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        Primăvara  
 

Privesc spre cer si vad  
  Zburând în cârduri mii și mii  
  Cum vin de peste tot grămadă 
  Păsări, berze, ciocârlii.  
 
II. Adie vântul printre flori, 
    Împrăștiindu-le parfumul. 
    Gradina-i plina de culori: 
    Zambile, narcise, ghiocei...  
 
III.Este superb sa vezi cum 
    Se învârt in jurul tău  
    Viețuitoarele ce-acum 
    Au ieșit din locul sau.  
 
IV. Mii de gâze, fluturași 
     Au împrejmuit grădina. 
     Anunțându-ne voioși  
    Că a venit primăvara. 
 
V. Primăvară, tu ai venit 
   Peste noi cu bucurii. 
   Cu brațele deschise te-am primit. 
   Ca pe la anul să mai vii! 
 

Sarofin Gabriela, Clasa a IX-a C 
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 Olimpiadele și concursurile școlare reprezintă adevărate 
pepiniere de excelență în care răbdarea, voința, ambiția, perse-
verența, creativitatea, imaginația sau spiritul competitiv sunt 
calități ale unor elevi cu rezultate remarcabile.   
    Alexia Dumitru și Alexia Gheorghie, clasa a VII-a C, coor-
donate de prof. Mariana Ștefan, au format echipajul ce a re-
prezentat Liceul Teoretic Lucian Blaga la olimpiada de cultură 
civică, etapa județeană, desfășurată pe 10 martie 2018. Elevele au 
avut de rezolvat în cadrul subiectului elaborarea unui proiect 
prin care și-au propus rezolvarea situațiilor în care drepturile 
copilului  nu sunt  întotdeauna respectate în școală. Lucrarea a  
fost evaluată cu nota 9,90, cea mai mare din concurs. Elevele se 
pregătesc în continuare pentru faza națională, de la Iași, în peri-
oada 2-6 aprilie 2018. ,,Olimpiada de cultură civică este o opor-
tunitate de a-ți exersa spiritul civic și de a propune soluții ce pot 
schimba viața societății. În privința performanței obținute, suntem 
bucuroase și mândre de noi și sperăm ca și la anul să ajungem la 
același nivel. Ne-am străduit din greu pentru această olimpiadă, am 
făcut multe ore de pregătire suplimentară cu doamna profesoară și 
am învățat și acasă. Ne dorim să luăm locul I și la etapa 
națională”, au relatat entuziasmate cele două eleve.     
    

ELEVII DE LA LICEUL TEORETIC 
„LUCIAN BLAGA” CALIFICAȚI LA 

OLIMPIADELE  NAȚIONALE DE CULTURĂ 
CIVICĂ, FILOSOFIE ȘI LINGVISTICĂ 
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 Eleva Luana Roșca, clasa a XII-a C, coordonată de prof. Carmen 
Țăranu, a obținut nota 9,00 la disciplina filosofie, clasându-se pe 
locul I în cadrul aceleiași olimpiade de științe socio-umane, 
calificându-se astfel,  la etapa națională.  
    Eleva Diana Savopol, clasa a VIII-a B, coordonată de prof. 
Elena Trache și Oana Manu, s-a clasat pe locul I la olimpiada de 
lingvistică, ceea ce i-a asigurat calificarea la etapa națională.   
    Se cuvine să menționăm și rezultatele deosebite ale elevilor 
la olimpiada județeană de religie: Ana-Maria Monea, clasa a VI-a 
D, premiul I, prof. coordonator Nicoleta Măldăianu și Ioana Teodo-
ra Ciobanu, clasa a VI-a C, mențiune, prof. coordonator Iuliana 
Voicu. Premiul I la Concursul județean ,,Ludi Ovidiani – 2000 de 
nemurire’’ a fost adjudecat de eleva Alexandra Mocăniță, clasa a 
XI-a C, prof. coordonator Daniela Simion.  
    Directorul instituției de invătămant, prof. Iuliana Linea a fe-
licitat elevii  și a punctat rolul profesorului: ,,Experiența, rigoarea și 
munca profesorului depusă alături de copii întotdeauna vor conduce 
la reușita echipei elev-profesor! Vă mulțumim că, prin ceea ce faceți, 
creșteți imaginea liceului.”  
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Proiectul City of Energy consolidează legătura 
între școală și comunitate 

Companiile Enel in Romania derulează din 2011 proiectul City of 
Energy, cu scopul de a energiza viața orașului prin arta urbană, creativi-
tate și culoare. Anul acesta, Proiectul City of Energy a fost dedicat unei 
teme importante, respectiv: Educația. 

