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La ordinea lunii: 

“Zâmbind, să trecem 
peste rele sau bune şi mai 
cu seamă, să reuşim să 
învăţăm că toate-s 
trecătoare şi că timpul e 
puţin... 

          Să învăţăm să iubim ! ”  

Meditează !
Ziua forţelor terestre 

În fiecare an, la 23 aprilie, militarii       Armatei 
României sărbătoresc Ziua Forţelor Terestre, categorie 
de forţe al  cărei  patron spiritual este Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă. 
          Tradiţia de a-l cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ca ocrotitor 
al Forţelor Terestre, izvorăşte din însăşi vitejia, puterea şi credinţa lui, cali-
tăţi ce constituie un adevărat imbold pentru generaţiile de tineri care se in-
struiesc,  formează  şi  apără  ţara  sub  faldurile  Drapelului  de  luptă, 
reprezentând dovada de nezdruncinat a perenităţii existenţei celor două   
instituţii fundamentale – Biserica şi Armata – care apără spiritul, liniştea şi 
pacea poporului român. 

Este momentul în care evocăm şi cinstim faptele de armă ale celor 
care şi-au vărsat sângele pentru apărarea intereselor poporului român.  

Să ne înclinăm cu preţuire şi recunoştinţă în faţa memoriei eroilor 
căzuţi la datorie şi să aducem omagiul nostru tuturor veteranilor de război 
care au slujit cu credinţă şi onoare naţiunea şi statul român. 

Evoluţia istorică a Forţelor Terestre demonstrează spirit de sacrificiu 
şi devotament exemplar, pregătire temeinică şi riguroasă a tuturor celor care 
au activat sau îşi servesc acum Patria în cadrul acestei cuprinzătoare cate-
gorii de forţe ale armatei noastre.  

Armata a fost şi va rămâne un pilon al societăţii, cu merite incon-
testabile  de-a  lungul  timpului,  instituţie  care  se  bucură  constant  de    
încrederea populaţiei. 
 Trupele de uscat reprezintă aproximativ 95% din forţele româneşti 
aflate în misiuni externe, în cele mai dificile  condiţii de operaţii, apărând 
interesele ţării şi servind Alianţa Nord Atlantică, confirmând statutul nostru 
de  forţe  terestre  ale  unui  membru activ  al  comunităţii  internaţionale, 
generator de securitate, partener şi aliat credibil. 
 Prin rezultatele foarte bune pe care le obţin astăzi la toate categoriile 
de pregătire, militarii Forţelor Terestre fac dovada faptului că sunt demni 
continuatori ai glorioaselor tradiţii de luptă moştenite şi au capacitatea şi 
forţa necesară pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.  
  
 În colegiul nostru, această zi a fost aniversată prin: 

⇒ Cupa Forţelor Terestre la atletism, baschet, volei fete, volei băieţi, tenis 
de masă şi triatlon; 

⇒ Cupa majoretelor, ediţia a IX-a. 

El.  frt. OANA PETRIŞOR 

FONDAT 1998 
Anul XIII 

Nr. 94 
Aprilie 2011 

URĂM SUCCES: 
* Colegilor din clasele a X-a şi a XI-a 

la testele finale susţinute în 
perioada 16-18 mai. 

* Colegilor din clasele a XII- la 
simularea pentru admiterea în 
instituţiile militare de învăţământ 
superior şi postliceal, desfăşurată 
în perioada 16-18 mai.  

* Lotului de sportivi ai colegiului 
nostru, care vor participa la 
Olimpiada de vară a sportului 
militar liceal, desfăşurată la 
Breaza în perioada 22-28 mai.  

ATENŢIE !!! 



Agenda colegiului... 

 

