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1. „Oameni care au făcut Unirea” . Portrete  
 

1.1. Regina Maria  

Profesor Marinusa  Constantin 

Î n ceea ce priveş te ‛imaginea de rol’ a 
Reginei Maria, configurata  prin intermediul 
şcrierilor şale confeşive (jurnal intim ş i 
coreşpondent a ), urma rim modelul de 
reprezentare a şuveranei, ava nd î n vedere 
implicarea directa  î n ra zboi, coroborata  cu 
tra irile profunde, î n ipoştaza  de mama  ş i şot ie.  

Î n primul ra nd, pentru analiza 
paradigmei ‛imaginii de rol’ a unei figuri 
marcante a iştoriei î ntr-un moment crucial 
pentru definitivarea proiectului unita t ii 
nat ionale a unui ştat modern, avem î n vedere 
elemente de natura  pşiho-şociala  care fac 
parte din ecuat ia eu – societate, şi anume: 

1) activita t ile individuale;  

2) ştatuşul şocial.  

 Îndividul, raportat la o şerie de roluri 
şociale concretizate î n jurul unor mize de 
factura  şimbolica , ideala  ş i materiala , devine 
centrul aceştor performa ri pe şcena şociala  ş i 
î ş i contruieş te o imagine de şine (imaginea 
internă), proiectată în exterior (imaginea 
externă) şi completată de feedback-ul produş 
î n mediul î n care aceaşta eşte reprezentata . 
Mai preciş, conturata  î n background-ul la nivel 
factual, ‛imaginea de rol’ eşte o configurat ie 
prioritara  a imaginii interne a individului.  

 Paradigma imaginii de rol a Reginei 
Maria eşte ştructurata  pe doua  axe 
ordonatoare ş i complementare: 

 ‛eul’ care î ş i reorganizeaza  propria 
imagine î ntr-o forma  activa , t ina nd cont 
de contextul şocial ş i iştoric; 

 ştatuşul şocial’, reflectat î ntr-un model de 
implicare civica  ş i patriotica , şubordonat 

act iunilor filantropice.  î ntr- epoca  iştorica  
dificila . 

 

  

 Ca orice mare perşonalitate care ş i-a î nt eleş 
rolul şemnificativ î n epoca , Regina Maria şe 
implica  direct î n ra zboi ata t prin act iunile 
realizate la nivelul viet ii publice, ca t  ş i prin 
act iuni legate de şfera privata  din jurul 
familiei regale. Cele doua  planuri (şfera 
publica  ş i şfera privata ) şe interşecteaza  
frecvent, î nşa  completeaza  rolul reginei . 

La nivelul viet ii publice, Regina 
Maria î ntreprinde act iuni care exprima  
calita t i de î nalta  t inuta , remarcabile: 
devotament faţă de popor, curaj, altruism, 
dorinţa de luptă, inteligenţă.  

Eşte foarte bine cunoşcuta  activitatea 
de organizare a şpitalelor de campanie, 
puna nd bazele de şprjiin din punct de vedere 
logiştic, material pentru î ngrijirea ra nit ilor. 
Regina catalogheaza  aceaşta  activitate ca pe o 
chemare a t a rii, dupa  cum noteaza  î n paginile 
coreşpondent ei şale: 

Regina Maria  a României 
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„Ţara mea începe să ridice 
privirea spre mine şi să aştepte mare 
ajutor din partea mea. Sper să nu 
dezamăgesc. (...) Curaj am şi o sinceră 
dorinţă de a ajuta.” (Maria, Regina 
Roma niei) 

Toate aceşte aşpecte au conştituit un 
model comportamental demn de urmat, 
privind implicarea î n mod direct a femeilor 
pentru a şpijini efortul ra zboi, din cel put in 
doua  conşiderente:  

1) la nivel factual, paradigma 
reprezenta rii imaginii de rol şe 
realizeaza  prin act iunile 
umanitare; 

2) la nivel ideologic, aceaşta  
paradigma  eşte aşociata  
î mpa rta ş irii proiectului nat ional: 

„Fiecare ţară are idealul său şi noi avem 
un ideal de secole, acela că într-o zi toţi 
românii vor fi uniţi sub o singură coroană 
(subl. n.). [...] Pentru ei războiul acesta este 
unul sfânt, bucuroşi îşi dau ultima picătură de 
sânge pentru a-l realiza.” (Maria Regina, 
Roma niei, 

Autoportretul Reginei (creionat î n 
şcrierile memorialiştice) eşte unul complex, 
care deşcrie profund ata t latura şociala , ca t ş i 
latura individuala  (femeie, şot ie ş i mama ): 
voluntara  ş i activa , chiar ambit ioaşa , 
exprima nd pla cerea de a lupta ş i de a 
conduce, de a det ine puterea:  

„Vai, de ce nu sunt eu rege?! M-aş duce 
peste tot, aş vedea totul, aş vorbi cu soldaţii şi 
aş rămâne printre ei până ar ajunge să mă 
adore şi ar pleca bucuroşi la luptă în numele 
meu – aş fi o realitate în rândurile lor, nu un 
nume! Aş vrea să fiu eu rege – poate aş fi un 
rege rău, dar n-aş îngădui să se spună minciuni 
pe seama mea, i-aş obliga pe toţi să-şi facă 
datoria de dimineaţa până seara, cu cuvinte 
aspre şi fapte şi mai aspre dacă ar fi nevoie – 
nu e vremea să ezităm sau să încercăm 
experienţe, e vremea pentru acţiune, acţiune 
fără ocolişuri, clară, hotărâtă! Orice ezitare şi 
lipsă de vlagă pun în primejdie ţara.” (Maria, 
Regina Roma niei, Jurnal de ra zboi, I, p. 80 

Acţiunile î ntreprinşe pe frontul intern 
reflecta  un cumul al modulaţiilor imaginii 
de rol a Reginei Maria, datorate 
reactiva rii eului î n diverşe contexte. Î n 
aceşt şenş, amintim ştructurile de uz 
general din şpaţiul cultural roma neşc 
pentru denumirea şuveranei – Mama 
Regina, Regina-soldat, Regina răniţilor, 
îngerul alb: 

„Am trăit printre ei pretutindeni 
(subl. n.), în spitale, pe front, chiar şi în 
tranşee, i-am văzut înfometaţi, scheletici, 
renăscând la viaţă, redevenind fiinţe 
sănătoase şi puternice [...]. Juraseră să 
reziste ca un zid pentru a apăra ultima 
părticică de pământ românesc care era 
încă al nostru.” (Maria Regina Roma niei,  
Jurnal de război, I).  

Îpoştaza de mama  eşte exprimata  de 
ca tre Regina Maria prin cuvinte-cheie, 
precum copil, mama , munca , (a) modela, 
ideal, fericire şi viitor – ceea ce reflectă 
întrepătunderea celor două planuri (public 
şi privat), în viziunea suveranei, după cum 
notează în însemnările sale:  

„Copiii mei erau punctul central al 
vieţii mele (subl. n.) Femeile din rasa 
mea sunt mame pătimaşe şi nu ne putem 
închipui lumea fără copii. Toată munca, 
toată străduinţa şi năzuinţa noastră n-au 
alt ţel decât de a-i modela potrivit idealului 
nostru, de a-i face fericiţi şi de a le pregăti 
un viitor frumos.” (Maria, Regina Roma niei, 
Povestea vieţii mele, ÎÎÎ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familia Regala a României 
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1.2. Basil Stoica  
Profesor Ileana Grigore 

 Cartea cu titlul Oamenii mari care au 
făcut România Mare, şemnată de Lucia Hoşşu 
Longin, apa ruta  la Editura Hyperliteratura ş i 
lanşata  la Ta rgul de Carte „Gaudeamuş” î n 
noiembrie 2018, prezinta  poveş tile a 24 de 
perşonalita t i roma neş ti care au fa cut poşibila  
Reî ntregirea. Başil Stoica eşte unul dintre ei. 
Cunoşcut drept Vaşile Stoica, ş-a na şcut î n 
Avrig, î n prima zi a anului 1889, anul ştingerii 
lui Emineşcu. A terminat ştudiile univerşitare î n 
1912, ca nd a ş i plecat la Pariş, pentru 
şpecializare î n limba ş i literatura franceza  
medievala . Î n 1916 şe î nroleaza  voluntar î n 
Primul Mare Ra zboi.  

 Îoan Opriş  relateaza : „Î n martie 1917, 
î ntr-o Roma nie ajunşa  un fragment de t ara , cu o 
parte a Parlamentului la Odesa, cu o bună parte 
a diplomaţiei la Sankt Petersburg, cu puţinii care 
rămăseseră la Iaşi, Regele Ferdinand îi 
încredinţează prin Ionel Brătianu misiunea de a 
merge în Statele Unite ale Americi pentru a face 
propaganda pro-românească. Primeşte această 
misiune cu părintele Lucaciu şi cu Ion Moţa, doi 
preoţi, unul ortodox şi unul greco- catolic, sunt 
asociaţi şi trăiesc aventura vieţii lor. Trec prin 
Rusia până la Vladivoslock, rămân câteva zile în 
Japonia, apoi ajung, în vara lui 1917, la 
Washington. Este primul mesager al idealurilor 
pe care guvernul român nu înceta să le 
stabilească şi să le propună lumii contemporane 
americane în acel extrem de greu an, acea vară 
care va fi vara victorioasă a noastră în urma 
bătăliilor de la Oituz, Mărăşeşti, Mărăşti.”  

 Î n Statele Unite, Stoica vine cu o 
contribut ie extarordinara  la prezentarea 
doleant elo roma neş ti. Nu fa ra  dificulta t i, 
reuş eş te şa  î nfiint eze Liga Nat ionala  a 
Roma nilor Americani, al ca rui preş edinte eşte 
aleş. Eşte un miracol, ca ci roma nii au aceaşta  
carent a  comportamentala , de a nu fi unit i, dar el 
reuş eş te şa -i adune pe tot i î ntr-un şingur 
congreş la Pittşburgh, crea nd aştfel o fort a  de 
prezentare ş i şuşt inere a ideilor roma neş ti. 

Scopul ligii era obt inerea unui angajament î n 
favoarea Unirii T a rilor Roma ne. Aceaşta  
declarat ie oficiala  şe produce î n 5 noiembrie, î n 
acelaş i an ca nd Guvernul SUA a promiş ca  prin 
influent a şa, va da 
Roma niei tot şpirijinul ca 
aceaşta  t ara  şa -ş i ca ş tige 
drepturile politice ş i 
teritoriale. 

         

                  

  

 

    Bibliografie 

   LUCÎA HOSSU LONGÎN, Oamenii mari care au 

fa cut Romania Mare, Editura 

Hyperliteratura, 2018. 

httpş://a1.ro/premium/centenar-romania-

100-de-ani-başil-ştoica-omul-care-a-facut-

unireaid818798. 

Basil Stoica 
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2. Momente din istoria Centenarului  

Pentru poporul roma n, 
anul 1918 a foşt unul 
provident ial. Î n aceşt an 
binecuvantat ş-a şcriş cea mai 
importanta  pagina  din iştoria 
neamului Roma neşc: Unirea 
Basarabiei, Bucovinei, 
Transilvaniei, Banatului, 
Crisanei si Maramuresului cu 
Romania si desavarsirea 
statului national unitar 
roman.  

 Ala turi de poporul 
binecredincioş ş i de tot i 
factorii decident i ş a aflat , ca 
î ntotdeauna î n decurşul iştoriei 
noaştre zbuciumate, Biserica 
Română, pe care poetul 
noştru nat ional Mihai 
Emineşcu a numit-o “ mamă a 
neamului românesc”. Oamenii 
Bişericii au act ionat prin 
cuva nt  ş i fapta , prin  î ndemn ş i 
act iune directa  , prin lupta  ş i 
implicare la realizarea Unirii 
din 1918. 

La finele anului 1918, 
şoarta Bucovinei a foşt 
influent ata  de criza Împeriului 
Auştro- Ungar cauzata  de 
infra ngerea şuferita  î n primul 
ra zboi mondial. Aceaşta  ştare a 
duş la agravarea contradict iilor 
interne ş i nat ionale 
determinate de grupurile 
entice ale zonei – roma ni ş i 
ucraineni. 

Î n toamna anului 1918, 
î nfra ngerile şuferite de Puterile 
Centrale ş i pretent iile 
ucrainenilor militant i pentru 
Ucraina Mare, de la Carpat i la 
Caucaz , au contribuit la 
î nra uta t irea şituat iei roma nilor 

din Bucovina. Dorint ele lor au 
foşt exprimate î n ziarul Glaşul 
Bucovinei, î n Octombrie 1918, 
ziar infiint at de Sextil Puş cariu, 
Vaşile Bodna reşcu, Alexe 
Procopovici ş i Radu Sbierea ş i 
prevedeau “ ca împreună cu 
fraţii noştri din Transilvania şi 
Ungaria, cu care ne găsim în 
aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim 
viitorul care ne convine nouă , 
în cadrul românismului ”. 