Postul de transformare nr. 131 din Constanta, aparținând societății 
E-Distribuție Dobrogea, situat în apropierea Liceului Teoretic Lucian 
Blaga din Constanța a fost cel pictat de artistul constănțean Mihai Co-
mănescu, cunoscut sub pseudonimul de Boeme, unul dintre cei mai talen-
tați artiști graffiti din România. Lui i s-au alăturat elevi creativi ai Liceu-
lui Lucian Blaga dornici să se implice în acest proiect. 

Având ocazia să se joace cu compozițiile, tinerii au  experimentat 
crearea formelor gigantice ale mâinilor ce transmit mesaje ce au ca scop 
deschiderea porților scolii către sufletul comunității. Experiența celor 8 
tineri artiști alături de Mihai Comănescu este o poveste frumoasă în evo-
luția lor în și dinspre școală.  Astfel, pereții postului de transformare aflat 
în cartierul Poarta 6 au fost transformați într-o operă de artă modernă 
cu scopul de transmite mesaje motivaționale elevilor, dar și comunității, 
subliniind rolul important al educației. 

Andrei Leon, Lacătușu Iulian, Neacșu Dragoș, Clasa a XI-a C 
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„Colaborarea Liceului Teoretic Lucian Blaga Constanța cu societățile 
grupului Enel pentru proiecte educaționale este veche și cu rezultate 
remarcabile pentru elevii implicați în activitățile derulate. Elevii au 
avut astfel oportunități în care și-au dezvoltat competențe știintifice, 
sociale, dar și artistice. Ultimul proiect lansat de Enel, City of Energy, 
la care au participat și 8 elevi din liceul nostru, a constituit o nouă 
provocare pentru ei. Elevii au apreciat participarea la activitatea de 
decorare a postului de transformare E-Distribuție Dobrogea din apro-
pierea liceului nostru, pentru că le-a dat posibilitatea să folosească 
creativitatea pentru a îmbunătăți și a schimba comportamente și ati-
tudini în comunitatea «Faleza Sud» a municipiului Constanța”, a de-
clarat directorul Liceului Lucian Blaga, Iuliana Linea.  
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 Proiectul „Dobrogea în contextul Primului Război Mondial: va-
lorificări cultural-educaționale“, realizat de Muzeul de Istorie Națio-
nală și Arheologie Constanța (MINAC), în parteneriat cu Biblioteca 
Județeană „Ioan N. Roman“ Constanța, Asociația „Dobrogea - Istorie 
și civilizație“ și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cu fonduri 
nerambursabile acordate de Administrația Fondului Cultural Națio-
nal, s-a încheiat chiar de Ziua Dobrogei.  
 La conferința de închidere au participat, la prezidiu, muzeograf 
MINAC, dr. Delia-Roxana Cornea, coordonatorul proiectului, prof. 
univ. dr. Valentin Ciorbea, reprezentant al Academiei Oamenilor de 
Știință din România, filiala Constanța, inspectorul general șco-
lar Petrică Miu, precum și directorul MINAC, Traian Cliante. 
 Punctul culminant al conferinței finale, care s-a desfășurat în 
aula „Adrian Rădulescu“ a MINAC, a constat în premierea talentați-
lor elevi din municipiul și județul Constanța, care au participat la 
concursul „Eroi și fapte memorabile din localitatea mea în timpul 
Primului Război Mondial“, desfășurat pe trei secțiuni: Film, Prezen-
tare PowerPoint (PPT) și Eseu. 
 La secțiunea Film, Premiul I a fost obținut de Mara-Gabriela 
Belcin și Filip-Ioan Ceara (prof. Neguța Petcu) de la Colegiul Națio-
nal „Mircea cel Bătrân“ Constanța. Pe locul al II-lea s-a clasat Diana-
Teodora Vrabie (prof. Elena Nistor) de la Liceul Teoretic „Ovidius“, 
iar Premiul al III-lea a fost obținut de Andreea Bătrânu și Adriana 
Andone (prof. Mariana Ștefan) de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga“. 
Mențiune a obținut Melissa Menamet (prof. Rodica Motocu) de la 
Colegiul Național de Arte „Regina Maria“. 

Andreea Bătrânu și Adriana Andone  

„Dobrogea în contextul Primului Război 
Mondial 
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Lucrările piticilor de la clasa a A IV A   
”Ziua Pământului” 

Universitatea ”Ovidius” 
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La  voix  des  livres 
 
Une  vieille  maison  abandonnée, 
Revient  à  la  vie  en  été. 
Quand  une  famille  est  revenue  au  pays, 
Le  voient  comme  un trésor. 

