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Editorial 
 

 

 Ce înseamnă să fii român? Astăzi, când sentimentul 

patrotismului pare să fii pălit din cauze variate, a vorbi despre 

dragostea de ţară pare un subiect sensibil. 

             Consider că acest sentiment vine de departe, de la bunicii 

noştri, de la poveştile despre trecut, despre suferinţa lor, despre 

sacrificiile făcute în numele iubirii de ţară, de meleagurile natale, 

de tot ce este drag şi sfânt. 

  Am crescut cu poveşti despre trecut, spuse de către 

bunicul meu şi de către un prieten de-al lui sau de către bunica, aşa 

cum mai târziu am citit în cărţi, amintiri ce mă emoţionau atunci 

pentru că în colţul ochilor lor se adunau lacrimi pe care le ştergeau 

cu mâini tremurânde. Erau întâmplări despre ororile războaielor, 

despre drama de a-ţi vedea camarazii murind lângă tine, despre 

copii orfani, despre foamete, frig, suferinţă. Cu siguranţă, 

sentimentul iubirii de ţară, i-a salvat acolo, unde moartea bântuia, 

iar gândul de a fi din nou împreună acasă, lângă cei dragi, le-a dat 

puterea de a rezista şi celor plecaţi şi celor care-i aşteptau . 

 Într-o altă ordine de idei, dragostea de ţară înseamnă 

emoţia copilăriei, a vremurilor simple, a uliţelor prăfuite cand 

timpul părea că stă în loc, când jocul, preocupările, educaţia, chiar 

conversaţiile erau liniştite şi păreau adevărate comori. Chiar dacă 

faţă de propriul trecut poate exista o idealizare evidentă, cred că 

atunci se cultiva firescul şi totul venea de la sine. Aveam timp să 

ascultăm şi să fim ascultaţi, să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe 

ceilalţi, acolo, în odăi mici, dar curate, lângă oameni care n-aveau 

şcoli, dar aveau şcoala vieţii şi înţelepciunea anilor . 
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 Cu siguranţă, iubirea de vatra părintească, de ţară, se 

cultiva în familie,  acolo unde mereu era cineva bătăios, care-i ţinea 

strânşi pe toţi în jurul mesei şi al unui sentiment puternic. Rar aflai 

că o mamă îşi părăsea copiii sau că părinţii divorţau, pentru că 

ţineau de familie, în ciuda greutăţior şi neajunsurilor. Întotdeauna 

era un bunic ca în poveştile lui B.Şt. Delavrancea, care stătea cu 

nepoţii, îi ţinea după el şi-i învăţa câte-un meşteşug care le prindea 

bine mai târziu. Vorbele erau cu tâlc, copiii învăţau de mici să 

comunice, auzeau pe cineva tot timpul în jurul lor, nu erau singuri şi 

nesiguri. 

 Ca atare, cred că, iubirea de ţară e în noi şi în tot ce ne 

înconjoară, face parte din trecutul nostru, din familie, din firescul 

vieţii şi nu poate fi forţată, învăţată, ci doar cultivată prin 

sensibilitate, ca o poveste a copilariei.  

 

                                                            Prof. Irina Ţoţan 
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Motto: 

Eu nu admit ca un poet să nu aibă curajul exprimării nude, abstracte, pe care 

o comportă judecarea oamenilor şi a împrejurărilor, oricât de mare virtuoz al 
imaginii ar fi el.                                                                         Simion Stolnicu 

 

           În data de 29 noiembrie 2017, Liceul Simion Stolnicu îl comemorează pe cel 

care îi este patron spiritual ,prin activităţi specifice. 

            Un grup de elevi, însoţit de profesorii de limba română, Ţoţan Irina  şi 

Vişean Gabriela, de bibliotecarul şcolii, Anghelache Mihaela şi de directorul 

adjunct, Bîrlică Maria , s-a deplasat la Băneşti ,la  locul de veci al poetului. 

          

 

 

 

Aici s-a îngrijit mormântul şi s-au depus flori ,apoi a avut loc slujba de 

pomenire, oficiată de preoţii din localitate. Profesorii Ţoţan Irina şi Vişean 

Gabriela au evocat activitatea lui Simion Stolnicu iar doamna bilbiotecară a 

prezentat volumele princeps ale poetului. Elevii prezenţi  au recitat versuri din 

creaţia sa, din care amintim,  poezia” Peisaj”din volumul apărut postum, Noi 

şerpuiri-Inedite,relevantă pentru viziunea artistului despre lume şi viaţă : 
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Sunt singur,  scriu versuri şi-am  uitat 

De vreme,  de oameni,  plăceri 

Ninge de ieri  

Cu alb, drum -ntre mine şi totul e-

nfundat  . 

 

Compasul  tristei solitudini 

Brăzdatu-mi-a pe ochi câte un cearcăn 

Ca negre roţi de dric ce-noată parcă-n 

Decepţiile toamnei şi-a vieţii platitudini. 

 

Ca pe nebuni m-obsedă funerarul 

Prea bine-o  ştiu şi  număr nărăvaş  

Inima mea hornuri ce se-ntrec  peste-

oraş 

Să-ntindă-un popas corbului ce taie  bolţi 

cu zborul... 

                                                                                                                

 

Prof. Ţoţan Irina 
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                                                                                           Prof. consilier şcolar, Vasile Melania  

                                                                                    C.S.A.P Liceul,,Simion Stolnicu” 

Comarnic     

 

Una dintre cele mai mari aventuri ale vieţii noastre este cunoaşterea de sine. Este o 

adevărată tragedie faptul că unii oameni îşi petrec viaţa fără a avea o ţintă  precisă, 

împotmolindu-se în frustrări,  pentru că nu ştiu nimic  despre ei înşişi sau  despre felul în 

care ar trebui să abordeze problemele,  multe dintre acestea fiind create  chiar de mediul 

în care trăiesc. Cunoaşterea şi acceptarea 

de sine sunt variabile fundamentale în 

funcţionarea şi adaptarea optimă la mediu 

social, în menţinerea sănătăţii mentale şi 

emoţionale. Un copil sau adolescent are 

nevoie să simtă că nu este necesar ca el să 

fie premiant sau olimpic pentru a fi iubit, 

acceptat şi respectat.  

Afecţiunea, aprecierea, respectul, nu trebuie condiţionate de performanţe şcolare 

sau de altă natură (ex. sportive). Respectul, aprecierea, recompensa, sunt stimuli ce 

încurajează dezvoltarea personală, previn şi remediază atitudini şi comportamente 

deficitare sau problematice. Conform psihologiei umaniste dezvoltată de Carl Rogers şi 

Abraham Maslow, fiecare persoană este valoroasă în sine.  

Prin natura sa umană, omul are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege 

propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul 

îi creează condiţiile de actualizare a sinelui. Acceptarea necondiţionată (indiferent de 

performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare persoană are ceva bun) sunt 

atitudini care favorizează dezvoltarea personală. 
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Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine implică mai multe dimensiuni ale 

personalităţii. Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă şi se confruntă cu situaţii din ce în 

ce mai diverse începe să îşi dezvolte  cunoaşterea de sine. Ea este marcată de experienţele 

prin care trecem,  fiind un proces continuu care nu se încheie la sfârşitul unei perioade 

(adolescenţă, tinereţe).  

Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv, motivaţional, individual, care 

suportă influenţe puternice din partea mediului,  alături de acceptarea de sine care 

reprezintă variabile  marcante în funcţionarea  şi adaptarea optimă la mediul şcolar social, 

profesional. Preadolescenţii şi adolescenţii au nevoie să simtă că sunt iubiţi,  acceptaţi şi 

respectaţi  în familiile lor, chiar dacă nu au obţinut rezultate spectaculoase în vreun 

domeniu.  

 Imaginea de sine se referă la totalitatea percepţiilor privind abilităţile, atitudinile şi 

comportamentele personale. Imaginea de sine poate fi înţeleasă ca o reprezentare mentală 

a propriei persoane sau ca o structură organizată de cunoştinţe declarative despre sine, 

care ghidează comportamentul social. Altfel spus, imaginea de sine presupune 

conştientizarea a "cine sunt eu" şi a "ceea ce pot să fac eu". O persoană cu o imagine de 

sine săracă sau negativă va tinde să gândească, să simtă şi să se comporte negativ. Pe de 

altă parte,  un elev care se percepe pe sine ca o persoană interesantă, va percepe lumea 

din jurul său şi va acţiona complet diferit faţă de un alt elev care se vede pe sine drept o 

persoană anostă. Imaginea de sine nu reflectă întotdeauna realitatea. 

  Totuşi, niciodată nu vom putea afirma că ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate. 

Cunoaşterea de sine nu este un proces care se încheie odată cu adolescenţa sau tinereţea. 

Confruntarea cu evenimente diverse poate scoate la iveală dimensiuni noi ale 

personalităţii sau le dezvoltă pe cele subdimensionate.  

