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 Astăzi, povestea este despre voi, dragi 
absolvenți ai promoției 2022! 
 Emoții, lacrimi, flori, clipe minunate, 
momente unice pe care le veți purta în inimă și 
în gând – acestea ar putea descrie momentul 
ultimei ore de clasă. Sunteți fiecare în parte o 
comoară, o scânteie, creație divină menită să 
facă o schimbare pentru sine și pentru alții. Fiți 
soarele zilei de mâine! 
 Ați primit viață și sănătate pentru a da 
rod bun și frumos pe câmpul cunoașterii, al 
înțelegerii și al înțelepciunii. Domnul v-a dăru-
it putere, har, dăruire și pricepere pentru a obți-
ne rezultate bune la învățătură și examene, și 
ele nu au întârziat să apară. Azi, ați demonstrat 
că educația se face împreună cu noi, profesorii 
acestui liceu, că răbdarea poate fi condimentul 
important al acestui proces fantastic al deveni-
rii voastre. 

 Există frunze care nu cad oricât de puter-
nic ar fi vântul. Există clipe, oameni, fapte, 
amintiri care nu se uită, chiar dacă uitarea este 
ceva firesc. Sperăm că nu veți uita clipele mi-
nunate trăite în acești patru ani petrecuți alături 
de noi! Ați înțeles că pentru a ajunge la victo-
rie este important ca drumul să fie parcurs pas 
cu pas și cu un efort continuu. Amintiți-vă că, 
așa cum nu există chei fără lacăt, nu există pro-
bleme fără soluții! Când crezi că ești o proble-
mă pentru cei de lângă tine, tu poți fi leacul 
vindecării, când consideri că ești încuietoarea 
ușii, de fapt tu poți fi cheia care o va deschide. 
 Lăsați-vă corpul să se odihnească atunci 
când este obosit! Lăsați-vă sufletul să respire 
când se simte copleșit și gândurile voastre să 
fie lăsate să se plimbe atunci când sunt întune-
cate! 

 Mereu ne încurajăm elevii să învețe, să 
învețe mult. Cu muncă, muncă multă și suport 
din partea profesorilor, promoția 2022 a reușit 
să își demonstreze că răsplata are gust dulce, 
notele bune și mari dau mulțumire sufletească 
tuturor. Avem copii de zece, dar și copii de 
mai puțin, fiecare după puterile lor, după inte-
resul lor, după dorința lor de a munci.  
 Pentru noi, lasallienii din Pildești, ispra-
va cea mai de preț e ca fiecare să își ducă cu 
bucurie și până la capăt coronița bunătății, a 
iubirii pentru semeni, a acceptării și a recunoș-
tinței, a omeniei. 
 Să ne dăm speranță și să ne împărțim cu-
raj pentru a putea continua ceea ce am început 
mulți dintre noi, profesorii, mai de mult, acea 
misiune de dascăl dedicat. Lucrurile simple 
sunt cu adevărat extraordinare, dar numai cei 
înțelepți le pot vedea, de aceea roadele muncii 
noastre le vedem după ani și ani. 
 Și nu uitați, dragi absolvenți: ca să vezi 
pe unde calci, mai întâi trebuie să apleci capul! 
Fiți senini și  cu inima deschisă, cu mintea age-
ră! Ca să muți munții din loc, trebuie mutați 
piatră cu piatră! 
 Vă mulțumim că v-ați  lăsat modelați în 
acești patru ani de noi, de profesorii acestui 
liceu!  
 Felicitări sincere vouă, mulțumiri colegi-
lor profesori dedicați muncii, dar și bunului 
Dumnezeu pentru grija avută față de noi! 
Avem certitudinea că veți reuși în viată!  
 Cu Domnul înainte spre alte și înalte pro-
vocări! Drum bun și visuri  împlinite! 
 

Trăiască Isus în inimile noastre!  
 

Dir. Iștoc Cristina 
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George Bacovia are o poezie 

frumoasă, citată de mulți tineri pentru a-și 

exprima nemulțumirea, frustrarea sau din 

răzbunare: Liceu, - cimitir / Al tinereţii mele - 

/ Pedanţi profesori / Şi examene grele... / Şi 

azi mă-nfiori / Liceu, - cimitir / Al tinereţii 

mele! 

Eu sper că cei patru ani de zile pe care 

i-ați petrecut în acest liceu nu au reprezentat 

un cimitir în care ați îngropat sentimente, 

emoții sau chiar persoane, ci a fost o perioadă 

în care ați înviat în mintea și în sufletul vostru 

cunoștințele, relațiile cu celelalte persoane, 

sentimentele, iubirea față de aproapele și față 

de voi înșivă. 

Liceul este o perioadă în care punem 

bazele nu doar intelectuale din viața noastră, 

ci punem bazele sentimentale, legăm relații, 

sudăm prietenii care vor rămâne și peste ani. 

Gândiți-vă că trebuie să trecem dincolo de 

aspectele teoretice acumulate în această 

perioadă și să punem în practică ceea ce am 

învățat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degeaba știți să rezolvați probleme de 

chimie, dacă între voi nu există o chimie și nu 

reușiți să vă legați sentimental unul de 

celălalt. Degeaba ați învățat biologie, ați 

învățat rolul mâinilor și ale picioarelor, dar 

nu ați învățat că ele vă conduc spre celălalt și 

vă ajută să vă îmbrățișați aproapele. Dacă știți 

rolul creierului și faptul că acesta leagă punți 

între diferitele părți ale corpului, însă nu știți 

să creați, cu ajutorul lui, punți între voi, 

sentimentale și umane, înseamnă că nu ați 

învățat nimic. 

 

Nu contează atât de mult să știți că 

unu și cu unu fac doi, ci, așa cum spunea 

Nichita Stănescu, „Numai tu şi cu mine/ 

înmultiţi şi împărţiţi/ adunaţi şi scăzuţi/ 

rămânem aceiaşi... / Pieri din mintea mea!/ 

Revino-mi în inimă!” 

Degeaba învățați chiar și limba 

română și știți să caracterizați personaje, dacă 

nu știți să observați prietenul de lângă voi, să 

fiți atenți la nevoile și durerile lui, dacă nu 

reușiți să identificați personalitatea lui, să 

vedeți trăirile și emoțiile pe care le are. 

