

sunt trăite și astăzi: iluzii şi deziluzii, promisiuni deșarte și speranțe neîmplinite... 

 Pot să-ţi destăinui un secret?... Prima dată când am citit „Sara pe deal” am rămas 

cu viziunea unei întâlniri perfecte. Fiind o fată de la țară, tabloul ilustrat în această poe-

zie a devenit toposul ideal pentru o revedere cu persoana iubită. Imaginea naturii des-

crise îndeamnă la romantism, iar în jur se pot auzi parcă... șoaptele de dragoste.  

Te asigur că sunt una dintre multele persoane care se regăsesc în operele tale. 

Sunt de părere că oricine a citit câtuși de puțin din scrierile tale își aduce aminte de 

„marele poet” doar la o simplă privire în jurul său. Seara, privind la stele, ne reamintim 

de poezia „La steaua”, în codru fiind ne răsună în minte memorabilele versuri „Codrule, 

codruțule” pe care le știe orice copil. Inspirația a fost natura și trăirile proprii, de aceea 

te regăsim în tot ceea ce ne înconjoară și în emoțiile pe care le trăim; prin urmare vei 

trăi veșnic în memoria oamenilor.  

 Aș dori să-ți împărtășesc respectul pe care ți-l port, deoarece ai fost și vei fi 

mereu un vizionar. Știi de ce? Deoarece ai putut prevedea faptul că indiferent cât s-ar 

schimba oamenii, sentimentele vor fi întotdeauna aceleași, fie că este vorba de iubire, 

patriotism, tristețe, dezamăgire și speranță. 

 Închei această scrisoare, spunându-ți că toate poeziile tale se percep ca și 

cum ar fi fost  scrise astăzi... Şi acum se întâlnesc îndrăgostiți decepționați. Oamenii 

sunt la fel de perverși şi una spun, alta fac, iar invocația din finalul „Scrisorii a III-a” ră-

mâne la fel de actuală: „Cum nu vii tu, Țepeș, doamne, ca punând mâna pe ei / Să-i îm-

parți în două cete / În smintiți și în mișei”. 

 

Cu admirație, 

Antonia - Lucias  

(Lucaci Antonia  

clasa a XII-a A) 

CEL NAIV …. 
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Roman, Neamţ 

15 ianuarie 2014 

 

 

Către  Mihai Eminescu, 

 

Următoarele cuvinte îți pot părea simple, dar nu sunt.... Acesta este modul meu de a 

spune adio; un fel de adio.  Am trăit sub același cer, dar nu ne-am întâlnit niciodată. Ce-ai lăsat 

în urma ta sunt stele cenușii ce nu pot fi suflate de nicio bătaie de vânt. Ești departe şi, totuși... 

atât de aproape; trebuie doar să arunc o privire în volumul tău de versuri ca să regăsesc.  

Am atât de multă admirație pentru tot ceea ce ai scris şi tu nu o poți primi... E trist... Mu-

ritorii au nevoie de simboluri şi de semne. Nu-i corect ca cerul să încătușeze şi artiștii... Are de-

ja îngeri. 

Pentru tine, timpul n-a fost un obstacol, căci zeci de ani au trecut, maestre, şi tu tot pe 

pământ ți-ai primit nemurirea; ai rămas în mintea şi în inima noastră. Numai tu ești lăudat, Lu-

ceafărule... apusul tău a însemnat răsăritul operei tale. Vei muri numai atunci când nu vei mai 

avea de cine să fii admirat, iubit şi interpretat. Vreau să te studiez, maestre, spiritul tău, nu nu-

mai opera... Știu că pot să te iubesc numai pentru şi prin scrierile tale, dar apropie-te noaptea 

în apus, ca să înțeleg.  

Am nevoie de cuvintele tale ca de aer, însă în ultima vreme orice inspirație şi expirație a 

devenit un lux, ca o bijuterie pe care nu mi-o pot permite. De ce? Pentru că am renunțat la vre-

murile în care mă cufundam în poezie ca să pot să înfrunt viața reală. Şi tu, maestre, îmi apă-

reai în vis ca un seamăn şi îmi alungai visele urâte. Ne-am despărțit într-o seară când am decis 

să studiez altceva. Știu că te-ai supărat, dar inspirația mea devenise tristă ca zăpada. Totuși, 

despărțirea ta de oameni a fost datorită morții? Sau pentru că oamenii au încetat să te mai ci-

tească? 