 În cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii 
în învăţământul preuniversitar" (ID 2984), Agenţia română de asigurare a calităţii învăţământului                
preuniversitar (ARACIP) a derulat în perioada 28 martie – 31 mai 2011 pilotarea standardelor de acreditare 
specifice şi a standardelor de referinţă specifice (pentru fiecare nivel de învăţământ şi tip de unitate şcolară). 
          Pilotarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de 300 unităţi de învăţământ preuniversitar, de stat şi 
particulare, din toată ţara şi a permis o evaluare externă specifică a calităţii educaţiei.  
          Dintre acestea, 216 unităţi de învăţământ au fost selecţionate ca urmare a faptului că promovabilitatea 
la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 2010, a fost mai mic de 30%, iar Colegiul Militar Liceal „Mihai 
Viteazul” Alba Iulia a fost selectat ca urmare a faptului că promovabilitatea la acest examen a fost 100%.  
           În Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia evaluarea externă s-a derulat în perioada         
11-12.04.2011, comisia de evaluare având următoarea componenţă:  
1. Stoian Nicolae, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie; 
2. Soare Aurel Constantin, colaborator extern ARACIP, evaluare domeniul A; 
3. Petrica Dorel-Dorin, colaborator extern ARACIP, evaluare domeniul B; 
4. Rotărescu Daniela Maria, colaborator extern ARACIP, evaluare domeniul C. 
         La activitate au participat ca observatori, şeful Secţiei Învăţământ din Statul Major al Forţelor Terestre, 
colonel Nicolae Mitu şi reprezentantul Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, inspector Dan Cherecheş. 
      Din cei 43 de indicatori evaluaţi, 35 au primit calificativul „Excelent” şi 8 „Foarte bine”, consemnându-se 
în procesul verbal de inspecţii şcolare toţi descriptorii specifici definiţi de Colegiul Militar Liceal „Mihai 
Viteazul”.  
         Această evaluare externă face dovada că sunt îndeplinite toate standardele pentru menţinerea acreditării 
şi, chiar mai mult, colegiul demonstrează un progres, în ultimii trei ani, prin definirea şi îndeplinirea            
descriptorilor specifici, colegiul nostru primind  calificativul „Excelent”. 
 
          Reamintim că în perioada 14.03-18.03 2011, în colegiul nostru s-a desfăşurat activitatea de control    
special al comenzii, cu calificativ.  
          Din echipa de control au făcut parte 7 reprezentanţi ai Statului Major al Forţelor Terestre-Instrucţie şi 
Doctrină, 3 reprezentanţi, inspectori de specialitate ai Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucureşti şi        
8 reprezentanţi, inspectori de specialitate ai Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba.   
          Obiectivele controlului au vizat: calitatea managementului colegiului militar, calitatea managementului 
activităţii didactice, calitatea curriculumului educaţional, nivelul atingerii standardelor educaţionale de către 
elevi, activitatea de sprijin şi încurajare a dezvoltării personale a elevilor, nivelul asigurării mijloacelor de  
învăţământ, ordinea interioară şi disciplina militară, calificativul final fiind „Excelent”. 
           În concluzie, Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul" a dovedit că este în măsură să-şi îndeplinească 
viziunea proprie,  aceea de a  asigurara o solidă pregătire ştiinţifică a elevilor pentru îndeplinirea standardelor 
de educaţie la cel mai înalt nivel, diversificarea ofertei educaţionale, orientarea profesională competentă    
pentru ca aceştia să urmeze cariera militară. 
 

Excelenţă la superlativ...    



Agenda colegiului... 

El. frt. DANIEL MUSTE 
El. MARIUS GROZA 

Excelenţă la superlativ...    

Curta Emil, XII C: 
 fizică 

 
Viaţa poate fi înţeleasă numai 

privind înapoi, dar trebuie trăită 
privind înainte.  

Gurzău Maria, XII B: 
psihologie 

- PREMIU SPECIAL - 
Păstrează-ţi visele vii, înţelege că 
pentru a realiza ceva trebuie să ai 

credinţă şi încredere în tine, 
determinare şi dăruire. Aminteşte-ţi 

că toate lucrurile sunt posibile 
pentru cei care cred. 

Mareşi Costinel, XII A: 
filozofie 

 
Cunoaşterea naşte libertate, iar 

libertatea înseamnă viaţă. 

Staicu Mirel, IX D:   
franceză 

- MENŢIUNE SPECIALĂ - 
Atâta timp cât nu încetezi să urci, 
treptele nu se vor termina sub paşii 
tăi, care urcă; ele se vor înmulţi la 

nesfârşit. 

Crăciunică Daniela, IX D:  
istorie 

 
Succesul este legat intrinsec de felul 
nostru de a gândi, care ne determină 

acţiunile. Nimeni nu este mai 
vinovat decât noi de succesul pe care 

îl avem.  

Drugă Ilie, IX D: istorie 
- MENŢIUNE - 

- PREMIU SPECIAL - 
Succesul nu este o destinaţie la care 
vei ajunge vreodată, succesul este 

calitatea călătoriei tale.  
 