Așadar, liceul nu este un cimitir, ci 

este un regresum ad uterum, pentru că așa 

cum în pântecul mamei prinde formă trupul 

unui copil, la fel, în liceu, se formează 

viitorul adult, tată, mamă, profesor sau 

specialist într-un anumit domeniu, omul care 

știe să se comporte în societate, persoana pe 

care se poate baza mai târziu cei din jur. La 

sfârșit de liceu se deschid în fața voastră 

diferite perspective, diferite orizonturi. 
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Veți apuca fiecare pe drumul lui, vă 

veți intersecta cu oameni diferiți, de diferite 

culturi, rase, religii, temperamente, însă nu 

uitați un lucru important: trebuie să vă păstrați 

integritatea morală și spirituală, nu trebuie să 

uitați că ați învățat într-un liceul lasallian în 

care accentul s-a pus pe formarea voastră 

deplină, nu vă lăsați ademeniți de pericolele 

lumii moderne, ci,  așa cum spunea și Marin 

Sorescu în drama Iona, ar trebui să vă puneți 

un grătar la intrarea în sufletul vostru,  astfel 

încât furtunile, ademenirile și greutățile lumii 

să rămână în afară și nu să nu vă pângărească 

puritatea sufletească cu toate gunoaiele și 

nonvalorile societății moderne. 

În încheiere, vă felicit din inimă pentru 

că aţi reuşit să absolviți acest liceu, şi sunt 

convins că nu a fost uşor, însă aş dori să vă 

fac şi câteva urări. Mi-aş dori ca lumea în 

care vă veţi integra să capete sens prin 

prezenţa voastră şi să o împliniţi prin voi 

înşivă. Sper să cultivaţi virtuţile care au 

rezistat în faţa trecerii timpului: modestia, 

blândeţea, înţelepciunea, răbdarea, dragostea, 

credinţa, fiind, totodată, atenţi să nu le daţi la 

schimb pentru lucruri de nimic. Doresc ca în 

momentele mai dificile din viaţă să înţelegeţi 

că „tăcând, puteţi spune multe”, să priviţi în 

faţă cu speranţă şi în urmă cu mândria că veţi 

face mereu parte din marea familie lasalliană, 

o familie în care aţi crescut frumos şi a cărei 

uşă va rămâne mereu deschisă pentru voi.  

Florin Dorcu 

  După atâtea combinări de n luate câte k, 

de încercări pentru acest discurs, am reușit în 

final să obțin cea mai bună variantă. În ulti-

mii patru ani, cunoștințele noastre au depășit 

nivelul mării. Dirijorii noștri au fost diriginții 

Dorcu Florin și Bulgagiu Eugen, cei care    

ne-au fost mereu alături când am avut nevo-

ie, fiind nedespărțiți de noi, așa cum și subi-

ectul este nedespărțit de predicat. Domnilor 

diriginți, deși a fost cam greu cu noi la înce-

put, ne-ați apropiat, atât de dumneavoastră, 

cât și unii de alții. Ca buni părinți, ați știut să 

ne țineți acasă. 

           Am învățat multe în acești patru ani, 

de exemplu, de ce celula îndeplinește funcții-

le organismului sau cum calculăm dobânda 

sau probabilitatea de a promova clasa și ce 

sunt cererea și oferta, toate acestea rămânând 

bine ancorate în cultura noastră generală. De 

asemenea, ne vom aminti cu plăcere de po-

vestea de dragoste dintre Ștefan Gheorghidiu 

și Ela, Otilia și Felix Sima, ne vom aminti de 

acești ani în care ne-am maturizat ca și per-

sonaje din romane și am învățat să ne cu-

noaștem pe noi înșine. 

 Dragii mei colegi, nu am de gând să vă 

ocolesc. Am petrecut acești ani împreună,   

ne-am certat, ne-am cinstit, ne-am distrat, 

uneori am și învățat. În momentul actual, 

cred că cu toți simțim un sentiment ciudat, 

deoarece un ochi plânge și unul râde, pentru 

că, deși cu toți ne bucurăm că se termină pe-

rioada liceului și vine perioada studenției, 

totuși o să ne lipsească ceva, o să ne lipseas-

că profesorii și colegii. O să ne lipsească mo-

mentele în care ne trezeam dimineața și, cu 

toate că nu aveam niciun chef de școală, fă-

ceam un efort, care atunci ni se părea fantas-

tic, și veneam la școală, unde vedeam ace-

leași fețe în fiecare zi.  
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 Domnilor profesori, după această perioa-

dă în care dumneavoastră ne-ați fost ca niște 

părinți, cu greu ne gândim că de mâine nu vom 

întârzia sau absenta la ore, nu vom mai avea 

acea emoție ca atunci când deschideați catalo-

gul. Dar să știți că particulele în inimile noas-

tre vă aparțin și nu puteți fi scoși din ele. 

 Noi, clasele a XII-a, le mulțumim dom-

nilor profesori pentru tot ce ne-au învățat, pen-

tru tot efortul și dedicarea de care au dat dova-

dă, pentru răbdarea acordată, pentru toate sa-

crificiile făcute pentru noi, în special profesori-

lor care au avut grijă să ne pregătească pentru 

examenul de bacalaureat. Le mulțumim frați-

lor, precum și doamnei director pentru toate 

oportunitățile pe care ni le-au pus la dispoziție, 

pentru faptul că au fost atât de îngăduitori cu 

noi și pentru că nu au zis niciodată „NU”, 

atunci când am avut nevoie de ajutor din par-

tea lor.  

 În numele colegilor mei, vreau să le mul-

țumesc din inimă părinților noștri, care ne-au 

oferit tot sprijinul lor, care ne-au îndurat toate 

prostiile, atunci când dirigintele îi anunța că 

am dispărut sau că am rămas puțini. Le mulțu-

mim că ne-au călăuzit pe această cale, că au 

făcut sacrificii pentru ca noi să ne aflăm astăzi 

aici. 

          Acum aș vrea să-i mulțumim domnului 

diriginte, pentru că a trecut peste toate răbufni-

rile noastre, peste toate emoțiile și nemulțumi-

rile adunate la un loc. Chiar dacă rezultatele la 

învățătură nu au fost extraordinare, noi, pentru 

domnul diriginte, Florin, am fost o clasă mo-

del, frumoasă, bună, așa cum ne spunea mereu 

și dumnealui, chiar dacă îl mai supăram une-

ori, uneori chiar mai mult.  