Il  y  a  des  livres  poussièreux  sur  les  étagères, 
Mais  leurs  voix  sont  instables. 
Mais,  d ' un  vieux  coffre, 
Avec  une  voix  presque  éteinte. 

Un  livre  dit  ouvre – moi! 
Un  enfant  approche  et   ouvre, 
Et  la  voix  du  livre  devient  forte, 
Remerciant  à  celui qui  l 'a  ouvert. 
L' enfant  qui  pleure, 
Devient  un  adulte  ambitieux  et  éduqué. 
Qui  écoute  la  voix  des  livres, 
Gagnera  l 'expérience  des  autres. 

 
GHIȚĂ ANTON ANDREI, CLASA –X -A 

 
                                                         La nature… 
 
La nature réveille mes souvenirs , 
Le soleil brûlant me regarde  
Et beaucoup de nuages me suivent  
Une abondance de douces odeurs,  
De mon âme jaillisent de chaudes pensées 
La mer me chuchote quelque chose 
Et une mouette voyageur  a volé mon regard. 
De la terre durcie lentement jaillit 
Un fil de vie, pressé vers la soleil, grandiose atteint 
Et dans un parc désert, une feuille me conduit  
Vers le paradis des papillons, ils créent 
Une toile qu’aucun artiste ne comprendrait 
M’abandonne, avec des sentiments forts 
Me réveillant de mon rêve‚ la voix du silence. 
 

MOCANU DARIA IOANA, CLASA  A X –A 
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La voix des gens 

 
                 La voix? Qu'est-ce que la voix pour les gens? 

Cette caractéristique unique que nous avons reçue de Dieu 
nous a permis de réaliser une myriade d'innovations et de nous dé-
velopper en tant que race, comme société. La voix représente aussi 
un élément qui est détaché de la capacité du cerveau humain qui 
nous sépare des animaux et qui fait de nous des personnes, des êtres 
qui ont la capacité de juger. Les gens à travers cette caractéristique 
unique se sont fait entendre, ont apporté des changements dans 
notre société à travers des révolutions sanglantes ou pacifiques. Si la 
voix humaine opprimée de notre sombre passé dans l'égalité et nos 
droits fondamentaux n'étaient pas encore atteints pas entendu, il 
aurait fait sentir sa présence, nous avons probablement encore 
aujourd'hui j'ai vécu dans une époque sombre, comme le Dieu envi-
ronnement où les personnes innovantes cherchant l'illumination de 
leurs camarades ont été persécutées.  

Mais après des années d'obscurité lourde, les gens ont com-
mencé à faire entendre la voix de mieux en mieux, ont donc apporté 
des changements importants dans notre société, aujourd'hui nous 
aimons et nous ne voulons pas nous changer avec le passé. 

 
TRAȘCĂ GEORGE VALENTIN, CLASA A X-A  

 
 

Ma voix intérieure 
                        

Parmi mes pensées  errantes, 
Parmi mes rêves, je me trompe. 
Au loin s'est entendu 
Un espoir, une voix saisissante. 
Beaucoup de paroles énigmatiques 
Elle me dit dans la nuit 
Qui  me renforcent, me donnent la force 
De flotter parmi les étoiles. 
C'est ma voix intérieure, 
Qui crie, pour ressortir au claire 
Pour atteindre la lumière 
Qui se consomme jusqu'à ce qu'elle meure. 
 

  MOCĂNIȚĂ ALEXANDRA, CLASA a XI-a C 
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  5 ELEVI CREATIVI DIN CONSTANȚA 
SELECTAȚI SĂ REPREZINTE  