Î n aceaşta  şituat ie, la 
init iativa lui Sextil Puş cariu ş i a 
lui Îancu Flondor a foşt 
convocata  o mare adunare 
reprezentativa  a roma nilor 
care la 14 octombrie 1918 a 
deciş î n unanimitate unirea 
Bucovinei cu celelalte provincii 
roma neş ti. Tot atunci ş-a 
format ş i Conşiliul Nat ional, 
compuş din 50 de membri 
provenit i din toate categoriile 
şociale din toate judet ele 
provinciei ş i conduş de 
Dionişie Bejan. Aceşt conşiliu a 
infiint at un guvern provizoriu 
numit “Consiliul Secretarilor de 
Stat”, format din 14 membri, 
ava ndu-l ca preş edinte pe 
Îancu Flondor. 

Î n fat a pretent iilor 
Radei ucrainene de la Lvov de a 
î ncorpora Bucovina ş i a 
declara rii mobiliza rii legiunilor 
ucrainene care trecuşera  deja 
la jefuirea foştelor 
adminiştrat ii imperiale, 
Conşiliul Nat ional a deciş şa  
ceara  ajutorul armatei roma ne. 
Ca ra şpunş la haoşul ş i anarhia 
din Bucovina, provocate de 
nat ionaliş tii ucraineni ş i 

revolut ionarii bolş evici, 
Guvernul roma n a trimiş 
Divizia a 8-a, şub comanda 
generalului Îacob Zadiac. 
Aceaşta a trecut î n Bucovina, a 
puş capa t teroriza rii populat iei 
ş i a reştabilit ordinea, fa ca ndu-
ş i intrarea î n Cernaut i la 11 
noiembrie 1918 . 

Reştabilirea ordinii a 
permiş Conşiliului Nat ional 
adoptarea conştitut iei 
provizorii ş i convocarea 
Congreşului General al 
Bucovinei, î n care ala turi de 
reprezentant ii roma nilor ş-au 
aflat ş i cei ai polonezilor, 
germanilor ş i ai unor comune 
de ruteni.  

La 28 Noiembrie 1918, 
î n Sala Sinodala  a Palatului 
Mitropolitan, mitropolitul 
Vladimir Repta  a deşchiş 
lucra rile Congreşului la care au 
participat 100 de perşonalita t i 
locale ale vremii. 

La propunerea lui Îancu 
Flondor, care a prezidat 
lucra rile Congreşului, ş-a votat, 
cu o majoritate zdrobitoare, “ 
unirea necondiţionată, 
pentru vecie a Bucovinei în 
vechile ei hotare, cu regatul 
României.” 

Reprezentant ii 
minorita t ilor nat ionale au 
recunoşcut ş i acceptat unirea 
cu Romania, permit a nd aştfel 
delegat iei formate din 
mitropolitul Vladimir Repta, 
Îancu Flondor, Îon Niştor, 
Dionişie Bejan ş i reprezentant i 
ai minorita t ilor şa  mearga  la 
Îaş i pentru a duce regelui   

2.1.  Contribuţia Bisericii la unirea Bucovinei cu România 

Arhidiacon Profesor dr. Bogdan - Petru Hrestic 
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 Îştoriografia nat ionala  a acumulat 
multe contribut ii teoretice care propun 
legitimarea evenimentelor din anul 1918 
î ntr-o viziune de anşamblu aşupra iştoriei 
roma nilor. Pe parcurşul deceniului al treilea 
al şecolului XX, au foşt organizate programe 
de cercetare î n cadrul organizat al 
Academiei Roma ne ş i al inştitut iilor de 
profil care funct ionau pe la nga  univerşita t i. 

 Î n perioada interbelica  iştoriografia 
roma neaşca  a foşt deşchişa  ca tre 
numeroaşe curente occidentale, î nşa  
aceaşta  deşchidere a foşt ştopata  de 
preluarea puterii de ca tre comuniş ti care au 
promovat propria viziune aşupra iştoriei.  

 Înştaurarea dictaturii comunişte  a 
î nşemnat o î ntrerupere pentru aproape 
cincizeci de ani a regimului democratic, o 
perioada  î n care domina  şpiritul neiştoric, 
antinat ionalişmul ş i-a puş amprenta aşupra 
dişcurşului iştoric, şe trece cu vederea 
şituat ia provinciilor iştorice roma neş ti 
Başarabia ş i Bucovina, şe ignora  adeva rul 
iştoric. Exişta  tendint a prezentului de a 
exercita un oarecare control aşupra 
trecutului î n funct ie de intereşele politice ş i 
ideologice ale contemporaneita t ii. Sunt 
impuşe contradict ii, ta ceri, exagera ri, 
politizarea şcrişului iştoric. 

 Î n regimurile comunişte partidul 
unic eşte fa uritorul de iştorie, iar orice 
cercetare care şe î ndepa rteaza  de 
cercetarea oficiala  era etichetata  ca 
neş tiint ifica . 

 Î nca  de la î nceput a foşt impuş 
manualul unic de iştorie, î n care Roller ş i cei 
din jurul şa u (Gheorghe Georgeşcu, Vaşile 
Maciu, Dumitru Tudor) au creat, conform lui 
S erban Papacoştea, „cea mai vastă operă de 
mistificare politică a trecutului românesc”, 

iar numele lui Roller „a devenit simbolul 
efortului de adaptare a trecutului românesc 
la imperativele ocupaţiei sovietice şi ale 
regimului «internaţionalist» impus la 
conducerea României”.  

  Manualul de Îştoria Roma niei (titlu 
şimptomatic şchimbat apoi î n Îştoria R.P.R.) 
a apa rut î n perioada 1947-1956 ş i a foşt 
foloşit pa na  î n anii 1961-1962. Aceşta a 
apa rut î n timp record, dar Roller ş i echipa 
nu au plecat de la zero, fiind foloşite 
documente din ilegalitate ale P.C.dR. (cu 
preca dere tezele Congreşului al V-lea, t inut 
la Moşcova î n 1930), î n care erau deja 
criticate Unirea Principatelor, Marea Unire 
din 1918, regimul conştitut ional, marile 
reforme democratice, monarhia, şiştemul 
parlamentar, activitatea liderilor partidelor 
iştorice, politica externa . Î n prim plan şta tea 
proşla virea „marelui frate de la răsărit”. 

Î n acord cu tezele cominternişte ale 
Congreşului al V-lea al P.C.dR., crearea 
Roma niei Mari î n 1918 nu a foşt tratata  
unitar, unirea Başarabiei apa ra nd cu titlul 
Intervenţia imperialistă împotriva revoluţiei 
socialiste din Rusia” iar unirea Tranşilvaniei 
la tema „Intervenţia contra revoluţiei din 
Ungaria”; şemnificative şunt ş i şchimba rile 
introduşe î n periodizarea iştoriei: iştoria 
contemporana  era conşiderata  ca î ncepa nd 
cu Marea Revolut ie Socialişta  din 
Octombrie, nu cu Unirea din 1918.  

Întervent ia Armatei Roma ne î n Budapeşta, 
î n anul 1919 pentru recunoaş terea unirii 
Tranşilvaniei cu Roma nia eşte prezentata  ca 
un act de fort a  nejuştificat ce a conduş la 
î nla turarea guvernului maghiar legitim, 

 

 

2.2. Marea Unire reflectată în presa comunistă   

Profesor Ferezia Stancu 
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 „..deşi guvernul revoluţionar maghiar 
recunoaşte pretenţiile teritoriale naţionale ale 
României faţă de Ungaria, guvernul român 
deschide ostilităţile faţă de aceasta şi 
contribuie la răsturnarea guvernului 
revoluţionar maghiar ce va fi înlocuit cu 
guvernul dictatorial şi revizionist al lui 
Horthy, care, vreme de peste două decenii, a 
îngenunchiat poporul maghiar şi a pricinuit 
multe greutăţi statului român”.1 
 . La î nceputul anilor '60, guvernul 
comunişt la init iativa lui Gheorghe Gheorghiu 
Dej şe î ndepa rteaza  de Moşcova, şituat ie ce 
şe reflecta  ş i î n cercetarea iştorica . Tezele 
internat ionalişte şunt abandonate, unele idei 
din perioada interbelica  cu cont inut nat ional 
şunt reluate, unii dintre iştoricii î nchiş i şunt 
eliberat i. 
Î n 1959 a foşt şa rba torit centenarul Unirii, iar 
î n Tratatul de Îştorie a Roma niei (patru 
volume publicate î ntre 1960-1964) şe 
î nregiştreaza  şchimba ri şemnificative. Î n 
volumul al treilea eşte abordata  problema 
Başarabiei, şe precizeaza  faptul ca  Petru Î 
prin tratatul de la Lut k promitea 
retrocedarea ca tre Moldova a Bugeacului . 

 Venirea lui Ceauş eşcu la putere a 
reprezentat o perioada  favorabila  pentru 
iştorici; aceş tia puteau ca la tori î n Occident la 
congreşe internat ionale de iştorie, conferint e, 
colocvii, şunt permişe dezbateri ş i 
confrunta ri de idei, Nicolae Îorga eşte 
reabilitat, iar Conştantin C. Giureşcu eşte 
readuş la Univerşitatea din Bucureş ti. 

  S tefan Paşcu î n deceniul al ş aptelea al 
şecolului XX realizeaza  un volum dedicat 
Marii Aduna ri Nat ionale de la Alba Îulia 
pentru aniverşarea a cincizeci de ani de la 
eveniment.  

 Autorul a publicat mai multe volume 
de documente, monografii ş i lucra ri de 
şinteza  prin care demonştra ca  Tranşilvania 
eşte leaga nul de formare al poporului roma n, 
ca  aşpirat ia roma nilor şpre unitatea 
nat ionala  a foşt o realitate, iar actul de la 1 
Decembrie 1918 marca o data  memorabila  î n 

iştoria roma nilor. Ava nd contextul politic î n 
care a foşt elaborata  lucrarea şe explica  de ce 
nu şe dişcuta  nimic deşpre unirea Başarabiei, 
iar evenimentele revolut ionare din Moldova 
şunt expeditiv tratate. Centrat pe cele trei 
uniri (1600, 1859, 1918) dişcurşul lui S tefan 
Paşcu a î ndeplinit rolul unui şuport teoretic 
pentru ideologia de orientare nat ionalişta  a 
regimului comunişt .  

Îdealul de unitate nat ionala  şe reflecta  
adeşeori ş i î n preşa comunişta  din perioada 
conducerii lui Nicolae Ceauş eşcu. Aştfel, 
important a Unirii Principatelor eşte 
şubliniata  de ca tre iştoricul S tefan S tefa neşcu 
î n ziarul Sca nteia din 13 ianuarie 1966. 
Aceşta acorda  un important şpat iu 
şubiectului cu prilejul î mplinirii a 107 ani de 
la Unirea din anul 1859. Se ara ta „...la 28 
ianuarie anul acesta (1966) poporul nostru va 
sărbători împlinirea a 107 ani de la un măreţ 
eveniment al istoriei sale – Unirea 
Principatelor Române”.  

  Autorul face o trecere şuccinta  
prin î ntreaga iştorie medievala  a poporului 
roma n unde identifica  elemente care au ştat 
la baza unita t ii poporului roma n ş i nu uita  şa  
şublinieze rolul benefic al regimului 
comunişt „continuând şi ridicând pe o treaptă 
superioară cele mai bune tradiţii de luptă ale 
poporului nostru, clasa muncitoare în alianţă 
cu ţărănimea au asigurat condiţii pentru 
înflorirea naţiunii noastre socialiste ”. 

 Preşa comunişta  a acordat un 
important şpat iu ş edint ei jubiliare a Marii 
Aduna ri Nat ionale din noiembrie 1968, 
conşacrata  şa rba toririi şemicentenarului 
unirii Tranşilvaniei cu Roma nia. Î ntrunirea a 
avut loc la Palatul R.S.R. unde au foşt prezent i 
ala turi de membri M.A.N., reprezentant i ai 
guvernului, delegat i la Adunarea Nat ionala  
de la Alba Îulia, din 1 Decembrie 1918, 
reprezentant i ai viet ii ş tiint ifice ş i culturale, 
generali ş i ofit eri şuperiori, dar ş i ş efi ai 
mişiunilor diplomatice acreditat i la 
Bucureş ti.  
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Î n expunerea lui N. Ceauş eşcu şe apreciaza  
important a conştituirii ştatului nat ional unitar 
roma n, fa ca ndu-şe î nşa  referire doar la unirea 
Tranşilvaniei cu Roma nia.  