         Până acum, noi, elevii claselor a XII-a, 

am fost cei mai puternici din liceu, dar a sosit 

momentul să predăm flacăra ce menține vie 

cunoașterea și cheia acestui templu al științei și 

al maturizării generației noastre, elevilor din 

clasa a XI-a. Vouă, colegilor ce rămâneți în 

liceu, vă dorim să aveți grijă atât de voi, cât și 

de sănătatea domnilor profesori!        

 

Iștoc Andreea Denisia, a XII-a B, 

Șefă de promoție 

Un sistem de operare, prescurtat SO, este 

un ansamblu de programe care are rolul de a 

gestiona și de a facilita utilizatorului accesul 

la resursele sistemului de calcul. Metaforic, 

se poate spune că un sistem de operare joacă 

rol de dirijor, orchestrând doleanțele utiliza-

torilor prin atribuirea de partituri adecvate 

către diversele resurse ale calculatorului și 

veghind la interpretarea armonizată a respec-

tivelor partituri, astfel încât scopurile pentru 

care s-a apelat la calculator să fie atinse. Pen-

tru aceasta, nucleul sistemului de operare 

este primul program încărcat în memoria cal-

culatorului și rămâne activ pe toată durata 

funcționării acestuia.  

 Windows 10 este un sistem de operare 

pentru computere personale (PC) dezvoltat 

de Microsoft ca parte a familiei de sisteme 

de operare Windows NT. Acest sistem de 

operare a fost anunțat în septembrie 2014, 

după aceea i s-a făcut o demonstrație la o 

conferință Build. Prima versiune a sistemului 

de operare a intrat în versiunea beta de testa-

re publică în octombrie 2014,  versiunea fi-

nală a acestuia fiind lansată pe data de 29 

iulie 2015.  

Windows 10 a primit în mare parte re-

cenzii pozitive, odată cu lansarea originală în 

iulie 2015. Criticii au apreciat decizia Micro-

soft de a dezactiva unele elemente de interfa-

ță din Windows 8.1 (incluzând aplicațiile pe 

ecran complet și meniul Start în interfața  

non-tactilă), pentru a oferi o interfață adapta-

tă computerelor desktop, în linie cu vechile 

versiuni de Windows.  

Criticii au mai apreciat îmbunătățirea 

aplicațiilor din Windows 10 față de cele din 

8.1, integrarea Xbox Live, precum și funcțio-

nalitatea și capabilitățile asistentului personal 

Cortana și înlocuirea browserului Internet 

Explorer cu Microsoft Edge. 

 

Mârț Eduard, a XII-a B 

INSTALAREA SISTEMULUI  
DE OPERARE WINDOWS 10 
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 După doi, trei sau patru ani petrecuți în liceul nostru, elevii din promoția 2022 au ținut să 

împărtășească din experiența lor, din trăirile lor și din sentimentele care îi încearcă în aceste 

momente importante. Ei și-au exprimat recunoștința, gratitudinea și au ținut să dea câteva sfa-

turi celorlalți elevi. 

 „Acești patru ani petrecuți în liceu m-au 

făcut să îmi dau seama că toată lumea este 

egală, nu că unul dintre elevi este mai impor-

tant decât celălalt. Cea mai frumoasă experi-

ență din această perioadă a fost atunci când 

am primit câte un tricou alb și ne-am așezat 

toți și am făcut cifra 300, în anul 2019, atunci 

când s-a sărbătorit tricentenarul morții Sfân-

tului Ioan de La Salle, patronul școlii noastre. 

 Sfatul meu pentru ceilalți elevi este să 

învețe, să lase „șmecheria” și să se apuce de 

treabă! Să dea examenul de bacalaureat, pen-

tru că este un examen important și în viitor 

vor avea nevoie de această diplomă! Mai târ-

ziu, le va fi greu să mai învețe, de aceea, după 

cum spune și zicala, Bate fierul cât e cald!”  

Remus Râtan, XII-a A 

 

 „Acești patru ani ani de liceu m-au fă-

cut să mă schimb și să mă dezvolt pe mai 

multe planuri. Am învățat multe lucruri, nu 

doar din punct de vedere cultural, cât și din 

punct de vedere al dezvoltării personale și 

umane. Am devenit o persoană mult mai soci-

abilă, mai deschisă, mai înțelegătoare, mult 

mai muncitoare și un om  care vrea să ținteas-

că cât mai sus. 

 Din punctul meu de vedere, cele mai 

frumoase experiențe din liceu au fost conver-

sațiile, din clasă sau din afara ei, cu colegii și 

cu domnul diriginte. Era o atmosfera plăcută, 

relaxantă, care ne dădea prilejul să ne deschi-

dem unii față de ceilalți. 

 Am mai multe sfaturi pentru ceilalți 

elevi, printre care: să nu vă fie frică să vă spu-

neți opinia în orice situație, să încercați să-i 

înțelegeți și pe ceilalți, să fiți empatici, să nu 

vă stresați  sau să vă  subestimați pentru note 

și, nu în ultimul rând, să învățați din timp 

pentru examenul de bacalaureat!” 

Cojocaru Ancuța, a XII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „În cei patru ani de liceu, nu am învățat 

doar pentru materiile de studiu, ci am învățat și 

multe lucruri folositoare în viață: am învățat să 

fiu punctual, să-i respect pe cei din jurul meu 

și cum să mă comport în societate. După păre-

rea mea, cea mai frumoasă experiență este ziua 

școlii în care se organizează jocuri și activități 

cu toate clasele, elevii care se evidențiază la 

diferite concursuri școlare și extrașcolare sunt 

premiați, fiind astfel încurajați să muncească și 

să studieze mai mult. Cred că cel mai bun sfat 

pe care îl pot da elevilor care vin din urmă es-

te: Bucurați-vă că sunteți la acest liceu, aici 

tuturor le pasă de voi!” 

 Buruiană Sebastian, a XII-a A 
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 „Pe mine cel puțin, cei patru ani de 

liceu m-au maturizat foarte mult, m-au învă-

țat să fac diferența între bine și rău, să văd 

cu alți ochi viața, să mă bucur de fiecare cli-

pă petrecută alături de colegi și de domnii 

profesori și să fiu un om mai bun. Cea mai 

frumoasă experiență din perioada liceului a 

fost prima zi de liceu, atunci când mi-am 

cunoscut viitorii colegi și viitorii profesori. 