ROMÂNIA LA FINALA EUROPEANĂ A 
COMPETIȚIEI SCI-TECH CHALLENGE 

2018 DIN BRUXELLES 

 Cinci elevi din Constanța s-au calificat în finala europeană a 
competiției Sci-Tech Challenge 2018, organizată de Junior Achieve-
ment (JA) România cu sprijinul ExxonMobil România. 
 Aflată la cea de-a VI-a ediție în România, competiția încurajează 
tinerii să își aplice cunoștințele în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingi-
neriei și Matematicii (STEM) și să își dezvolte creativitatea și aptitudi-
nile antreprenoriale. 
 Anul acesta, 104 elevi constănțeni au participat la finala naționa-
lă a competiției Sci-Tech Challenge 2018, unde au fost provocați să ges-
tioneze, cu un impact cât mai redus asupra mediului, serviciul public 
de transport al unui oraș care găzduiește Campionatul European de 
Fotbal din 2020. 
 Echipa câștigătoare a propus  o combinație de măsuri pentru un 
plan de transport eficient care include: o rețea particularizată de tran-
sport, cu restricționarea și prioritizarea anumitor benzi din bulevarde-
le principale ale orașului în timpul evenimentului (pentru autobuze și 
biciclete), folosirea de autobuze Double-Decker electrice/hibride, fără 
emisii, care să ofere și o experiență turistică deosebită pentru vizitatori 
și crearea unei aplicații mobile pentru închirierea de biciclete din stații 
special amenajate. 
Elevii constănțeni care vor reprezenta România la finala europeană  
sunt: Sonia Cornea (Colegiul Național Mircea cel Bătrân), Ivan Andrei 
(Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu), Diana-Teodora 
Vrabie (Liceul Teoretic Ovidius),  Bianca Goidan ( Liceul Teoretic     
Lucian Blaga), Vlad-Andrei Dogaru (Colegiul Național Mircea cel Bă-
trân). 
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 "Tehnologiile din sectorul energetic sunt o mare promisiune 
pentru viitor. În spatele acestor tehnologii sunt oameni de știință și 
ingineri dedicați. În spatele acestor inovatori sunt școlile și profesorii 
care i-au ajutat să își dezvolte cunoștințele. ExxonMobil înțelege că 
educația este cheia pentru inovație, motiv pentru care alegem să sus-
ținem programul Sci-Tech Challenge. Speranța noastră este că prin 
acest tip de programe îi vom încuraja pe tineri să-și depășească aștep-
tările și să fie determinați să își urmeze cariera profesională la care 
visează". Dana Dărăban, ExxonMobil România. 
 
 Elevii câștigători vor participa la finala europeană a compe-
tiției Sci-Tech Challenge, care se va desfășura la Bruxelles, în peri-
oada 15 - 17 mai 2018.  Aici elevii constănțeni vor concura împotri-
va câștigătorilor finalelor naționale din celelalte trei țări partici-
pante: Belgia, Italia și Olanda. 
       Bianca Goidan 
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SIGURANȚA PE 
 INTERNET ȘI 
PREVENIREA 
 VIOLENȚEI 

 Luni, 16 aprilie, la Liceul Teoretic Lucian Blaga Con-
stanța a avut loc o activitate educativă în colaborare cu 
Poliția Română. Doi polițiști ai I.P.J. Constanța au prezentat 
elevilor de clasa a V-a și a VI-a teme cum ar fi siguranța pe 
internet  și prevenirea violenței.  
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     Astfel, elevii au fost informați despre prevenirea 
criminalității informatice, a consumului și traficului de substanțe 
interzise sau consecințele comportamentului violent în mediul 
școlar. Polițiștii au prezentat filme educative, au discutat cu elevii, 
oferindu-le sfaturi și răspunsuri la întrebări, totodată găsind îm-
preună cu aceștia alternative de comportament pentru preveni-
rea violenței și soluții pentru petrecerea timpului liber în sig-
uranță pe internet. Discuțiile au fost pe înțelesul și chiar în limba-
jul familiar al copiilor, pliantul oferit conținând sfaturi cum ar fi: 
Este ,,cool’’ să respecți regulile! Este ,,cool’’ să fii tolerant! 
Fii ,,cool’’ și spune stop violenței! Evită prietenia persoanelor vio-
lente! Este ,,cool’’ să ai propria ta părere! Este ,,cool’’ să refuzi să 
consumi alcool, tutun sau droguri!  
  Directorul liceului, prof. Iuliana Linea consideră că activi-
tăţile educative organizate în colaborare cu Secţia 5 de Poliţie şi 
Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au un rol impor-
tant în preîntâmpinarea actelor de violenţă în mediul şcolar, în 
reducerea agresiunilor verbale şi fizice care afectează dezvoltarea 
fizică şi psihică a copiilor şi în creşterea siguranţei elevilor prin 
evitarea transmiterii în mediul online a unor date cu caracter 
personal sau a unor detalii din viaţa privată. 
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DOUA ELEVE ALE LICEULUI  

TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA”, 

PREMIATE LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ  

DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 
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 Elevele ALEXIA DUMITRU și  ALEXIA GHEORGHIE 
din clasa a-VII-a de la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din 
Constanța, s-au întors astăzi de la olimpiada națională de ști-
ințe socio-umane cu premiul al -III-lea. Olimpiada s-a desfășu-
rat în săptămâna 2-6 aprilie 2018 la Iași, iar în concurs au par-
ticipat 38 de echipaje din toată țara. Elevele au avut de rezol-
vat în cadrul subiectului, elaborarea unui proiect prin care și-
au propus rezolvarea situațiilor în care dreptul copilului la 
protecție  împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau 
abuz fizic și mental nu este întotdeauna respectat în școală. 
Lucrarea celor două eleve a fost evaluată cu  9.30, fiind a treia 
notă din concurs.   
 ,,A fost o experiență foarte frumoasă, fiind prima noastră 
participare la o olimpiadă națională. Ne-a făcut plăcere să fa-
cem parte din ,,lotul olimpic”. Vrem să-i mulțumim doamnei 
profesoare Ștefan Mariana pentru timpul investit în pregătirea 
noastră. Subiectul a fost destul de ușor, ne așteptam la ceva mai 
greu. La Iași totul a fost bine organizat, am vizitat multe locuri 
interesante. Deschiderea și premierea s-au desfășurat în niște 
locații deosebite. Anul viitor sperăm să ajungem iar la națională 
și, de ce nu, să obținem locul I ”, au precizat cele două eleve. 
 ”Sunt mândră de performanța celor două eleve, însă în 
spatele acestui rezultat au stat multe ore de pregătire suplimen-
tară. Cele două eleve au fost foarte serioase, implicate, au coo-
perat, au format cu adevărat o echipă pentru a obține un rezultat 
frumos. Cu siguranță această experiență va fi de neuitat pentru 
ele și va contribui la dezvoltarea lor personală”, a menționat 
doamna profesoară Mariana Ștefan.  
 Directorul instituției de învățămant, prof. Iuliana Linea 
a declarat: ,,Performanţa celor două eleve ale Liceului Teoretic 
Lucian Blaga care au obţinut premiul al III-lea la Olimpiada de 
cultură civică este un motiv de mândrie pentru întreaga comuni-
tate şcolară şi pentru cea locală. Elevele noastre sunt un model 
de urmat pentru colegii lor deoarece au demonstrat că prin 
muncă, dăruire, ambiţie pot reuşi să obţină rezultate foarte 
bune! Doresc să le felicit pe Alexia Dumitru şi pe Alexia Gheor-
ghie pentru seriozitatea dovedită şi pentru munca depusă, pe 
doamna profesor Mariana Ştefan pentru dăruirea pe care o 
demonstrează an de an în pregătirea elevilor şi, nu în ultimul 
rând, doresc să le mulţumesc părinţilor care îşi susţin copiii în 
traseul lor educaţional.’’ 
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Liceele calificate în semifinală: 
1. Liceul ”Lazăr Edeleanu” 
2. Liceul ”Traian” 
3. Liceul ”George Călinescu” 
4. Liceul ”Lucian Blaga” 

 SEMIFINALA  CONCURSULUI ”KNOW THE LAW”  s-a 
desfășurat în data de 21.04.2018, ora 9.30, la sediul  Universității 
”SPIRU HARET”, situat în  Constanța, Str. Unirii nr. 32-34, în sala 
de judecată (sala 209, etaj 2).  

La concursul de educație juridică ediția 
2018 “Know the law” a participat pentru pri-
ma dată si liceul “Lucian Blaga” printr-un 
echipaj format din elevi din clasele a XI-a si a 
XII-a: Matei Aida, Boclasevici Sergiu, Pintili 
Cristina și Goșu Andra. 
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A fost o experiență din care am putut toți învăța multe. Ne-am îm-
bogățit cultura generală și chiar dacă nu am reușit anul acesta să trecem 
în finală, suntem mulțumiți de performanța echipajului nostru care a 
ajuns în semifinală. A fost un mod de a avea contact cu acest domeniu și 
ne-a ajutat să ne decidem în privința viitoarei cariere. 

Concursul a fost organizat de către Universitatea „Spiru Haret” din 
Constanța, facultatea de drept și s-a desfășurat într-un cadru adecvat al 
instituției. Am avut deosebita plăcere să am în fața drept jurați persoane 
importante precum judecători, avocați și reprezentanți ai Asociației Anti-
drog. Atmosfera a fost una competitivă, iar organizatorii au făcut tot posi-
bilul să ne simțim bine-primiți. Concursul ne-a pus la încercare capacită-
țile și abilitățile, deoarece am trecut prin probe diferite, destul de dificile, 
contra cronometru. Ne-am îmbunătățit comunicarea în echipă, am legat 
prietenii și pot spune că a fost o experiență extrem de benefică pentru mi-
ne. Vom participa cu siguranță și anul următor.         