Sava Marian, X A: religie 
- MENŢIUNE - 

Podoaba gândirii este mai mare 
decât frumuseţea trupului.  

Nica Dan, IX A: informatică 
 

Oricâte vom fi osândiţi să îndurăm, 
vom rămâne tot atât de oţeliţi dacă 
purtăm cu noi o conştiinţă 
închegată, o personalitate. 

Ştefan Dorel, XI D: istorie 
 

Arta de a fi când foarte îndrăzneţ, 
când foarte prudent este arta de a 

reuşi. 

 

 
Cambrea Mădălina, 

IXB: franceză 
 

În felul acesta îşi va 
desfăşura înţeleptul 
virtutea, dacă-i va fi 

îngăduit, în bogăţie, dacă 
nu, în sărăcie, dacă va 

putea, în patrie, dacă nu, 
în exil, dacă va putea ca 

un comandant, dacă nu ca 
un soldat, dacă va putea, 

voinic, dacă nu, slab. Orice 
soartă va avea, el va face 

din ea ceva memorabil.   

 
Szabo Iosef, X B: 

geografie 
- MENŢIUNE SPECIALĂ - 

 
Unii posedă comoara 

lăuntrică numită ştiinţă, 
inaccesibilă hoţului, care 
sporeşte mereu, care chiar 
dacă-i dată celor care au 
nevoie de ea, creşte fără 

încetare şi nu dispare nici 
la sfârşitul lumii. Cine 
poate rivaliza  cu ei ?  

 
Julan Călin, XI A:  

geografie 
- MENŢIUNE SPECIALĂ - 

 
Ambiţia nu este de 
condamnat şi nici 

ambiţiosul care râvneşte la 
glorie prin mijloace drepte 
şi cinstite, căci tocmai 

aceştia sunt oamenii care 
înfăptuiesc lucruri măreţe 

şi însemnate. 

 
Oltean Alexandra, X B: 

istorie 
- MENŢIUNE - 

- PREMIU SPECIAL - 
 

Mă las călăuzită de 
necontenite încercări de a 
mă apropia tot mai mult 

prin acţiune, scris şi viaţă, 
de ceea ce pluteşte înaintea 
tuturor sufletelor noastre 
ca idealul cel mai înalt, 

deşi nu l-am văzut 
niciodată şi nici nu-l pot 

numi... 



Agenda colegiului... 

 Doamnele profesoare Fărcaş Paraschiva şi 
Dura Simina ne-au mărturisit că  şapte instituţii 
partenere  din  Bulgaria,  Cehia,  Grecia,  Italia, 
Polonia,  Slovenia  şi  România  s-au  reunit  în 
perioada          10-17.04.2011 în oraşul Nova 
Zagora din Bulgaria. 
 Reuniunea s-a desfăşurat de această dată 
sub titlul „Animation Fair”, în cadrul căreia au fost 
prezentate  bazele  sportive  şi  de  agrement, 
modalităţile de petrecere a timpului liber precum şi 
dansuri  tradiţionale  specifice  fiecărei  regiuni. 
Delegaţia ţării noastre a fost alcătuită din patru 
cadre didactice şi doisprezece elevi. Aceştia au 
avut ocazia de a-şi forma o imagine în legătură cu 
organizarea  învăţământului  din  Bulgaria,  prin 
vizitarea şcolii şi participarea la orele de curs. 
 Pe lângă vizitarea oraşului Nova Zagora şi 
a  împrejurimilor  cu  frumuseţile  lor  naturale, 
delegaţia  a mai  participat  şi  la  o activitate de 
încondeiat  ouă.  În  centrul  oraşului  gazdă  s-a 
desfăşurat un târg turistic la care au fost promovate 
obiectivele  turistice  şi  produsele  tradiţionale 
româneşti. 

 

Vizita de proiect COMENIUS... 