Cel mai bun sfat pe care îl pot da eu este ca 

elevii să știe când să fie serioși și când să 

glumească!” 

Ciobanu Eduard, a XII-a B 

 

 „Anii petrecuți în Liceul Tehnologic 

„Sfântul Ioan de La Salle” m-au schimb în 

bine, iar eu sunt conștient de transformarea 

mea, de ceea ce am fost când am venit prima 

dată la acest liceu și omul care am devenit 

acum la final. Am avut numeroase experien-

țe plăcute, dar cele mai frumoase au fost ce-

le petrecute cu colegii și cu profesorii în 

timpul orelor de studiu, în activitățile de ate-

lier, dar și în cadrul activităților extrașcola-

re. Îi sfătuiesc pe elevi să se apuce din timp 

de învățat și să nu se lasă pe ultima sută de 

metri!” 

Gherghel Vlăduț, a XII-a A 

 

 „Acești patru ani de liceu mi-au arătat 

cât de mult contează să colaborezi cu ceilalți 

și să asculți de sfaturile profesori-

lor. Întreaga perioadă a liceului a fost o ex-

periență frumoasă, dar clasa a IX-a, pentru 

mine, a fost o experiență nouă de care m-am 

bucurat cel mai mult. Îi sfătuiesc pe elevi să 

găsească ceva de care sunt pasionați și să 

aibă curajul să își exprime ideile!” 

Mîrț Cosmin, a XII-a B 

 

 „Pot spune că cei patru ani de liceu aici, 

în familia La Salle, m-au schimbat într-un 

mod deosebit. Aici m-am format ca persoană, 

a fost perioada în care m-am putut dezvolta 

atât pe plan personal, intelectual, cât și spiritu-

al. Alături de cadrele didactice și ceilalți elevi 

lasallieni, am avut ocazia de a învăța o sume-

denie de lucruri noi pe care, cu drag, le-am 

împărtășit cu ceilalți.  

 Toată perioada liceului a fost o experien-

ță frumoasă. Fiecare moment la care am parti-

cipat cu mare bucurie a creat ca amintire un 

mic album de care îmi voi aminti mereu. Nu 

voi uita nici profesorii care au făcut experiența 

și mai frumoasă la liceu prin susținerea, răbda-

rea, grija și încrederea pe care și-au pus-o în 

noi, fiind de-a dreptul un suport remarcabil.  

 Pe ceilalți elevi lasallieni i-aș sfătui să se 

bucure de fiecare moment petrecut aici, să își 

facă amintiri, să se distreze, iar pe lângă dis-

tracție să nu uite și de datoriile unui elev!” 

Ciobanu Anamaria, a XII-a B 

 

 „Cei patru ani de liceu m-au schimbat 

atât fizic, cât și psihic. M-au maturizat și mi-au 

deschis ochii, m-au făcut să accept că lumea 

este mare și că fiecare om este diferit și special 

în felul lui. Perioada cea mai frumoasă a liceu-

lui a fost finalul clasei a IX-a și clasa a X-a. 

Dragi elevi, aveți grijă de sufletele voastre, tră-

iți în prezent, fiți mulțumiți cu ceea ce aveți și 

luptați pentru puțin mai mult, nu uitați să trăiți 

fiecare clipă ca și cum ar fi ultima și nu uitați 

să mai visați uneori!” 

Enășoaie Teodora, a XII-a B 
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 „Acești patru ani m-au schimbat atât 

emoțional, ajutându-mă să îmi înving timidi-

tatea, cât și intelectual, prin învățarea și acu-

mularea de cunoștințe variate și bogate. Ex-

periența cea mai frumoasă a fost când a tre-

buit să susțin olimpiada și să reprezint lice-

ul. Sfatul meu pentru elevi este să alterneze 

învățatul cu distracția!”  

Androșcă Eduard, a XII-a B 

 

 „Pe parcursul acestor ani petrecuți aici, 

mi-am dat seama că m-am schimbat mult din 

punct de vedere psihic și emoțional. Majori-

tatea ar numi-o maturitate, însă eu sunt de 

părere că Liceul „La Salle” m-a făcut să fiu 

așa, deoarece sunt sigură că, dacă aș fi mers 

la alt liceu nu aș mai fi avut mentalitatea pe 

care o am în momentul de față. 

 Sinceră să fiu, toată perioada aceasta a 

liceului a fost o experiență frumoasă, chiar 

dacă au fost și momente mai neplăcute și 

chiar dacă doi ani i-am petrecut în mediul 

online. 

 Un sfat pentru toți elevii, ar fi să se 

distreze cât de mult pot ei, deoarece în clasa 

a XII-a nu se vor mai putea distra atât de 

mult, iar pe elevii claselor a XI-a îi sfătuiesc 

să nu se lase pe ultima sută de metri cu învă-

țatul, deoarece timpul trece foarte, foarte ra-

pid!” 

Ilinca Denisa, a XII-a B 

 

 „Consider că cei trei ani de liceu petre-

cuți aici, în familia La Salle, m-au maturizat,  

m-au ajutat să mă dezvolt atât din de vedere 

intelectual, cât și din punct de vedere personal, 

și să mă descopăr pe mine ca persoană.  

 Toată perioada liceului a reprezentat o 

experiență frumoasă și unică pentru mine. Mă 

bucur că am avut ocazia să fac parte din acest 

colectiv minunat, alături de care mi-am creat 

numeroase amintiri pe care le voi purta cu mi-

ne mult timp de acum înainte.  

  

 Celorlalți elevi aș dori să le transmit să 

se bucure de perioada liceului, pentru că repre-

zintă perioada în care încă se pot bucura de 

timpul liber și de copilărie, fără a fi încărcați 

de prea multe responsabilități. Dar, în același 

timp, să nu uite motivul pentru care se află aici 

la liceu, acela de a învăța pentru a avea un vii-

tor cât mai bun!”  

Budoșcă Bianca, a XII-a B 

 

 „Pot spune că anii petrecuți la acest liceu 

m-au făcut să învăț mai bine și să fiu mai 

punctual. Experiența cea mai frumoasă din pe-

rioada liceului a fost atunci când am făcut acti-

vități împreună și am ieșit cu clasa. Sfatul meu 

pentru ceilalți elevi este să-și urmeze visul!”  