      Matei Aida, Clasa a XI-a C 
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“Colocvii blagiene” 

 

 

 Concursul de literatură și creație artistică "Colocvii blagiene” va 
cuprinde următoarele secțiuni; 

l. Secțiunea de traduceri în limbile franceză, engleză și italiană 
 2. Secțiunea de creație în limbile franceză, engleză și italiană - poe-

zie și proză scurtă; 
Secțiunea de creație în limba română - poezie și proză scurtă; 
Secțiunea de teatru pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal - ÎN 

LUMEA PERSONAJELOR FANTASTICE; 
Secțiunea CULORILE PRIMĂVERII: 
l . subsecțiunea de creație artistică pentru elevii cu CES cu 

tema TRADIȚII ROMÂNEȘTI (se admite orice tehnică 
pictură, desen, colaj); 

2. subsecțiunea de creație cu tema ELEMENTE DIN FOLC-
LORUL ROMANESC ÎNMODA CONTEMPORANI: ar-
tă fotografică, pictură, afișe sau grafică. 

Secțiunea „VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT". 
 Secțiunea de traduceri 
Elevii vor trimite fisa de înscriere si vor alege fie: 

1. traducerea TEXTULUI PROPUS ÎN ANEXA LA REGULA-
MENT din opera balgiană întruna din limbile de circulație in-
ternațională studiate (franceză, engleză și italiană). Traducerea 
va fi tehnoredactată în format A4, la un rând și jumătate, cu 
margini egale de 20 mm, text Times New Roman 12, titlul va fi 
scris cu caractere de 14, boldat, centrat și va fi trimisă pe adre-
sa online indicată până la data de 25 mai 2018 într-un singur 
fișier care va purta numele elevului și unitatea de învățământ 
de la care provine. 

2 Traducerea fragmentului propus din romanul LES NOCES 
BARBAREA al scriitorului francez YANIV KEFFELEC 
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 Secțiunea de creație în versuri în limba română sau într-o limbi de 
circulație internațională 

Elevii vor trimite creații în limba română, limba franceză, limba 
engleză și limba italiană în vers alb, nepublicate, respectând urmă-
toarele criterii: 

pentru elevii cu vârstele cuprinse între 7 și 14 ani, poeziile vor con-
ține cuvintele: CER, SOARE, PÂRÂU, IMENSITATE, VEȘNI-
CIE. 

pentru elevii cu vârstele cuprinse între 15 și 19 ani, poeziile vor 
conține cuvintele: CREAȚIE, EGO, DUALITATE, RAI, PUR-
GATORIU, INFERN. 
Poeziile vor fi tehnoredactate în format A4, la un rând și jumă-

tate, cu margini egale de 20 mm, text Times New Roman 12, titlul po-
eziei va fi scris cu caractere de 14, boldat, centrat și vor fi trimise pe 
adresele online indicate până la data de 25 mai 2018 într-un singur 
fișier care va purta numele concurentului și unitatea de învățământ 
de la care provine. 
 
Secțiunea de creație în proză în limba ronmână sau într-o limbă de 
circulație internațională 
Creațiile elevilor în proză, redactate în limba română, limba france-
ză, limba engleză sau limba italiană vor fi centrate pe o temă din ope-
ra blagiană și nu trebuie să depășească 1-2 pagini. 
Elevii vor trimite doar texte nepublicate, acestea vor fi tehnoredactate 
în format A4, la un rând și jumătate, cu margini egale de 20 mm, text 
Times New Roman 12, titlul textului va fi scris cu caractere de 14, 
boldat, centrat și vor fi trimise pe adresele online indicate până la da-
ta de 25 mai 2018 într-un singur fișier care va purta numele concu-
rentului și unitatea de învățământ de la care provine. Creațiile vor 
conține cuvintele CREAȚIE, EGO, DUALITATE, RAI, PURGATO-
RIU, INFERN. 
 
