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gândurilor de zi 
cu zi. “ 
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*** flash *** 
  Competiţia sportivă internă 

„Cupa Mihai Viteazul” la atletism, 
tenis de masă, baschet, volei şi 
handbal 

  Concursul de interpretare a 

cântecului ostăşesc cu executarea 
unor mişcări specifice instrucţiei de 
front intitulat „Instrucţie cu cântec”  

  Concursul de grafică şi 

caricatură „Coala şi peniţa “ 

 Sesiunea de comunicări              

psiho-pedagogice şi metodice ale 
cadrelor didactice şi militare.  

  Sesiunea de referate 

ştiinţifice ale elevilor colegiului : 
secţiunea Ș tiinţe reale, secţiunea 
Limbă şi comunicare şi secţiunea 
Om şi societate. Arte.  

Moment simbolic în istoria 
poporului român, înscris în 
calendarul sărbătorilor 
noastre de suflet, ziua de                  
25 Octombrie este Ziua 
Armatei Române, o zi de 
glorie şi de cinstire pentru 
eroismul şi jertfele prin 
care, de-a lungul vremii 
oştirea noastră şi-a 
îngemănat faptele de 
arme cu soarta neamului 
românesc, îndeplinindu-şi 
misiunea nobilă de a 

apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român. 

 La 25 octombrie 1944, glorioasa armată română elibera ultima 
localitate românească de sub ocupaţie străină: oraşul Carei. Prin lupte 
grele şi sângeroase şi fapte de eroism, armata română a reîntregit 
Transilvania străbună, leagănul naţiunii şi civilizaţiei româneşti, din al 
cărui trup fusese răpită partea de nord-vest prin odiosul dictat de la 
Viena. Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru 
Ardeal alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu 
numeroase jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei a IV-a, comandată de 
bravul general Dăscălescu şi trupele Armatei I ale neînfricatului general 
Atanasiu au căzut vitejeşte în luptele sângeroase de la Sfântu Gheorghe, 
Târgu Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Turda, Cluj Napoca, Oradea, Satu 
Mare, Carei, în total peste 50000 de oameni, morţi şi răniţi.  

 Odată cu încheierea acţiunii de eliberare a teritoriului patriei, 
după 25 octombrie 1944, armata română a participat, alături de armata 
sovietică în lupta pentru eliberarea Ungariei. Ea a desfăşurat acţiuni 
militare pe Tisa mijlocie, pentru eliberarea oraşelor Debreţin şi 
Nyiregyhaza şi a participat la marea operaţiune pentru eliberarea 
Budapestei, unde şi-a adus o contribuţie importantă la ruperea 
centurilor fortificate ale oraşului şi la nimicirea marilor centre de 
rezistenţă. A avut, de asemenea, un mare rol în eliberarea oraşului 
Miskolc şi în cucerirea munţilor Hegyalya, Bukk, Tatra. Pe frontul din 
Ungaria, brava armată română a angajat peste 210000 militari, 
eliberând 14 oraşe mari şi 1224 comune. În cursul acestor lupte, din 
rândul ostaşilor noştri au căzut la datorie 42000 de oameni (morţi, 
răniţi, dispăruţi şi prizonieri). 

 La această măreaţă sărbătoare, cu ocazia Zilei Armatei 
Române, se cuvine ca tuturor eroilor neamului şi veteranilor de război 
care au înfruntat gloanţele şi vitregia războiului, celor care şi-au dat 
viaţa pentru libertatea, unitatea şi integritatea României, să le aducem 
un pios omagiu şi să le transmitem de peste timp gânduri de 
recunoştinţă veşnică din partea generaţiilor de azi, a noastră, a tuturor. 

El. cap. COSMIN TRINCU 



 

Mesaje la ceas aniversar... 
Elev plutonier adjutant Chişiu Simona—clasa a XII-a  D 

“Este Ziua Armatei Române, a celor care au ştiut întotdeauna să 
apere această ţară, a celor care au depus jurământul sacru faţă de 
Neam, Ţară şi Popor. Această zi aminteşte de momentele împlinirii 
naţionale, devenind un simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului 
românesc. Ziua Armatei este de asemenea un prilej de reflecţii 
pentru fiecare militar asupra succeselor, cât şi asupra neîmplinirilor. 
Iată de ce se cuvine, la ceas aniversar, să rememorăm cu tot 
respectul cuvenit pe toţi cei care s-au jertfit pentru îndeplinirea 
idealurilor poporului nostru şi de a încerca să le urmăm pilda pentru 
un viitor mai bun. Cu acest prilej urez colegilor din Colegiul Militar 
Liceal „Mihai Viteazul” mult succes în  îndeplinirea misiunii, aceea 
de a învăţa şi reuşi la examenele ce-i aşteaptă!” 