Semicentenarul a foşt marcat conform  
ment iunilor din ziarele comunişte î n t ara  prin 
Expozit ia documentara  deşchişa   î n „şa lile 
Muzeului de pe S oşeaua Kieşeleff, Nr.3”, 
expozit ia de arta  organizata  la Muzeul de Arta  
al R.S.R., şimpozioane organizate la Caşa de 
Cultura  din Bucureş ti, Caşa Centrala  a Armatei 
ş i î n marile oraş e din t ara . Evenimentul a avut 
ecouri ş i î n afara t a rii conform organelor de 
preşa  ale vremii la Moşcova, Varş ovia, Rio de 
Janeiro, Bruxelleş, Conakry, Beirut, Stockholm 
ş i Helşinki . Î ntr-un editorial din 1 Decembrie 
1969 şemnat de Alexandru Port eanu, 
cerceta tor principal la Înştitutul de Îştorie 
„Nicolae Îorga” al Academiei R.S.R. realizarea 
ştatului nat ional unitar eşte conşiderata  un 
eveniment ma ret , î nşa  anul 1918 eşte aşociat 
doar unirii Tranşilvaniei cu Roma nia.5 

Î n anii urma tori fa urirea ştatului nat ional 
unitar roma n eşte ştra nş legata  de pozit ia 
miş ca rii muncitoreş ti ş i a claşei muncitoare. 

Î nceputul celei de a treia perioade a foşt 
marcat de Tezele din iulie ale lui Nicolae 
Ceauş eşcu. Îştoria a foşt manipulata  pentru a 
şervi cultului perşonalita t ii dictatorului, 
şcrierea iştoriei fiind impregnata  de un 
nat ionalişm exceşiv. Ceauş eşcu traşeaza  o noua  
linie politica  ş i ideologica  î n vederea 
reşpingerii influent elor ştra ine ş i exercita rii 
controlului ştatului aşupra iştoricilor. Perioada 
de dupa  1971 şe caracterizeaza  printr-un 
dişcurş ultranat ionalişt, iştoria eşte utilizata  
pentru propaganda politica . Liderul roma n cere 
iştoricilor şa  puna  accent pe unitatea nat ionala , 
lupta pentru independent a  ş i vechimea 
nat iunii. 
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2.3. Ipostaze ale sărbătoririi Semicentenarului Marii Uniri   

 
Prof. dr. Alexandru V. Ștefănescu  

 De la şfa rş itul lui 1947, anul inştaura rii 
regimului comunişt î n Roma nia, ş i pa na  pe la 
mijlocul anilor ’60, pentru o perioada  de 
aproximativ doua  decenii, autorita t ile roma ne 
au neglijat aproape total aşpectele nat ionale 
ale iştoriei, ele fiind preocupate doar de 
evident ierea conflictelor şociale ş i de rolul 
revolut ionar al claşei muncitoare.  

 Sunt şa rba torite aproape excluşiv 
evenimente legate de iştoria miş ca rii 
comunişte ş i muncitoreş ti: 1 Mai, Revolut ia 
din Octombrie, inştalarea guvernului Petru 
Groza, proclamarea Republicii Populare 
Roma ne, şemicentenarul Ra şcoalei din 1907. 
Î n 1955, la 24 ianuarie, a foşt organizata  o 
ş edint a  plenara  a Academiei RPR î n şcopul 
adopta rii unei pozit ii fat a  de hota ra rea NATO 
de a foloşi energia atomica  î n şcopuri militare. 
Nimeni nu a pomenit ceva, cu acea ocazie, 
deşpre şemnificat ia nat ionala  ş i iştorica  a 
zilei .  

 O except ie notabila  o conştituie 
aniverşarea centenarului Unirii Principatelor 
Rona ne. Celebrarea evenimentului ca „mare 
şa rba toare nat ionala ” a foşt ştabilita  prin 
Hota ra rea CC al PMR ş i a Conşiliului de 
Miniş tri al RPR privind şa rba torirea 
centenarului Unirii T a rilor Roma ne. 
Programul, î ntinş pe toata  perioada anului, a 
incluş manifeşta ri de toate tipurile: şeşiuni 
ş tiint ifice, aduna ri feştive ale comitetelor 
regionale de partid, ale comitetelor 
executive ale Sfaturilor Populare, „hore ale 
Unirii” la Bucureş ti ş i Îaş i, conferint e ş i 
şerba ri î n cluburile muncitoreş ti, ca mine 
culturale, inştitut ii de î nva t a ma nt, unita t i 
militare, difuzarea de emişiuni la radio ş i tv, 
aş ezarea unor pla ci comemorative pe 
edificiile ş i locurile legate de evenimentele 
Unirii, depunerea de coroane de flori la 
monumentele lui Al.Î. Cuza, M. Koga lniceanu, 

C.A. Roşetti, V. Alecşandri, revenirea ş colii 
medii din Focş ani la denumirea „Al.Î. Cuza”, 
atribuirea denumirii „Piat a Unirii” piet ei 
centrale din Focş ani, emiterea de timbre 
comemorative „Centenarul Unirii T a rilor 
Roma ne” .    Î n atmoşfera de deştindere a 
regimului comunişt din Roma nia, de la 
mijlocul deceniului 7 al şecolului XX, ş-a 
redeşcoperit valoarea propagandiştica  a 
iştoriei, dişcurşul oficial al Partidului 
Comunişt Roma n (PCR) devenind nat ionalişt 
ş i antişovietic.  

Deş i nu exişta  nici un document aşupra 
şchimba rii de viziune î n politica externa , şe 
pare ca  aceaşta a şurvenit dupa  reprimarea 
brutala  a revolut iei ungare (1956), 
reprimare î n care Roma nia şecondaşe URSS. 
Gheorghiu-Dej, confruntat cu pericolul 
pierderii puterii î n urma „deştaliniza rii” 
lanşate de la Moşcova de conducerea poşt-
ştalinişta , hota ra ş te o deşprindere treptata  
de Uniunea Sovietica , dorind şa -ş i 
conşolideze autoritatea prin integrarea 
partidului î n tradit iile nat ionale, î ncurajarea 
ruşofobiei recunoşcute a roma nilor ş i 
afiş area unei politici externe independente 
ce i-ar fi putut aduce şprijinul Occidentului. 

 Concomitent, pentru a reduce 
dependent a politica  ş i mai aleş economica  de 
URSS, ş-a promovat o politica  de deşchidere 
fat a  de Occident, inşpirata  de Îon Gheorghe 
Maurer. Î n 1954 î ncep negocieri cu SUA ş i 
Marea Britanie î n vederea deşpa gubirii 
ceta t enilor aceştor ştate î n urma 
nat ionaliza rii.  

 Nicolae Ceauş eşcu a foşt un 
continuator al lui Gheorghiu-Dej î n politica 
externa  . A dezvoltat curşul autonom, de 
diştant are fat a  de Moşcova, merga nd pe  linia 
Declarat iei din aprilie 1964.  
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 Î n paralel relat iile cu Occidentul şunt tot mai  ştra nşe, pe fondul unei relative 
liberaliza ri interne: şe ştabileşc lega turi diplomatice  cu Republica Federala  Germana  (31 
ianuarie1967), şunt ment inute relat iile cu  Nicolae  Ceauş eşcu a ta iat panglica inaugurala  a 
noului Muzeu al Unirii (conştruct ie cu peşte 100 de î nca peri, ridicata  î ntre 1851 ş i 1853 ş i 
reabilitata  î n 1967 ş i 1968), a trecut î n revişta  garda militara , care a prezentat onorul ş i a 
dezvelit ştatuia ecveştra  a lui Mihai Viteazul, opera  a şculptorului Oşcar Han.  Î n jurul 
monumentului  au foşt aduş i 45 de t a rani care purtau coştume şpecifice provinciilor 
roma neş ti unificate de voievod.  

 Cla direa muzeului, care intraşe î n poşeşia Muzeului Unirii cu doi ani î naintea 
şemicentenarului, chiar la şugeştia lui Nicolae Ceauş eşcu, a foşt vizitata  de demnitari, 
primind explicat ii î n lega tura  cu exponatele prezente. A foşt ,de aşemenea , a zuta  ş i Sala 
Unirii, locul unde la 1918 cei 1 228 de delegat i la Marea Adunare Nat ionala  de la 1 
decembrie 1918 au hota ra t unirea Tranşilvaniei cu Roma nia.  

 Sa rba toarea şemicentenarului a foşt marcata  ş i prin realiza ri ştatuare, medaliştice ş i 
filatelice. Aştfel, a foşt emişa  Medalia „Semicentenarul Unirii Tranşilvaniei cu Roma nia”, 
medalie de bronz, cu diametrul de 60 mm ş i elemente grafice şumare. Pe averş cont ine un 
şcut curbat ornat, cu textul „SEMÎCENTENARUL UNÎRÎÎ TRANSÎLVANÎEÎ CU ROMA NÎA”, 
î nconjurat de o cununa  de lauri ş i o banderola  pe care şcrie „1918 1968”. Pe reverş eşte 
ştema t a rii, î nconjurata  de cununi de lauri (dextra) ş i ştejar (şeneştra), î nconjurate de textul 
„REPUBLÎCA SOCÎALÎSTA  ROMA NÎA – 1 DECEMBRÎE 1968”. Medalia a foşt acordata  tuturor 
delegat ilor la Marea Adunare Nat ionala  de la Alba Îulia care erau î n viat a  î n 1968. 

 Sa rba toarea de la Alba Îulia din 1968 a conştituit un moment important î n 
reconcilierea comuniş tilor roma ni cu iştoria t a rii pe care o conduceau de doua  decenii. 
Înternat ionalişmul proletar era abandonat î n favoarea marilor fapte din trecutul roma nilor.   
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3. Jurnal de Centenar 

3.1. Versuri cantacuzine 

V 
is îndeplinit 

 

Azi e zi de şa rba toare, 

Toata  lumea ieşe-n cale 

Sa  şe prinda -n hora mare 

S i şa  ştrige foarte tare: 

“- Azi e Centenar!” 

 

Sa  ne amintim pentru ce am luptat, 

Pentru un ştat adeva rat. 

Pentru ce şoldat i au murit, 

Pentru un viş î ndeplinit. 

 

Roma nie Mare, t ara  vişa toare! 

Vitejeş te am luptat 

Pentu onoare 

Pentru un viitor mult aş teptat. 

 

Ca nd ziua va veni,  

S i şoarele va ştra luci  

Peşte o Romanie Mare 

Cu iz de şarbatoare. 

 

Azi capul şa  ni-l pleca m, 

S i î ncet şa  ne amintim 

Fiecare e roma n, 

De ori ş i unde venim.    

              Mitric Maria, clasa a VIII-a A 

M ândri că suntem români 

 

La mult i ani, t ara  frumoaşa , 

La mult i ani, şa  fii voioaşa , 

Azi de-nta i e ziua ta, 

Roma nia, t ara mea! 

 

Eş ti frumoaşa , te iubim, 

S i azi te şa rba torim, 

Roma ni falnici noi vom fi, 

Cu tine ne vom ma ndri. 

 

Ca ci ştra moş ii au luptat 

S i dreptate-au ca utat, 

Roma nia şa  şe uneaşca , 

Unirea şa  şe-nfa ptuiaşca . 

         Cristina Guță, clasa a IX-a B  
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D 
upă o sută de ani… 

 

Dupa  o şuta  de ani  

Suntem tot popor roma n  

Fericit i şuntem acum  

C-am parcurş aşa un drum.  

Stra moş ii au tot luptat,  

Neamul l-au eliberat,  

Ne-am unit î n armonie  

Pace ş i doar bucurie.  

Ga ndindu-ne la trecut,  

Onoare luat-au î n morma nt,  

Curajul ne e î nna şcut,  

Ca ci din ei noi am creşcut.  

Dorint a de unitate i-a determinat, 

poate,  

Sa  şpere la un viitor proşper 

S i şa  moara pentru el.  

Celebra m de centenar  

Minunatul noştru dar  

Al poporului roma n  

Pa ştrat î n şuflet ş i-n ga nd.  

Ca ci unirea pe deplin  

A foşt al noştru deştin,  

Î i omagiem pe eroi  

Ca ci ş i-au dat viat a pentru noi                

        Dogaru Daria, clasa a IX-a C 

R omânia, ţara mea 

 

Roma nia-i t ara mea,  

Mi-e drag şa  tra ieşc î n ea, 

Aici şunt cei dragi ai mei,  

Cei mari ş i cei mititei. 

 

T ara mea e o comoara , 

Munt i î nalt i o î nconjoara , 

Va i ada nci ş i ape line, 

Ca mpurile de flori pline. 

 

Î n alte t a ri poate-i bine, 

Dar nu şunt cei dragi cu tine. 

Noi, aici, la noi acaşa , 

Ne ştra ngem cu tot i la maşa . 

 

Experient e-mpa rta ş im 

S i iubire da ruim 

Eu nimic nu aş  şchimba,  

Ma ndra  şunt de t ara mea! 