Martișcă Lucian, a XII-a B 

 

 „Cei patru ani petrecuți în acest liceu     

m-au pregătit pentru anii de facultate ce ur-

mează, întrucât m-au maturizat, gândirea mea 

fiind acum cu mult diferită. Dar și acest mod 

„strict” al liceului de abordare a eleviilor m-a 

ajutat foarte mult, deoarece acum învăț cu mul-

tă ușurință orice tip de informație. Cea mai fru-

moasă experiență pentru mine a fost Balul bo-

bocilor, deoarece m-am distrat alături de cei 

mai frumoși colegi și organizatori. Un prim 

sfat pentru elevi este să nu se panicheze dacă 

nu știu nimic la matematică, română sau alte 

obiecte pentru bacalaureat, pentru că în clasa a 

XII-a toate se vor așeza așa cum trebuie! Al 

doilea sfat este că liceul este doar despre învă-

țat, așa că făuriți-vă amintiri frumoase!” 

Gherghel Ana-Maria, a XII-a B 
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 Gama construcțiilor civile este 

atotcuprinzătoare. Facem referire la construcții 

de locuit, la cele care au ca destinație specială 

asigurarea unor condiții perfecte de habitat 

pentru omenire. O construcție înseamnă mai 

mult decât simpli pereți montați pe plăci de 

rezistență. Acestea înseamnă de fapt un 

adăpost în calea intemperiilor (vânt, ploaie, 

viscol, crivăț etc.), un spațiu în care trebuie 

asigurat un minimum de confort necesar 

traiului nostru de zi cu zi, înseamnă 

transpunerea în realitate a dorințelor fiecăruia 

dintre noi. 

În cadrul unei construcții civile există o 

multitudine de elemente importante, cum ar fi: 

structura de rezistență, elemente de instalații, 

elemente de finisaj și de izolații. Instalațiile 

sunt o parte necesară unei clădiri, deoarece 

acestea asigură confortul în locuință precum și 

un trai mai ușor în casă.  

Gama instalațiilor este vastă, acestea sunt: 

instalații de alimentare cu apă rece, instalații 

de alimentare cu apă caldă menajeră, instalații 

de canalizare, instalații de alimentare cu gaze 

naturale combustibile, instalații de încălzire și 

instalații electrice. 

Instalația interioară de canalizare este 

un ansamblu format din conducte, armături, 

obiecte sanitare și căminul exterior de racord. 

Aceasta are rolul de a colecta apele uzate 

menajere și apele pluviale și de a le evacua  

într-un cămin exterior de racord sau într-o fosă 

septică.  

Curgerea apelor uzate prin rețeaua de 

conducte se face gravitational,  iar diametrele 

conductelor se stabilesc în funcție de debitul de 

apă transportat, numărul de consumatori      

existenți în clădire, regimul de înălțime al 

clădirii  și destinația acesteia. 

Instalația interioară de canalizare este im-

portantă într-o clădire, deoarece aceasta co-

lectează apele uzate menajere și uneori și plu-

viale, astfel asigurând un habitat mai bun 

pentru om în desfășurarea activităților sale.  

În proiectarea și montarea instalației pre-

cum și a structurii de rezistență trebuie să se 

țină cont de următoarele legii și normative în 

vigoare: 

Legea 10/1995 - privind calitatea în con-

strucții: rezistența mecanică și stabilitatea; 
Igiena, sănătatea și mediul înconjurător; secu-

ritatea la incendiu; siguranța și accesibilitatea 

în exploatare; Protecția împotriva zgomotului; 

Legea 50/1991 - privind autorizația        

executării lucrărilor de construcții; 

Legea 319/2006 - privind Sănătatea și Se-

curitatea Muncii și Prevenirea și Stingerea In-

cendiilor; 

NP057-2002 - normativ privind proiectarea 

clădirilor de locuințe; 

I9-2005 - normativ pentru proiectarea,   

executarea și exploatarea instalațiilor sanitare 

aferente clădirilor; 

STAS 1795 - canalizare interioară; 

S1994 - ghid de proiectare a instalațiilor 

sanitare. 

Buruiană  Sebastian,  a XII-a A 
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 În fiecare an școlar, în jurul datei de 15 

mai, când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan de La 

Salle ca patron al educatorilor creștini, sărbăto-

rim și Ziua Școlii. Deoarece anul acesta ziua de 

15 mai a căzut duminică, această zi a fost sărbă-

torită în ziua de vineri, 13 mai.  

 Activitățile zilei au început cu celebrarea 

Sfintei Liturghii în cinstea Sfântului Ioan de La 

Salle, prezidată de pr. Alois Farțade paroh al co-

munității noastre, pr. Gabriel Iulian Cociangă, 

vicar al comunității, și pr. Marian Păuleț, de loc 

din Pildești, actualmente părinte vicar în localita-

tea Cleja, care a ținut cuvântul de învățătură. Pr. 

Marian a amintit că fiecare dintre noi trebuie să 

fugim de indiferență și lene și să urmăm exem-

plul Sfântului Ioan de La Salle.   

  

 După Sfânta Liturghie au avut loc aștepta-

tele activități sportive care după doi ani de pauză 

din cauza pandemiei, au putut fi organizate din 

nou. Domeniile sportive în care au fost implicați 

numeroși elevi au fost următoarele: fotbal, arun-

cări la coșul de baschet, trasul funiei, tenis de 

masă și șah. Munca în echipă, talentul și îndemâ-

narea și-au dat mâna și, astfel, s-a obținut un 

scor strâns pentru fiecare meci, ținându-i pe toți 

în suspans. Câștigătorii s-au bucurat de premiile 

oferite, de aplauzele celor din jur, dar și de expe-

riența dobândită.  

 La festivitatea de premiere, alături de câș-

tigătorii diferitelor probe sportive, au fost premi-

ați, de asemenea, și elevii care au participat la 

Olimpiada școlară la nivel local, județean și nați-

onal. Aceștia au fost răsplătiți și încurajați pentru 

efortul depus prin diverse premii, demonstrând 

tuturor iscusința de care au dat dovadă la dome-

niile de specialitate: Electronică și automatizări 

și Construcții, instalații și lucrări publice. Cu 

siguranță a fost o zi de neuitat, care a întipărit în 

memoria fiecăruia o amintire frumoasă, de care 

ne vom aminti cu drag.  