 

El.cap. Oltean Alexandra—clasa a XI-a  B    

„Am pornit la drum, într-o călătorie lungă şi plină de aventură   
făcând primii paşi, înspre frumoasa carieră militară. Pentru mine, 

această profesie este forma în care profesionalismul se îmbină cel mai 
armonios cu devotamentul şi dragostea pentru ţară.  

În această zi atât de importantă pentru Armata României, urez 
„La mulţi ani!” tuturor militarilor români.”  

 

El.frt. Stancu Mirel —clasa a X-a D  

 „Ziua de 25 octombrie este ziua când patria îşi omagiază eroii şi 
îi cinsteşte pe cei care astăzi au datoria de onoare să o apere la nevoie. 
Este un prilej pentru noi toţi şi pentru cei ce urmează drumul greu dar 
plin de măreţie spre cariera militară, să arătăm respect faţă de istoria 
neamului românesc şi faţă de Armata Românie.  
 Bucuria victoriilor obţinute în numele ţării şi amintirea militarilor 
ce şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă sunt două elemente esenţiale la 
acest ceas de sărbătoare, cu ocazia căruia am onoarea de a adresa 
tuturor celor ce poartă uniformă militară „La mulţi ani!”” 
 

Elev Vâlcea Constantin—clasa a IX-a A   

  
„Ziua de 25 octombrie este Ziua reprezentativă pentru cei care îmbracă 

uniforma militară. Este ziua în care inimile tuturor românilor bat pasul 
de cadenţă pentru Armata României. Doresc să le mulţumesc tuturor 

colegilor mai mari pentru încrederea şi sprijinul acordat în iniţierea 
noastră în ceea ce priveşte cariera militară. La mulţi ani tuturor celor 

care îmbracă uniformă şi fac parte din sistemul militar românesc. Pentru 
colegii din clasa a IX-a mult succes în obţinerea performanţelor propuse 

în cei patru ani de colegiu militar.”  



 

AGENDA COLEGIULUI... 
       

 

Omagiu eroilor 

  

Cu ocazia Zilei 
Armatei României,  
elevii colegiului nostru au participat la activităţi de 
comemorare a eroilor Armatei Române şi depuneri de 
coroane. Astfel, în data de 24.10.2011 un pluton de 
elevi de clasa a X-a au participat la depuneri de coroane 
la Petroşani. În data de 25.10.2011, un alt pluton din 
acelaşi an de studiu, însoţit de către domnul căpitan 
Turic Raul au participat la ceremonia dedicată înfiinţării 
Brigăzii 6 Operaţii Speciale „Mihai Viteazul” de la Târgu-
Mureş. La această activitatea a participat ministrul 
apărării naţionale, domnul Gabriel Oprea. 

În aceeaşi zi începând cu ora 10.00 s-a desfăşurat 
ceremonial militar şi religios şi depuneri de coroane la 
Cimitirul Eroilor din Alba Iulia. 

 

“Instrucţie cu cântec” 

 
 
         În data de  
26 octombrie 2011, în 
Colegiul Militar Liceal 

„Mihai Viteazul”   s-a desfăşurat faza finală a 
concursului tematic „Instrucţie cu cântec”.  

 Ca în fiecare an, competiţia dintre cele patru 
echipe a fost strânsă, acest lucru observându-se încă 
din perioada pregătirilor în care platoul colegiului vuia 
de zgomot de bocanci bătând pasul de defilare sau 
efectuând comenzi complexe.  

 Fiecare echipă a vrut să demonstreze faptul că 
est cea mai bună, antrenându-se asiduu şi reuşind să-şi 
facă un exerciţiu cât mai complex şi spectaculos.  

 La punctarea exerciţiului s-au luat în calcul 
următoarele: modul de execuţie al comenzilor, 
sincronizarea, modul de interpretare a cântecului şi 
originalitatea exerciţiului.  

         Surpriza din acest an a fost faptul că echipajul 
clasei a XII-a D a avut un exerciţiu care a cuprins 
instrucţia de front cu armă, acest exerciţiu aducându-le 
locul I pe podium. Nici „bobocii” nu s-au lăsat mai 
prejos şi au reuşit să ocupe locul III. Clasele a X-a şi        
a XI-a au obţinut locul II, respectiv IV. 

 La anul, aşteptăm să vedem evoluţia fiecărei 
echipe şi un lucru e sigur, competiţia va fi strânsă, deci 
să ne aşteptăm la un spectacol deosebit. 

Sesiunea de cercetare şi documentare 

  
Sesiunea de referate 
ştiinţifice ale       elevilor 
colegiului, activitate 
îndelung pregătită şi 
consiliată de către  
profesorii şi instructorii      
militari, se desfășoară în 
fiecare an cu ocazia Zilei 
Armatei Române. 
 

Aici sunt pregătite şi prezentate   lucrări 
bine documentate şi, mai ales, susţinute, la  cele 
trei secţiuni: secţiunea Ştiinţe reale, secţiunea 
Limbă şi comunicare şi secţiunea Om şi   
societate. Arte.  