Bibliografie: 

Tomşa,Gh, (2007), Consilierea şi orientarea în şcoală, Editura Credis,  Bucureşti. 

Verza, Emil, (1993), Psihologia vârstelor, București. 

Ursula Şchiopu, Verza, Emil (1997), Psihologia vârstelor, Cilcurile viețíi, Editura 

didactică și pedagogică,București. 
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        Orice păcat poate fi iertat, doar dacă nu este împotriva Duhului Sfânt. Aşa ne 

învaţă Biserica, pe baza sfaturilor biblice. Aceste păcate sunt necredinţa , 

deznădejdea şi ura faţă de Dumnezeu. Dar ce facem cu superstiţiile pe care aceleaşi 

sfaturi  le consideră ca fiind din această categorie?  

         Superstiţiile ne fac să 

credem în false credinţe şi în 

falşi dumnezei, deoarece ajung să 

ne conducă în viaţă. Noi ne 

piedem libertatea de a decide şi 

ne lăsăm pradă fatalismului. M-

am întâlnit cu pisica neagră 

....cade cerul pe mine şi nimic nu 

mă poate salva...,o găleată goală 

aduce pagubă,..să nu calc pe un 

capac de canal, că îmi merge 

rău,...la fel ,să nu trec pe sub o 

scară,...sau să nu mă întorc din 

drum,.... o oglindă spartă, șapte 

ani de ghinion,... ce să mai zicem 

de o zi de marți ce cade în data 

de treisprezece... 

          Aproape toţi avem micile noastre superstiţii, 

pe care le recunoaştem sau nu. Dar ce ne face să 

credem în ele? În primul rând, puțina noastră 

credință, apoi ignoranța, care devine de-a dreptul 

prostie. Chiar dacă sursa de informații este o 

persoană în vârstă nu trebuie să dam crezare 

orbește celor spuse de ea. Am auzit o tânără de 

optsprezece ani care credea că un corn cu gem nu 

este de post, are zahăr așa i-a spus mamaie. 

            Așadar, vă invit să meditați la acest lucru și 

vă rog să nu cădeți pradă necredinței, disperării 

,urii și mai ale ignoranței... 

 

                                                                                    

Prof. Țoțan Marian  
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Oftat adânc şi zâmbet cald. 
Odor în noapte, zeu păgân. 
În faţa mea frumos şi calm, 
Tu, dragul meu, sublim stăpân. 
 
Tot ce-aş putea dori vreodată, 
Într-o fiinţă se ascunde. 
Al meu mister, din lumea toată  
Nimeni nu l-ar putea pătrunde. 
 
Şopteşti suav și mă priveşti 
Eu stau, ascult, şi mă gândesc 
Oare la fel tu mă iubeşti? 
Oare mai tare te iubesc?  
 
Oh, mângâierea mea pe suflet 
Ce-aş putea face fără tine? 
Cine mi-ar dărui un zâmbet, 
Când stau blocată-ntre suspine?  

 
 

 
Cine mi-ar pune stele-n palme, 
Şi m-ar strânge la pieptul lui, 
Când mă clatin pe creste calme, 
Şi simt în inimă un cui? 
 
Rămâi, te rog, al meu pe veci! 
Stăpân al inimii să-mi fii, 
Să calc adânc pe inimi reci, 
Când tu de mână-o să mă ţii. 
 
Să râd isteric până-n zori, 
Şi viaţa-n palme să mi-o ai 
Cu tine, singuri, amândoi, 
Toată iubirea să mi-o dai. 
 
Aştept cu nerăbdare ziua, 
În care tu vei fi al meu, 
Te merit eu, nu altă "ea" 
Iubirea sufletului meu. 

 
C-un cer păcătos şi c-un pământ anevoios, viaţa-i o enigmă-ntruchipată-n 

zile izolate petrecute-ntr-o pustietate plină de păcate.      
 Vreau să par o enigmă, dar ştiu că tu m-ai descifrat mai uşor decât 
oricine. Prin cuvintele-ţi ascunse şi prin gândurile libere, ai ajuns mai departe 
decât ţi-ai propus. M-ai readus dintr-o continuă cădere în liber, într-un 
continuu zbor pe linile-i drepte ale orizontului.           

Laura Glesnea- XI U                                                                                                                                             
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Dinu Eva  X MI 

Diana Bănescu  XII MI 

Mierliță Florin  XI MI 
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Purtând straie de sărbătoare, minunate costume populare românești, cu drapelele naționale 
confecționate de ei in mâini, cu alese sentimente patriotice vibrându-le în sufletele curate, elevii clasei IV B au 
evocat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 si au sarbătorit cum se cuvine Ziua Națională a României. Emoția trăită 
e împărtășită în creațiile lor .  
 
Azi e zi de sărbătoare, 
Cu toţii ne bucurăm, 
Cântecul şi poezia Unirii să le- nchinăm! 
La mulţi ani, iubită Românie! 
Venim cu cântece şi flori 
Şi iţi urăm mulţi ani în fericire, 
Să fii în lume ca o stea 
Iar noi, oricând să putem zice: 
Nu-i altă ţară ca a mea! 

Muscalu Delia Cristiana 
 

 
 
Draga noastra ţară românească  
Noi pentru tine luptăm  
Să fii o ţara de dor,  
Ţara românilor!  

Dracea Eduard 
  
 
     La mulţi ani, Românie! 
     Îţi urez cu toată dragostea mea, 
     O să stau mereu cu tine  
     Şi la greu ,dar şi la bine.  

Creţu Daniel 
 
 
         La mulţi ani, România!  
         Să trăieşti până-n vecie,  
         Să ne bucurăm de tine,  
         Dulcea noastra Românie!  

Hogea Denisa 
 
 
 
 
 
 

Profesor învăţământ primar  
Popa Nicoleta 
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A l’occasion de l’accomplissement des 100 ans, nous pouvons  dire que ce 

pays a confronté le bien et le mal. Le régime politique a changé de nombreuse fois 

pour aboutir à une démocratie. Nous avons traversé des moments très difficiles, par 

exemple lors de la révolution de 1989 quand le régime communiste a été écarté du 

pouvoir .Nous avons été insultes, pointe du doigt mais cependant. A cause des 

problèmes a l’intérieur du pays, beaucoup sont parti à 

l’étranger pour avoir un sens bien développe 

du bien-être. Cette  année  marque les 

100 ans de la grande union .100 ans 

depuis que nous avons gagné notre 

territoire. Nous ne sommes peut-être  

pas le pire pays, nous n’avons la 

meilleure économie ou les personnes 

les plus formes cependant, nous avons 

une formées cependant, nous avons une 

histoire dont nous sommes fiers. Nous avons des 

traditions et des coutumes qui ont été préservent depuis les temps anciens. Non, 

nous ne sommes pas les gens les plus hospitaliers de toute l’Europe. Nous sommes 

fiers d’être roumains. Joyeux anniversaire Roumanie. 

 

Dulescu Cosmina X MI 
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En suivant Apollinaire, on a imaginé des Calligrammes. 
Les enfants ont tenté de créer quelque chose de beau, en respectant les règles du style. 
Titre/auteur: 

- L´oiseau en cage- Rîșnoveanu Ștefania, XII U 

- L´arc- en- ciel 

- Le chemin  à l´école- Hogea Andrei, XI U 

- Le papillon de mon âme – Cîrstei Cristiana, XI U 
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Labirintul 

James Dashner 
 

Labirintul, este o serie de cărți in care tinerii 
adolescenți sunt puși să își depășească limitele si in 
principal să supraviețuiască. Anul trecut am avut 
plăcerea de a povesti prima carte din această serie 
și în această ediție a revistei școlii am ocazia de a 
continua obiceiul și de a povesti următorul volum al 
seriei Labirintul, care este numit și "Încercările 
Focului". In acest volum Thomas, personajul nostru 
principal, este nevoit să își înfrunte propriile temeri 
printre care se enumeră și lipsa Teresei, și să îi 
încurajeze pe ceilalți pe scurt să se comporte ca un 
adevărat lider.  Astfel, tinerii " poienari" trebuie să 
străbată Ținutul Pârjolit, expuși la faimoasa "Arșiță" 
și să ajungă în câteva zile în locul unde se află leacul, 

totul reprezentând un nou joc al Creatorilor. Aceștia cu mult curaj înfruntă 
noile provocări, în această nouă aventură își fac și prieteni noi - Brenda și 
Jorge. Aflăm de asemenea 
că Thomas este unul din 
cei imuni la Arșiță și la " 
Defecți". Astfel o nouă 
aventură a luat sfârșit , o 
aventură prin care tinerii 
s-au confruntat cu noi 
variabile prin  care au 
văzut că viața în Labirint a 
fost una ușoară, dar au 
reușit să le facă față cu 
brio acestor noi încercări. 

Mihaela Spurcaciu- XI MI 
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„Fluturi”- Irina Binder 
 

    Așa cum probabil toată lumea a auzit de Irina Binder și de cele 3 volume ale 
acesteia intitulate „Fluturi”, am avut și eu prilejul sa descopăr  fiecare părticică din sufletul 
autoarei.   