Ai mișcat lumea cu o forță care a lăsat în urmă orice poet pentru totdeauna... Şi mai am 

ceva important să-ți spun, maestre, din partea tuturor cititorilor tăi. Mulțumim pentru vindecare. 

Acum știu, trăim sub același cer şi ne întâlnim în fiecare seară. 

 

                                                                                                    Cu admirație, 
                                                                                                    un pământean 

(Grigoriu Daniela, 
Absolventă CTPP) 
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Nava 
 

A 
ceastă navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice… 
Scânteile de pe cer unesc căile divine, 
Culmi de strălucire, încălzind vârtejul haotic, 
Pentru ca sferele de foc să nască milă, nu furie. 

 
Această creație ia naștere din neștiute forțe… 
Substanță din haos dusă în călătorii lăuntrice… 
Așa cum vântul şi adierea sunt dansante, 
Această navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice. 
 
Această navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice… 
Dar scopul său se intensifică în timp ce nebuloasele mor 
În o navigare ce semințele atomice învălesc. 
Ele zboară atât de repede în universul fără dor spre 
 
Un tărâm unde mai târziu s-a spus că îngerii cântă. 
Şi casa lor divină destinație să fie! 
Lângă portaluri ademenitoare, ei vor călători cu 
O navă ce parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice. 
 
Această navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice… 
Când se spunea că prea aproape de o stea ea nu te mai ghidează. 
Respirația de foc amenință propria ființă, 
Îndreptând-o spre o gaură neagră. Şi steaua nu mai luminează. 
 
Poate în altă dimensiune, razele stelei dansează. 
Oare își va împrăștia sămânța-i şi în acest nou loc?! 
Poate că aceasta face parte din design-ul cosmic, 
Unde o navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice. 
 
Această navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice 
Înaintea urmelor unei alte nave. 
Este, oare, urma sa, sau alta trecuse aceeași linie? 
E aceeași navă cu structuri şi fibre firave. 
 
Dintr-odată, o altă stea explodează încântarea-i pătimașă… 
Coaja ei zboară violent de unde vine. 
Ea nu mai călătorește. Dorindu-şi doar să pătrundă în orbită 
Această navă parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice... 
 
Totuși, știind  pericolele şi venerația forțelor, 
Se așază o sferă nou creată. Îngerii au ajuns acasă. 
În sfârșit, ancorează în relief, liniştindu-se din alice 
Această navă ce parcurge sideful translucid prin vânturi cosmice… 
 

Daniela Grigoriu, 
Câștigătoarea Trofeului DOR  DE POEZIE, ediția a x-a 
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CEL NAIV …. 

Tulburare fericită 
 

 
 
 

Sindromul Om își face de cap… își face loc în creierul tău. 
Născut din rău… pentru rău.. 

Ne întâlnim dimineața pe un front sentimental, 
Pierduți în fibre dense dintre ani, 

Calculând rănile pe sfintele mătănii. 
 

Luna amenință Pământul: 
”Te ucid cu tot cu visele tale!” 

Începutul regnului visător, 
Se transformă în petale. 

 
Pe măsură ce își schimbă culoarea 

Omul Negru se deslușește. 
Un fenomen înecat în candoare, 

Atunci când omul moare. 
 

Larve de iubire își croiesc 
Drumul spre atmosferă 

Din trupul de foc al unui om, 
Din viața-i efemeră. 

 

Peticește-aceste anexe 
De ură şi plăceri carnale! 
Pedepsește creatura vie 
Cu durere şi boli venale! 

 
Aduce în pântecu-ţi un intrus, 

Născut din fibre albe, 
Vorbind profeții de carne 

În lunca-ți de negru doarme… 
 

Visez calm la momentul în care 
Domin în orgasme muzicale, 

Calculând cromozomii şi… oare, 
Mai avem la fel de mulți? 

 
 

Daniela Grigoriu 
Menţiune, secţiunea liceu, ediţia a XI-a  

Profesor îndrumător Cătălina Corhăneanu 
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CEL NAIV …. 

                                                 

 

Harpa unei nopți de august 

 
 

Oh tu, dragă lună, știi tu ce însemnă, 
Feluritele cuvinte venite de undeva? 
Tu iubite, drag amor, îmi spui că nu ții la mine 
Dar a ta privire, repede te dă de gol. 
 