 Ne dorim ca și în anul următor să putem 

avea parte de această zi, dedicată Sfântului Ioan 

de la Salle, iar prin intermediul activităților des-

fășurate să avem ocazia de a lega prietenii noi și 

de a ne distra împreună, ca în familie. 

 

Gherghel Andreea Daniela, a XI-a B 

Dămoc Evelina Maria, a XI-a B 



                                Școala de la răscruce- Numărul 60                                                             14 

 

 „A construi noi drumuri pentru a trans-
forma vieți” a fost tema capitulului general al 
congregației Frații Școlilor Creștine, înființa-
tă în 1680 în Franța de Sfântul Ioan Baptist 
de La Salle, „patronul universal al învățători-
lor”. Frații Școlilor Creștine sunt prezenți în 
România din 1861 și au avut școli la Bucu-
rești – frecventate, printre alții, de Fericitul 
Anton Durcovici, episcop și martir –, la Cra-
iova, Brăila, Oradea și Satu Mare. În prezent, 
Frații au un liceu tehnologic la Pildești 
(Neamț) și o Casă de tip familial la Iași. 
 Înainte de a se întoarce în România, 
când era aproape cu valiza în mână, redacția 
română Vatican News - Radio Vatican a soli-
citat Fratelui Vicențiu Ghiurca un scurt inter-
viu.  
 

 A.D. Frate Vicențiu, dacă ar fi să cu-
prindeți în câteva cuvinte-cheie acest capi-
tul general, care ar fi acestea și de ce? 
 V. G. Mă bucur să-i pot saluta pe toți 
ascultătorii Radio Vatican. Cel de-al 46-lea 
Capitul General a avut ca temă: „A construi 
noi drumuri pentru a transforma vieți”. Este 
al treilea Capitul General la care am avut bu-
curia și onoarea de a participa, celelalte două 
fiind în 2007 și 2014, tot aici, la Casa Gene-
rală, la Roma. Atât Regula Fraților, cât și Re-
gulamentul de organizare a capitulului trasea-
ză câteva linii directoare de care Comisia de 
pregătire a acestui eveniment important pen-
tru viața Institutului FSC ține cont. Capitulul 
general reprezintă expresia cea mai înaltă a 
comuniunii care există între toți Frații. Acesta 
perpetuează fidelitatea vie faţă de carisma 
proprie a Institutului și este calificat pentru a 
proceda la evaluarea periodică a vieții Institu-
tului, la adaptarea și renovarea permanentă a 
acestuia, la stabilirea marilor linii ale acțiuni-
lor viitoare, precum și la alegerea Fratelui 
Superior general și a Fraților Consilieri gene-
rali. 

 Dacă ar fi să caracterizez în trei cuvinte 
acest Capitul, acestea ar fi fraternitate, efici-
ență și speranță. Fraternitate, pentru că pe 
întregul parcurs al celor trei săptămâni spi-
ritul fratern a fost resimțit din plin, atât în 
timpul activităților și al dezbaterilor, cât și 

în momentele de rugăciune și în puținul 
timp liber pe care l-am avut. Este o experi-
ență deosebită să poți întâlni Frați din dife-
rite colțuri ale lumii, având culturi și menta-
lități diferite și, în același timp, să te simți 
ca acasă. Al doilea cuvânt-cheie ar eficien-
ță. De ce? Dacă primul Capitul la care am 
participat în 2007 a durat cinci săptămâni, 
iar cel din 2014 a avut o durată de opt săp-
tămâni, capitulul din anul acesta a durat trei 
săptămâni. Mai mult, toate obiectivele pro-
puse la începutul întâlnirii au fost atinse, 
neexistând sentimentul că lucrurile au fost 
făcute în grabă. În fine, al treilea cuvânt: 
speranță. Hotărârile luate la acest capitul 
privesc spre viitor cu multă bucurie și spe-
ranță. Mesajul transmis întregii Familii 
„lasalliene” este plin de încredere. Suntem 
chemați să fim ferment, plămadă care să 
dospească întregul aluat, metaforic vorbind, 
al misiunii educative „lasalliene”, dar și al 
unei lumi atât de greu încercată astăzi. 
 
 A.D. Ați fost in audiență la papa 
Francisc. Ce mesaj v-a încredințat? 
 V.G. Audiența la Sfântul Părinte a în-

cununat lucrările Capitulului General. Din 
discursul Sfântului Părinte, care a fost pre-
zentat în totalitate atât pe Vatican News, cât 

și pe Ercis.ro, doresc să subliniez două idei. 
Mai întâi, faptul că Sfântul Părinte ne invită 
pe toți „lasallienii” să privim la Cristos care 

este „Calea, drum cu adevărat nou: urmân-
du-l pe el, mergând cu el, viața noastră este 
transformată şi devenim la rândul nostru, 

plămadă, sare, lumină”. Apoi, faptul că 
Sfântul Părinte ne invită să fim martori. Nu 
putem da tinerilor ceea ce nu avem înlăun-

trul nostru. Educatorul creștin, la școala lui 
Cristos, este înainte de toate martor și este 
învățător în măsura în care este martor. De 

asemenea, ne invită să mergem înainte cu 
bucuria de a evangheliza educând și de a 
educa evanghelizând. 

 Pr. Adrian Dancă, Interviu cu Fr. 

Vicențiu Ghiurca, Vatican News - Radio 
Vatican  
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 Iubiţi fraţi, bună ziua şi bine aţi venit! 
  