Începând să citesc primul volum am descoperit magia fluturilor care într-o singură 
zi se nasc, iubesc și mor. Ei asistă la propria naștere, își trăiesc viața și pot asista chiar și la 
propria moarte. Pe tot parcursul poveștii, Irina ne prezintă trăirile acesteia, despre 
dragostea  adevărată, dragostea  la  prima vedere, despre dezamăgiri, despre suferință și 
cauzele acesteia, dar totodată despre fericirea, iubirea primită și simțită de la cea mai 
importantă persoană din viața ei. Prietenia își joacă rolul foarte bine deoarece în acest  fel 
se pot forma relațiile de iubire, dar găsim și persoana pe care ne putem baza indiferent de 
situație.Cine a citit deja primul volum știe că trebuie să îl citească și pe al doilea. Povestea 
rămâne oarecum  în aer și te face să afli ce se întâmplă în triunghiul iubirii.   
 În acest volum multe secrete ies la iveală, secrete greu de suportat de către 
protagonistă. Multe situații îi dau puterea să devină o altă Irina, o Irina cu mască enervantă 
și mereu ironică pe care lumea o va iubi așa cum e.    

Încă de la început 
am văzut în Irina un model 
de viață, copilul crescut de 
un tată bătrân care și-a 
dorit să-și crească unica 
fiică aidoma unei lady. M-
am văzut  în locul ei 
suferind si neîmpărțind 
durerea cu nimeni, femeia 
care renunță la fericirea ei 
pentru bunăstarea 
celorlalți, însă descopăr o 
schimbare radicală în 
atitudinea  ei față de Matei și de prietenii  acestuia.     

Iubirea adevărată nu dispare în momentul distanțării, ci ea se intensifică. Iubirea 
pentru Robert  crește din ce în ce mai mult, dar în același timp o oprește de la fapte 
iraționale . Renunță la cei doi sperând că va reuși să-i plaseze undeva în trecut.  
 Ideea de la care pornește este o idee care atrage cititorii. Acele întrebări existențiale 
de la începutul primului volum precum „cine sunt eu?”, cred ca și le pune fiecare.  
 La sfârșit zâmbesc și mulțumesc pentru toți fluturii, pentru toate lacrimile și toate 
zâmbetele pe care le-am avut tresărind la fiecare emoție. Mulțumesc că am constatat că am 
parte de prietenii adevărate și că am în preajma mea oameni minunați și delicați, că m-am 
pierdut la fiecare cădere și că m-am regăsit, pentru ca toate au un rost și pentru că nimic nu 
este întâmplător!    

  Clinci Alexandra & Buligă Alexandra- X U 
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Harry Potter                                                             
Pocalul de foc-vol.IV 

J.K.Rowling 
  Al patrulea volum din celebra serie 

,,Harry Potter” –Pocalul de foc continuă 

minunata aventurã a lui Harry la Hogwarts, 

Școala de Magie, Farmece și Vrajitorii, fiind 

în al IV-lea an, an în care școala găzduia 

Turnirul celor trei vrajitori, concurs  ale 

cărei probe dificile puteau fi fatale pentru 

participanți. Însă Harry este selectat în mod 

ciudat ca fiind al patrulea participant, 

stârnind revoltă, pe lângă ceilalți 

participanți : Fleur Delacour ,Viktor Krum 

de la școliile din străinătate dar și Cedric 

Diggory de la Hogwarts. Visul în care Harry 

îl vede pe Cap de Mort, destul de slăbit plănuia  noi atacuri dar și 

întoarcerea lui în carne și oase în curând. Cicatricea lui Harry în 

formă de fulger, lăsată pe frunte de Cap de Mort în momentul când 

i-a ucis parinții, îi provoacă dureri, iar visul lui în final se va adeveri. 
 

 

 
 
 
 
 

Lupii din Mery Falls 
de Maggie Stiefvater 

 

Romanul, a patra carte din serie reprezintă o 

aventură deosebită, ce îi ține trează atenția 

cititorului, de aceea recomand până la 

această carte să se citească primele volume, 

inclusiv toată seria…o poveste adevărată 

despre puterea prieteniei, a depășirii 

obstacolelor, a pierderii persoanelor 

apropiate dar și lumea magiei, în ansamblu 

cititorul fiind marcat de toată lumea 

fantastică a autoarei, J.K.Rowling. Vlad Găgean-clasa X U 
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Lupii din Merry Falls 
                                               Maggie Stiefvater 

 

“Lupii din Merry Falls” este o trilogie în care ne 
este prezentată povestea de viaţă a unei adolescente 
ce trăia în Minnesota, într-un oraş creat de imaginaţia 
autoarei  Mery Falls . Această adolescentă  are o 
pasiune pentru lupi, petrecându-şi din această cauză 
foarte mult timp în curtea din spatele casei sale pentru 
a-i observa pe lupii ce trăiau în pădurea de lângă casa 
ei, punându-şi mereu problema dispariţiei lor pe timpul 
verii aceştia făcându-şi apariţia la venirea iernii. Viaţa 
tinerei ia o întorsătură destul de mare atunci când 
lupul ei, un lup cu ochii galbeni, cu care ea îşi formează 
o legătură se transformă în om din cauza unei 
împuşcături pe terasa casei ei, descoperind astfel că 
aceia nu erau lupi ci erau vârcolaci.                         

Povestea lui de viaţă îi stârneşte empatia 
tinerei, oferindu-se să îl găzduiască până ce starea sa 
de sănătate se va îmbunătăţi. El va fi supus unei 
multitudini de întrebări legate de ce însemnă  să fii 
vârcolac, realizând că  din cauza acestei vieţi duble nu se cunoaşte pe sine atât de bine 
pe cât credea. 

Cei doi se apropie treptat, devenind mai mult decât prieteni şi deşi  le apare în 
cale destul de multe obstacole (unul dintre cele mai mari sau chiar cel mai mare fiind 
acela că făceau parte din lumi diferite). El, vârcolac, fiind în pericol să se transforme la 
o scădere bruscă de temperatură. Ea, o adolescentă eminentă în liceu, o fiică pe care 
orice părinţi şi-ar dori să o aibă, cu vise măreţe şi în ciuda tuturor piedicilor ce le ies în 
cale, ei dovedesc lumii întregi că între ei este vorba de o iubire pură, o iubire 
adevărată şi că vor lupta oricât va fi nevoie pentru ca ei să rămână împreună. 
 În urma lecturării acestor cărţi am rămas impresionată de modul în care 
autoarea descrie viaţa vârcolacilor cât şi de faptul că doi oameni care fac parte din 
lumi atât de diferite pot ajunge să însemne atât de mult unul pentru celălalt şi că sunt 
în stare să lupte pentru a rămâne împreună indiferent de către sacrificii ar fi nevoiţi să 
facă.    
              Eu  una aş recomanda aceste cărţi oricărui iubitor de ficţiune şi sunt convinsă 
că va fi la fel de fascinat de aceste creaturi pline de mister. 

 
Al-Saftei Clara -IX MI 
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THE MOTANS 
The Motans este o formație 

muzicală din Republica Moldova. 

Band-ul este format din solistul 

Denis Roabeș și alți membrii. Trupa 

a fost înființată în orașul Chișinău, 

The Motans combină mai multe 

stiluri muzicale printre care, cele 

mai recunoscute sunt hip hop, rock 

și pop. Au scris hituri de top în 

România, precum Versus, August, 

Weekend, 1000 RPM, care au 

ocupat primul loc în toate topurile muzicale din România și Republica 

Moldova. 

Denumirea trupei „The Motans” își are 

originile în visele solistului. Timp de 7 ani, 

înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis 

visa doar motani și pisici. Plus la asta, în 

copilărie, adopta pisici, având destul de multe. 

Uimitor este faptul că atunci când a început să 

cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a 

determinat să-și numească trupa astfel. În componența inițială „The 

Motans” era doar solistul Denis. Puțini știu că, de fapt, timp de un an, 

doar Denis făcea parte din „The Motans”. El compunea și înregistra 

piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea 

de a forma un band.  

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/The_Motans  
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   Un adevărat exemplu de om demn de urmat este nimeni altul decât Tibi Uşeriu. 

Românul este de apreciat pentru faptul că a reprezentat cu mândrie o ţară în care prea puţini 

oameni mai cred, el a demonstrat că se poate ! 

 Acesta este cu atât mai mult de apreciat cu cât în spatele său se află o poveste 

emoţionantă..! 

  Deşi a reuşit să sensibilizeze o întreagă tară fiind singurul om din lume  care a reuşit să 

câştige de 3 ori la rând cel mai greu maraton din lume Ultra 6633  acesta are un trecut furtunos, 

fiind un fost deţinut care a reuşit să evadeze din închisoare. Asupra acestuia au fost aduse 

acuzaţii grave cum ar fi: tentative de  omor şi jaf armat. 

  Cu toate acestea, el a reuşit să găsească 

un drum bun în viaţă şi astăzi este un model 

pentru o generaţie. 