Mă iubeşti cu-a ta fiinţă, însă tu ai cam uitat 
Cum cuvintele-s minciună, dragul meu prea alintat. 
Știu că-ncerci să minți frumos, însă cu a ta șaradă, 
Îmi arăți iubirea toată, tainică ca o baladă. 
      
                                 
Și vrăjitele cuvinte, pot minți sau alina, 
Însă mare e uimirea cum de ele fugi cumva. 
Nu mă-ncântă cu-o silabă, şi nici cel mai mic cuvânt, 
Când cu o singură  privire iubirea îți dă avânt. 
                
                                 
Nu te-ascunde printre vorbe, când tu știi că nu le cred, 
Lasă-te purtat de fapte și de-al vieții dor nestins.  

 

                                                                                           A. Madelaine 
clasa a XI—a C 
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Rugă 
 
  
   Lasă-mi Doamne mintea plină cu mărunte bucurii, 
   Nu mă arunca prea-ndată în noianul de simțiri. 
 
   E o lume făr` de scrupul, goală chiar de orice vis, 
   Ce omoară-ncet și sigur ca un foc abia aprins. 
 
   Și-al meu suflet colorat, vesel și fără păcat 
   Încă zboară printre flori, tânăr și neînfricat. 
  
              

                                                                                          A. Madelaine 
          clasa a XI—a C 

 

 

 

Sfinte Soare 
 
 

   Zdrobită este a mea fiinţă și-al meu suflet mult prea gol, 
   Este pus între-alege ce e bine, ce e rău. 
 
 
   Spune-mi tu, al meu părinte, mai trăiesc? 
   Simt cum floarea vieții mă îndeamnă să pălesc. 
 
 
   Şi uşor îmi aplec capul, plin de triste amintiri, 
   Proiectându-mă departe, în odăi trandafirii. 
 
 
   Oare cine-mi e aproape, în acest impur pământ,  
   Care-mi scornește-n şoaptă încă un trist gând nocturn? 
 
 
   Mintea-mi luminează-n zori, al meu suflet iar tresare, 
   Clipind palid când, în depărtări, răsari tu, o, Sfinte Soare. 
 
 

           A. Madelaine 
           clasa a XI—a C 
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Povești cu noi și despre noi 
(sau Jurnal de adolescență) 

 decembrie 2014  

”Cele bune să se adune, cele rele să se spele” 
 Așa cum șade bine la sfârșitul unui an calendaristic, și elevii lice-
ului nostru, coordonați de profesorii lor, au ținut să organizeze Serba-
rea de Crăciun pentru a marca în mod tradițional intrarea într-o nouă 
etapă a vieții.  
 Astfel, în sala de festivități a Colegiului Tehnic ”Petru Poni”, Ro-
man grupul de colindători (prof. coordonator Cătălina Corhăneanu) 
format din elevii Frâncu Irina, Ancuţa Iolanda (a IX-a C), Doroftei Ioa-
na, Dămian Maria (a IX-a E), Simion Larisa, Cazacu Andreea, Mârţi 
Claudia, Amăriuţei Andreea (a IX-a F),  Balaşcă Diana, Alexii Laura, 
Frâncu Mariana, Ichim Mihaela (clasa – a X-a F), Netedu Georgiana, 
Ana Melania, Murariu Diana (a X-a B), Divile Andreea Ramona, Cio-
can Roxana, Lucaci Antonia Lucia, Roca Bianca Ionela, Mărtinaş Da-
niela, Roman Marcela, Dumea Georgiana, Dămoc Melania, Sofronie 
Bianca, Ştirbu Bianca (a XII-a A) au interpretat colinde pentru profe-
sorii și colegii lor. Audiența a fost încântată și de cântecele elevilor 
Mădălina Ciobanu (a X-a B), Răzvan Grigoraş (a XI-a E), Ioana Cris-
tiana Dumitriu, Maximiliana Ungureanu (a IX-a), Alexandra Moscu (a 
X-a C) şi Mădălina Tamaş (a XI-a C), Paula şi Andreea Cherecheş, 
Paul Dumea (a IX-a G—prof. coordonatori prof. Elena Oprea şi Iolan-
da Deaconu), ansamblul coral format din elevi ai claselor a X-a C 
şi a IX-a D – coordonator, prof. Teodora Dima. 
 Elevii Daniel Moroşanu, Ştefan Puiu, Marian Rogojinaru, Denis 
Dumea, Andruţa Bocâncă (a X-a B),  Denis Munteanu, Daniel Coman 
(a X-a F), Tobias Codreanu, Marius Baltă (a X-a C) coordonați de 
prof. Cătălina Corhăneanu au interpretat Jocul caprei, Lucian Andrieş 
(a XII-a I) a interpretat pe ritmuri de hip-hop melodia Sărbători de iar-
nă, iar elevii clasei a XII-a E, coordonați de doamnele prof. Elena 
Oprea şi Mirela Creţu au interpretat piesa de teatru Târgul de 
Crăciun. Georgiana Netedu (a X-a B), Andreea Ramona Divile (a XII-
a A) au încheiat serbarea printr-o celebră Urătură.  
 Felicitări tuturor elevilor și profesorilor implicați în buna desfășu-
rare a serbării! 