La ediţia din acest an, din data de          
26 octombrie,  au participat 102 de elevi cu 58 
de lucrări, prin care colegii noștri au dat dovadă 
dorinţa de cunoaştere.  
  Această activitate se dovedeşte deosebit 
de eficientă, atât în ceea ce priveşte preocupările 
noastre intelectuale, cât şi pentru faptul că 
reuşim să inter-relaţionăm să comunicăm, să 
experimentăm munca în echipă, cercetarea şi 
învăţarea. 
             Plecând de la dictonul latin „Non scolae 
sed vitae discimus”, prin aceste referate bine 
documentate ne obişnuim cu astfel de activităţi, 
astfel încât participarea la sesiuni similare, fie pe 
parcursul celor patru ani de liceu, fie mai târziu, 
în continuarea studiilor universitare sau 
postliceale, să nu constituie un element de 
noutate. 
             Mulţumim cadrelor didactice pentru 
coordonare şi sprijin şi nădăjduim că ne-am 
ridicat la nivelul aşteptărilor lor. Cu siguranţă    
ne-am îmbogăţit cunoştinţele prin participarea la 
susţinerea acestor referate pe teme diverse şi 
interesante.  

 

 

El. cap. LUIGI MITRICĂ 

El. cap. DARIUS PLEŞA 



 
 

  
 
          

 

 

 

 

AGENDA COLEGIULUI... 

                                                  Cupa 25 Octombrie   

          Ca în fiecare an cu ocazia Zilei Armatei României, în colegiul nostru se 
desfăşoară competiţii sportive la şah, minifotbal şi tir – Cupa 25 Octombrie.     
La ediţia din acest an  s-au obţinut rezultatele: 
 Clasament la tir: 
 Locul I – clasele a XII-a; 
 Locul II – clasele a X-a; 
 Locul III – clasele a IX-a; 
 Locul IV – clasele a XI-a. 
 

 

Clasament şah:  
Fete  
Locul I – clasele a XI-a; 
Locul II – clasele a X-a; 
Locul III – clasele a IX-a. 
 

Coala şi peniţa 
 
        Concursul de caricatură şi grafică „Coala şi peniţa” se 
organizează în fiecare an cu ocazia Zilei Colegiului, fiind un concurs în 
care colegii noştri talentaţi au ocazia să-şi expună lucrările. La faza pe 
colegiu au ajuns lucrările selectate la nivelul fiecărei companii.  
        Concursul a fost gândit spre a „înfrumuseţa” viaţa elevului de 
colegiu militar prin umor şi bună dispoziţie, dar în acelaşi timp         
bun-simţ.  
         Câştigătorii acestui concurs de la această ediţie au fost:  
Cambrea Mădălina – X B – Premiul I; Ciceu Vasile – XI B – Premiul II; Grosu Darian – IX C – Premiul III.  

Premii la Orientare sportivă 

 Vineri 30 septembrie 2011 s-a desfăşurat, în zona Schit din Alba 
Iulia, concursul de Orientare Sportivă, ediţia a IV-a. Colegii noştri, pregătiţi 

de domnul antrenor Florin Grozav,  şi-au demonstrat calităţile atletice şi 
inteligenţa, câştigând competiţia pentru al doilea an consecutiv. 

Concursul se adresează elevilor de liceu şi gimnaziu, este organizat 
de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba şi constă în identificarea, cu 

ajutorul busolei, a celor 12 posturi de control din teritoriul stabilit. 
Câştigătoarea este echipa care găseşte punctele în cel mai scurt timp. La această ediţie au participat 80 de elevi 

(constituiţi în 40 de echipe) de liceu şi gimnaziu din judeţul Alba. 

La categoria masculin licee echipa constituită din elevii caporali Roşu Constantin–XI D şi               
Paşca Liviu– XI B au obţinut locul I, acelaşi loc I l-a obţinut şi echipa fetelor formată din eleva fruntaş    
Rognean Xelina—X D şi eleva caporal Suciu Bianca—XI A. 

În clasamentul general  primul loc pe podium a fost obţinut de către Colegiul Militar Liceal „Mihai 
Viteazul”, urmat de Liceu Sportiv Alba iulia şi de Colegiul Economic “D.P. Marţian” Alba Iulia. 

La celelalte trei ediţii elevii în uniformă au obţinut următoarele rezultate: 
La ediţia I şi II – Locul I la fete  
La ediţia  III Locul I la fete şi Locul I la clasamentul general. 
Astfel, sportivii noştri au demarat pregătirile pentru competiţiile din acest an şcolar, cea mai importantă 

fiind Olimpiada de vară a sportului militar liceal, găzduită la sfârşitul anului şcolar de colegiul nostru. 