El. cap. DANIELA STRANGO 

“COMOARA VERDE DIN INTREGALDE” 
Redescoperită de membrii C.T.E. “Beretele 

Albastre” 
 
     În perioada 02-03 aprilie 2011, membrii echipei 
YouthBank Alba s-au alăturat celor 30 de elevi ai 
Colegiului Militar Liceal “Mihai Viteazul”,  
membri ai Clubului de Turism şi Ecologie 
“Beretele Albastre” şi au participat la o amplă 
acţiune de ecologizare a comunei Galda de Jos, 
judeţul Alba. Participarea lor la această activitate a 
făcut obiectul proiectului “Comoara verde din 
Intregalde” finanţat prin programul YouthBank 
Alba, un program al Fundaţiei Comunitare Alba. 
Programul YouthBank este coordonat la nivel 
naţional de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare în 
parteneriat cu BRD – Groupe Société Générale. 
      Această acţiune a luat o amploare mult mai 
mare decât şi-au propus elevii militari, deoarece 
comunitatea locală a comunei Galda de Jos s-a 
mobilizat exemplar. Astfel, activitatea de curăţenie 
şi ecologizare s-a desfăşurat pe toată valea Galdei 
prin implicarea pensiunii "Floare de Colţ" din 
Poiana Galdei, a primăriei Galda de Jos,       
alăturându-se şi 60 de elevi ai şcolilor generale din 
Galda de Jos şi Benic. 
      Motto-ul sub care s-a derulat această acţiune a 
fost "Om bun în sat frumos". Pe lângă acţiunea 
propriu-zisă s-au împărţit fluturaşi cu mesaje ce 
îndeamnă la implicarea întregii comunităţi locale 
pentru a putea avea sate frumoase, drumuri, văi şi 
păduri curate, pentru a ne putea bucura de tot ceea 
ce este în jurul nostru. 
      Totodată s-au montat pe drumurile comunei 
panouri şi plăcuţe cu mesaje clare, împotriva 
aruncării gunoaielor la întâmplare şi pentru 
conştientizarea fiecăruia. S-au împărţit şi pliante cu 
informaţii despre bogăţiile naturale din zona Cheile 
Galdei – Cheile Întregalde - flora, fauna, relief – pe 
care ar trebui să le respectăm. Elevii participanţi la 
activitate au fost adevăraţi mesageri, lăsând aceste 
mesaje din poartă în poartă. 
      Toate acestea au fost întreprinse în speranţa că 
vom putea găsi împreună puterea şi înţelepciunea 
de a îndrepta ceea ce se poate schimba şi de a 
discerne între bine si rău. 
       Mulţumim şi pe această cale pentru ajutorul 
acordat de către proprietarii pensiunii “Floare de 
Colţ” şi S.T.P. Alba. 

El. frt. AMALIA CHIOREAN 
El. GABRIEL GLĂMAN 



Proiectul „Paşi de adolescent pe muzica timpului” 
 

       Proiectul „Paşi de adolescent pe muzica timpului”, desfăşurat în parteneriat cu 
Liceul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov, s-a finalizat cu excursia pe care 
colectivul de elevi ai Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” a întreprins-o 
împreună cu doamnele profesoare Florea Mihaela, Mircea Cosmina şi Marincaş 
Marinela în „capitala verde a României” (Braşov). 
       Toţi membrii proiectului au avut parte de o experienţă inedită. După vizitarea 
liceului „Grigore Antipa” elevii au străbătut numeroase obiective turistice, precum: 
Biserica Neagră (o bijuterie arhitectonică în stil gotic), vechile turnuri ale cetăţii 
(Turnul  Alb  şi  Turnul  Negru),  prima Şcoală  Românească  (unde se  găseşte  o 
numeroasă colecţie de cărţi antice scrise în slavonă şi latină) cât şi alte monumente 
conservate de-a lungul istoriei în Cetatea Braşovului.  
După două zile extraordinare petrecute în inima Braşovului, elevii colegiului nostru 
şi-au luat rămas bun de la colegii lor din Braşov, întorcându-se acasă cu un buchet de 

amintiri plăcute şi cu dorinţa de a revedea Braşovul, măreaţa urbe de la poalele 
Tâmpei.  El. MIHAI GÎRBACIU 

Vine vacanţa! 
În data de 15.04.2011 la Colegiul Militar 
Liceal „Mihai Viteazul” a avut loc 
festivitatea de premiere a elevilor cu 
rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, şi 
concursurile ştiinţifice şi sportive.  În cadrul 
acestei activităţi au fost felicitaţi, de către 
echipa managerială a colegiului, cei 12 elevi 

calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, etapa ce s-a desfăşurat în 
săptămâna de vacanţă.  După premiere, a fost prezentat un scurt istoric la Forţelor Terestre şi s-a vizionat un film cu 
tema „Luptătorii din umbră” prilejuit de aniversarea Zilei Forţelor Terestre – 23 aprilie. Cu aceeaşi ocazie s-a 
desfăşurat la nivelul colegiului şi competiţia sportivă la triatlon,  şah şi tenis de masă – Cupa Forţelor Terestre 
2011. Elevii care au obţinut locurile pe podium la această competiţie au fost premiaţi în cadrul aceleiaşi activităţi 
premergătoare vacanţei de Paști.  