 Ianu-
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arie 2015 

Campanii de publicitate 
 

 Campanii publicitare, umanitare sau de PR – au același scop: 
de a atrage atenția asupra unor fenomene, de a informa cu privire la 
anumite produse sau de a încuraja sau descuraja anumite obiceiuri. 
 Elevii clasei a X a A de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” sub coor-
donarea d-nei profesoarei Adina Curpăn au realizat campanii de in-
formare pe diverse teme. Unele dintre acestea au vrut să le facă pu-
blice prin intermediul acestei reviste. Vă rugăm să ne acordați atenție 
și, de ce nu, să luați poziție. 
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 Martie 2015 

Elevi calificați la faza națională a olimpiadelor şcolare 

 
 Colegii noștri Sabina Maria Petrişor (clasa a IX-a) şi Paul Fernando Bogleş (clasa a XII-a), 
de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” din Roman, s-au calificat la faza națională a olimpiadei de 
religie, cultul romano-catolic, iar Narcis Bogliș la faza națională a olimpiadei la discipline din 
aria curriculară ”Tehnologii” - domeniul protecția mediului.  
 Sabrina este originară din Nisiporeşti, comuna Boteşti. Este în clasa a IX-a, la profilul pro-
tecția mediului. Sabina afirmă că studiul religiei este util fiecărui adolescent, pentru a putea în-
frunta crizele existențiale, pentru a se confrunta cu propriile limite şi a le depăși.  

 Dacă elevul nu are cunoștințe 
religioase şi din școala generală, nu 
poate obține performanță, spune 
profesoara de religie Mihaela Pîsla-
ru, care i-a pregătit pe cei doi elevi.  
 Narcis Bogleş, elev în clasa a 
XI– a B, s-a calificat la faza națională 
a olimpiadei la discipline din aria 
curriculară “Tehnologii” – domeniul 
protecția mediului.  
 Narcis este originar din Adju-
deni, comuna Tămășeni. Provine 
dintr-o familie cu patru copii, Narcis 

fiind mezinul familiei. “Pentru elevii care s-au pregătit, nu a fost greu la olimpiadă. Mi-a plăcut 
acest domeniu, pentru că este un profil de viitor. Rezultatul meu a adus multă bucurie familiei şi 
profesorilor mei”, a spus Narcis. 
 “Am experiență în participarea la olimpiade. Pentru obținerea acestor rezultate, noi lucrăm 
în echipă. Domeniul protecția mediului are la bază cunoștințe de chimie, matematică, fizică şi 
biologie. Narcis a participat, în anii trecuți, şi la olimpiada de chimie, ceea ce ne arată că a 
acordat o atenție deosebită acestor concursuri. În vacanță, am venit zi de zi pentru a face pre-
gătire cu elevii. Ei sunt atrași de acest domeniu şi vor să-şi formeze abilități şi deprinderi care le 
vor folosi în viitor. Pe umerii noștri apasă o responsabilitate mare. Vrem să nu dezamăgim şi să 
ne întoarcem cu rezultate foarte bune de la națională”, a spus profesoara Maricica Niţă. 

Le dorim mult succes colegilor noștri și faptul că au ajuns până aici e o reușită! 
 