    Ioniță Teodora, clasa a VII-a B 

M amei noastre – România 

 

ÎERÎ cu ma ndrie veneai şa -t i chemi ala turi 

Tot i fii t a rii, din diverşe locuri, 

Cu dor î n şuflet, cu ochi î nla crimat i, 

Sa  şe adune-n hora  ş i şa  fie frat i. 

 

Aşta zi, î nşa , din pa cate, 

Deş i ai vrea şa -i vezi iar, frate la nga  frate,  

Mai ra ta ceşc copiii-t i prin ştra ini. 

Roma nie – Mama ,  

AZÎ da -ne calea cu lumini!  

       Mitroi Gabriela-Florentina, clasa a XII-a A 
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 U nirea 

Draga  t ara ,drag popor,  

Sfantul noştru tricolor,  

Eşte an de centenar  

Pe iubitul noşt' hotar.  

Draga noaştra  Roma nie,  

Tot ce-i bun î t i doreşc t ie, 

Sa na tate,bucurie,  

Mult şucceş ş i boga t ie.  

Unirea eşte floare,  

Unirea eşte dor ,  

Unirea eşte darul  

De la ai noş ti conduca tori.  

Hai, deş teapta -te, roma ne,  

Ca ci şa rba torim unirea,  

Î mbra cat i in ştra ioara ,  

În orice loc plutind iubirea.  

Draga  Roma nie,  

Î mplinire î t i doreşc,  

Î t i doreşc ş i pocaint a ,  

Fiindca  mult eu te iubeşc.  

 

Muşat Denisa, Ion Miriam Sara,  

clasa a X-a A 

C entenarul Marii Uniri 

 

La anul o mie noua  şute optşprezece 

A foşt marea şa rba toare 

Ce-au vişat-o tot i ştra bunii, 

Sa  fie Roma nia Mare! 

 

La anul doua  mii optşprezece  

Se şa rba toreş te Centenarul 

S i tot i roma nii vor 

Sa  fie  Roma nia Mare! 

                         Liță Ionela-Bianca, clasa a XII-a A 

C 
ine se ridică? 

 

 

Deştinul cel aşpru, 

Pa tat de albaştru, 

Uitat de ra zboi 

Se zbate î n noi. 

 

Î n şa nge ştra moş eşc,  

Curat ş i roma neşc,  

De eroi purtat,  

Pe pa ma nt va rşat.  

 

Pe pa ma nt ştra in, 

Ca lcat cu şuşpin. 

Pe-al noştru pa ma nt  

Mioritic ş i şfa nt.  

 

Credint a şe ştinge 

S i ura î nvinge.  

Dar la o adica ,  

Cine şe ridica ? 

 

De-o şuta  de ani 

Ne facem duş mani  

Chiar ş i t ara noaştra : 

T ara Roma neaşca ! 

 

                 Vârlan Daria, clasa a VIII-a A 
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D E ZIUA TA, DE CENTENAR 

 

 

De ziua ta, de centenar  

O floare î t i aduc î n dar  

S i-t i şpun za mbind, cu bucurie,  

,,La mult i ani!”, draga  Roma nie. 

 

Sa  ne tra ieş ti ani mult i de-acum  

Aş a de demna  cum eş ti tu,  

Sa  nu laş i pe nimeni şa  te-î njoşeaşca  

Nici pe tine, nici limba roma neaşca  

 

Noi te iubim, aş a cum eş ti  

Cu multe griji şi cu poveş ti,  

Cu oameni harnici, muncitori,  

Dar triş ti, preocupat i de traiul lor. 

 

Î t i mult umim fiindca  exiş ti,  

Ca  t i-ai duş numele î n lume,  

Îar tu puternica  reziş ti, 

Din aşta t i-ai fa cut renume.  

 

Î n zi de mare şa rba toare  

Ne bucura m cu mic cu mare  

La Alba Îulia, î n cetate  

Ne aduna m neamurile toate. 

 

Ana Maria Gherghe,  

clasa a IX-a B  

1 
00 de ani 

 

Trecut-au 100 de ani,  

Îar noi, cei contemporani, 

Putem ga ndi curat: 

T ara aceaşta ş-a şchimbat. 

 

Zilele treceau, chiar ş i anii, 

Vrut-au de la noi duş manii 

Sa  dezbine, şa  zdrobeaşca  

Ma ndra t ara  roma neaşca . 

 

Hai! Deş teapta -te, roma ne, 

Ce e azi nu e ş i ma ine 

Doar un şecol a trecut, 

Hotarele-ş de nerecunoşcut! 

 

Tenacitatea liderilor roma neş ti 

Te fac aşta zi şa  tra ieş ti, 

Datinile ştra moş eş ti 

Din şuflet şa  le primeş ti! 

 

Sla vit i Unirea Centenara  

Oriunde-n lume, nu doar î n t ara , 

Sa  şporim, şa -î mboga t im 

Cu Roma nia şa -î nflorim. 

 

Credint a roma nilor care-au fa cut 

Unirea 

S i a celor ce ş i-au dorit fericirea, 

Ca toata  şuflarea roma neaşca  

Î ntr-un şingur ştat şa  tra iaşca : 

Roma nia! 

 

Ana Maria Mihai,  

clasa a IX-a B  

U 
n secol 

 

Roma nie Mare, cu 

truda , munca  ş i credint a  

S-a î mplinit a roma nilor 

dorint a : 

Sa  fim unificat popor 

Sta nd şub acelaş i tricolor. 

 

Azi şuntem ra şfirat i prin 

lume 

Ca uta nd averi, locuri mai 

bune. 

Dar va veni ş i ziua î n care 

Tot i vom reface Roma nia 

Mare? 

   Ene Elena-Ariadna, 

clasa a XII-a A 
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C entenarul  

Purta m î n şuflet pace ş i credint a , 

Ca ci ne-am şfint it cu şa nge de eroi 

Ca zut i pe fronturi cu dorint a 

De unire pentru noi. 

 

Sa  fim aceeaş i oameni demni  de centenar, 

Sa  arda -n şuflet flaca ra credint ei, 

Aducerile-aminte ca  vişul şfa nt ş i milenar 

S-a î mplinit pe-altarul biruint ei. 

Cobianu Adriana, clasa a XII-a A 

Ţ 
ara noaştra -i Roma nia  

Te ajuta m, te celebra m 

Noi numai î n Roma nia şa  ştam  

 

Totdeauna ne vrei bine  

Numai noi plecam fa ra  tine  

Tu 100 de ani ai î mplinit  

La mult i ani!, eu t i-am roştit  

Becheanu Karina, clasa a VI-a A  

 

Rmânia 

1918, roma nii nu vor uita aceşt iştoric an,  

Stra bunii au dat ma na  cu ma na   

S i au ra maş ca î ntr-o cununa , 

Nedeşpa rt it i  cu fiecare an. 

 

Acum, la an 2018, roma ni liberi  

Î n t ara noaştra  şuntem, 

Sub centenara cununa   creş tem 

Cu ga ndul ca  vom î nflori. 

 

 Stoica Florentina-Alexandra,  

clasa a XII-a A 

R omânia, ţara mea! 

 

Sa  ai oameni puternici, 

Razboinici lupta tori. 

Sa  ai pa ma nt ş i mare,  

S i ra uri la hotare, 

Aşta e ma ndria mea! 

 

Sa  ai iştorii şcrişe, 

Uitate uneori, 

S i oameni ce şe lupta , 

Îştorici, şcriitori, 

Aşta e mandria mea! 

 

Ca nd imnul ta u ra şuna , 

Sute de oameni bravi, 

Revin atunci î n ga ndu-ti. 

Îar azi e şarba toare, 

A foşt î n lume ştea. 

Îştoria revine. 

Aşta e ma ndria mea! 

 

Radu Mara, clasa a II-a A 
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L a zi de sărbătoare 

 

Aşta zi, î n zi de şa rba toare, 

Ne-am ştra nş cu mic cu mare 

S i cu mare bucurie î n şuflet 

Celebra m Marea Unire. 

 

Flutura nd drapelul tricolor 

Le mult umim î naintaş ilor 

Ca  aşta zi noi şa rba torim 

Centenarul Marii Uniri! 

 

Dragi roma ni, şa  nu uitat i 

Doar unit i,noi vom putea 

Urmaş ii noş tri, peşte ani, 

Ma ndri şa  fie de al noştru neam. 

Căpraru Cristina,  

clasa a VI-a A 

R 
omânia 

 

Roma nia mea iubita ,  

De o şuta  de ani eşte cinştita  

Tu nu te-ai şchimbat prea mult, 

Chiar daca  noi ne-am mai pierdut 

S i drapelul nu-l mai cinştim. 

 

De l Decembrie, poate, 

La eroi şa  ne ga ndim, 

Steagul noi şa -l ridica m 

Pentru cei ce ş-au jertifit, 

Azi î n zi de şa rba toare, 

Noi, roma nii, şa  ne ma ndrim! 

Pătru Eduard, clasa a VI-a A 

C entenarul eşte şfa nt   

Eşte pace pe pa ma nt  

Noi ca frat ii ne unim 

Si acum şa rba torim. 

 

Cu drag ne bucura m  

Împreuna  noi danşa m 

Îmnu’ acum vom intona 

Ca ci de el nu vom uita! 

 

Platon Georgiana Maria, clasa a III-a D 

R omânia, ţara mea 

 

Roma nie, plai cu flori,  

Ata t ia ma ndri feciori, 

Cu brazi î nalt i ş i ape line, 

Aşta zi eşte deşpre tine ! 

 

Roma nie, t ara mea, 

Acum tu eş ti muma mea 

Deş i ai î mba tra nit, 

Tu mereu ai î nflorit. 

 

Roma nie, draga mea, 

Aşta zi eşte ziua ta! 

„La mult i ani!” eu î t i doreşc 

S i pe tine te iubeşc! 

 

Stanila Alexia Stefania, clasa a III-A D 
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România 

 

De la Iași la Timișoara, 

Mi-se-ntinde mândră țara! 

 

Țara între ale cărei hotare, 

Găsești: Dunăre, Carpați și Mare! 

 

Țara în care Eminescu a trăit cu dor, 

Iar Caragiale a gasit umor! 

 

Țara în care Vlaicu a putut să zboare 

Și care pe mine mă va face mare! 

 

Țara, aceea din daci născută, 

Chiar și de nemți recunoscută! 

 

Țara care dovedește 

Că nici după un secol nu îmbătrânește! 

 

Și astăzi în istorie noi vom scrie: 

La mulți ani, dulce-amară Românie! 

    Pantea Ioana Claudia, clasa a VIII-a A 

          

B ucuria românilor 

   

2018 e special 

Este an centenar, 

Când se împlinesc o sută de ani de la 

Marea Unire,  

Iar românii sărbătoresc cu bucurie.  

      

 

Fete și băieți se iau de mână 

Să facă hora unirii,  

Dansul fericirii,   

Și al iubirii.  

Și toți în cor grăiesc  

,România te iubesc!” 

                         

  Mănescu Violeta, clasa a VI-a A 

M area Unire 

 

De Marea Unire 

Noi simțim românește, 

Si-o dragoste intensă 

De țară ne uneste. 

 

Pornim cu drag spre Alba 

Eroii sa-i cinstim, 

In cuget si-n simțire 

Cu toti sa ne unim. 

 

Să-ncingem Hora Mare 

Pe sfânt pământ de-Ardeal 

Români ,cu mic, cu mare 

Serbam un  Centenar. 

Andrei Militaru, clasa a VI-a A 
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U n centenar... 

 

O unire... 

Ava nd t inuturi printre ştra ini 

S i pla nşete î mpietrite a nemurire 

Pe fruntea cu veş nice ştra luciri. 

 

Ma na-i î ntinşa , apa ra nd hotare, 

T inuturile aşcund î nca  dureri, 

Îar lacrimile ş i-au creat altare  

Pe trupul ca o mare de dureri. 

 

Timpul a trecut fa r’ de şocoteala  

Vine un centenar cu alte hotare 

S i-mi doreşc a mai vedea odata , 

O Roma nie libera  ş i... mare.  

 

Chirescu Mădălina,  

clasa a X-a C 

Centenarul Marii Uniri 

 

Î n an magic, de şa rba toare 

Ne ştra ngem cu mic cu mare. 

A noaştra  draga  Roma nie 

O şa rba torim cu bucurie. 

     

Î nta i Decembrie ne eşte clar 

Acum la ceaş aniverşar, 

E ziua şfa nta  a unui brav popor 

E ziua noaştra  a tuturor! 

 

Fii ma ndru,tu,ca  eş ti roma n, 

S i-n veci aici vei fi şta pa n 

Sa rba toreş te cu ma ndrie a ta unire, 

Cu-ai ta i roma ni plini de iubire. 

      

Stan Adina Sara,  clasa a VI-a A 

D espre Unire… 

 

Sa fie oare varşare de şange?  

Sau oameni doritori de a invinge  

Pe cei ce vor a ştriga:  

"Noi şuntem cei care vor caştiga!"  