Clasament fotbal: 
Locul I – clasele a XII-a; 
Locul II – clasele a XI-a; 
Locul III – clasele a IX-a. 

Băieţi  
Locul I – clasele a X-a; 
Locul II – clasele a XI-a; 
Locul III – clasele a XII-a.  

El. cap. GHEORGHE BOZAI 



  
 
 
 
 
 
 

         

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA COLEGIULUI... 

Proiectul educativ „Omul sfinţeşte locul” 
 

 În luna octombrie a acestui an, în colegiu a 
fost iniţiat şi demarat concursul  

„Omul sfinţeşte locul”.  

              Proiectul se desfăşoară pe tot parcursul lunii 
octombrie şi primele două săptămâni ale lunii 
noiembrie şi constă în evaluarea stării fiecărui spaţiu 
de cazare al elevilor. Acest concurs a stârnit o 
competiţie acerbă la nivelul fiecărei companii, elevii 
fiind impulsionaţi de premiul cel mare: o excursie la 
Roica pentru cel mai frumos dormitor al fiecărei 
companii la fete şi băieţi.  
 La compania a III-a concursul a fost luat foarte 
în serios de către elevi, fiecare aducându-şi cu sârg 
contribuţia nu doar la sectorul  dormitor, ci şi la toate 
sectoarele companiei. Pe parcursul lunii octombrie, la 
compania a III-a s-a observat o creştere substanţială a 
calităţii întreţinerii spaţiilor de locuire. “Cred cu tărie 
că această situaţie se va menţine şi în perioada 
următoare” ne-a declarat domnul plt.adj. Leterna 
Ioan. Acest concurs a însemnat pentru mulţi un efort 
suplimentar prin care şi-au testat ambiţia, acum, 
câştigătorii aşteaptă, cu nerăbdare, excursia promisă. 
 O să vă ţinem la curent cu rezultatele acestui 
proiect, cu impresiile din excursie şi ţineţi-vă bine, 
proiectul va continua şi în lunile următoare, dar sub 
un alt titlu.                       
     SURPRIZE !!!!!!!!!!!!!!! 
 

Excursia claselor a XI-a 

 în prima zi a excursiei claselor a XI-a am 
vizitat baza militară de la Turda şi salina.  
            În unitatea militară „Ghepard” care are ca 
„profil” apărarea antiaeriană ne-a fost prezentat 
unul dintre cele mai performante sisteme 
antiaeriane – GHEPARD, care este un tanc  
antiaerian de provenienţă germană, fiind considerat 
drept cel mai modern aparat antiaerian din dotarea 
armatei române. Lăsând la o parte baza militară  
ne-am îndreptat către Salina Turda, una dintre cele 
mai importante mine pe care le are România. Aici 
am admirat: Sala ecourilor, Mina Joseph, Mina 
Tereza şi locul cu apă sărată pe care l-am traversat 
cu bărcuţele.  
           Părăsind Turda, ne-a îndreptat spre Bistriţa, 
un alt oraş minunat al Ardealului. În Bistriţa am 
vizitat Batalionul 812 Infanterie, batalion renumit 
pentru misiunile îndeplinite în Irak, Afganistan, 
Kosovo etc. Aici ne-a fost prezentată: uniforma de 
deşert, pistolul mitralieră, mitraliera, mitraliera de 
campanie, obuzierul.  
 Ne-am bucurat de tot ceea ce ne-a oferit 
această excursie: informare, orientare, relaxare, 
socializare şi bună dispoziţie.  
 

El. cap. SORIN PUŞCAŞ 

El. cap. CLAUDIU-CĂTĂLIN  MOCAN 
El. cap. BOGDAN-MĂDĂLIN OPREA 



 

AGENDA COLEGIULUI... 

Ziarul Tinereţii 
„Ca să te ştie lumea…” 

 
       Ziarul Tinereţii este o publicaţie nouă care va apărea din luna noiembrie 2011 în toate şcolile şi liceele 
din Alba Iulia, dedicată exclusiv elevilor din Cetatea Marii Uniri. Ziarul va fi un săptămânal distribuit gratuit 
astfel încât să poată ajunge la cât mai mulţi elevi din oraş. 

Vrei să ajungi la ziar? 
Vrei să te cunoască tot oraşul? 
Vrei să vadă colegii cum te distrezi şi ce talente ai? 
Vrei să arăţi lumii că ai cea mai tare clasă şi la învăţătură şi la celelalte? 
Vrei să spui ce simţi şi ce te defineşte ca adolescent? În ce valori crezi tu? 
Vrei să îţi provoci colegii  de şcoală sau de la alte şcoli la competiţii, jocuri sau alte activităţi? 