 28 martie 2015 

Ora pământului 
 
 

 Pe 28.03.2015  între orele 20.30-21.30 în orașul nostru s-a organizat cea de-a șasea edi-
ție a activității  numită “Ora Pământului” , alăturându-ne  celorlalte peste 40 de  orașe din țară.   
Mesajul sub care s-a  desfășurat  Ora Pământului este “Dăruiește naturii din energia ta”.  
 În ultima sâmbătă din luna martie, la  această oră târzie  s-a întrerupt lumina, iar elevii și 
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profesorii școlilor mușatine  cu candele aprinse au parcurs zona centrală a 
orașului, chiar dacă ploua cu găleata.  Elevii Colegiului Tehnic Petru Poni 
s-au alăturat celorlalți participanți la marșul organizat de Primărie. Astfel s-
a încercat sensibilizarea oamenilor la problemele energetice și la efectul 
negativ pe care îl are dioxidul de carbon eliminat în atmosferă la produce-
rea acesteia, conștientizarea utilizării raționale și durabile a resurselor 
energetice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tot atunci elevii Liceului cu Program Sportiv au prezentat un program 

artistic cu făclii și a avut loc premierea școlilor participante la concursul 

Orașul reciclării, școala noastră obținând diplomă de participare. 
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 martie  - aprilie 2015 

Cursuri de prim ajutor 

 Numeroși elevi ai liceului nostru au asistat pe parcursul a mai multor ore la cursuri de acor-

dare a primului ajutor. Cursurile au fost organizate în cadrul parteneriatului încheiat între Spitalul 

Municipal de Urgență și Colegiul Tehnic ”Petru Poni”.  

 Doamna doctor Maria Tălmăcel s-a deplasat la liceul nostru și împreună cu asistentul șco-

lar a prezentat elevilor cele mai elementare tehnici de acordare a primului ajutor. Elevii au fost 

informați cum și în ce condiții apelează numărul de urgență, cum acordă primul ajutor în caz de 

stop cardio—respirator, cum realizează masajul cardiac, cum aplică metoda Heimlich.  De ase-

menea doamna doctor a răspuns la toate întrebările elevilor și i-a invitat să acorde primul ajutor 

în situații ipotetice, realizând un joc de rol.  
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 7 aprilie 2015 

PROIECTUL ,,STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS” 
  

 În cadrul acestui proiect s-a desfășurat activitatea cu tema: ”Siguranţa alimentaţiei”. Elevii 

Pascariu Anastasia, Puiu Ștefan şi Netedu Georgiana, clasei a X-a B și coordonați de doamna 

profesoară Butnaru Emilda au prezentat colegilor lor prezentări power point despre securitatea 

alimentelor, astfel: Întrebări şi răspunsuri frecvente privind siguranța alimentației, Drepturile şi 

Protecția Consumatorului şi De la produsul agricol la aliment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini de la activități 
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 7 aprilie 2015 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
 Una dintre micile bucurii ale vieții este lectura. O bucurie mică pentru un grup tot mai 

mic de oameni şi de ce nu şi pen-

tru cei mai mici dintre noi. 

 Cu gândul la valențele edu-

cative ale lecturii şi la calda ple-

doarie pentru lectură, făcută de 

marele cronicar Miron Costin: „că 

nu este alta mai frumoasă şi mai 

de folos în toata viața omului ză-

bavă decât cetitul cărților”, cunos-

când cât este de minunată lumea 

cărților şi ce bucurie aduce micilor 

„școlari”, astăzi, 07 aprilie2015, 

elevii claselor a 9-a C şi a 12-a A de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, însoțiți de d-

nele prof. Corhăneanu Cătălina şi Paloşanu Cristina, i-au vizitat pe colegii lor mai mici, pri-

chindeii de la grupa mare ai Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 Roman, cu scopul de a le 

dărui din partea iepuraşului un altfel de dar... Este vorba despre cărți pentru copii, cărți pe 

care le-au dăruit din toată ini- ma şi 

din care le-au citit câteva rân- duri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitatea face parte din 

proiectul Pledoarie pentru lectu-

ră,  proiect inițiat de d-na prof. 