Realitatea iştorica ne defineşte  

Ca fiind neşfarşit o oaşte,  

Demni de incheiere a unor lupte 

Cum altfel nu şe putea, decat prin tratate.  

Au foşt duşi in alta tara,  

Dar ş-au intoarş in primavara,  

Sa şe bucure de o imenşa bucurie Unirea 

Başarabiei cu a noaştra Romanie.  

 

                      Vălu Andreea, clasa a XI-a E  

T oţi care simt românește sărbătoresc sau 

despre  

100 ANI  ÎMPREUNĂ 

 

Credint a roma nilor care au aduş la un loc şuflarea 

roma neaşca , î ntr-un şingur ştat,  ROMA NÎA 

Efortul depuş de-a lungul timpului de a nu uita ca  şunt 

ROMA NÎ 

Na zuint a roma nilor de a î nfa ptui Marea Unire 

indiferent de obştacole. 

Tenacitatea liderilor ş i a elitelor roma neş ti care au 

î ntreprinş toate cele neceşare ca Unirea şa  devina  

realitate. 

Eroişmul ş i şacrificiul celor fa ra  de care vişul roma nilor 

nu ş-ar fi adeverit. 

Neşupunerea roma nilor ş i neacceptarea unei şort i 

potrivnice  care i-au afectat intereşele. 

Ambit ia roma nilor de a ra ma ne î mpreuna  chiar ş i dupa  

ata ta timp. 

Rat iunea roma nilor de a ca uta î n permanent a  cele mai 

bune şolut ii.                  

                        Vuță Marcela Valentina, clasa a IX-a B 
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    Pentru mândra Românie 

 

Frat i roma ni din lumea-ntreaga , 

Privit i la glia ştra moş eaşca , 

Unirea cea mare va cheama  

S i jertfa ştra buna  ra şuna . 

 

Sa  î na lt a m şteagul cu ma ndrie, 

Sa -l î na lt a m şpre cer cu dor, 

Sa ca nta m mereu Hora Unirii, 

Sa  reşpecta m pa ma ntul şfa nt! 

 

Sa  apa ra m hotarele ştra bune, 

S i pe duş mani şa -i prevenim: 

Ca  Roma nia Mare nu e de va nzare 

S i noi cu drag Unirea ş-o cinştim! 

 

Hai şa -ntindem Hora Mare, 

Sa  cinştim cum şe cuvine 

Jertfa neamului viteaz, 

Pentru ma ndra Roma nie. 

    Mihaela-Doina Postea, clasa a IX-a 

E ști român? Zâmbește! 

 

Ani ş i ani de lupta  ce pa reau fa r’ de şfa rş it 

Lacrimi de durere, ştriga te ce doar pe front ş-

au oprit  

Ca noi, dupa  un şecol, şa  le fi şa rba torit 

Prin za mbetele largi de aşta zi 

Prin paş ii pe un pa ma nt al liberta t ii 

Profunda ma ndrie de a fi roma n î ntre gratiile 

şocieta t ii. 

 

Conştra ngerii de azi, şe pare 

ca  nu i şe mai poate da crezare,  

ca ci na zuint a roma nilor de a î nfa ptui Marea 

Unire 

le-a ra maş printre – ale inimii ruine –. 

Prin eroişm ş i jertfa  ş-a î mplinit vişul 

roma nilor de veacuri 

Ce aproape ca  î ncetau şa  şpere 

Ca  viitorul nu mai aduce doar amaruri. 

 

Ambit ia unui popor de-a ra ma n î mpreuna , 

Credint a ca  toata  şuflarea roma neaşca  

trebuie şa -ş i ştea ala turi 

S i neacceptarea unei şort i potrivnice 

Au fa cut lumea mai buna . 

Aş a ca  azi za mbeş te tu, roma ne, 

Za mbeş te-le celor ce ş i-au dat viat a pentru 

tine 

Devino tu noua şperant a  a t a rii 

Spre o evolut ia glorioaşa  

S i nu-ndra zni şa  dai uita rii 

Faptul ca  ai t ara cea mai frumoaşa ! 

   

 Hârciu Alexandra,  

clasa a X-a C 

C ine-s eu? 

 

Sunt roma nca  ! 

S i-am credint a 

Ca o şta nca  

S i voint a  

O am î nca , 

Mi-ş roma nca  !  

 

Sunt roma nca  ! 

S i-am dorint a  

Ca t un munte, 

Neputint a-mi  

E gra unte, 

Ca -ş roma nca  !  

 

 

 

 

 

 

Noi, roma nce  

Suntem toate !  

S i î n foc şa  ne arunce,  

Roma naş ii tot ne-ar şcoate ! 

            

Cristina Miriță,  

clasa a IX-a B 
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C 
entenarul 

 

100 de ani de la unire, 

Mii de şuflete legate  î ntr-o  menire, 

Flori î n şuflet ş i va pa i,  

Acum e momentul marii ura ri. 

 

Luat i,  copii, şteagul î n şpate, 

La şat i , pa rint i, grija deoparte, 

Hai, şurori ş i frati aproape, 

Sa  ne-auzim de departe! 

 

Îmnul şa  ra şune liber, 

Tricolorul şa  şe aprinda , 

Din munt i, ca mpii ş i dealuri 

Sa  prinda  culoare 

Roma nia mare. 

 

Albaştrul din ma ri, 

Galbenul auriu, 

Bogat ia noaştra , 

S i roş ul pa tat de mort i 

S i şa nge pentru o t ara  frumoaşa … 

 

Din timp î n timp  

Oboşita  ş i ra nita  

Umbla nd haotic  

Cocoş ata ,umilita  

Pa ş eş te mama şingura  

Î n şa laş ul t a rii ofilite… 

 

Cheama -t i, mama ,  te implor 

Fii ra ta citori! 

Aduna -i ş i iarta -i şincer. 

La ra şcruce nu-i ta rziu, 

Dar convinge-i, fa -i şa  şimta  

Adeva rul din şicriu. 

                            Stan Teodora, clasa a IX-a E  

L a mulţi ani, române! 

 

La mult i ani, roma ne, 

Oriunde te-ai ga şi, 

S i ga ndul ta u ra ma ie 

Î ntotdeaun-aici. 

 

Sa  nu uit i niciodata  

De-al ta u pa ma nt iubit, 

De t ara minunata  

Unde-ai copila rit. 

 

Sa  nu î t i uit i ştra moş ii 

Ce şa ngele ş i-au dat, 

Lupta nd pe front cu tot ii, 

Forma nd un şingur ştat. 

 

Nu mai umbla pribeag, roma ne! 

S i fa  un paş-napoi şpre-al ta u popor 

Nu mai trudi ca rob prin t a ri ştra ine, 

Ci fi un î mpa rat pe-al ta u ogor. 

 

Dar pa na  atunci la orice paş tu şpune: 

Eu şunt roma n! 

S i nu exişta -n lume 

Ca ldura , frumuşet e, boga t ie ca-n al Roma niei 

şa n. 

 

Trecut-au iute anii, 

O şuta  î mplinim 

S i-t i şpunem azi cu tot ii: 

Roma nie, te iubim! 

              Beatrice Posedaru, clasa a IX-a B  
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C entenarul Marii Uniri 

 

În 1918 ş-au auzit 

Striga te puternice care au venit 

De la tot poporul 

Si ne-au rişipit dorul 

 

Dorint a de Roma nia Mare  

A foşt cea mai arza toare 

Dar am î mplinit-o vitejeş te  

Ca ş tiga nd  un ra zboi, fireş te 

 

Î i pla ngem pe cei care n-au reziştat 

Dar î i ma rim ca  nu ş-au predat 

Puterilor inamice 

Fiind mult mai puternice. 

Acum ra zboaiele au trecut 

Dar niciun roma n şa  nu fie mut 

T ara noaştra  ş-o iubim 

S i pe eroi şa -i cinştim 

 

Anul aşta-i an de şa rbatoare 

Si an fa ra  î ntriştare 

Putem ştriga ata t de tare: 

„TRAÎASCA ROMA NÎA MARE!”  

              Liță Andrei Vald, clasa a V-a B  

1  Decembrie  

 

Roma nia 

Frumoaşa , bogata  

Progreşa nd, iubind, vişa nd, 

Aduce î mplinire î n şuflete. 

Armonie. 

 

Unirea 

Legendara , nepret uita , 

Schimba nd, celebra nd, marca nd, 

A aduş pacea neceşara . 

Î mplinire. 

 

Sa rba toare 

Minunata , autentica , 

Celebra nd, admira nd, iubind, 

Eşte ceea ce ne uneş te. 

Fericire. 

 

Centenarul 

Împortant, nepret uit, 

Sa rba torind, iubind, şchimba nd, 

Eşte o amintire reşpectata . 

Da ruire. 

       

Îoana-Corina Mihăilă, clasa a IX-a B 

                  Centenarul României 
 

 

 

La mult i ani,t ara mea,Roma nia 
Azi î t i şerba m Centenarul 
La Alba roma nii şe-aduna  
S-aduca  cu tot ii-un omagiu 
 

 

100 de ani,Roma nia 
Mult i ani de acum şa  reziş ti 
Î ntregul popor,pe vecie 
S i graiul ş i portu-t i iubim! 
 

Dragut Maria, clasa a VI-a A 
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3.2. Idealuri cantacuzine 

D 
ragă România, 
  
 Îata  ca  am 

reuş it, şa  aflu adreşa ta ş i şa  î t i 
trimit o şcrişoare. Ah! daca  ai 
ş tii de ca nd aş teptam aceaşta  
ocazie! Sunt convinşa  ca  eş ti o 
doamna  foarte ocupata  ş i ca  ai 
multe reşponşabilita t i, motive 
pentru care nu ne-am mai 
î nta lnit de mult timp. Totuş i, 
cred ca  vei ga şi ca teva 
momente pentru a citi 
ra ndurile ce doreşc şa  t i le 
adreşez. 
 Poate te î ntrebi de ce aş  
vrea eu şa  î t i şcriu lucrurile ce 
urmeaza  dupa  ata t de mult i 
ani. Eşte foarte şimplu: doreşc 
şa  î t i şpun ce şimt ş i şa  î t i 
ra şpund la o î ntrebare puşa  cu 
ocazia primei noaştre dişcut ii. 
 Pentru î nceput, privind 
la î nfa t iş area ta am ra maş 
fermecata . Pa rul blond şe 
armonizeaza  ata t de frumoş cu 
ochii albaş tri, pa trunza tori. 
Î nca  î mi aminteşc rochia aceea 
roş ie şplendida  cu care erai 
î mbra cata  prima data  ca nd te-
am va zut. Oh! S i coronit a de 
flori pe care o purtai pe cap… 
toate conturau perfect tabloul 
delicatet ii tale. 
 Pe atunci eram prea 
şfioaşa  pentru a-t i vorbi, dar m
-ai obşervat î n mult imea de 
copii care te aşculta faşcinata  ş i 
mi-ai promiş ca  vei vorbi cu 
mine. 
 Î ntr-adeva r, te-ai t inut 
de cuva nt ş i, dupa  î ncheierea 
dişcurşului, m-ai chemat î n 
biroul ta u ş i mi-ai şpuş: „Îa loc, 
fetit a mea!”. Vorba ta era aş a 

de dulce ş i calda ! Orele 
petrecute atunci cu tine au 
pa rut minute ş i, din acel 
moment, m-am ataş at de tine 
ca de o mama . 
 T in minte ca  la final m-
ai î ntrebat ce pa rere am deşpre 
dişcurş, dar nu am putut şpune 
nimic pentru ca  eram prea 
mica  ş i nu î nt elegeam pe 
deplin important a cuvintelor 
tale.  Acum î nşa , dupa  zece 
ani, ma  şimt capabila  şa  î t i 
ra şpund: aveai dreptate 
şpuna nd ca  oamenii nu trebuie 
şa  şe concentreze cel mai mult 
pe partea materiala , ci pe cea 
morala  ş i şpirituala .  
 Un alt aşpect deoşebit 
de important, pe care cu timpul 
l-am deşluş it mai bine, eşte 
reprezentat de şentimentele 
care te î ncearca  pe tine atunci 
ca nd unul dintre orfanii de 
care te-ai î ngrijit pleaca , 
şpuna nd ca  nu le mai pot i oferi 
ce au nevoie ş i ca  viitorul lor 
nu poate fi conştruit aici.  
 Sunt convinşa  ca  
durerea ta eşte inimaginabila , 
dar vreau şa  î t i aduc un motiv 
de bucurie: datorita  influent ei 
deoşebite pe care o ai aşupra 
mea fa ra  ca ma car şa  ş tii, am 
luat decizia de a ra ma ne la nga  
tine. Voi veni î n cura nd pentru 
a ne vedea fat a  î n fat a , dar pa na  
atunci eşte important şa  nu uit i 
ca  mi-am direct ionat toate 
eforturile î n şcopul convingerii 
celorlalt i şa  vina  cu mine ş i şa  
nu te pa ra şeaşca . 
 Totuş i, din cauza 
şuferint ei, pe care o şimt i din 
ce î n ce mai frecvent, pot 

apa rea diverşe î nclinat ii şpre 
ra u. Durerea î mpinge omul şa  
nu mai ga ndeaşca  limpede, dar 
te rog foarte mult şa  nu 
î mprumut i comportamentul 
celorlalte doamne din „î nalta 
şocietate”.  Ele nu cunoşc 
şentimentul dragoştei materne, 
copiii lor nu pleaca  aşemenea 
alor ta i. De aceea, ra ma i mama 
î nt eleapta , corecta  ş i iubitoare 
pe care eu am cunoşcut-o! Fii 
integra , nu te ama gi creza nd ca  
accepta nd arogant a, dişpret ul 
ş i ignorant a vei reuş i şa  faci 
vreo şchimbare! Aceşt obiectiv 
cere ra bdare, dedicare ş i 
paşiune î n care doar o mama 
aşemenea t ie poate perşevera. 
 Ai î ncredere î n 
poşibilitatea î mplinirii celei 
mai mari dorint e pe care o 
avem ama ndoua ! Marile 
diferent e apar pornind de la 
modifica ri ma runte. Eu şunt 
primul paş şpre bine ş i, fa ra  
î ndoiala , mie mi şe vor ala tura 
mult i alt ii, dar î n timp. Aceşta 
eşte un proceş ca ruia trebuie 
şa  î i dedica m toata  viat a 
noaştra . 
 S tiu ca  e eş ti o perşoana  
paşionata  de bine – ş i pa na  voi 
ajunge şa  î t i va d iara ş i chipul 
bla nd ş i şcump – te rog şa  
ra ma i exact aş a cum eş ti şa  nu 
renunt i la lupta pentru copiii 
ta i! 
 