 O bună parte din trecutul nedemn al 

acestui extraordinar sportiv este cuprinsă în cartea 

sa      “27 de pasi”. 

  Privind în ansamblu, în România sportul 

este la pământ! Tinerii nu mai au o afinitate 

pentru activitatea fizică, dar au inceput sa 

lipsească şi oamenii care sa-i motiveze, care să le 

arate adevarata faţa a oricărui sport, care să  

trezească spritul competitv din fiecare. Trăind în 

aceste vremuri, privesc cu mândrie şi admiraţie 

oameni precum Tibi! 

 
Stanciu Gabriel -X  MI 

 
Handbalul a apărut în viața mea în urmă cu 5 ani 

după ce am pășit pentru prima oară în sala de sport unde, 

pentru prima oară am pus mana pe acea minge prea mare 

pentru mana mea. În următoarea zi am început să 

vizionez mai multe meciuri și atunci am remarcat o 

jucătoare pe nume Cristina Neagu, o handbalistă despre 

care urma să aflu și mai multe. Unul dintre ele era că 

aceasta a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii 

de 3 ori la rând, lucru care mi-a dat mult de gândit 

deoarece în România nu există jucători/jucătoare care să 

fii obținut această performanţă. Văzând performanţa 

acesteia am început să mă antrenez din ce în ce mai mult 

pentru a deveni cel mai bun. În prezent eu am ajuns 

căpitanul echipei la care activez și sper la cât mai multe 

succese pentru ca într-o zi și eu să ajung la nivelul ei. 

 

Gabriel Ghiberdicu -X MI 
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Salut, mă numesc Peticilă Radu și fac karate de aproape 9 ani. Primul 
antrenamnt a fost pe 6 iunie 2009, ca și prima impresie mi-a plăcut foarte mult. 
Imediat după primele antrenamente am început să îmi fac noi prieteni, cu care țin 
și acum legatura. La primul campionat la care am participat, am obținut o cupă de 
locul 2 la kumite, și am fost foarte mândru de mine. Asta m-a ambiționat să 

continui, și chiar am continuat. În momentul de față am 
aproape 40 de medalii obținute la diferite campionate, unele de 
karate, iar altele de budokai. În acești 9 ani am avut și foarte 
multe accidentări, dar asta nu m-a făcut să renunț.  Dacă 
vrei să te apuci de karate, să știi că niciodată nu e prea tarziu, 
chiar dacă acum apărarea nu mai este elemntară în societate, 
nu strică să știi să o faci. Poate iți va fi de folos doar o dată în 
viață, dar acea dată poate avea prețul vieții. 
 
Vocabular: Karate – o ramură a artelor marțiale  
                    Kumite- o luptă arbitrată cu personae de vârsta ta  
                    Budokai- un MMA pentru copii, făra cușcă, cu cască, 
și cu mai multe lovituri interzise.                                                                                                           

 
        

 

   

 

 

O data cu începutul anului şcolar, au început şi competiţiile sportive. În acest an şcolar, 

2017- 2018, pentru A.S.”Vulturii” Comarnic, asociaţie sportivă ce reprezintă Liceul “Simion 

Stolnicu” Comarnic in competiţiile sportive, calendarul competiţional a inclus disciplinele 

sportive fotbal şi handbal. 

   Indiferent de competiţie sau de disciplina sportivă, elevii ce au fost pe teren, au reuşit de 

fiecare dată să dea tot ceea ce puteau la acel moment, iar rezultatele se datorează în mare măsură 

lor. Chiar dacă, în fazele competiţiilor la care au participat, au întalnit echipe ce aveau în 

componenţa lor elevi legitimaţi la disciplina sportivă respectivă, au reuşit sa se evidenţieze prin 

muncă şi dăruire. 

   În cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, A.S.”Vulturii” Comarnic, au 

participat cu echipele de fotbal baieţi şi fete , respectiv handbal baieţi în grupele judeţene. 

  În cadrul Olimpiadei Gimnaziilor , echipele reprezentative ale liceului la handbal fete şi fotbal 

baieţi au ajuns de asemenea, în faza grupelor judeţene. 

  La aceste performanţe, mai adăugăm şi participarea echipelor de fotbal băieţi U8 

(clasele I – a II-a) şi U12 ( clasele a V-a – a VI-a) la Competiţia “Cupa Tymbark Junior. 

Descoperim campionii!” , la care am obţinut Locul II la U8 – nivel judeţean si  Locul I la nivelul 
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judeţului Prahova la U12, urmând ca, cu aceasta din urmă, să participăm la Faza regională – 

Judetul Ilfov. 

   Nici performanţa anului trecut la Cupa Tymbark Junior nu este de neglijat – Locul I cu 

echipa U8 baieţi la Faza regională – Teleorman. 

  Munca acestor elevi şi a celor ce-i îndrumă trebuie sa fie cunoscută şi astfel să putem 

menţine şi promova tradiţia sportivă a Liceului “Simion Stolnicu”, liceu la care au învaţat 

primele taine ale sportului foarte mulţi copii, pentru ca ulterior , aceştia să facă pasul spre 

performanţă şi chiar înaltă performanţă.  
 

 Prof. Ancuta Piciorea 
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      Vă invităm să participați la Concursul Județean ”Suflet de român”, în perioada 2-30 aprilie 

2018.Concursul face parte din proiectul regional și interjudețean ”Istorie locală în cuvinte și 

imagini!”, la domeniul cultural-artistic, teatru, literatură, istorie,  fiind înscris în CAER/I , la 

poziția 835, editia a III-a, 2018. 

Concursul se organizează pe trei secțiuni, având următoarele condiții de participare: 

SECȚIUNEA I – Creație literară se adresează elevilor de la gimnaziu și liceu. 

- Lucrările elaborate ( eseuri, poezii, compuneri) trebuie să aibă temă istorică (Marea 

Unire, personalități istorice ale țării sau personalități ale istoriei locale, implicate în 

primul război mondial); 

- Se vor redacta electronic, în document Word, în format A4, scris la un rând, cu margini 

de 20 mm, Times New Roman 12, cu diacritice; să nu depășească 2 pagini. 

- Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 , centrat; 

- Numele elevului autor, numele profesorului îndrumător, instituția, localitate, județ vor 

scrise la două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman, 12. 

- Fiecare profesor îndrumător poate participa cu maxim 3  lucrări 

- Profesorii îndrumători  își asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării și 

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

- Lucrările se salvează în Word cu denumirea sectiunea1_numeleelevului și se vor 

transmite pe adresa de email: sufletdero1@yahoo.com  până la data de 30 aprilie 2018 

- Pentru lămuriri va stăm la dispoziție pe adresa de email mai sus indicată. 

 

SECȚIUNEA II  Teatru/Interpretare (scenetă, monolog, poezie) se adresează elevilor din 

învățământul primar, gimnazial si liceal 

      - Fiecare trupă de teatru va avea un nume; 

      - Un participant sau trupă poate prezenta cel mult două momente; 

      - Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 6 momente; 

      - Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări, schițe , dramatizări, creații 

proprii sau adaptări la alegere pe teme istorice: Mica si Marea unire, personalitati istorice ale 

tarii, vitejia ostasilor romani in lupte, etc. ; 

      - Piesa sau sceneta  nu poate să dureze mai mult de 20 minute, iar pentru monolog sau 

recitare durata de timp este de cel mult 10 minute; 

      - Înregistrările se trimit  pe CD/DVD DVD,care se aduc personal , sau se trimit prin Poșta 

Română, împreună cu fișa de înscriere, acordul de parteneriat și un plic timbrat și autoadresat ,  

la adresa Liceul Simion Stolnicu Comarnic, Localitatea Comarnic, str.Republicii, nr. 30, Jud. 

Prahova, cod 105700, cu mențiunea ”pentru Concursul ”Suflet de Român”, doamnei Anghelache 

Mihaela”, în intervalul 2- 30 aprilie 2018. 

       -Toate înregistrările vor fi cuprinse în colecția DVD a concursului, și fiecare cadru didactic   

îndrumător de la această secțiune va primi un  DVD prin poștă. 

mailto:sufletdero1@yahoo.com
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        -Pentru informații suplimentare, vă rugăm să folosiți adresa de email: 

sufletdero2@yahoo.com sau numărul  de  telefon 0740215045  

 

SECȚIUNEA III – Istorie-Referate, lucrări științifice, eseuri . Se adresează elevilor de 

liceu. 

- Temele sunt generale:”Memoria trecutului.File de istorie locală 1916-1918”; 

”Personalități, evenimente și eroism, din timpul primului război mondial”, ”De la primul 

război mondial la Marea Unire.” 

- Se vor redacta electronic, în document Word, în format A4, scris la un rând, cu margini 

de 20 mm, Times New Roman 12, cu diacritice; să nu depășească 2 pagini. 

- Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14, centrat; 

- Numele elevului și al cadrului didactic coordonator,  instituția, localitate, județ vor fi 

scrise la două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman, 12. 