Corhăneanu Cătălina în cadrul 

programului activităților din săp-

tămâna Școala altfel al Colegiului 

Tehnic „Petru Poni”.  “Este o acti-

vitate culturală, deoarece promo-

vează lectura în rândul celor mai 

mici cititori, dar şi una de promo-
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vare a valorilor umanitare prin simplul act de a dărui o carte unui copil, dar şi câteva clipe 

prețioase în care elevii de liceu au încercat să îi apropie pe cei mici de lumea cărților, au 

învățat să interacționeze şi să empatizeze cu aceștia.  Pledoarie pentru lectură este de 

fapt, o invitație la exprimare personală, prin valorificarea practicii lecturii. Experiențele de 

lectură te pot modela precum experiențele de viață şi, exersând lectura, copiii şi tinerii își 

dezvoltă gândirea şi imaginația creatoare, își îmbogățesc vocabularul, găsesc modele de 

exprimare clară, nuanțată şi artistică. Cred că activitatea de astăzi a fost de un real folos şi 

o experiență inedită şi emoționantă atât pentru cadrele didactice implicate, cât şi pentru 

elevii liceului nostru, care s-au bucurat de o primire călduroasă din partea micuților, dar şi 

a d-nelor educatoare Gheorghiescu Viorica şi Ştefan Adriana. Elevii de liceu au fost plăcut 

impresionați de colegii lor mai mici şi şi-au exprimat dorința de a-i mai vizita.” (prof. Corhă-

neanu Cătălina)  

 “Această activitate a fost deosebită pentru mine şi colegii mei. Am dus cărți copiilor şi 

i-am văzut cum se bucură la primirea unui dar atât de mic. Aștept cu drag şi următoarea 

experiență de acest gen.” (Năstase Alexandra, elevă în clasa a 9-a C) 

 

 8 aprilie 2015 

Școala Altfel la o societate bancară 
 

 Elevii de la profilul economic al Colegiul Tehnic “Petru Poni” au avut posibilitatea să 
obțină mai multe informații despre sistemul bancar de la funcționarii băncii OTP BANK, 
alături de care s-au aflat miercuri 08 aprilie 2015 în cadrul activităților desfășurate în săp-
tămâna Școala Altfel. 
 Liceenii au fost încântați de timpul petrecut în compania funcționarilor băncii. Aici au 
aflat mai multe despre ce înseamnă munca într-o bancă, ce bucurii și satisfacții  
 
profesio- nale 
există în această 
meserie, cum se 
realizea- ză co-
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municarea profesională cu clienții băncii, ce pot face dacă își pierd cardul sau ce măsuri 
de protecție impune banca pentru protejarea tranzacțiilor online. Unii dintre elevi și-au 
exprimat dorința de a urma o  facultate de profil pentru a putea fi mai ușor angajați în 
domeniul bancar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 “În urma vizitei efectuate la Otp Bank am observat că munca angajaților nu este 
deloc ușoară, iar fiecare zi este o nouă provocare. Deoarece îmi plac provocările, schim-
bările și munca în echipă mi-am fixat obiectivul de a depune cât mai multe CV-uri la cât 
mai multe bănci pentru a-mi spori șansele de reușită profesională, bineînțeles după ce 
voi termina facultatea.” (Andreea Botizatu, elevă clasa a X-a A Colegiul Tehnic “Petru 
Poni”). 
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 “Deoarece am încercat să aflu cât mai multe lucruri despre activitatea băncii, am avut 
bucuria de a fi invitat să vizitez locuri inaccesibile clienților: sala de tezaur și sala adminis-
trativă. Mi-am dorit foarte mut să văd seiful băncii, dar, din păcate, nu s-a putut. Sper ca pe 
viitor să urmez o carieră în domeniul bancar.” (Constantin Stan, elev clasa a X-a A Colegiul 
Tehnic “Petru Poni”). 
 “Mulțumim mult pentru amabilitatea celor de la Otp Bank și pentru implicarea lor acti-
vă în dezvoltarea aptitudinilor și abilităților tinerilor romașcani, sperăm să colaborăm și cu 
alte ocazii în cadrul altor proiecte” (Curpăn Adina, profesor la Colegiul Tehnic “Petru 
Poni”)