Faza judeţeană a concursului „Participare 
românească la Jocurile Olimpice” 
 În data de 27 aprilie  2011, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” 
a fost gazda celei de a IV-a ediţii a concursului judeţean de cultură generală 
„Participare românească la Jocurile Olimpice”. Deşi proaspăt întorşi din 
vacanţă, elevii s-au  descurcat foarte bine, reuşind să parcurgă toate cele 300 
de întrebări de cultură generală referitoare la participarea României la 
Jocurile Olimpice. La această ediţie s-au înscris patru echipe: Colegiul 
Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, Colegiul Tehnic 
„I.D.Lăzărescu” Cugir, Liceul Sportiv Alba Iulia şi colegiul gazdă. Concursul 

a fost organizat de către Academia Olimpică, filiala Alba. Juriul a fost format din: profesor Ioan Bâscă, preşedintele 
Academiei Olimpice, filiala Alba, prof. Vasile Grozav secretarul Academiei Olimpice Alba, profesor Gabriel Avram, 
antrenor al sportivilor din judeţul Alba care au participat la Jocurile Olimpice şi profesor Mioara Pop, director la 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia. 

Clasamentul a fost următorul: premiul I, pentru al patrulea an consecutiv, echipa Colegiului Militar Liceal 
„Mihai Viteazul” formată din Chişiu Simona, Mogoşanu Ana Maria, Buricea Daniel şi coordonată de către profesor 
Sorin Secăreanu, premiul II echipa Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir, premiul III elevii Colegiului Naţional 
„Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, iar echipa Liceului Sportiv Alba Iulia a obţinut premiul IV. 

El. DARIUS BLAG 

El. ADRIAN POPESCU 



Paşii siguri ai creativităţii... 
Tablou de vis 
 
Printre nouri dalbi în zare  
Se strecoară blânda zână, 
Fruntea-i radiind a soare 
Ne îmbie, ne adună. 
Suflul său călduţ şi dulce 
Ne aduce-n depărtare 
Fracuri negre, stoluri multe, 
Triluri de privighetoare. 
Fragezi muguri de argint 
Se desfac pe ram în două 
Şi dau să ne spună nouă: 
„Primăvara a sosit!” 
Cu sufletul cuprins de vrajă 
Paşii mi-i îndrept vioi 
Spre tărâmul de mireasmă, 
În inima mândrului zăvoi. 
Aici, lacul cristalin şi rece, 
Îmi  oferă ca privire 
Luntrea plată, plutitoare 
Agăţată de-o frânghie. 
Şi timidă şi surprinsă 
Mă apropii lin de mal, 
Urc alene, parcă dusă 
În barca pusă pe-un val. 
Gâturi lungi şi arcuite, 
Gondole veneţiene, 
Flori de nufăr şi de iris  
Mă îndeamnă să visez. 
Deodată, din cerul mare, 
Se pogoară-ncet pe lac 
Feea dulce a luminii, 
A căldurii şi-a iubirii. 
Este însăşi Primăvara, 
Care-mi zice, glăsuieşte: 
     - Bine te-am găsit, Mălina, 
În tărâmul de poveste! 
Cu emoţie şi teamă 
Vreau să-i dau zânei bineţe,  
Dar cuvintele se-ncurcă… 
Suflă vânt pustiu şi rece. 
Zgomotul strident apare 
Şi mă face să tresar. 
Unde-i Zâna Primăverii 
Ce m-a salutat fugar? 
Am visat eu, poate, oare, 
Răpusă de noul cânt ?! 
Dar de ce găsesc în barcă nuieluşa de argint? 

Liniştea sufletului …. 
 
Se zguduie Terra, 
Se prăvălesc stânci, 
Se sfarmă pământul, 
Întocmai ca un puzzle 
Oceanele se umflă 
Înecând luna 
Şi el plânge-ntruna. 
 
Vântul suflă de nebun 
Cerul bubuie ca un tun 
Soarele şi el e înghiţit de ape 
Şi totul se cufundă-n şoapte. 
 