Nimic mai simplu. Trebuie doar să iei legătura cu noi şi te vom face vedetă în şcolile şi liceele din Alba 
Iulia. Sună la telefon 0763/154396 sau trimite un mail la adresa ziarultineretii@yahoo.com „ca să te ştie 
toată lumea…” 
 
 Nota. Ziarul vrea să  promoveze lucruri pozitive, decente, tinere talente. Elevii sunt suflete în formare şi, 
într-un fel sau altul, fiecare suntem responsabili de modul cum se „şlefuiesc” aceste caractere. Sunt convins 
că societatea poate promova valori şi există foarte multe lucruri de arătat şi de spus nu doar cele de scandal, 
negative şi, de multe ori, depresive. Asta ne dorim să facem prin Ziarul Tinereţii.  
 Un contemporan nouă spunea că “tinerii trebuie iubiţi, înţeleşi şi ajutaţi, nu judecaţi si catalogaţi 
greşit. Vrem, nu vrem, ei sunt viitorul societăţii!” 
 Cu stimă, un tânăr jurnalist care vrea să schimbe ceva! 
Adrian Contor. Tel. 0748645685 

Regulile convieţuirii 
 

 
 Convieţuirea se poate învăţa, pas cu pas, atât prin educaţie, cât şi prin autoeducaţie. 
 Convieţuirea presupune crearea unui climat care să încurajeze respectul reciproc. 
 Ce putem face pentru o mai bună convieţuire? În primul rând, să devenim morali, să conştientizăm 
principiile sănătoase de viaţă.  
Legile fundamentale ale convieţuirii: 

 Toleranţa; 
 Acceptarea; 
 Respectul; 
 Comunicarea; 
 Empatia; 
 Afecţiunea; 
 Altruismul; 

 
 
 
Respectul = a-l preţui pe cel de lângă tine ca persoană, a-i preţui gândurile şi sentimentele; 
Respectul se arată prin comportament şi poate fi simţit; 
Respectul se câştigă; 
Respectul înseamnă: 

Să asculţi pe cineva fără să-l întrerupi; 
Să iei în considerare sentimentele celui de lângă tine; 
Să nu ai idei preconcepute despre cineva sau ceva; 
Să încerci să înţelegi punctul de vedere al celui de lângă tine; 
Să te iubeşti pe tine însuţi; 
Încredere şi corectitudine; 
Să acorzi spaţiu şi libertate celuilalt; 
Comunicare directă; 
Să-l ajuţi pe un om să se ridice, să construiască ceva în loc să-l tragi în jos; 
Prietenie; 
Să nu-l grăbeşti pe celălalt.                                                        

 Ajutor necondiţionat; 
 Iertarea; 
 Respectarea unor norme de conduită 

civilizată; 
 Compasiunea; 
 Generozitatea; 

El. cap. IONELA BOCŞA 



 

Ce ai păţit din nou? De ce îţi muşti buna de sus iar lacrimile îţi spală rimelul de pe gene? La ce te 
aşteptai de vreme ce ai uitat să vorbeşti? Ce vroiai să facă atunci când se oferea gheţii tale? 

Tu vroiai telenovele amoroase, cu prinţi în alb…el a venit ca un suflet simplu şi ţi-a pus pe tavă tot ce 
avea el, toată fiinţa sa şi l-ai refuzat fiindcă nu-ţi era de-ajuns. 

 De fapt, voi trăiaţi în vise diferite, tu, cu ideile tale feerice, el, cu inima-i timidă şi plină de îndoială, 
pur şi simplu nu… 

 Nu îţi aprinde acum ţigara! Tu nu fumezi sau ai uitat? El fuma şi niciodată nu ai vrut să-i accepţi 
acest capriciu…întotdeauna ai vrut să-l schimbi. Şi el, sărac cu duhul cum a fost, a încercat din răsputeri să 
te accepte aşa cum încă eşti… 

 Ah, ţi-ai găsit şalul…îl mai ţii minte cum arăta? Era 1 noaptea şi el era la uşa ta, plouat şi plâns cu o 
cutie în mână, cu şalul acesta în cutie…avea în ochi speranţă…speranţa că vei aprecia, în sfârşit, puţinul 
lui… 

 Acum e plecat …şi degeaba mai ţii cârpa aia în mână fiindcă nu se mai întoarce, nu mai are ce să 
sacrifice pentru tine! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Stai! Tu ce faci acolo? Nu  mai încerca să te ascunzi în spatele măştii acelea reci. Tu eşti idiot? Tu 
chiar nu vezi că abia acum eşti liber? Acum nu te mai poţi ascunde în spatele unui scop…îţi dispare fumul 
din privire şi tot nu rezişti să nu te ascunzi. 

De ce mama naibii te complaci în starea asta de latenţă şi moarte în care te afli?... 

 Durere…o viaţă întreagă ai fost obişnuit cu ea…şi ai urât-o!...şi acum când ai reuşit să te impui şi     
s-o alungi…..ţi-e frică… 

 Efectul Stockholm….de data asta suferi tu…eşti un laş! Dispari! 

          Toamna asta... 