  8 aprilie 2015 

Concurs cu tradiție despre tradiții, datini şi istorie locală 
 

 Miercuri 8 aprilie în sala marea a Casei de Cultură Roman s-a desfășurat ediția a VII-
a a Concursului “De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor – Tradiție, legendă şi istorie lo-
cală”, organizat de Primăria Municipiului Roman. Competiția  a atras elevi ai celor 8 licee 
romașcane, dornici să-şi reprezinte cât mai bine şi cu mândrie școala, dar şi un al 9-lea 
echipaj, constituit din 3 elevi de la școlile gimnaziale din Roman.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Competiție a fost strânsă şi a ținut cu sufletul la gură întreaga sală, mai ales în cazul 
probei de departajare pentru primele patru locuri. Echipa liceului nostru, “Ocrotitorii”, forma-
tă din elevii: Claudia Dornescu (a X-a B), Marian Rogojinaru (a X-a B) şi Lorin Iftinca (a XI-a 
A), coordonați de d-nele profesoare  Cătălina Corhăneanu şi Monica Pescaru a ocupat lo-
cului trei, învingând la proba de baraj echipa “Temerarii” de la Liceul Teologic Romano-
Catolic “Sfântul Francisc de Assisi”. 
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 Președintele juriului, preot doctor Florin Aurel Ţuscanu în interviul acordat televiziunii 
locale Topall a evidențiat lupta acerbă ce s-a dat între “Ocrotitori” şi “Temerari” pentru lo-
cul 3: ”...pentru locul 3 au participat elevii Liceului Teologic Franciscan și Colegiului Teh-
nic „Petru Poni”. Au învins cei de la „Petru Poni” la limită, după 4 întrebări; mergeau de la 
egal la egal, foarte bine pregătiți.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pentru mine acest concurs a fost o experiență  frumoasă. Aici am învățat să-mi de-
pășesc limitele şi să trec peste emoții. La început nu eram foarte încrezătoare, dar mă 
bucur că împreună cu colegii mei am reușit să dovedesc că liceul nostru are elevi foarte 
buni. În primul rând vreau să le mulțumesc doamnelor profesoare care ne-au îndrumat, 
căci fără ajutorul dumnealor nu puteam să luăm acest premiu. Știu că se putea mai bine, 
dar, având în vedere că este primul an în care particip la acest tip de concurs, mă declar 
mulțumită. Am avut parte de susținerea tuturor, a conducerii scolii, a cadrelor didactice şi 
nu în ultimul rând a colegilor ce au făcut o galerie minunată pe parcursul concursului.  
 Mă bucur nespus că am reușit să fim pe podium şi la anul voi încerca să luăm chiar 
premiul 1. Vreau încă o dată să le mulțumesc coechipierilor mei, doamnelor profesoare şi 
tuturor celor care ne-au susținut şi au avut încredere în noi. 
 
 
 

       Claudia Dornescu,  
       clasa a X-a B 
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 9 aprilie 2015 

 

Am plantat copaci 

 
 12 elevi de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” din Roman, împreună cu profesorul Cla-
udia Şugaru, au participat alături de personal din cadrul Ocolului Silvic Horia, la plantarea 
unor puieți de salcie, în cadrul activităților desfășurate cu ocazia săptămânii “Școala alt-
fel” şi activităților din “Luna Pădurii”. 
 Colegii noștri, împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Roman au plantat  300 de 
puieți de salcie într-o zonă unde nu este regenerare naturală a pădurii.  
 Chiar dacă vântul puternic a cam dat de furcă elevilor, aceștia au fost foarte încân-
tați de activitate.  
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Colectivul de redacție 
 
 

 
Redactor șef:   SAMSON IUSTINA, clasa a IX-a A 
Redactori:   CIMPOESU BIANCA, clasa a X-a A 
    COZMA ADINA, clasa a XI-a C 
    DINU ALEXANDRA PETRONELA, clasa a X-a A 
Redactor artistic:  BUTNÃRESCU CÃTÃLIN MÃDÃLIN, clasa a XII-a B 
Tehnoredactor:   ORBAN SIMONA, clasa a XI-a C 
 
Consultanți științifici:  
 DIRECTOR:  prof. Dascălu Gabriela – Mariana 
    prof. Lăpușneanu Loredana 
    prof. Corhăneanu Cătălina 
    prof. Crețu Mirela 
    prof. Onel Simona 

foto: Burlacu Mario—Andi,  
clasa a IX - a B școală profesională 
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COLEGIUL TEHNIC  ”PETRU PONI”,  

ROMAN, JUDET NEAMT 
 

ADRESA DE MAIL: voceanoastra@yahoo.com 
 

PROFIL DE FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473307829 
 
 

DRAGI COLEGI,  

NE DORIM SĂ FIM VOCEA LICEULUI NOSTRU,  

ADICĂ ”VOCEA NOASTRĂ”! 

VĂ AȘTEPTĂM SĂ PUBLICAŢI ÎN  

PAGINILE REVISTEI! 

mailto:voceanoastra@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473307829
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