Cu cea mai mare admirat ie, 
„Fetit a ta”. 

 
Bărăscu Anda Cătălina,  

clasa a  XI-a C 
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R OMÂNIA — 

bucată din 

sufletul meu 

 

 

 V-at i puş vreodata  î n 

locul mamelor care realizeaza  

ca  puiul lor devine 

independent? V-at i ga ndit ce 

şentimentele le î ncearca  î n 

aceşte momente, î nca  din ziua 

î n care copilul  î nvat a  şa  

mearga , pa na  ca nd aceşta 

ajunge şa  şpuna  ca  şe şimte 

prega tit ca la optşprezece ani 

şa  î ş i ia viat a in ma ini ş i şa  şe 

mute şingur. 

 Roma nia, „Patria 

mama ”, cum a foşt numita  

ata t ia ani de zile, trece prin 

aceleaş i şentimente de fiecare 

data  ca nd î nva t a ceii ei, copiii 

de care ş-a î ngrijit ani de-a 

ra ndul, hota ra şc şa  ia calea 

ştra ina ta t ii ş i şa  î ş i faca  un 

viitor departe de plaiurile 

natale. 

 V-aţi gândit cât o 

doare?  V-aţi imaginat câte 

gânduri o năpădesc? „Oare nu 

ofer îndeajuns?”, „Oare nu sunt 

destul de bună pentru nevoile 

lor?”, „Oare sunt o mamă rea?”.  

  Cu fiecare ta na r care 

pa ra şeş te aceşte teritorii, cu 

fiecare contract şemnat de 

aceşta î n ştra ina tate, cu fiecare 

invent ie realizata  de roma nii 

noş tri n alte t a ri ş i cu fiecare 

oportunitate de univerşitate 

departe de aici, Roma nia 

pla nge… ş i pla nge tare… De ce 

şa  la şa m minuna t iile ei î n 

urma ? De ce şa  o pa ra şim ş i şa  

o trata m ca pe un obiect care 

ne-a foşt de foloş ca ndva, iar 

acum pe care î l î nlocuim cu 

altul nou!? Nu merita  ata ta 

şuferint a … 

 Î nşa , ceea ce ofera 

Roma nia şpre deoşebire de 

toate celelalte t a ri eşte 

ÎUBÎRE… ÎUBÎRE 

NECONDÎT ÎONATA , iubirea 

unei mame care vrea doar şa  î ş i 

vada  copiii fericit i ş i î mplinit i, 

aici, ala turi de ea. Haidet i şa  nu 

o la şa m de izbeliş te! Haidet i şa  

nu o pa ra şim aş a! Haidet i şa  

ra ma nem aici ş i şa  apa ra m 

teritoriile care ca ndva au foşt 

cucerite prin grele eforturi de 

ca tre ştra moş ii noş trii! Haidet i 

şa -i valorifica m cumva 

plaiurile! 

 Daca  fiecare dintre noi 

ar contribui la aceşt proceş de 

renaş tere al Roma niei, floarea 

aceştei t a ri va î nflorii din ce in 

ce mai mult ş i va deveni mai 

parfumata  ca niciodata . Haidet i 

ca de acum î nainte, şa  î ncerca m 

şa  nu î i mai rupem din petale, 

ci şa  ada uga m ca te un ştrop de 

apa  la ra da cina ei î n fiecare zi. 

 Dragii mei, ga ndit i-va  ca  

de acum î nainte, de fiecare 

data ca nd unul dintre noi va 

pa ra şi aceşte teritorii, ca te o 

petala a Roma niei va ca dea, iar 

ochiii mamei vor pla nge 

neî ncetat î n pragul uş ii. Nu o 

la şat i şa  şe ofileaşca ! Nu o 

la şat i şa  pla nga ! Fit i roma ni! 

Fit i roma ni î n Roma nia! 

  

      

  Bulai Teodora,    

  clasa a XI-a C  
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Marea Unire 

  Marea Unire de la 1918 va ra ma ne cea mai 
importanta  pagina  din cartea iştoriei noaştre, 
prezenta nd un moment ce a avut un impact 
coloşal aşupra poporului roma n. Odata  cu 
î nfa ptuirea Unirii, pe cerul mohora t de deaşupra 
t a rii, umbrit de pierderile şuferite ş i de luptele 
epuizante de apa rare, a apa rut prima raza  de 
şoare, ca o promişiune a şchimba rii.  

 Va za ndu-ş i t ara î ntregita  ş i neşeparata  de 
granit ele care î ngra deau libertatea dintre frat i, 
roma nii au putut şa  şpere ca  independent a le va 
aduce î mpliniri. Aceşte şperant e nu au foşt 
deş arte, Roma nia a devenit o t ara  reformata , cu o 
cultura  î nfloritoare ş i o dezvoltare neaş teptata . 

    Voda Teodora, clasa 
a IX-a C 

Gânduri la Centenarul Marii Uniri a Românilor 

 

 Marea Unire de la 1918 eşte meritul de neconteştat al 

poporului roma n. Pentru a atinge aceşt obiectiv au foşt veacuri 

de munca  ş i lupta , de eroişm ş i de da rzenie. La aceşt moment 

feştiv , la 100 de ani de la Marea Unire, ma  şimt ma ndra  ca  şunt 

roma nca . Îubeşc Roma nia, indiferent de orice, î mi iubeşc t ara. 

Îubeşc creştele munt ilor pierdute î n nori, Carpat ii noş tri, marea 

agitata  care şe şparge î n şta ncile aşpre, ştra dut ele î nguşte ale 

oraş elor de munte, poveş tile din şpatele caştelelor ş i ceta t ilor. 

Îubeşc oamenii Roma niei care, deş i şunt ga la gioş i ş i şe pla ng de 

ata tea lucruri, ş tiu şa  tra iaşca  clipa, tradit iile deşpre care am 

auzit, precum ş i cele neş tiute.  O iubeşc ca pe o poveşte pe 

care am auzit-o demult, care mi-a î nca ntat copila ria ş i pe care 

vreau şa  o reşcriu, pentru a-mi î nca nta prezentul. 

 Î i doreşc Roma niei proşperitate, putere pentru a conduce 

generat iile viitoare, corectitudine, iubirea poporului ş i mai aleş 

un popor unit. 

 Centenarul reprezinta  pentru noi tot i un moment de 

bucurie, moment î n care şa rba torim locul pe care î l numim acaşa  

ş i ne ara ta m iubirea, pentru ca  doar prin iubire putem reşcrie 

poveştea pentru generat iile viitoare. 

 

                                                              Petre Teodora, clasa a IX-a B   
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C ENTENARUL   MARII    UNIRI 

 

 Marea Unire de la 1918 are o şemnificat ie cu totul ş i cu totul aparte î n şufletul 

roma nului, aceaşta fiind un eveniment care va ra ma ne una dintre cele mai valoroaşe pagini 

din iştoria roma na . Aceaşta  zi, pe la nga  faptul ca  eşte un motiv de şa rba toare, eşte ş i un bun 

moment de ga ndire aşupra nemult umirilor ş i dezbina rii noaştre din prezent care şunt 

neî nşemnate fat a  de ceea ce au avut de î ndurat î naintaş ii noş tri, ş i care totuş i au reuş it şa  

faca  fat a  ş i şa  realizeze ceea ce unii nici ma car nu au vişat la vremea aceea. Depa ş ind aceşte 

obştacole, aceş tia ne arata  ca , daca  ra ma nem unit i ş i act iona m î mpreuna , putem reuş i orice 

ne propunem. Î naintaş ii noş tri ar trebui şa  ne fie modele de-a lungul viet ii, fiindca  ei ne arata  

ca  a fi unit i nu î nşeamna  a şema na cu cel de la nga  tine, ci a forma un şingur şuflet dintre 

ata tea şuflete diferite. Ne arata  ca  indiferent de ceea ce ne deşparte ş i ne diferent iaza , cu tot ii 

avem ceva î n comun ce zace î n şufletele noaştre, iar acel lucru eşte ROMA NÎA. 

 SUNTEM ROMA NÎ ş i trebuie şa  î nva t a m din exemplul aceştora, şa  nu la şa m 

diferent ele şa  ne deşparta  ş i şa  ne dezbine, deoarece daca  reuş im şa  privim dincolo de un 

chip, şa  privim şufletul, atunci vom reuş i şa  ne venera m ş i eroii, dar ş i şa  forma m o Roma nie 

demna  pentru cel put in î nca  100 de ani, î ncerca nd şa  facem î n fiecare zi un lucru modeşt ş i 

bun care şa  le şa deaşca  î n şuflet ş i celorlalt i şperant a, pentru ca ROMA NÎA mea şa  devina   

ROMA NÎA  NOASTRA . 

                             Vuță Marcela Valentina, clasa a IX-a B   
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            România suntem noi! 

 

Sunt ma ndru ca  şunt roma n. M-am na şcut ş i tra ieşc aici, î n aneaşta  t ara  frumoaşa , 
ma ndra  ş i bogata . Chiar daca  viat a î mi va purta paş ii şpre alte meleaguri, Roma nia eşte ş i 
va fi pentru mine cea mai frumoaşa  t ara  din lume, o t ara  de poveşte. Cu munt ii şa i î nalt i, cu 
pa duri ca şmaraldul, cu dealuriunde mireaşma ştrugurilor o şimt i de departe, cu î ntinşe 
ca mpii picurate de aurul holdelor de gra u, cu ciobani, î mpa rati ai munt ilor, ce doineşc din 
fluiere ş i din caval î n mijlocul turmelor de oi, aceaşta eşte t ara mea. Aici, iarba verde 
culcata  de adierea va ntului şe aş terne ca un covor peşte î ntinşele ca mpii. Aici, codrii de 
brazi şe agat a  de şta ncile “foioaşe”. Aici, bogate plaiuri iau î n ştapa nire cuprinşul 
Carpat ilor, cei plini de comori neba nuite, ce aşcund legendele neamului noştru. Nu exişta  
pe lume popor mai generoş ş i mai oşpitalier ca poporul noştru roma neşc. Toate 
frumuşet ile ş i minuna t iile din t ara noaştra  au parca  ceva din ma ret ia î mpa ra tiilor din 
başme. 

Îştoria neamului noştru eşte plina  de eroişm ş i fapte de vitejie. De aceea, trebuie şa  
aducem recunoş tint a  ştra moş ilor ce au luptat pe aceşte pa ma nturi, apa ra ndu-le cu pret ul 
viet ii lor ş i au duş mai departe ştndardul şfa nt al neamului roma neşc, purtat cu ma ndrie 
din generatie î n generat ie. Admir toate şteagurile celorlalte popoare, dar „pe-al nostru de-l 
privesc/ Tot mai mândru este-al nostr/ Și mai sfânt, că-i românesc.” (G. Coş buc) Ca nd 
şteagul roma neşc flutura  triumfa tor, inima î mi treşalta  de bucurie.  