- Lucrările vor fi individuale. 

- Autorii  își asumă responsabilitatea   privind originalitatea lucrării și respectarea 

drepturilor  

de proprietate intelectuală; 

- Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: nume și prenumele 

autorului, titlul lucrării, editură, anul, volum. 

- Aparatul critic se poate plasa la subsolul paginii sau la sfârșitul lucrării. 

- Lucrările se salvează în Word cu denumirea sectiunea3_numeleelevului și vor fi 

transmise la adresa de email: sufletdero3@yahoo.com în intervalul 2-30 aprilie 2018. 

 

 Evaluarea/ Jurizarea 

- Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiile I,II, III și  mențiuni. 

- Juriul va fi format din profesori de specialitate, cuprinși în echipa de proiect. 

- Jurizarea se va desfășura în intervalul 7-18 mai 2018 

- Pentru Secțiunea I – creație literară, criteriile de evaluare sunt: 

1. adecvarea la tematică 

2. originalitatea abordării temei 

3. utilizarea elementelor artistice 

4. stil și vocabular adecvate conținutului,claritatea limbajului,varietatea lexicului 

5. creativitate emoțională 

6. corectitudinea gramaticală a textului. 

- Pentru Secțiunea 2 – teatru/ interpretare, criteriile de evaluare sunt următoarele: 

1. adecvarea la tematică 

2. creativitate si originalitate 

3. costume,  decor, linie melodică 

4. dinamismul personajelor 

- Pentru Secțiunea 3- istorie, criteriile de evaluare sunt următoarele: 

1. rigoarea științifică a conținutului 

2. modul de redactare ( originalitate în alegerea temei, structura logică a conținuturilor, 

interpretarea fenomenelor și evenimentelor istorice, aparat critic și bibliografie minimală) 

3. metodele de cercetare folosite și abilitățile în redactare 

mailto:sufletdero2@yahoo.com
mailto:sufletdero3@yahoo.com
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4. încadrarea în tematică 

La toate sectiunile se vor acorda diplome pentru cadrele didactice. 

 

- Rezultatele concursului vor fi afișate pe blogul proiectului 

http://sufletderoman.wordpress.com, după 18 mai 2018 

- Transmiterea diplomelor se va realiza în intervalul 11-29 iulie 2018 

- La toate secțiunile se vor acorda diplome pentru elevi (Premiul I,II, III, mentiune), iar 

pentru cadrele didactice coordonatoare, adeverințe. 

- Nu se percepe taxă de participare. 

 
 

 

 

         În 14 noiembrie 2017,  Liceul Simion Stolnicu, a fost gazda  Cercul 

profesorilor de limba română care predau la ciclul liceal. Au participat 41 de 

profesori şi doamna inspector, Cristina Ionescu-Marian. Activităţile s-au desfăşurat 

la Muzeul Cinegetic Posada, cu care liceul nostru are un parteneriat de colaborare, 

după următorul program: 
 

•    9,00- 9,30 Primirea invitaților 
•   9,30-10,30 Vizitarea Muzeului Cinegetic Posada 
•10,30-11,00 Pe urmele lui Sadoveanu...-prof. Irina Țoțan 
•11,00-11,30 Animalele  sălbatice-simboluri  în literatură- prof. Irina Țoțan 

                                 Discuții cu elevii 
                                 Fabula Lupul moralist-interpretare 
•11,30-12,00 Martha Bibescu –castelana de la Posada-prof. Gabriela Vișean 
•12,00-12,30 Tema timpului îi poezie-prof.Gabriela Vișean 

                                Discuții cu elevii 
•12,30-12,45 Ce mai citesc tinerii 
•12,45-13,00 Prefață la Ziua românilor-moment artistic 
•13,00 Discuții 

 

          Activităţile au fost apreciate de către inspectorul de specialitate şi către 

profesorii participanţi, impresionaţi şi de frumuseţea cadrului în care s-au 

desfăşurat acestea. 

                                                                                                         Prof. Ţoţan Irina 

 

 

 

 

http://sufletderoman.wordpress.com/
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Balul Bobocilor reprezintă un eveniment de tradiție pentru liceul nostru, eveniment în 
care mezinii liceului își pun în valoare calitățile, aceștia fiind supuși unor probe ( proba de 
prezentare, proba de dans, de intuiție și nu in ultimul rând probe surpriză ), un eveniment în 
care fiecare din noi a rămas cu amintiri de neuitat ! Pe lângă aceste probe și de implicarea 

claselor de a XII-a, ceilalți colegi ne-au ajutat cu 
momente care au înveselit și entuziasmat 
publicul! Toate aceste momente s-au împletit în 
mod armonios într-un local superb Max Glam Club 
și-a dat culoare serii numită « Ha-Ha-Ha Night ». 

          În următoarele rânduri vă voi prezenta 
părerile bobocilor și celor implicați pentru a 
vedea cu ce au rămas aceștia după acea 
minunată seară de toamnă. 
 
« Pentru mine Balul Bobocilor a fost și va 
rămâne o experiență unică, de neuitat. Încă din gimnaziu obișnuiam să particip ca spectator, 
însă nu am trăit nici pe departe emoțiile simțite ca și participant. Începând cu repetițile 
săptămânale și terminând cu anunțarea titlurilor, totul a însemnat clipe pline de emoții 
constructive care ne făceau în același timp să fim mai încrezători, să renunțăm la timiditatea 
inițială ! Tema aleasă anul acesta mi s-a părut, de asemenea, potrivită vârstei de licean si un 
mijloc interesant de a capta atenția publicului. Nu în ultimul rând sincere aprecieri sponsorilor 
cât și elevilor acestui liceu care s-au implicat în organizarea balului, acesta fiind o adevărată 

reușită. În mod evident decizia juriului a venit 
ca un plus al acestei seri, simțind cu adevărat că 
m-am integrat. » 
Hogea Alexandra-Mihaela , clasa a IX-a M.I 
 
« Îmi amintesc cu drag de Balul Bobocilor. De 
intrarea în sala alături de partenerul meu, de 
momentul când a trebuit să mă prezint în fața 
multor persoane necunoscute, dar și când a 
trebuit să îmi găsesc partenerul. Niște probe 
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aparent ușoare, doar că emoțiile erau foarte puternice. Dar emoțiile nu m-au oprit să mă 
distrez, asta fiind ceea ce contează în astfel de momente. Balul Bobocilor e o experiență de 
neuitat și nu regret că am ales să particip la prima mea activitate din cadrul liceului.» 
Ștefănescu Antonia , clasa a IX-a MI 

 
« Trebuie să recunosc, amândouă am avut 
emoții extraordinare, fiind prima dată când 
prezentam o scenetă în fața unui public atât 

de mare și plin cu persoane mai mult sau mai 
puțin cunoscute, dar am reușit, deși sceneta ne-a 
ieșit cum trebuie chiar în ziua balului. Cu doar 
câteva minute înaintea prezentării scenetei am 
repetat, am râs, ne-am enervat, am repetat, 
și...ne-a ieșit! Am fost plăcut surprinse să vedem 

că publicului i-a plăcut și, de asemenea, că noua ne-a plăcut, ceea ce a contat cu adevărat. Cu 
siguranță nu vom rata ocazia de a participa la alte evenimente școlare, unde suntem sigure că 
ne vom simți în largul nostru, alături de "familie".  

Mușea Andreea , Mădălina Bocăneț – clasa a XI-a U 
 

 
 
 
 
 

Realizator: Vintilă Sabin  clasa a XII MI  
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Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova, 

            Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, 

            Casa Corpului Didactic Prahova 

 

Participant Liceul “Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic 

Profesori coordonatori: 

  Profesor Peticilă Elena; 

  Profesor Magla Manuela-Corina; 

Elevi participanți: 

 Peticilă Constantin-Radu, clasa a VIII-a A ; 

 Anghel Maria-Valentina,    clasa a XII-a MI ; 

 
Motto:       “Voi lupta până la ultima  mea picătură  

de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine” 

 Ion Rațiu 

 

ZIUA DREPTURILOR OMULUI  este sărbătorită anual în jurul lumii pe 10 decembrie 

începând cu 2004. 

Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea 

Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), 

prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore a 

noii organizații a Națiunilor Unite. Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la 

plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat 

Rezoluția 423 (V), prin care invita toate statele membre, precum și orice alte organizații 

interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e potrivit. 

 

A. Harta  evoluţiei drepturilor omului  

 

Pare că preocupările pentru drepturile omului sunt relativ 

recente (raportat la istorie umană), dar au fost încercări de-a 

lungul timpului de creare a unor „drepturi” care să aparțină 

doar oamenilor prin virtutea faptului ca sunt oameni, să fie 

universale și aplicate în mod egal tuturor oamenilor. 

Una din primele iniţiative au aparţinut lui Cyrus cel 

Mare (cca.590-529 î.Hr.), întemeietorul Imperiului Persan, 

primul rege al Persiei, care, după ce a cucerit Babilonul a 

dat câteva legi importante: a eliberat sclavii, a declarat că toţii oamenii au dreptul să-şi aleagă 

propria religie şi a stabilit egalitate rasială.  