Secțiunea CULORILE PRIMĂVERII: 

subsecțiunea de creație plastică pentru elevii cu CES (se admite 
orice tehnică pictură, desen, colaj)o 

Activitatea este dedicată elevilor cu cerințe educative speciale inte-
grați în școlile de masă sau care studiază în școlile speciale. Lucrările 
de artă plastică: afișe, desene, colaje, etc., realizate de elevi, vor avea 
ca temă TRADIȚII ROMÂNEȘTI și vor reda BOGĂȚIA CULTURA-
LĂ A NEAMULUI ROMÂNESC. 
Date tehnice: 
-tehnica folosită va fi la alegerea profesorului coordonator (pictură cu 
degetele, cu hârtie mototolită 
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BASARABIA-PĂMÂNT ROMÂNESC 

 Elevii clasei a VI-a A, coordonați de d-na profesoară Ștefan 
Mariana au participat , marți pe 27 martie 2018 la activitatea BA-
SARABIA-PĂMÂNT ROMÂNESC, desfășurată la Colegiul Comer-
cial Carol I. Activitatea face parte din proiectul județean 100 de ani 
de spirit românesc dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918.  
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 La activitate au participat invitați speciali, personalități istorice: 
dl Emanuel Plopeanu Decanul Facultății de istorie și științe politice 
din cadrul Universității Ovidius, dl Sorin Colesniuc -director al Muze-
ului de Istorie și Arheologie Constanța, dl Marian Cojoc-profesor uni-
versitar doctor la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, dar și elevi, 
părinți, profesori basarabeni stabiliți în Constanța.  Activitatea a fost 
deschisă de dna inspector de istorie, Paula Iordan cu un discurs emoți-
onant în care ne sugera să ”iubim istoria cu suflet pentru a ne păstra 
identitatea națională”. Invitații au vorbit, fiecare în parte, despre im-
portanța zilei de 27 martie 1918, când acum o 100 de ani, Basarabia se 
unea cu România, dar azi provincia este separată de România. Au fost 
evocate  etapele unirii Basarabiei cu România, dar și problemele  ivite 
în provincia de peste Prut în primăvara anului 1918. Toți invitații au 
subliniat în mod optimist, că separația dintre popoare nu este veșnică, 
cândva va trece și hotarul dintre România și Basarabia, vor trece și 
barierele care ne separă. Apoi elevii basarabeni au prezentat momente 
importante  din copilăria lor,  au vorbit despre  sistemul de învăță-
mânt actual din Republica Moldova, aflat în plin proces de democrati-
zare, despre personalitățile uitate ale Basarabiei, iar alții ne-au încân-
tat cu poezii sau cântece despre Basarabia. Emoție și bucurie ne-a 
transmis și  discursul doamnei profesor de lb. și literatura română de 
la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Anastasia Dumitru, care ne-a făcut 
pentru un timp, să trăim dincolo de Prut prin povestirile și materialele 
prezentate,  evocând momente din copilăria sa trăite sub regimul co-
munist. 
    Hanu Nicoleta, Ilinca Daria, clasa a-VI-a A  
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 Sâmbătă 21 aprilie 2018, la Liceul Teoretic ”Ovidius” s-a desfășurat 
concursul județean ”Călători prin istorie” adresat elevilor de gimnaziu.   

CONCURS  
”CĂLĂTORI PRIN ISTORIE” 
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 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” a participat  la secțiunea 
teatru cu sceneta ”O petrecere în familie” la care au participat 
elevi din clasele a-VI-a C, A, D și VII C, sub îndrumarea doam-
nei  profesoare Ștefan Mariana. Sceneta a fost premiată cu 
mențiune, dar a obținut un premiu  special pentru interpretare 
– elevul GEAGEAC MIHAI din clasa a-VII-a C, în rolul lui 
Moș Gheorghe,  și premiul II pentru decor. La proba teoretică, 
în cadrul aceluiași concurs, elevul CĂLINESCU OCTAVIAN 
din clasa a-VI-a C a obținut premiul III, iar eleva IGNAT MA-
RIA din clasa a-V-a A a fost premiată cu mențiune. FELICI-
TĂRI tuturor pentru munca depusă.  
      Geagac Mihai, Clasa a VII-a C 
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Vocea 
 