 Drumul e lung şi plin de gropi…liniştea e caldă seara asta…de mult n-am mai văzut un cer aşa 
înstelat. E frig pentru ora asta din octombrie …parcă pământul şi-ar fi pierdut sufletul, iar acum am rămas 
doar noi pe coaja asta terestră fără viaţă.  

 Vântul îmi flutură cămaşa albastră de polyester…iar 
corpul îl salută cu un tremur plăcut. A trecut deja o lună şi 
jumătate…am ajuns la jumătate…jumătate din ce? 

 Uneori creierul refuză să mai prelucreze informaţia 
primită din exterior şi preferă varianta mult mai simplă de  a-şi 
crea singur informaţia….măcar pe aia o înţelege. 

 Frigul începe să muşte aprig din mâna scoasă din 
buzunar care se chinuie să scoată ţigara din pachet.  

 Ehehei măi pui de lele! Te-ai apucat de fumat? Unde  
s-a ascuns fricosul acela pe care-l cunosc? 

 S-ar putea să mă pot obişnui cu frigul acesta…decât 
să mă întorc din nou în lumea aceea, mai degrabă îmi degeră 
oasele pe aici. 

 Toamna asta seacă e de vină…păcat că de mult timp 
n-am mai simţit plăcere... 

      
   
  

Paşii siguri ai creativităţii... 

El. cap. BOGDAN TRIFAN 



DIVERSE... 
“Tema pentru acasă”  

                       de Nicolae Dabija                                                
   Recenzie literară 
      „Tema pentru acasă”…titlul acestui roman mi-a adus în minte, ca primă 
impresie, frica pe care o simte fiecare proaspăt şcolar aflat în faţa acestui cuvânt 
necunoscut…temă…Pătrunzând printre filele acestui roman, frica aceea infantilă a 
dispărut, locul fiindu-i luat de zeci de întrebări. În primă fază, titlul nu pare a avea 
ceva comun cu conţinutul.  

       Cadrul pitoresc de la începutul operei prezintă un sat tipic, având ideologii simpliste şi naive din care încep 
să se lege şi dezlege semne primordiale tălmăcite de un înţelept al satului, reprezentat de Mihai Ulmu. Prezenţa acestei 
personalităţi marchează subconştientul simplist al oamenilor, orchestrând acţiunile ulterioare.  

Apoi filele încep să curgă parcă pe un jgheab bine conturat…În ordine rapidă se succed opunerea, arestarea, 
judecata, deportarea eroului principal. Totul pare clişeic, tipic comunist, cartea reluând în această ordine ideile pe care 
însuşi autorul recunoaşte că le-ar fi preluat de la Soljeniţân.  Din mediocritatea frumos conturată cu ajutorul diverselor 
figuri de stil te scoate brusc o simplă idee, vag conturată la început, iar apoi bine înfăţişată…iubirea.  

Autorul prezintă iubirea ca fiind firul existenţial pe care omul trebuie să-l urmeze în acel univers 
concentraționar. 

Iubirea lui Dabija este o stare, nu un sentiment, conţinând în ea totalitatea virtuţilor omului considerat ideal în 
acea perioadă istorică. 

De la cuplul inexistent fizic din şcoala din Poiana, până la cei îndrăgostiţi din lagăre şi ajungând la iubirea în 
pofida morţii, Dabija doreşte să recreeze cuplul acelei perioade negre. Faţă de cuplul primordial, „cuplul lui Dabija” 
trebuie să se caute, să se afle, să înveţe să se cunoască, să piardă fizic şi să câştige sufleteşte pentru ca, atunci când, 
în cele din urmă se vor uni, să-şi satisfacă menirea, anume, la fel cum cei doi de la începuturile vremii ne-au dat viaţă 
prin iubire, aceştia doi, în era contemporană, să ne înveţe să trăim prin iubire, dincolo de teroare. 

Starea de cunoaştere a sinelui prin persoana iubită a prins o altă însemnătate în acest timp; înseamnă a trăi 
prin fiecare respiraţie a celuilalt şi când unul dintre ei moare, celălalt respiră pentru el.  

Tema pentru acasă…o metaforă simplistă a unui conţinut atât de plin de universuri interpretabile pe care un 
om le-a putut cuprinde în două persoane. În fine, Dabija, de fapt, a înţeles şi transmis tema primită, de întreaga lume de 
la Dumnezeu…IUBIREA! 