Toate acestea au fost scrise pe un cilindru ce este astăzi cunoscut drept Cilindrul lui 

Cyrus şi care este considerat a fi prima cartă a drepturilor omului. Documentul se prezintă sub 

forma unui cilindru din lut, inscripționat cu o scriere cuneiformă în limba akkadiană.  
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Cilindrul a fost descoperit in 1879, devenind unul dintre cele mai prețioase artefacte din 

galeria British Museum din Londra. 

Alte idei sau concepte ce ar intra astăzi sub umbrela drepturilor omului din antichitate 

sunt Regula de Aur – ”Tratează-i pe ceilalţi aşa cum ţi-ar plăcea să fii şi tu tratat” şi Edictele lui 

Ashoka care puneau accentul pe toleranţă şi care înaintau primele idei de drept umanitar 

internaţional. 

Până la apariţia primelor documente mult mai orientate spre drepturile populaţiei, nu 

neapărat ale omului, a fost Califatul Islamic Timpuriu unde Mahomed a ţinut predici şi a condus 

reforme în ceea ce priveşte securitatea socială, structura familiei, sclavia, drepturile femeilor şi a 

minorităţilor etnice. Un document al acestei perioade a fost Constituţia de la Medina. 

Evul Mediul a fost marcat în primul rând de Magna Carta. Magna Carta este un document 

publicat în 1215 ce a influenţat dreptul comun britanic şi documente cum ar fi Constituţia 

Statelor Unite. 

Un alt document important pentru evoluţia drepturilor omului din aceeaşi perioadă a fost 

Petiţia Dreptului din 1628, ce se axa mai mult asupra măsurilor economice, a arestării arbitrare şi 

a oferit patru principii: taxele nu pot fi modificate fără acordul Parlamentului, nici o persoană nu 

poate fi închisă fără motiv, niciun soldat nu poate fi ţinut pe baza cetăţeniei şi legea marţială nu 

poate fi folosită pe timp de pace. 

În etapa modernă a istoriei drepturilor omului avem parte de o dezvoltare mai rapidă a 

noţiunilor. Apare conceptul de drepturi naturale – oamenii sunt liberi şi egali în mod natural, 

Legea Engleză a Drepturilor din 1689, revoluţiile din Statele Unite şi Franţa, Declaraţia 

Drepturilor din Virginia, Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite şi Declaraţia Drepturilor 

Omului şi Cetăţeanului din Franţa. Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite de la 4 iulie 

1776, s-a axat pe două teme principale: drepturile individuale şi dreptul la revoluţie.   

             Astfel, Declarația Universala a Drepturilor Omului, proclamată și adoptată de Adunarea 

Generala a O.N.U. la 10 decembrie 1948 este primul document cu vocație universală în acest 

domeniu și stabilește o concepție unitară a comunitarii internaționale despre drepturile și 

libertățile omului, deschizând calea spre un sistem de protecție internațională a drepturilor 

omului. Acest document promovează o serie de drepturi umane, civile, sociale si economice ce 

ar trebuie să reprezinte baza stabilității și libertarii în lume: EGALITATE, PRIETENIE, PACE, 

DEMNITATE, PROSPERITATE, JUSTITIE, etc. 

  După adoptarea Declarația Universala a Drepturilor Omului, s-au constituit o serie de 

documente prin care se garantează respectarea drepturilor omului. 

B. Documente relevante la nivel internațional    

Documentele importante pentru protecția drepturilor omului la nivel internațional sunt:  

o Carta Națiunilor Unite,  

o Declarația Universală a Drepturilor Omului,  

o Tratate internaționale ca:  

 Convenția Internațională asupra Drepturilor Civile și Politice,  

 Convenția Internațională asupra Drepturilor Economice, Sociale și Culturale,  

 Convenția asupra Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, 

 Convenția asupra Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare împotriva 

Femeilor,  

 Convenția Națiunilor Unite împotriva Torturii,  

 Convenția asupra Drepturilor Copilului,  
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 Convenția asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități,  

 Convenția Internațională asupra Protecției Drepturilor tuturor Lucrătorilor 

Imigranți și ai Membrilor Familiilor Acestora.    

 

C.  Personalități in lupta pentru drepturile omului 

         Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație 

internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 194 de state 

membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cărții 

Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura „pacea 

mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea 

dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New York. 

 MALALA YOUSAFZAI Născută: 12 iulie 1997 (vârsta 20), Mingora, Pakistan. Pe când 

avea doar 14 ani, Malala Yousafzai a fost împușcată in cap de către extremiștii talibani. Intr-

o tara in care accesul la educație era interzis femeilor, Malala devenise foarte incomoda si le 

încuraja pe fete sa meargă la școala. Fără să fie intimidata de atmosfera de teroare din 

districtul Swat, Pakistan, de numeroasele atacuri si amenințări, Malala își cerea un drept 

simplu – la învățătură. 

Pentru ca a îndrăznit să condamne atacurile fundamentaliste îndreptate împotriva școlilor 

frecventate de fete, Malala a fost împușcată in cap de către talibani. Se afla in autobuz, alături de 

colegele sale de școală. A fost o minune ca a supraviețuit. A continuat să lupte cu la fel de mult 

curaj pentru dreptul copiilor de pretutindeni la educație. 

Anul 2014 este anul în care Malala a câștigat pentru Premiul Nobel pentru Pace.  

 ANNA ELEANOR ROOSEVELT (n. 11 octombrie 1884 – d. 7 noiembrie 1962) a fost Prima 

Doamnă a Statelor Unite ale Americii, soția Președintelui Statelor Unite ale Americii 

Franklin Delano Roosevelt, diplomată și activistă pentru drepturile omului, una dintre 

femeile cele mai influente ale secolului al XX-lea  

Emanciparea femeilor s-a manifestat și în plan intelectual. Se remarca astfel personalități 

feminine din Romania precum:  

 SOFIA NĂDEJDE a fost publicistă, romancieră şi activistă pentru drepturile omului. S-a 

născut la Botoşani în 1856, a fost prima care a contestat celebrul citat al lui Titu Maiorescu, 

potrivit căruia femeile sunt mai puţin inteligente decât bărbaţii şi a condus, astfel, mai multe 

cercetări pentru a dovedi contrariul. 

 CALYPSO BOTEZ (1880-1933) Toți romanii sunt egali in fata legii, zice articolul 1 din 

Constituția româneasca. Dumneavoastră știți că românca e în afara de lege împotriva acestui 

articol? Intr-o era dominata de bărbați, Calypso Botez a făcut un prim pas către schimbare. O 

feministă convinsă, Calypso a luptat pentru dreptul la vot, creșterea rolului economic, 

emanciparea intelectuala si politica a femeii in Romania. Ea a înființat, împreună cu alte 

luptătoare pentru egalitate, Emanciparea Civila si Politica a româncelor si a fost președinte a 

Consiliului National al Femeilor Romane.  

 ALEXANDRINA CANTACUZINO (1876-1944) “A lupta pentru îmunătăţirea soartei 

femeii, a o îndruma din cea mai fragedă copilărie pe calea muncii binelui şi a onoarei, este a 

face feminism, în cea mai pură, mai înaltă accepţiune a lui”, a spus cea mai inversunata si 

controversata feminista a Romaniei. Munca ei a avut drept răsplată rezultate remarcabile, atât 

la nivelul țării, cât și pe plan internațional. A înființat Societatea Ortodoxa Națională a 

Femeilor Române. Pe plan internațional, a condus  femeile din organizatiile pe care le 
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sustinea la Congresul de la Washington si a creat Mica Antanta a Femeilor, organizatie 

formata din asociații feministe din Romania,  

  ANA ASLAN (1897-1988) Femeia care a învins bătrânețea. Ana Aslan a fost un medic 

român specialist în gerontologie, academician și director al Institutului National de Geriatrie 

si Gerontologie. Este cunoscuta pentru reusita ei de a prepara vitamina H3 numita si 

Gerovital si impreuna cu farmacista Elena Polovrageanu a  pus bazele Aslavital.  

D. Concluzii  

Totuşi, transpunerea acestor drepturi în practică s-a dovedit destul de anevoioasă. A 

trebuit să treacă aproape 80 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Statelor Unite 

ale Americii, care proclama principiul legalităţii şi al drepturilor inalienabile ale omului până la 

abolirea sclaviei. În Europa şi S.U.A. a trebuit să se aştepte încă şi mai mult timp, pentru ca 

femeia să obţină dreptul la vot şi să-i fie recunoscute în toate domeniile drepturi egale cu ale 

bărbatului, ceea ce dovedeşte că între garanţiile constituţionale şi legislative şi situaţiile de fapt 

cu care se confruntă mulţi indivizi, există un decalaj considerabil. Așa că trebuie să promovăm  

aceste drepturi și libertăți pentru a le putea respecta.  

“Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tău” Eleanor Roosvelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:  

«Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare » 

Scopul proiectului: 

Promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat, 

creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea 

şi importanţa voluntariatului. 

Dezvoltarea comportamentului social al elevilor. 

Cultivarea valorilor de solidaritate şi generozitate, a 

sentimentelor de empatie şi altruism. 

Descrierea proiectului  de voluntariat 



 

 
32 

Prin aceste activităţi, elevii vor înţelege că valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea 

şi nu în ceea ce este el capabil să primească. 

Durata proiectului:  

         Noiembrie 2017- iunie 2018 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 

           Educaţie pentru dezvoltarea comunitară pe bază de voluntariat. 

Beneficiari:  

Elevi ai Liceului “Simion Stolnicu”,  Oraşul Comarnic 

Tineri cu dizabilităţi-Asociaţia Speranţa 2010 Oraşul Comarnic  

 

Profesori coordonatori: Vasile Melania și Toader Nicoleta 

Elevi participanți: Glesnea Laura Ștefania și Mușea Andreea Elena clasa a XI-a U                                                                                                             

 

. 

 

Acest simpozion n-a fost pentru mine doar o activitate  școlară,                    

 ci și o experiență de viața. Am învățat cum  sa  

vorbesc in fata unui public fără a avea emoții, dar și trac in fața 

unei mulțimi numeroase. Am învățat ca nu toți oamenii sunt 

asemănători și ca fiecare are o diferența in vorbire, dar și in 

comportament. Mai ales, am realizat ca nu este important ce 

prezinți, ci cât prezinți. E important sa ai o exprimare 

elevata, nu comuna, asta pentru a impresiona publicul. 

Simpozionul acesta a fost unul dintre primele mele și sper ca 

vor mai urma, deoarece  a fost o experiența plăcută... Aici avem 

cateva creatii realizate de noi pentru acest proiect. 

 

În concluzie 

voluntariatul rămâne un mijloc puternic de autodezvoltare şi mult mai mult 

un mod prin care poţi arăta că eşti activ şi îţi pasă de ceea ce se întâmplă în 

jurul tău. 

 

Glesnea Laura XI U 
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Proiectul ‘’Dăruind, vei câştiga!’’ s-a desfăşurat în luna decembrie(03.12-
22.12.2017), în cadrul liceului şi al salii ''Max Glam'', scopul proiectului fiind acela 
de a le face o bucurie celorlalţi în preajma sărbătorilor. Implicarea în acest proiect 
a constat în organizarea diferitelor activităţi: vânzare de prăjituri, fotografierea 
copiilor alături de personaje din basme, formarea unui grup de colindatori şi 
realizarea unei seri de bal cu program artistic. Seara balului a cuprins pe lângă 
momentele artistice şi vânzarea de prăjituri, o tombolă, dar şi o licitatie. 
Activităţile au fost desfăşurate de un numar de 50 de liceeni. Obiectele 
valorificate au fost donate de către elevi şi de instiuţiile importante ale oraşului 
nostru, acest lucru ajutând foarte mult la realizarea proiectului. Donaţiile făcute 
de elevi, părinţi şi comunitate au fost distribuite elevilor bolnavi sau cu situaţii mai 
puţin favorabile din oraşul nostru. Finalizarea proiectului a fost dusă la bun sfârşit 
cu ajutorul cadrelor didactice. 

Terecoasă Ionela- X MI- Preşedintele CŞE al liceului 
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             În cadrul CONCURSULUI JUDEȚEAN DE FIZICĂ “Fizica explică ce se 
întâmplă!” ediția a III-a, am avut ocazia să particip la secțiunea “Postere, individual” cu 
lucrarea “APLICAȚII MECANICA FLUIDELOR-LEGEA LUI PASCAL” prin intermediul 
căreia am evidențiat acest fenomen fizic realizând două machete experimentale (Podul 
mobil și o macara), determinate prin pistoane hidraulice, compuse din doua seringi cu 
apă ce acționau la capetele celor doua mecanisme făcând posibilă deplasarea 
acestora.  
           
          Îndrumat de doamna profesor coordonator Maria Bîrlică, am obținut premiul I.  
          
          Cu aceasta ocazie mi-am îmbunătățit cunoștințele, evidențiind talentul și 
pasiunea pentru fizica experimentală! 
 

 
 

Mierliță Florin XI MI 
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Consiliul Şcolar al Elevilor format din cei trei reprezentanţi şi din şefii 

claselor liceului, a avut ca în fiecare activităţi lunare corelate cu evenimentele 
importante ale anului.De exemplu, în luna februarie am sărbătorit Dragobetele, 
sărbatoare specific românească dedicate îndrăgostiţilor. În acest an activitatea s-a 
desfăşurat pe data de 23 februarie 2018 astfel consiliul a pregătit inimioare 
pentru fete şi baieţi iar scopul a fost găsirea jumătăţii, iar primele cinci perechi 
care şi-au găsit jumătatea  au fost premiate în cea de a treia pauză cu diplome 
reprezentative de ,,îndrăgostiţi”. Coordonaţi de către doamna Catea Flavia şi de 
către doamnele Bîrlică Maria şi Peticilă Elena activitatea s-a desfăşurat armonios  
iar elevii au avut parte de o mică distragere. 

 
Mihaela Spurcaciu- XI MI- secretar CŞE 
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Ne-am întors în timp, 
pentru a spune O POVESTE.  În 
povestea noastră apar ALT FEL de  
regi si regine. 

Pe o alee imaginară, care 
lasă să se cearnă lumina caldă a 
soarelui ,cu băncute cochete si 
din loc in loc cu terase în care-ți 
poți potoli setea cu o halbă 
spumoasă de bere, se plimbă, 
discută sau pur și simplu beau  un 
țap cu bere, oameni de cultură, 
scriitori ai marii noastre literaturi. 

Nu există timp. Timpul și-a 
încetat menirea și nu mai curge, 

pentru că  aici pe alee, se întâlnesc scriitori din toate epocile, care vorbesc, povestesc, 
interactionează ca într-o mare familie. 

Într-o parte a aleii, la o măsuța albă din fier forjat, înconjurată de scaune delicate, 
confecționate din același material, stau la taifas mai multi scriitori: Adrian Păunescu, Cezar 
Petrescu, Octavian Paler si întins pe un pat Max Blecher. 

Razele soarelui ce se strecoară prin frunzisul arborilor, înșirați pe alee ca niște soldați 
impunători, se plimba jucăușe pe fețele destinse  ale celor prezenți. Discuția lor e calmă și 
decurge ca o poveste. Cineva  spune despre un fel de activitate, proiect al unor elevi de la un 
liceu dintr-un mic orașel ce se cheamă Comarnic, în care s-a vorbit despre mai  mulți scriitori 
români. E de părere ca interesul copiilor pentru lectură a scăzut si că e nevoie de asemenea 
proiecte pentru a populariza personalitățile scriitoricesti si creațiile lor. 

-Nu! Nu sunt de acord cu voi!  Nu a scăzut! –isi contrazice interlocutorul scriitorul Adrian 
Păunescu, și-și deapănă amintirile de la cenaclurile sale unde tinerii erau insetați de cultură, de 
poezie, și abia așteptau ca aceste întâlniri să se repete și să lege prietenii. Chiar dacă a trecut 
ceva vreme de la aceste cenacluri, eu cred că tinerii sunt dornici de cultură, de literatură. 

-Da, ai dreptate!  Viața de la cenaclurile tale a făcut să se lege multe prietenii, să iasă la 
suprafată multe talente și să se nască mulți scriitori, interveni cu voce joasă Octavian Paler. 

-“Prietenia… ce dar al vieții”! -reia firul dialogului cu o voce caldă  si cu  privirea scrutând 
zarea, Hortensia Papadat Bengescu. “Sa suferi și să fi singur, dar să ști că undeva, cineva te 
iubește. Să fi trudit, dar să ști că sunt brațe care ar vrea să te poarte. Să-ți fie frig…și să-ți aduci 
aminte de sânul cald al prieteniei. Ce poate fi mai frumos?” 

-Deși vorbim de prietenie,  nu pot să nu mă gândesc la acei oameni diabolici care au 
făcut să se iște războaie, să se nască suferințe  profunde, iremediabile - continuă cu  tristețe 
Camil Petrescu. Uite, de pildă eroul meu, avocatul Radu Comșa din cartea “Întunecare”.  
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Războiul l-a mutilat, l-a mutilat fizic si i-a mutilat destinul, frângându-i definitiv sufletul. Fiind 
logodit cu Luminița, Radu merge la război cu credința că acesta, va aduce lumii o viață mai bună 
si mai demnă. Viața ii apare simplă, limpede si fără primejdii. Dar rănit si desfigurat, rupe 
logodna cu aleasa sa, tocmai pentru a o scuti pe aceasta de a-și rata viitorul lângă un om 
mutilate. Toată viața lui Radu devine o suferință  în care sufletul îi este înfrânt. 