Înima-mi vibreaza  de un ada nc reşpect fat a  de Mihai Viteazul, 
fat a  de S tefan cel Mare, fat a  de Mircea cel Ba tra n, fat a  de Vlad T epeş , 

care au ş tiut şa  î ş i apere glia ştra moş eaşca , 
purta nd cu şfint enie credint a neamului noştru. 

Suntem datori şa  reşpecta m trecutul pe care ni l-au la şat 

moş ii ş i ştra moş ii noş tri.  

 

Suntem datori şa  cunoaş tem cultura ş i 

civilizat ia roma neaşca  na şcuta  din truda a 
numeroaşe perşonalita t i: Dimitrie Cantemir, Îon Creanga , Mihai 
Emineşcu, Nicolae Grigoreşcu, Aurel Vlaicu, Henri 

Coanda , Conştantin Bra ncuş i, care au aş ezat cu 
ma ndrie Roma nia î n ra ndul celorlalte nat iuni. 

Suntem datori şa  tranşmitem mai departe şpiritul 

roma neşc, şa  tra im î n glorie ş i şa  cinştim aceşt 
pa ma nt, precum şpune Emineşcu :“La trecutu-i 

mare, mare viitor”. Sa  nu uita m niciodata  vorbe 
şffnte de „neam” ş i „t ara ”, pe care şa  le la şa m 

moş tenire copiilor copiilor noş tri. Dar nici graiul roma neşc şa  nu 
fie uitat de vreunul dintre noi, ca ci ce poate fi mai dulce ş i mai 

armonioş deca t limba pe care o vorbim, cu care ne-am na şcut ş i cu care tra im.  

Ce î nşeamna  patria? Alecu Ruşşo ne ra şpunde î n cuvinte miş ca toare: “Patria e 
aducerea-aminte de zilele copila rie… coliba pa rinteaşca  cu copaciul cel mare din pragul 

uş ii, dragoştea mamei...  
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pla şmuirile nevinovate ale inimei noaştre... locul unde am iubit ş i am foşt iubit i... ca inele care 

şe giuca cu noi, şunetul clopotului bişericii şatului care ne 

veşteş te zilele frumoaşe de şa rba toare... zbieratul turmelor ca nd 
şe î ntorceau î n amurgul şerii de la pa ş une... fumul vetrii care ne-a 

î nca lzit î n leaga n, î nalt a ndu-şe î n aer... barza de pe ştreaş ina  ce 
ca nta  duioş pe ca mpie... ş i aerul, care nica ierea nu eşte mai 

dulce!...” 

Aceaşta-i Roma nia ş i noi şuntem Roma nia! 

Iordache Radu, clasa a VII-a B 

                                     Libertatea ca o luptă 

 

    Pentru a şe afirma, pentru a avea şentimentul de control, pentru a obt ine ceva î n mod 

cinştit, fiint ele vii şe î nfrunta  unele pe celelalte. 

    De la î nceputurile timpurilor confrunta rile au fa cut parte din viat a . Îndiferent daca  ne 

uita m la cele dintre plante, la cele dintre animale şau la cele dintre oameni, toate au ca şcop 

demonştrarea puterii. Florile le t in piept buruienilor, leii lupta  pentru a domina, iar oamenii 

poarta  ra zboaie (fizice şau pşihice) din mai multe motive, aproape de fiecare data  altele. 

    Lupta a foşt practicata  pe tot parcurşul iştoriei, î n diferite forme. Modul de act ionare ş i 

circumştant ele şe şchimba , î nşa  eşent a eşte aceeaş i. Nu î ntotdeauna şe foloşeşc arme, nu 

î ntotdeauna are loc pe front ş i nu î ntotdeauna ca ş tiga  cei buni. Lupta porneş te de la idei, de la 

dorint e.  

    Acum mult timp, dorint a de î ntregire a poporului roma n a foşt î mplinita . A foşt lupta 

unor ba rbat i de ştat pentru a uni Başarabia, Bucovina ş i Tranşilvania cu T ara Roma neaşca . A 

î nşemnat lupta pentru un crez de conş tiint a , na zuint a celor care vorbeşc aceeaş i limba  de a 

avea nu doar aceeaş i nat ionalitate, ci ş i aceeaş i nat iune, un ştat unit. O şuta  de ani mai ta rziu ne 

da m şeama ca munca lor nu a foşt î n zadar. Au avut curajul şa  î nfa ptuiaşca  ceea ce poate ca  î n 

ziua de aşta zi nu ş-ar fi reuş it.  

    Î n şocietatea contemporana  exişta  î nfrunta ri diferite de cele din şecolele anterioare. Ex-

işta  ca teva conflicte care degenereaza  î n ra zboaie, dar adeva ra-

ta ba ta lie eşte aceea î ntre ideologii ş i cea pe care omul o poarta  

î n interiorul şa u. Aceşte lupte de idei nu şunt da una toare daca  

şunt purtate cu tolerant a , cu acceptare ş i cu î nt elegere. Ele nu 

vor avea î nvinga tori ş i î nvinş i, ci doar victoria liberta t ii 

fieca ruia de a tra i cum doreş te. Î ntotdeauna şa  ajungem la un 

conşenş ş i şa  î nva t a m de la cei din urma noaştra , ca ci  “Cine nu 

are memoria istoriei riscă să o repete".  

Iordache Lorena, clasa  a VIII-a A 
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G loria naţiunii şi a credinţei  

 

        Î ntr-un timp de mult apuş, undeva î ntr-
o mica  pa rticica  a lumii tra ia un rege, care 
şe numea Regatul Roma niei, cu cele trei 
fiice ale şale: Bucovina, Başarabia şi 
Tranşilvania. Odata  cu trecerea anilor, 
doua  clanuri de vra jitori, Împeriul 
Habşburgic şi Împeriul Ruş au fa cut ca mica 
familie şa  fie deşpa rţita , ra pindu-i regelui 
copiii. Fiicele aveau oameni de na dejde î n 
ştat, care au militat pentru a şe reî ntoarce 
la Regat. Regele a luptat ani şi ani 
î ncerca nd şa  î şi recupereze copiii, î nşa  abia 
prin 1916, a î nceput şa  vada  rezultatele 
luptei. Î n toţi aceşti ani, credinţa l-a fa cut şa  
na da jduiaşca  î n Dumnezeu, ca  fiicele şale 
şe vor î ntoarce acaşa , familia find reunita . 
Numeroaşele ba ta lii, comploturile, 
tra da rile au fa cut ca î ncerca rile de reunire 
cu fiicele lui şa  eşueze. 

       Î n anul 1916, Roma nia a declarat 
„Ra zboiul de Î ntregire şi Eliberare 
Naţionala ”. Puterea vra jitorilor şcade, ceea 
ce a favorizat î nfa ptuirea unirii Regatului 
cu Başarabia, Bucovina şi Tranşilvania.  

      Fiica cea mare, a şca pat prima de şub 
ghearele 
vra jitorilor, 
aceaşta fiind 
Başarabia. Î n 
februarie 1917, 
şe declanşeaza  
revoluţia din 
Ruşia, ca nd 
vra jitorul cel 
mai puternic a 
foşt detronat. 
Başarabia a 
î nceput şa  lupte 
mai aprig pentru 
a şe î ntoarce la 

tata . Oamenii şa i de na dejde au format 
Partidul Naţional Moldoveneşc. Partidul 
Naţional Moldoveneşc a ma rturişt la 2 
aprilie 1917, ca  vor şa  ra ma na  fii ai lui 
Traian şi urmaşi ai lui Ştefan Voda  cel 
Mare. Pe 3 aprilie şe accepta  formarea 
Partidului Naţional Moldovenşc şi eşte 
publicat programul aceştuia care fa cea 
referire la doba ndirea drepturilor 
ceta ţeneşti şi naţionale pentru moldovenii 
din Başarabia şi de dincolo de Niştru şi 
independent a  adminiştrativa , 
judeca toreaşca , bişericeaşca  şi economica . 
Î n cadrul primului Congreş al Oştaşilor 
Moldoveni, ş-a hota ra t autonomia 
Başarabiei şi a foşt ştabilita  convocarea şi 
ştructura Sfatului Ţa rii. 

       La 21 noiembrie 1917 au foşt deşchişe 
lucra rile Sfatului Ţa rii. Ziua a î nceput cu o 
şlujba  la Catedrala , ţinuta  î n limba roma na  
de epişcopul Gavril al ceta ţii Albei, 
î nconjurat de preoţi şi diaconi. La şfa rşitul 
şlujbei a luat cuva ntul pa rintele proteiereu 
Andronic, care a ara tat, ca  prin convocarea 
Sfatului T a rii “norodul moldoveneşc” nu ş-a 
şalvat din durerea şi şuferinţele poporului, 
ci a deşchiş calea şpre izba nda . 
Arhimandritul Gurie a vorbit dupa  şlujba  
celor prezenţi deşpre î nvierea din 
amorţeala politica  şi naţionala  a Başarabiei. 

        Î n data de 24 ianuarie/6 februarie 

Carte postala 

1 918-1918 
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       Fiica a doua, care a fost 
reunită cu familia sa, a fost 
Bucovina. Aici credinţa a avut 
un rol la fel de important ca şi în 
Basarabia. Destinul Bucovinei a 
fost influenţat de decăderea 
clanului de vrăjitori, Imperiul 
Austro-Ungar, înfrânt în unul 
dintre cele mai mari războaie 
duse între clanurile de vrăjitori. 

        Cei doi oameni de nădejde, 
Sextil Puşcariu şi Iancu Flondor, 
ai Bucovinei, au făcut ca în 
octombrie 1918 să se 
întrunească o mare adunare a 
sfătuitorilor români, care la 
14/27 octombrie, a decis unirea 
regelui cu fiica sa. 

        S-a format şi un Consiliu 
Naţional, alcătuit din 50 de 
intelectuali politici şi un guvern 
provizoriu alcătuit din 14 
sfătuitori, numit Consiliul 
Secretarilor de Stat, al cărui 
reprezentant era Iancu Flondor. 
Ei au convocat mai întâi 
Congresul General al Bucovinei, 
o adunare alcătuită din oameni 
capabili să realizeze unirea 
regelui cu fiicele sale. 

          Pe 28 noiembrie, în Sala 
Sinodală a Palatului 
Metropolitan, o grandioasă 
clădire, lucrările marilor 
puternici în stat au fost deschise 
şi s-a stabilit în unanimitate, 
unirea fiicelor cu Regatul 
României: „unirea 
necondiţionată şi pentru vecie a 
Bucovinei în vechile ei hotare cu 
regatul României”.  

           Ultima fiică întoarsă la 
tatăl său a fost Transilvania. În 
Transilvania, la Alba-Iulia, în 
data de 1 decembrie 1918, s-au 
adunat mii de români ce-L 
purtau în suflet pe Dumnezeu. 

            Într-o scrisoare a dr. 
Teodor Mihail, către episcopul 
de Caransebeş, Miron Cristea, 
viitorul Patriarh al României, era 
precizată o invitaţie la un “sfat 
intim”. Încă din ziua de 19 

octombrie/1 noiembrie 1918, 
episcopul, Miron Cristea, într-o 
adresă către Consiliul Naţional 
Român Central, a spus că 
biserica este alături de popor, 
dorindu-şi cu ardoare 
reîntregirea neamului românesc. 
Când vremea a venit, episcopul 
Iuliu Hossu a plecat în frunte cu 
enoriaşii din Valea Someșului 
către Alba-Iulia. Acelaşi lucru l-
a făcut şi episcopul Lugojului, 
Valeriu Traian Frentiu, care a 
dezlegat preoţii de la îndatorirea 
ce o aveau de a sluji în 
Duminica aceea de 1 Decembrie 
1918. 

       La Adunarea Naţională din 
1 decembrie 1918, Biserica a 
sunat clopotele din Alba-Iulia 
pentru a chema la slujba Sfintei 
Liturghii şi de Te Deum. După 
slujbă s-a întrunit Adunarea 
Naţională Constituantă, la care s
-a votat unirea fiicelor cu 
Regatul României. 

       Pe deplin împlinit, tatăl, îşi 
lăsa cuvântul fiicelor sale 
Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania să rămână unite, să 
apere şi să cultive unitatea de 
credinţă şi de neam. 

 Zamfir Rebeca,  

clasa a XI-a C 

Episcopul Iuliu Hossu, 

citind Declaratia de la 

Alba-Iulia 
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C entenarul întregirii neamului, 

timpul preţuirii românismului 

 

„Cu săbii făcurăm Unirea cea mare                                                                                            

Spre Alba cu toţii porneam  

Toţi oamenii ţării semnau întregirea,  

Voinţa întregului neam.”  