Să  lăsăm însă la o parte comentariile  şi să citim cartea de la început până la capăt, pentru că Nicolae Dabija, 
precum a constatat Mihai Sultana Vicol, îl poate parafraza pe Gabriel Garcia 
Marquez, spunând:  „Daţi-vă la o parte, eu vreau să vorbesc cu cititorii!”.  El. cap. BOGDAN TRIFAN 

El. cap. MĂDĂLINA CSONKA 

Limbajul trupului  
 

 În foarte multe situaţii, deşi dorim să spunem anumite lucruri prin cuvinte, gesturile şi corpurile noastre 
spun cu totul altceva. 
 La ce ne ajută limbajul trupului? 
             În oricare situaţie din viaţa ta, dacă şti să interpretezi limbajul trupului, poţi avea un succes nesperat 
sau poţi evita multe dintre eşecuri. 
 Gesturi care ne trădează: 
 Foarte multe semnificaţii are expresia feţei. Să începem cu ochii – oglinda sufletului.  A privi în ochi e 
un semn al sincerităţii, al puterii, un gest pe care puţini îl pot face. Într-o relaţie deja formată simbolizează 
fidelitatea. 
 Gura este asociată cu frumuseţea. Buzele, dinţii, zâmbetul, felul în care vorbeşti pot alcătui farmecul 
unei persoane, chiar dacă nu are un corp de invidiat. 
 Un alt gest comun în comunicarea dintre oameni este salutul. Strânsul mâinii cu putere arată nevoia de 
a se agăţa de celălalt, nu pentru că vrea să-l domine, ci pentru că îi este teamă. Pe de altă parte mâna moale 
simbolizează neputinţa fizică sau sensibilitate unei persoane. 
 Alt gest frecvent este încrucişarea braţelor la piept, care apare ca un semn al lipsei de deschidere, omul 
se protejează, impune distanţă sau ascunde ceva. Dacă braţele pot fi controlate, mai greu ne dăm seama cum 
stăm cu degetele. Degetele răsfirate indică agresivitatea de a izbucni, pe când pumnul strâns arată deja 
manifestarea violenţei.  
 O semnificaţie importantă în comunicarea nonverbală o au şi picioarele. De exemplu o persoană cu 
mersul apăsat este raţională, pune preţ pe logică, pe lucruri concrete. În schimb cea cu mersul legănat, ca o 
răţuşcă e melancolică, înclinată spre visare.  
 Iată, astfel, cum viziunea intensă a unei persoane e ilustrată prin gesturi.  
 Ai grijă! Trupul tău vorbeşte în fiecare clipă! 
 
          



BERBEC  
 După cum toţi ştim, berbecii sunt cam (in)capabili de la mama natură, aşa că atenţie 
berbeci, e spre binele vostru să nu refuzaţi nici o afacere cu colegul de bancă pentru o notă mai 
bună la mate.  
 
TAUR 
 Luna aceasta, sănătatea vă este cam şubredă. Atenţie, astrele spun că veţi avea de 
înfruntat numeroase migrene, care, combinate cu toceala la biologie vor da un randament foarte 
scăzut…(aprox. 30% din capacitatea dumneavoastră totală).  
 
 
GEMENI  
 Cum toţi cei născuţi sub semnul gemenilor sunt pasionaţi de jocul cuvintelor (şi aici mă 
refer la utilizarea cuvintelor pentru a dezinforma sau a induce în eroare), vă rog fiţi atenţi la colegii 
din spate pentru că aceştia au de gând să vă dea în vileag planul, şi astfel toţi vor afla că 
dumneavoastră sunteţi cel care faceţi poveşti profesorilor.  
 
RAC  
 Din cauza faptului că aveţi net pe telefon, şcoala nu mai reprezintă o prioritate pentru 
dumneavoastră, ceea ce determină absenţa la primele ore (n-auziţi „deşteptarea” pentru că iar v-au 
prins zorile vorbind pe mess) şi prin urmare notele sunt pe măsura strădaniei. Nativii din această 
zodie sunt caracterizaţi de un narcisism incipient. Totuşi, astrele spun că în următoarea lună, 
Messengerul nu va mai cădea.  
 
LEU 
 Luna aceasta, aroganţa leilor întrece orice măsură…şi din această cauză, veţi atrage 
asupra voastră o mulţime de certuri cu anumiţi profi, care nu vă prea agreează, iar spre finalul lunii 
este posibil să fiţi ameninţat cu scăderea notei la purtare. Doar de dumneavoastră depinde dacă va 
rămâne la 7 sau va scădea la 5. 
 
FECIOARĂ  
 Dacă numele zodiei înseamnă ceva frumos, pur, curat, nu la fel se poate spune despre 
camera dumneavoastră; tot ceea ce faceţi gravitează în jurul patului: uniforma aruncată pe pat, 
bereta pe sub. Numele zodiei se poate da şi prin asocierea cu somnul de frumuseţe, căci 
dumneavoastră dormiţi tot timpul. În sfârşit şcoala este pentru dumneavoastră ca o sală de lectură . 
Atenţie, de la catedră se vede. 
 
BALANŢĂ  
 Regulamentul şcolii este pentru dumneavoastră numai un set de legi care trebuie neapărat 
încălcat…aşadar…veţi fi prins fumând în baie de cel puţin trei ori, telefonul vă va suna în fiecare oră 
de fizică. Dar datorită diplomaţiei cu care lucraţi, veţi scăpa doar cu câteva certuri şi un preaviz.  
 