-Nu trebuie să treci printr-un război ca să fi mutilat pe viată, se auzi glasul plin de tristețe  
a lui Max Blecher. Uitati-vă la mine! Eu nici măcar nu pot sta alături de voi la masă. Trupul mi-e 
încorsetat în ghips iar suferința e 
mare, și cu toate astea cred cu 
tărie în viată, în viitor , cred în 
ceea ce fac. Si nu numai atat, dar 
si scriu, chiar dacă pentru mine e 
un chin să stau culcat si sa scriu: 
“Intâmplări din irealitatea 
imediată”, sau “Inimi cicatrizate” 
sau “Vizuina luminata”. Așa cum 
sunt tintuit pe un pat, și eu am o 
inimă pereche pe care o iubesc și 
mă iubește și i-am declarat așa: 
“Toate zilele astea fără tine, nu 
le-am trăit deloc”. 

 Vorbele acestea rostite 
cu voce scazută, dar și cu o mare 
încredere în dragoste, în viitor , îi 
făcură pe interlocutorii săi, să se 
uite cu mare simpatie și prietenie 
la  cel care se afla lângă ei, dar nu 
la masă, ci pe un pat.   În mintea 
lor se gândeau cât sunt de fericiți 
că sunt sănătoși și-i mulțumeau 
Domnului pentru asta. 
Optimismul ce reieșea din 
vorbele lui Max, o făcu pe singura 
persoana feminină ce se găsea în 
grupul lor,  Hortensia Papadat 
Bengescu, să afirme: 

-“Nu se poate să te azvârli 
puternic, vioi și încrezător în valurile vieții, și ele să nu te scoată la limanul fericirii!” 

În lumina arămie a Astrului Solar, se asterne liniștea. Fiecare scriitor se gândește la 
discuția avută, dându-le idei pentru un noua carte. 

Povestea nu se sfârșește aici.  Ea va continua, pentru că acei copii ai liceului nostru, 
inimoși și dornici de a cunoaște lucruri interesante , caută alți și alți oameni de carte pe Aleea 
scriitorilor, încercând să-i surprindă în dialogurile lor literare. 

Bibliotecar-Anghelache Mihaela 
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Marile Descoperiri Geografice 

Perioada Marilor descoperiri Geografice a început în 12 octombriei 1492, atunci când 
conquistadorul Cristofor Columb, pe numele său adaptat la limba spaniolă Cristobal Colon, a 
descoperit Insula Hispaniolă, teritoriu pe care se află astăzi statele Haiti și Republica 
Dominicană. 

Atunci când europenii au debarcat în America s-au lovit de civilizațiile autohtone cum ar 
fi: triburile de amerindieni Sioux (în zona Marilor Preerii), Calbokia (pe Valea fluviului 
Mississippi), mayașii și aztecii (în zona actualului stat Mexic), incașii (în zona Munților Anzi) etc. 
Sosirea acestora a fost întâmpinată cu celebrări datorită unor profeții ale religiilor băștinașilor 
care se refereau la venirea unor salvatori sub semnul luminii. Lumina soarelui care se reflecta pe 
scuturile din metal lucios ale puritanilor a generat această confuzie. 
Dupa cucerirea Lumii Noi au început să apară Marile Imperii Coloniale ale Europei. Dintre 
acestea enumerăm : 
 

 Imperiul Colonial Spaniol 

Acesta cuprindea: majoritatea statelor din America Centrală și de Sud 
(Columbia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Bolivia, Honduras, Argentina, 
Insule din Caraibe etc.), dar și din America de Nord ( Mexic, regiunea 
sudică și vestică a Statelor Unite), insule din Oceanul Atlantic, Coaste ale 
Africii, Filipine.  

 

 Imperiul colonial englez 

 
Acesta cuprinde la maxima sa 
expansiune teritorii din America, 
Africa, India și alte zone ale Asiei, 
Australia, Noua Zeelandă și multe 
insule din Ocean. De asemenea au 
existat și mai există posesiuni în 
Europa cum ar fi Gibralatrul, 
Malta, Cipru etc. 
 

Vlăduț Deșliu  XI MI 
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AMUSONS- NOUS!                                                                                                                                                         
LE COIN DU CANCRE                                                                                                                

SĂ NE AMUZĂM! COLŢUL LENEŞULUI 
Petit dictionnaire… de <<perles>>                                                                                                                   

Mic dictionar de perle 
 

 Culture générale/ Cultură generală 

Les habitants de la Corse s’appellent des 
corsairs. ( Locuitorii din Corsica se numesc corsari.) 

Un tissu beige est un tissue qui vient de Belgique. ( O pânză bej este o pânză 
care provine din Belgia.) 

Une terre arable, c’est une terre peuplée par les Arabes. ( Un teren arabil, 
este un pământ populat de arabi.) 

Il fera beau demain. C’est le bulletin de la mythologie qui le dit. ( Va fi frumos 
mâine. Acest bulletin mitologic o spune.) 

 Histoire/ Istorie 

<<Si je gagne la guerre, je me fais crétin.>> (Clovis) ( Dacă câştig războiul 
devin cretin.) 

Les armes au Moyen Âge étaient les cataplasmes et les capsules. ( Armele 
Evului Mediu erau cataplasmele şi capsulele.) 

Jeanne d’Arc amena Charles VII à Chignon, pour le faire massacre roi. ( Ioana 
d’Arc îl duse pe Charles al VII-lea la Chignon,  pentru a-l masacra pe rege.) 

Henri de Guise fut assassin par un moine fantastique. ( Henri de Guise fu 
asasinat de un călugăr fantastic.)  

Marie de Médicis prit la régence sous le nom de Louis XIII, dont le principal 
minister fut le carnaval de Richelieu.  ( Maria de Medici a preluat regent sub numele 
de Ludovic XIII,  al cărui ministru principal fuse carnavalul Richelieu.) 

 Géo/ Geografie 

La Terre fait partie du système scolaire. (Terra face parte din sistemul şcolar.) 
Les lacs sont souvent comblés par des allusions. ( Lacurile sunt deseori 

umplute de aluzii.) 
La Loire se jette dans l’Océan Attentif. ( Loara se varsă în Oceanul Atent.) 
L’Italie est baignée au sud par la mer Méditerranée et au nord par les Alpes. 

(Italia este scăldată la Sud de Marea Mediterană şi la Nord de Alpi.) 
L’Espagne et le Portugal forment la peninsule téléphérique. ( Spania şi 

Portugalia formează peninsula teleferică.) 
Le Sahara est un grand dessert. On y a découvert des gémissements de 

pétrole. ( Sahara este un mare desert. (S-au descoperit aici zăcăminte de petrol.) 
 

Jean Charles, Hardi! Les cancres 
Traducere: prof. Mariana Sîmpetreanu 
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Copii spun lucruri trăsnite. 

Dar adevărate... 
 De ce circulă săngele în corp? 

Sângele umblă prin corp, ca să îi prindă pe 
microbi şi să-i înece. 

 La ce folosesc sprâncenele? 
Sprâncenele folosesc ca să ţină fruntea 
sus, să nu-i vină fruntea pe ochi. 

 De ce ne spălăm cu săpun? 
Noi ne spălăm, ca să dăm săpun în ochi la microbi. 

 Ce sunt amprentele? 
        Amprentele e când punem mâna pe o clanţă şi rămân degetele acolo şi le găseşte 
poliţia. 
 Ce este sufletul? 

  Sufletul e când îţi pune mama prăjituri pe farfurie şi îi laşi prăjituri şi lu’ ăla mic. 
 De ce se pun potcoave la cai? 

  La cal se pune potcoave să nu cadă calul pe spate, atunci când pune frâna calul se 
înţepeneşte în potcoave. 

 Ce înseamnă cuvântul ,,modern”? 
Modern e când vezi ceva frumos şi e scump şi n-ai bani. 

 Cum se face parfumul? 
Parfumul se face din apă, dop şi din parfum. 

 Cum se înţeleg păsările sau animalele între ele, dacă noi , oamenii, vorbim şi de multe 
ori nu ne înţelegem ? 
Păsările sau animalele vin unele lângă altele şi vorbesc în şoaptă şi nouă ne spun numai 
,,miau “. 

 Ce este timpul? 
Timpul este o vreme care trece tot timpul. 

 Ce sunt buruienile ? 
Buruienile sunt nişte plante folositoare doar lor. 

 Ce este acela un secret ? 
Secretul este atunci când nu trebuie să ştie poliţia. 

 Ce este zâmbetul ? 
A zâmbi înseamnă să râzi parcă în gândul tău. 
A zâmbi este când nişte oameni râd cu gura închisă, ca să nu deranjeze oamenii de la 
bloc. 

 La ce se foloseşte steagul ? 
Steagul se foloseşte ca atunci când veneau turcii peste noi, ei nu ştiau pe ţară veneau şi 
atunci noi le arătam steagul şi după aia ei ştiau. 

 Ce este acela un minister ? 
Ministerul înseamnă ca să te duci acolo să te răzbuni. 
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