Dar…dintr-o dată,  
Totul o altă formă primeşte: 
Vântul nu mai bate, 
Oceanul se linişteşte, 
Cerul senin se iveşte, 
Soarele se înalţă zâmbitor, 
Iar muntele rămâne tăcut şi gânditor. 
 
Cum de totul s-a oprit? 
Cine universul a-mblânzit? 
Să fie oare…EA? 
Dar n-are cum! 
Şi totuşi… 
Ba da…ba da… 
E EA! 
Liniştea sufletului! 
Liniştea mea! 
 
 
Primăvara 

 
Pe deal omătul s-a topit 
Şi mii de păsări au venit, 
Un soare cald acum zâmbeşte, 
Privind la iarba care creşte. 
 
Cât de frumos e afară acum! 
Copiii au ieşit la drum, 
Iar oamenii privesc în zare 
Cum, veselă, răsare-o floare. 
O rază, zâmbet şi cocoare: 
Natura e în sărbătoare. 

Poveste  
 
Din umbra falnicului tei 
Răsare-o floare scumpă 
Alături de perechea ei 
Gândindu-se la nuntă. 

O viaţă minunată 
Se-arată-n faţa lor 
Trecutul se încheie 
Emanând în urmă dor 
Aroma dulce-a crinilor. 

El. MĂLINA GRAUR 

El. CONSTANTIN DIACONESCU 

El. ALEXANDRU DĂIAN 



Gânduri  
 
 

Da ! În sfârşit, soarele a câştigat îndelungata luptă dintre el şi frigul care, parcă ieri era abătut asupra 
oraşului. Ca de obicei, (la ora aceasta) sunt în pauză. Îmi petrec timpul liber stând singur. Nu mă cred 
important, mă consider destul de sociabil, dar…pur şi simplu…vreau să fiu singur, oarecum „deconectat”de la 
rutina zilnică. Privesc pe geamul larg deschis. Văd oameni fericiţi, adolescenţi, maşini… „civilizaţie”. 

Toate acestea par doar nişte lucruri simple, banale, fără o importanţă prea mare, dar uneori reprezintă 
ceva mai mult pentru mine.  

Simt că se apropie ziua în care fericirea va reapărea pe deplin pe chipul meu brăzdat de o îndelungată 
melancolie. În tot acest timp, multe amintiri plăcute îmi revin în minte. Nu pot da timpul înapoi, dar pot să 
redau foarte bine tot ce se întâmpla anul trecut, pe vremea aceasta. Mi se pare ciudat să-ţi reaminteşti diverse 
momente plăcute în funcţie de anotimp şi consider lucrul acesta un „cadou”, un lucru important în evoluţia 
fiecăruia sau doar a unor persoane dintre noi. Mă gândesc întruna…reflectez asupra a tot ce s-a întâmplat în 
trecutul apropiat: fericirea pe care am avut-o odată, lucrurile dragi pe care le-am pierdut pe rând, uşor, fără să 
realizez asta. 

Parcă exact acum am în nări mirosul bătrânului meu cartier, pe care îl simt din ce în ce mai aproape de 
mine. Mirosul de primăvară ce se îndreaptă spre un plăcut miros de vară, îmbinat cu praf, zgomot de maşini şi 
zâmbete subtile mă duc undeva în trecut, ajutându-mă să mă simt mai bine ca niciodată. Arunc o privire la 
ceasul de pe peretele clasei…e încă devreme. Mai am destul timp la dispoziţie pentru a mă relaxa. Ştiu însă că 
tot ce am acum în minte va dispărea foarte repede, sau se va păstra pentru un timp mai lung, gândurile putând 
fi menţinute de vremea de afară.  

Revăd tot ce se întâmpla odată…oare timpul de ce trece aşa repede?! Oare de ce toţi suntem preocupaţi 
de problemele personale, uitând să mai fim şi oameni? Vreau ca tot ce văd să se întipărească pentru totdeauna 
în mintea mea, să nu uit niciodată acele momente care mi-au adus zâmbetul pe buze. 

Mirosul de primăvară, vântul călduţ şi soarele care dezmiardă totul în jur îmi amintesc de zilele însorite 
de vară, când timpul trecea parcă mai greu, deşi pe atunci îmi doream ca acesta să treacă cât mai repede. Pe 
atunci, fiecare zi era un prilej de bucurie şi în fiecare dimineaţă eram trezit de razele soarelui care îmi aducea 
zâmbetul pe buze.  