 
SCORPION  
 Astrele sunt indecise când vine vorba de dumneavoastră. Aveţi un fel foarte subtil de a fugi 
de responsabilităţi şi de a poza în făptură inocentă. Atenţie, deja încep profesorii şi colegii să îşi dea 
seama…Pe plan sentimental, astrele s-au dat peste cap, nici ele nu mai înţeleg.  
 
SĂGETĂTOR  
 Cea ce vă deranjează cel mai mult la ceilalţi este că uneori au dreptate. Şcoala este foarte 
importantă pentru dumneavoastră, că doar în fiecare zi intraţi şi ieşiţi pe uşa ei. Cele mai 
interesante discuţii pentru dumneavoastră sunt ştirile şi emisiunile TV, dar atenţie, vine BAC-ul. 
 
CAPRICORN  
 În luna aceasta, noroc că se anunţă o excursie că altfel astrele nu v-ar vedea prea bine…
sunteţi din ce în ce mai solicitat în plan profesional. În plan sentimental, credeţi că aţi descoperit 
persoana ideală pentru dumneavoastră. Numai că aici este o problemă, astrele văd o încrengătură 
cam ciudată, de aceea, aveţi grijă ce vă doriţi.  
 
VĂRSĂTOR  
 Pe plan sentimental, vă potriviţi de minune cu fecioarele. Singura problemă este că 
metodele de cucerire nu mai dau roade…vă sfătuim că încercaţi şi alte feluri de „vrăjeală”. Cu 
şcoala nu aveţi probleme luna aceasta, doar câteva pre-preavize de exmatriculare şi câteva dispute 
cu diverşi profesori.  
 
PEŞTI  
 Sunteţi persoane foarte populare şi din acest motiv, multe veşti vă ajung pe la urechi şi vă 
ies pe gură cinci minute mai târziu. Sunteţi o persoană foarte activă şi din acest punct de vedere nu 
trece o zi  fără să mai cuplaţi pe cineva sau să vă alegeţi cu vreun duşman nou.                  
Astrele vă sugerează să aveţi mai multă grijă de 
dumneavoastră… 

DIVERSE...Horoscopul elevului 

El. cap. IONELA BOCŞA 
El. cap. VALENTIN CAMBREA 



Despre noi ... clasa a XI-a E 

El. cap. LAVINIA-PATRICIA POPA 

Motto: 
 „Este esenţial  ca elevul să dobândească o înţelegere şi un sentiment 
viu al valorii. El trebuie să aibă un simţ puternic al lucrurilor frumoase şi bune 
din punct de vedere moral, în caz contrar el va semăna mai degrabă cu un 
câine bine dresat decât cu o persoană dezvoltată armonios.” (Albert Einstein) 
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 Robert Schuman a trăit în perioada 
29 iunie 1866—4 septembrie 1963.  

A fost un mare politician francez şi unul 
dintre fondatorii Uniunii Europene.     

La 9 mai 1950 a scris „Declaraţia Robert 
Schuman” care pretindea crearea unei noi 

forme  de organizare a statelor Europei.  

Am dorit să încep acest mic articol cu date despre Robert Schuman, deoarece  în colegiul 
nostru se acordă în fiecare an titlul onorific „Robert Schuman” celei mai bune clase din 

instituţie, clasă care a obţinut cea mai mare medie şi, astfe,l se cuvine să cunoaştem măcar 
câteva informaţii despre marele politician francez.  

 Conştienţi că vorbele lui 
Giuseppe Marini sunt adevărate, că 
„educaţia este pâinea sufletului” am 
luptat şi iată, noi, XI E, am ajuns în 
frunte pentru că am înţeles faptul că 
dacă învăţăm mai mult, câştigăm mai 
mult. 
 Unirea, respectul ş i o 
colectivitate bine închegată a dus la 
obţinerea unor rezultate bune şi care 
să răsplătească efortul nostru. Am 
ştiut să ne cunoaştem, să ne 
înţelegem, să ne ajutăm şi am ajuns 
pe locul cel mai înalt. Am învăţat, 
ne-am străduit şi am dobândit 
cunoştinţe pe care le-am pus în 
practică, după cum spunea şi Ralph 
W a l d o  E m e r s o n  „ C e l  c a r e 
dobândeşte cunoştinţe, dar nu le 
pune în practică este ca acela care 
ară pământul, dar nu-l seamănă.” 
             Sperăm ca anul  acesta să 
avem aceeaşi putere de muncă, să 
ne îmbogăţim cunoştinţele şi să 
demonstrăm în continuare că putem 
fi cei mai buni şi că ne merităm titlul 
de cea mai bună clasă din Colegiul  
Militar Liceal „Mihai Viteazul”. 
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