(Treceţi Batalioane române Carpaţii) 

 

100 de ani de la Marea Unire, 100 de 

ani î n care şocietatea roma neaşca  a cunoşcut  

toate fet ele modernita t ii, dar cei 100 de ani ar 

trebui şa  fie î n prim-plan un moment de 

meditat ie aşupra ma ndriei şau ruş inii noaştre 

de a şpune ca  tot  roma nul, î n orice parte a 

lumii  ş-ar afla, are  acelaş i neam, aceeaş i 

limba  ş i aceleaş i origini, la fel ca î n ziua  de 1 

decembrie a anului 1918, ca nd ş-a pledat 

pentru libertatea ş i î ntregirea nat ionala . 
Acum, parcă ne dezbinăm ne îndepărtăm 

de limbă și de originea 

noastră, care mult a stat 

și va mai sta sub semnul 

disputei, căci medievalul 

cronicar scria cu mândrie 

despre români  că „de la 

Rîm se trag” și că sunt 

„urmașii Romei”, iar alții 

pe Decebal și pe 

Burebista îi recunosc 

drept vitejii și statornicii  

străbuni. 

Oricum ar fi, nu tratăm aici problema 

originilor noastre ca națiune, pentru care s-au 

scris vrafuri de cărți, fiindcă vorbim tot despre 

limba noastră comună, limba română. 

Vai, săraca limba română și vai, sărmanii 

de străbunii noștri ce ne-au lăsat-o așa frumoasă 

și dulce și curată! 

„Limba este întâiul mare poem al unui 

popor ”, așa cum afirmă Lucian Blaga. Limba 

este expresia vie a sentimentului național, este 

capodoperă comună a locuitorilor unei țări. 

Unde a dispărut graiul dulce românesc, 

recunoscut până peste hotarele străine? De ce l-

am ponegrit așa de tare cu barbarismele altora și 

nu ne dăm seama că săraca asta de limbă 

românească se va pierde și îi vom duce dorul? 

Dorul? Da, dorul. Pentru că în nicio altă limbă 

cuvântul „dor” nu există, doar în lexicul limbii 

noastre strămoșești. Pentru că doar românul a 

suferit prin temnițe și prin războaie de dor de 

mamă, de tată, de părinți și acasă, de pământ și 

de copii, de religie ortodoxă și din demnitate.. 

Unde este dorința noastră de a ne păstra 

așa cum Bunul Dumnezeu ne-a lăsat: ROMÂNI? 

A dispărut odată cu primii emigranți. A dispărut 

cu primul OK sau cu primul MERCI. Și asta 

pentru că, ne place sau nu, actualitatea 

contemporană ne domină mentalitățile și 

obiceiurile. Ne place să fim la modă, să nu fim 

văzuți mai prejos decât alte popoare. Procedăm 

după principiul mimesisului: ne imităm unii pe 

alții și îi copiem pe cei pe care îi vedem  

populari,  uitând că nici Brâncoveanu și nici 

Ștefan cel Mare nu au lăsat nimic din tot ce 

înseamnă 

românesc, 

nici măcar 

capetele 

plecate, ci au 

murit cu 

demnitatea 

Ciobanului 

Moldovean.. 

Ne numim cu 

toții 

colportori la 

marea transformare ce se dorește a fi a pierderii 

identității naționale. Căci ce este omul dacă nu 

își cunoaște originile și nu se mândrește cu ele?! 

Vom ajunge î n ştadiul î n care şa  ne 
crampona m de  niş te cuvinte care nici ma car 
nu au puterea de a rezona cu şentimentele 
noaştre, dar pe care şa  le foloşim pentru a le 
face pe plac altora, pentru a fi acceptat i î n 
diferite contexte şociale. Mentalitatea 
roma nului nu mai are deloc şpirit conşervator 
ş i egocentric. 
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Renunt area la graiul roma neşc ş i 
î nlocuirea aceştuia cu barbarişme, din proprie 
voint a , nu face altceva deca t şa  apeleze la 
pierderea demnita t ii noaştre perşonale, umane 
ş i morale. 

Nichita Sta neşcu şpune: „Limba 

română este patria mea”. Aş adar, acolo unde 

eşte limba mea roma neaşca , acolo şunt ş i eu. 

Acolo unde ea şufera , voi şuferi ş i eu. Eşte o 

datorie morala ! 

Schimbarea î ncepe î n primul ra nd de la 

noi, de la nivel individual ş i apoi colectiv. Daca  

fiecare ar î ncerca şa  pa ştreze aceaşta  limba  

roma neaşca , la şata  moş tenire şub şemnul 

crucii, atunci şentimentul nat ional ş i demnitatea 

poporului roma n ar fi şalvate. Dar... cum ne 

place prea mult şa  fim „la moda ”, ma  tem ca  

realitatea ş i perşpectiva aşupra viitorului şunt 

î n pericolul pra buş irii î n ceea ce priveş te 

şpiritul conşervator al roma nului.... 

Vai, şa raca limba roma na …! 

S i poate ca  î ndepa rtarea de limba 

roma neaşca , pentru unii nu reprezinta  un 

aşpect ata t de grav, î nşa  odata  cu aceaşta, ne-am 

î ndepa rtat de noi, de cultura noaştra , de 

perimetrul patriei noaştre, de ceea ce numim, 

uneori, cu prea put ine tra iri T ARA MEA… 

T ARA MEA ar trebui şpuş cu lacrimi î n 

ochi ş i cu vorba  tremura nda , pentru ca  eu, ca 

individualitate umana , devin un exponent 

autohton. Devin martorul tuturor şchimba rilor 

bune ş i rele, devin pa rtaş ul aceştora, prin 

şimplul fapt ca  accept ceea ce alt ii decid şau ş i 

mai ra u, şunt neinformat ş i, deci neintereşat. 

Vai de şa raca t ara aceaşta care î ş i va da 

duhul „gra dinii cu crini”, iar noi nu vom mai 

putea a o şalva…. 

E timpul şa  ne trezim din „somnul cel de 

moarte”, şa  î nva t a m şa  pret uim roma nişmul, 

care î nşemna  un topoş de cultura , limba  şcrişa  

ş i vorbita , civilizat ie ş i religie. E timpul î n care 

dupa  100 de ani de Unire trebuie şa  î nva t a m şa  

fim cu adeva rat unit i ca NAT ÎO, unit i şufleteş te, 

ava nd de aceaşta  data  un şingur ideal comun: 

Î NFLORÎREA T A RÎÎ !  

Unirea e mai mult deca t un fenomen 

politico-adminiştrativ! Dupa  100 de ani, ar 

trebui şa  percepem Unirea ca fenomen pur 

nat ional, ca moment eliberator de şub 

dominanta  modernişta , ş i aici nu cuprind 

eliminarea totala  a ritmului european, ci 

recuperarea unei pecete roma neş tii pierdute, 

identificatoare. 

Noi, roma nii, din lipşa roma nişmului 

pierdut, uita m şa  ne promova m valorile ş i 

emblemele nat ionale, privind mereu cu jind ş i 

inferioritate la alt ii. Uita m ca  am avut eroi de 

şeama , adeva rate doşare de exiştent a  deşpre 

curaj ş i vitejie. Uita m prea adeşea de 

capodoperele artiştice, de poeziile de şuflet, de 

ca ntecele de dor, de jale ş i dragoşte, de picturile 

ce tranşced inegalabil şpat iul carpato-

danubiano-pontic. 

Centenarul î ntregirii neamului, cred ca  

are menirea de a aduce odata  cu şine şolut ii de 

şalvare a roma nişmului, a limbii de şub 

şuzeranitatea barbarişmelor ş i erorilor de 

nuant a , a mentalita t ii ş i atitudinii noaştre, î n 

calitate de roma ni, î n ceea ce priveş te apa rarea 

elementelor definitorii ale nat ionalişmului 

roma neşc.  

Solut iile şunt la noi, şunt î n generat ii 

î ntregi! Ra ma ne  doar şa  le ca uta m, forma nd 

adeva rate ştrategii de act iune ş i şa  le aplica m 

uniform, conform unor principii de exiştent a , 

progreş ş i aşcenşiune şociala ! 

E timpul noştru, dragi roma ni, de a ne 

şalva onoarea, de a ne recupera roma nişmul 

pierdut! E cea mai frumoaşa  lupta ! Sa  î nvingi, 

celebra nd Centenarul de la 1918 ş i, totodata , 

recuperarea unita t ii şpirituale roma neş ti! 

  

                                 Stan Raluca,  clasa a XII-a A 
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4. Schimb de experiențǎ 
 

LA LICEUL PEDAGOGIC SCHIMBUL  
DE EXPERIENȚĂ CONTINUĂ 

 

prof. Catrina Gabriela Florica 
 prof. Stancu Aurelia 

 

Urmând două dintre direcţiile prioritare ale Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, creativi-

tate în activitatea didactică  și proiectarea şi derularea activităţilor extracurriculare şi ex-

traşcolare,  profesorii metodişti de la Catedra de limba și literatura română a Colegiul 

Naţional ,,Constantin Cantacuzino” din Târgovişte au propus, ca modalitate de formare continuă, 

un nou schimb de experienţă interjudeţean, aflat la ediția a IV-a, noiembrie 2018- mai 2019,  cu 

titlul Interdependența fomal-nonformal-informal în activitatea de receptare a mesajului artistic 

de către elevi și preșcolari.  

Scopul activităţii metodico-științifice este reprezentat de crearea contextului de învățare 

reciprocă pentru eficientizarea activității la clasă, promovând metode de educație nonformală 

aplicabile în cadru formal. Proiectarea şi realizarea  atelierelor de lectură performativă, valorifi-

carea metodelor şi tehnicilor de educație nonformală aplicabile în context formal sunt obiective 

specifice vizate de instituţiile şcolare implicate. Premisa o constituie experienţă diferită în imple-

mentarea metodelor alternative de dezvoltare a competenței de receptare a mesajului, punctul 

comun fiind stimularea lecturii şi dezvoltarea competenţelor de lectură, componente ale fi-

nalităţilor educației. Accentul este pus pe pe implicarea activă a participanţilor,  într-un ansam-

blu coerent de activităţi centrate pe lectura performativă. Toate activităţile propuse în structura 

acestui program ţin cont de necesitatea dezvoltării aptitudinilor şi atitudinilor educabililor de re-

ceptare și interpretare a mesajului prin activităţi de educaţie nonformală, aspect de multe ori 

neglijat în educația formală.. 

Ca urmare, o primă acțiune s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu 

Drăgășani, instituție coordonată de prof. Maria Drăguț. Șase eleve de la clasa a XI-a B, profilul 

pedagogic, Adam Ruxandra Luana, Anca Delia Gabriela, Barbu Maria Martina, Datu Ana Ma-

ria, Dabija Cristina și Nițu Anca Bianca, au susținut în școala respectivă activități cu școlarii 

claselor a III-a și a IV-a. Coordonate de prof. Catrina Gabriela şi prof. Stancu Aurelia, elevele au 

proiectat și au realizat activități de lectură performativă,  pe baza  unui fragment din cartea 

Micuțul Nicolas, de Goscinny Sempe.   
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Ca urmare, o primă acțiune s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu 

Drăgășani, instituție coordonată de prof. Maria Drăguț. Șase eleve de la clasa a XI-a B, profilul 

pedagogic, Adam Ruxandra Luana, Anca Delia Gabriela, Barbu Maria Martina, Datu Ana Maria, 

Dabija Cristina și Nițu Anca Bianca, au susținut în școala respectivă activități cu școlarii claselor a 

III-a și a IV-a. Coordonate de prof. Catrina Gabriela şi prof. Stancu Aurelia, elevele au proiectat și 

au realizat activități de lectură performativă,  pe baza  unui fragment din cartea Micuțul Nicolas, 

de Goscinny Sempe. Au  urmat jocurile de educație nonformală, Evantaiul emoțiilor și Statuile 

vii, corelate cu mesajul textului citit. Elevii din ciclul primar au avut ocazia să își exprime 

emoțiile, să propună soluții creative pentru rezolvarea problemelor raportate la o tema propusă, iar 

celor șase propunătoare li s-a oferit ocazia să probeze, în context inedit, capacitatea de a susține 

activități educative de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Următoare acțiune va avea loc la Gădinița cu Program Prelungit Țara Copilăriei, 

Călărași. Elevii clasei a XI-a B se vor întâlni ce educatoarele și prelcolarii pentru o altă lectură 

performativă din volumele pentru copii Charlie și fabrica de ciocolată, de Roald Dahl; Aproape 

sigur, de Lisa Graff; Miriapodul hoinar și alte povești, de Adina Popescu. 

Sperǎm ca această activitate de formare să devină o tradiție a școlii noastre, iar elevii de la 

profilul pedagogic să își elaboreze trasee și strategii adecvate în formarea inițială și prin acest 

schimb de experiență.. 
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Adresa: Str. George Cair,   

Nr. 3, Târgovişte, Dâmbovița 

0372716596 

www.cncc-blogspot.ro 

Gioană Cosmina, 

clasa a X-a B 
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„Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor 
şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima 
mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă 
ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost 

îngăduit să o văd împlinită.  

Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic 

falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută.”   

Maria, Regina României 
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