Nu am uitat şi nici nu o să uit de acea EA, care m-a ajutat să mă schimb, să devin altfel, din păcate, 
pentru un interval prea scurt de timp. Acum însă simt că sunt lipsit de noroc, la fel cum eram şi înainte să o 
cunosc pe EA. Mă simt lipsit de viaţă, lipsit  de tot ceea ce mă poate face fericit. La orice lucru  ajung parcă la 
fel de greu ca şi la o stea şi aproape orice din ce îmi doresc nu se realizează. Nu îmi pot da seama de ce norocul 
pe care l-am avut o singură dată a uitat iar de mine… Poate că nu am apreciat numeroasele „intervenţii” ale lui 
în viaţa mea sau… poate că nu l-am avut niciodată, însă, deocamdată refuz să spun asta. Mă simt din ce în ce 
mai abătut, mai trist…şi chiar nu ştiu ce se întâmplă. Acum sunt în culmea fericirii, mai târziu sunt trist şi apoi 
sunt iar fericit. Desigur, e imposibil ca fiecare luptă dintre tristeţe şi fericire să se sfârşească cu victoria fericirii.  

Vreau să fiu din nou cel ce eram odată, să mă simt din nou bine şi să ştiu că orice aş face, totul se va 
termina cu bine. Regret faptul că nu pot da timpul înapoi, să retrăiesc momente pe care aş vrea să le simt din 
nou pe pielea mea. Vreau să simt din nou vântul cald ce mă mângâia în fiecare vară, să fiu din nou un „adept” 
al norocului şi să mă distrez aşa cum o făceam în vremurile bune. Sentimentul şi amintirile reprezintă tot ceea 
ce mi-a mai rămas. Uneori, mă simt străin între străini şi îmi pătrunde în minte un dor nebun ce mă ţine legat 
de casă. Alteori, mă simt cel mai fericit pământean, dar  acest sentiment de „libertate” nu durează mult, fiind 
repede înlocuit de sentimentul de tristeţe.  

Când noaptea se lasă, doar o singură stea mă face să mă simt bine, alungându-mi parcă toate gândurile 
negative, deşi ea nu ştie acest lucru. Noaptea mă face să mă liniştesc, să mă simt mai bine şi uneori mă trezesc 
şi veghez asupra oraşului care doarme sub imensa lui naivitate. Atunci, totul pare la fel ca şi o noapte de vară 
petrecută în cartierul ce mă aşteaptă acasă, ce aşteaptă să fie aglomerat în zilele fierbinţi de vară. Timpul trece 
mult prea repede şi sunt sigur, chiar perfect conştient de faptul că în viitor o să regret la fel de mult ca şi 
acum…dar simt că nu pot schimba nimic din ceea ce se întâmplă acum, simt că nu îmi pot schimba propria 
persoană aşa cum vreau eu... 

Şi cu toate astea, simt că trăiesc…şi uneori îmi place viaţa aşa cum e… 
 
 

Paşii siguri ai creativităţii... 

El. MIHAI GÎRBACIU 



Dedicaţie...la final de drum... 
„Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a drumului pe 
educatorul capabil să insufle treptat forţa şi elanul necesare împlinirii 
destinului de om.” (Maurice Debesse). 
 
 Privesc în urmă cu aproape un an, după examenul de admitere 
în colegiul militar şi văd în sala de festivităţi, 100 de elevi declaraţi 
„admis” alături de părinţii  lor. Pe chipul lor se vede bucuria şi 
mândria de a face parte din cei 300 de elevi din ţară care au trecut 
printr-un concurs şi care au fost admişi în instituţiile de învăţământ cu 
valoare şi tradiţie cum puţine mai sunt astăzi. Studiam fiecare chip în 
parte şi mă gândeam cu emoţie care vor fi cei 30 de boboci din clasa 
mea pe care va trebui să-i ud, să-i îngrijesc ca să se dezvolte. A venit şi 
momentul mult aşteptat, 15 septembrie şi mi-am primit buchetul. Au fost 
cele mai frumoase flori pe care le-am primit în ultimii 17 ani de 
învăţământ. În cele şapte luni cât am fost dirigintă am încercat să fim o 
familie, să ne bucurăm de succesul fiecăruia şi să ne ajutăm când unul 
dintre noi are o problemă, să râdem şi să plângem împreună, să ne 
susţinem şi să ne încurajăm, să încercăm să fim puternici, ambiţioşi, 
încrezători  în  forţele proprii,  să  ne construim o imagine de sine 
puternică, deoarece numai cu muncă multă şi disciplină poţi avea 
succes. Le-am insuflat mândria de a fi elev al acestui colegiu şi de a 
purta cu demnitate uniforma. M-am despărţit de aceşti boboci cu mare 
regret, dar nu înainte să înflorească nu înainte de a le lăsa un mesaj. 