 
Am fost plantată într-un corp care nu a reușit să-și descopere 

vocea pentru o perioadă lungă. Cu timpul, am ajuns să cred că sufle-
tul meu e o lumină care pălește, dar împuternicit de o furie și întărit  
de o căldură misterioasă. Am reușit să caut mai adânc in interiorul 
meu, ce am găsit? Orice ar fi fost, trebuia sa îl păstrez. Nu trebuia sa 
mă tem de ce se afla acolo. Era atât de greu totuși sa îmi eliberez vo-
cea, care tânjea atât de tare sa fie auzită. Însă, în locul ei au apărut 
lacrimi care au înecat-o și mi-au lăsat obrajii netezi, repede devenind 
uscați ca un pârâu a cărui apă a dispărut și l-a secat. M-am temut să 
o eliberez pentru că nu îi știam puterea, îi simțeam vibrațiile când ți-
pa cu atâta ardoare să o las afară, însă eram acaparată de frica, care 
m-a copleșit și m-a lăsat în întuneric. În perioada adolescenței, nimic 
nu s-a schimbat. Eram din ce în ce mai tăcută și realizasem că până și 
ce se afla în interiorul meu, până și aceea căldură misterioasă dispă-
ruse odată cu timpul. Totul din jurul meu mă lăsase rece. Mă sim-
țeam ca o piatră de munte, gata să fie erodată de vorbele unor străini. 
Vocea pentru mine a reprezentat un portal către o realitate mai dură, 
însă eu preferam sa mă închid în mine într-o iluzie frumoasă. Știam 
ca la un moment dat trebuia să urlu, trebuia să o las afară pentru că 
începea sa doară. În vara anului 2015, a fost prima ei apariție. Am 
reușit să intru într-o trupă de teatru, iar căldura interioară apăruse 
ca din miracol, corzile mele vocale transmiteau o melodie prin cuvin-
te și într-un final, vocea mea sparse cușca în care se aflase pentru așa 
mult timp... După evenimentul acesta, am început să iau foc și sim-
țeam cum sângele îmi fierbe în vene, eram o nouă persoană. Puteam 
să țip și o făceam în gura mare. Am reușit să înțeleg căldura din inte-
riorul meu, am realizat că oricât de greu mi-a fost, am obținut ce am 
vrut: pace spirituală. Cum o leoaica își vânează prada, așa mi-am ur-
mărit și eu obiectivele fără teama de a fii judecată. Am primit moti-
vația necesară de la oamenii care mă iubeau, însă nu voi uita nicioda-
tă citatul: "Dacă vorbitul blând cu o plantă o face să crească, imagi-
nează-ți ce fac vorbele frumoase oamenilor."  

Simion Diana, Clasa a XI-a C 
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    Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța este un nume important din               
peisajul învățământului constănțean, imagine a unei instituţii de învățământ dotată 
în concordanță cu standardele europene şi cele cerute de ARACIP şi care, de-a   
lungul scurtei sale existențe, s-a remarcat prin activități de mare clasă, atât cele 
instructiv educative, cât şi cele extraşcolare. 
 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa, o instituţie de învăţământ          
tânără, în plină ascensiune, oferă servicii educaţionale de calitate, ce conduc la  
dezvoltarea personalităţii elevilor. Dispunând de un personal didactic bine pregătit 
şi de o dotare modernă, Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa, unic prin           
filiera sa teoretică in partea sudică a municipiului, asigură continuitatea traseului 
educaţional, pe cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal. 

Cupciac Diana, Clasa a XI-a C 

Liceul Teoretic  

„Lucian Blaga”  
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 În perioada 19-20 aprilie, oferta educaţională a anului şcolar 
2018-2019 este prezentată sub sloganul „Alege Educaţia! Este calea că-
tre viitorul tău” de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în 
colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Camera de Comerţ, Indus-
trie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Constanţa, universităţile locale şi alţi parteneri 
educaţionali. 
 Instituţiile de învăţământ teoretic, vocațional sau tehnologic, liceal 
și postliceal, îşi expun oferta atât la Pavilionul Expoziţional Constanţa 
cât şi în alte 8 locaţii din judeţul Constanţa (Medgidia, Mangalia, Năvo-
dari, Cobadin, Hârşova, Cernavodă, Eforie, Mihail Kogălniceanu). 
  

„Alege Educaţia!  

Este calea către viitorul tău” 
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 Târgul ofertelor educaţionale este adresat elevi-
lor din clasele a VII-a şi a VIII-a, părinţilor acestora 
dar şi elevilor de liceu interesaţi de traseul educațional 
și al formării profesionale după absolvirea celor 12 
clase. 
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Învăţământul liceal: 
• Durata de şcolarizare: 4 ani 
• Forma de învăţământ: zi 
• Profil: Real/ Uman 
Specializare: 
• Real: Stiinte ale naturii 
• Uman: Filologie 
• Uman: Stiinte sociale 



COLABORATORI: 

DRAGOMIR SIMONA 

DUMITRU ANASTASIA 

REȘIT FLORENTINA 

MANU OANA 

BABU CORNELIA 

CĂLIN CARMEN 

 



“Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e 
moarte, nu e nici iubire, - şi totuşi, te 
rog: opreşte, Doamne, ceasornicul cu 

care ne măsori destrămarea.”  

Lucian Blaga 