Mulţumesc superiorului general pentru cuvin-
tele sale şi pentru acel „Lolo Kiko” [salut fili-
pinez: „bunicul Francisc”], şi adresez urările 
mele lui şi consiliului său. Sunt bucuros să vă 
întâlnesc cu ocazia celui de-al 46-lea Capitul 
General al vostru, care are ca temă „A construi  
noi drumuri pentru a transforma vieţi”. Este 
frumos a înţelege capitulul astfel, funcționând, 
ca un şantier de noi drumuri, care să conducă 
la întâlnirea fraţilor, în special a celor mai să-
raci. Dar noi ştim că Isus Cristos este „Calea”, 
strada cu adevărat nouă: urmându-l pe el, mer-
gând cu el, viaţa noastră este transformată şi 
devenim, la rândul nostru, ferment, sare, lumi-
nă. 
 Pentru voi, conform carismei Sfântul 
Ioan Baptiste de La Salle, aceste „noi dru-
muri” sunt înainte de toate parcursuri de edu-
caţie, de realizat în şcolile, în colegiile, în uni-
versităţile pe care le duceţi înainte în circa o 
sută de ţări în care sunteţi prezenţi. O frumoa-
să responsabilitate! Îi mulţumesc Domnului 
împreună cu voi pentru asta, deoarece munca 
educativă este un mare dar înainte de toate 
pentru cel care o îndeplineşte: este o lucrare 
care cere mult, dar care dă mult! Relaţia con-
stantă cu educatorii, cu părinţii şi în special cu 
copiii şi tinerii este un izvor mereu viu de 
umanitate, chiar şi cu toate trudele şi proble-
maticile pe care le comportă. 
 În această relaţie, în acest drum pe care-l 
parcurgeţi cu ei, voi oferiţi valorile bogatei 
voastre tradiţii pedagogice: educaţi la respon-
sabilitate, la creativitate, la convieţuire, la 
dreptate, la pace; educaţi la viaţa interioară, la 
a fi deschişi la transcendent, la simţul uimirii 
şi al contemplaţiei în faţa misterului vieţii şi al 
creaţiei. Toate acestea voi le trăiţi şi le inter-
pretaţi în Cristos şi le traduceţi în plinătate de 
umanitate. Îmi vine în minte motoul Sfântului 
Ioan Paul al II-lea în Redemptoris hominis: 
„Omul este calea Bisericii”. Voi realizaţi acest 
moto în misiunea educativă. Este modul vos-
tru de a realiza ceea ce scrie Sfântul Paul: „A-l 
forma pe Cristos în voi” (cf. Gal 4,19). Este 
apostolatul vostru, a educa astfel, aportul vos-
tru specific la evanghelizare: a face să crească 
umanul după Cristos. În acest sens, şcolile 
voastre sunt „creştine”, nu datorită unei eti-

chete exterioare, ci pentru că merg pe acest 
drum. 
 Suntem conştienţi că lumea trăieşte o 
urgenţă educativă. S-a rupt pactul educativ,     
s-a rupt şi acum statul, educatorii şi familia 
sunt separaţi. Trebuie să căutăm un nou pact 
care să fie comunicare, să lucrăm împreună. 
Această urgenţă educativă este făcută şi mai 
acută de consecinţele pandemiei. Cele două 
mari provocări ale timpului nostru, provocarea 
fraternităţii şi provocarea îngrijirii casei comu-
ne, nu pot găsi răspuns decât prin educaţie. 
Ambele sunt înainte de toate provocări educa-
tive. Şi, mulţumire fie lui Dumnezeu, comuni-
tatea creştină este nu numai conştientă de asta, 
ci este angajată în această muncă, de mult 
timp încearcă să „construiască noi drumuri 
pentru a transforma” stilul de viaţă. Şi voi, 
Fraţilor, faceţi parte din acest şantier, mai 
mult, sunteţi în linia întâi, educând să se treacă 
de la o lume închisă la o lume deschisă; de la 
o cultură a lui „foloseşte-şi-aruncă” la o cultu-
ră a îngrijirii; de la o cultură a rebutului la o 
cultură a integrării; de la căutarea intereselor 
de parte la căutarea binelui comun.  
 Ca educatori, voi ştiţi bine că această 
transformare trebuie să pornească de la conşti-
inţe sau va fi numai de faţadă. Şi ştiţi şi că nu 
puteţi face această lucrare singuri, ci coope-
rând în „alianţă educativă” cu familiile, cu co-
munităţile şi asociaţiile ecleziale, cu realităţile 
formative prezente în teritoriu. 
 Iubiţi fraţi, acesta este ogorul vostru de 
muncă. Dar pentru a fi buni lucrători, nu tre-
buie să vă neglijaţi pe voi înşivă! Nu puteţi da 
tinerilor ceea ce nu aveţi înăuntrul vostru. 
Educatorul creştin, la şcoala lui Cristos, este 
înainte de toate martor şi este învăţător în mă-
sura în care este martor. Nu am nimic să vă 
învăţ în asta, dar numai, ca frate, vreau să vă 
reamintesc asta: mărturie. Şi mai ales, mă rog 
pentru voi, pentru ca să fiţi fraţi nu numai cu 
numele, ci prin fapte. Şi pentru ca şcolile 
voastre să fie creştine nu cu numele, ci de fapt. 
Mulţumesc pentru ceea ce sunteţi şi ceea ce 
faceţi! Mergeţi înainte cu bucuria de a evan-
gheliza educând şi de a educa evanghelizând. 
Vă binecuvântez pe voi şi toate comunităţile 
voastre. Şi voi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi 
pentru mine. Mulţumesc! 

Franciscus 
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În perioada 20-22 aprilie, am reprezen-

tat județul Neamț la Olimpiada Aria curricula-

ră Tehnologii, etapa națională, fiind însoțit de 

elevul Mihăeș Ionuț din clasa a XII-a de la Co-

legiul Tehnic „Petru Poni” din Roman. Aceas-

ta a fost organizată  la Miercurea-Ciuc, județul 

Harghita, pentru prima dată pe durata a trei 

zile.  

 Olimpiada a constat în două probe: proba 

scrisă (teorie) și proba practică (un desen și 

calcul numeric). Am pornit la drum, spre 

Miercurea-Ciuc, marți, 19 aprilie, în a treia zi 

de Paște, cu trenul, fiind însoțiți de domnul 

diriginte, ing. Traian Ploșniță. Am fost cazați 

la un motel numit „Jakab Antal”, la marginea 

orașului Miercurea-Ciuc, un loc liniștit,  unde 

am avut parte de o priveliște minunată, cu un 

aer proaspăt de munte și de niște gazde minu-

nate. În anul 2019, suveranul pontif, Papa 

Francisc a fost  prezent la oficierea slujbei de 

la Șumuleu-Ciuc, fiind cazat chiar în acest mo-

tel.  

 Următoarea zi, după acomodarea cu at-

mosfera concursului, am susținut prima probă, 

apoi împreună cu îndrumătorii noștri am fost 

într-o mică excursie unde am vizitat diferite 

locații: Biserica Franciscană, un agent econo-

mic Tiny House care producea case pe roți, 

apoi Cetatea Miko, în care este găzduit Muzeul 

Secuiesc al Ciucului.  