Dedicaţie...la final de drum... 
Alege cum vrei să fii 

  
 Când vrem să fim frumoşi, suntem frumoşi, când vrem să fim iubitori, suntem iubitori, 
când vrem să fim răi suntem răi… suntem doar ceea ce alegem să fim. 
 
 Adesea dăm vina pe te miri cine sau ce, pentru faptul că suntem cum nouă nu ne place 
de fapt să fim. Eforturile de a fi cum ne dorim ne aparţin exclusiv. Permanent avem 
posibilitatea de a alege dintre cel puţin două variante, astfel că poţi fi bun sau rău, calm sau 
nervos, amabil sau acru, indiferent sau grijuliu. 
 
 Nu ştiu câte persoane conştientizează că alegerea în principiu le aparţine doar lor şi că 
nimeni altcineva nu e vinovat pentru respectiva alegere. 
 E foarte adevărat că sunt aproape permanent în jurul nostru persoane care ne 
influenţează deciziile, dar în final hotărârea e absolut personală, oricât de mult am vrea noi să 
dăm vina pe alţii, în special când decizia e soldată cu un rezultat negativ, fiindcă atunci când 
efectele ei sunt pozitive, asumarea deciziei e aproape involuntară… 
 Tu alegi să fii dezordonat, să nu înveţi, să încerci să te sustragi de la anumite activităţi, 
să fii obraznic, să fii răutăcios, iar dacă cineva ar face o apreciere critică, te simţi jignit şi dai 
vina pe orice altceva, dar nu pe tine. Îţi rămâne doar să alegi dacă vei continua să-ţi neglijezi 
propria imagine sau vei lua măsuri de redresare. Nu te autoargumenta că nu poţi, că nu eşti 
suficient de frumos, înalt sau deştept, prietenos, comunicativ, ambiţios. Totul depinde de tine, 
totul vine din interiorul tău, pentru că  tu alegi ! 
 Alege să nu te plângi, ci să lupţi pentru tine. Eşti mult mai puternic când decizi prin 
filtrul înţelepciunii, decât prin cel al fricii, al urii sau al indiferenţei. Vei fi mai fericit şi mai 
mândru de tine pentru că  tu alegi ! 
 Alege să fii înţelept şi să adopţi o atitudine plină de indulgenţă cum ar fi calmul, 
îngăduinţa, iertarea, omenia, responsabilitatea, valorile morale sau poţi să fii arţăgos, ofensiv, 
răutăcios, şmecher, dispreţuitor, nemulţumit, nefericit. 

 
Tu alegi ! 

 
         profesor diriginte Adela Tudor 



MACHETARE :   ANALIST   PROGRAMATOR     Carmen Cîmpean 
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                                            prof. COSMINA MIRCEA 
              MEMBRI: colectivul clasei a IX-a C 

Dedicaţie...la început de drum... 
Cu elanul şi bucuria specifice vârstei lor, cu hotărârea şi dârzenia specifice carierei alese, 

colectivul clasei a IX-a C şi-a fixat un ţel: să cucerească redută după redută - concursuri, teste, 
provocări...Şi toate sunt ale vârstei elanuri, construite ritualic, cu dificultăţile inerente adolescenţei.  

Eu, în calitate de profesor diriginte mă alătur lor în acest demers spre succes, şi-i asigur de 
sprijinul pe care îl vor afla mereu atunci când vor avea nevoie de încurajare sau îndrumarea eforturilor 
lor în drumul spre împliniri răsunătoare, care să le construiască stima de sine şi să facă cinste şcolii pe 
care o reprezintă.  

Resorturile de care dispune fiecare elev al clasei sunt elementele care contribuie indubitabil la 
reuşita colectivă, iar perseverenţa este cheia spre idealurile materializate.  Le urez mult succes! 

 
Prof. diriginte Luminiţa Marian 