 După aceste vizite  prin oraș, am fost toți 

foarte entuziaști să vedem rezultatele primei 

probe afișate pe ușa Școlii Profesionale Speci-

ale „Szent Anna”, unde a fost susținut concur-

sul, fiind foarte surprins că sunt pe locul I. To-

tul se putea schimba în următoarea zi la proba 

practică. După susținerea ultimei probe, am 

reușit să îmi păstrez locul I în clasament.  

 În aceeași zi, a avut loc și premierea, la 

ceremonie fiind prezente oficialități ai Consi-

liului județean, viceprimarul orașului Miercu-

rea-Ciuc, reprezentanți ai agenților economici, 

sponsori ai Olimpiadei, directori de unități de 

învățământ din oraș, membri ai Comisiei de 

evaluare și toți elevii participanți împreună cu 

însoțitorii lor. La această festivitate s-au ținut 

mai multe discursuri din partea oficialităților și  

a fost un moment artistic cu cântece realizate 

de orchestra acelei școli, apoi a avut loc premi-

erea propriu-zisă.  

 A fost o experiență unică în viață pentru 

mine pe care aș repeta-o mereu. După multă 

muncă și trudă, am ajuns la rezultatul dorit, iar 

la anul nu se știe ce ne rezervă viitorul, poate 

se va repeta istoria. Recomand viitoarelor ge-

nerații să învețe și să tragă tare de ei, pentru că 

nu au nimic de pierdut în acest drum palpitant, 

dar frumos, al celor patru ani de liceu.  

Ciobanu Leonard, a XI-a A 
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 1. Vă rugăm să vă prezentați.  
 Bună, tuturor! Mă numesc Florin Percă, 
sunt din Săbăoani și am absolvit Școala Profe-
sională La Salle în anul 2006. 
 
 2. Ce amintiri aveți din timpul anilor 
de studiu petrecuți în școala noastră? 
 Am o mulțime de amintiri frumoase și 
plăcute; sunt prea multe ca să le enumăr. Au 
fost cei mai frumoși ani din școală pentru mi-
ne: școală,  profesorii, colegii, momentele pe-
trecute alături de ei. 
 
 3. Care a fost drumul parcurs după 
terminarea școlii și până acum? Ați reușit 
să lucrați în domeniul în care v-ați format? 
 După terminarea studiilor, din păcate, nu 
am reuși să lucrez în domeniul meu, al tâmplă-
riei. Avusesem o șansă să merg cu colegii din 
generația mea în Spania să lucrăm la o fabrică, 
dar nu aveam vârsta necesară. Apoi, am plecat 
în afară ca fiecare om care își dorește să își fa-
că un trai mai bun în viață. În prezent, sunt tot 
în afară, lucrând în domeniul construcțiilor. 
 
 4. Sunteți șeful de promoție al anului 
2006. Ce a reprezentat pentru dumneavoas-
tră aceasta atunci și în ce situații ale vieții a 
venit în discuție acest fapt? 
 În 2006, am ieșit șef de promoție, fapt 
care pentru mine a fost o mare realizare și bu-
curie, era un țel îndeplinit și o dorință a mea, 
dar și a familiei mele. În viață, acest lucru m-a 

ajutat la angajare, este un atu în plus pentru 
mine, dar și alte situații. 
 
 5. Prezentați-ne câteva aspecte sau 
momente frumoase din perioada în care ați 
studiat aici, care v-au influențat și v-au aju-
tat în mod pozitiv în viață. 
 Un lucru important pe care l-am învățat 
la școală a fost că trebuie să îți dorești să îm-
parți timpul pentru studiu dar și pentru relațiile 
cu colegii. Multe lucruri am învățat acolo pre-
cum, răbdarea, înțelegerea, dăruirea etc., iar 
aceste valori ajută și în viață, nu doar la ore. 
Au fost momente frumoase petrecute la școală: 
activitățile din afara orelor, practica pe care o 
făceam la fabrică, orele, competițiile, balul ab-
solvenților etc. A fost ceva frumos, simțeai 
cum profesorii și conducerea școlii de acolo 
căutau să te ajute, să te îndrume, erau înțelegă-
tori și nu puneau presiune asupra noastră. Chi-
ar doi colegi de-ai mei au venit cu ideea de a 
face „radio” la pauză, lucru care s-a și întâm-
plat. O lecție bună care m-a marcat și m-a aju-
tat în viață, și pe care nici acum nu am uitat-o, 
a fost că nu există nu pot, există nu vreau, ceea 
ce înseamnă că dacă îți dorești ceva în viața 
prin munca și dăruire poți realiza, trebuie doar 
să vrei. 
 
6. Un gând/sfat pe care doriți să-l transmi-
teți elevilor actuali ai școlii. 
 Un gând, un sfat, dacă se poate, pentru 
elevii din această generație este: Să priviți 
școala ca pe un lucru important în viață, căci 
tot ce veți învăța aici va fi benefic pentru voi 
pe viitor! Toți profesorii și frații de acolo sunt 
doar ca să vă îndrume în viața și vă doresc 
doar binele! Nu priviți școala ca pe o joacă, 
căci va trece timpul, iar ceea ce învățați acolo e 
foarte important! Vă urez să fiți conștienți de 
șansa  pe care o aveți și să profitați la maxi-
mum de tot ceea ce vi se oferă! 
 Acum, în încheiere, doresc să vă salut pe 
toți cei de acolo, elevi, profesori și întreaga 
conducere, vă urez numai de bine și să ne reve-
dem cu bine! 

Redacția 
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 Am răspuns cu bucurie invitației primi-

te din partea redacției de a prezenta, în acest 

număr al revistei noastre, o pictură din colec-

ția de lucrări intitulată „Colecția policromă”. 

 În prima parte a articolului voi prezenta 

pe scurt cum pot fi clasificate culorile iar în a 

doua parte voi prezenta pictura propriu-zisă.  

 Teoria culorilor are la bază „cercul cro-

matic” al culorilor acesta conținând: culori 

calde și culori reci, culori primare, secundare 

și terțiare. Culorile primare (roșu, galben și 

albastru) nu sunt create prin combinarea altor 

culori și au cel mai înalt grad de strălucire. 

Din ele se nasc toate celelalte culori, astfel 

încât combinarea lor împreună cu cele noncu-

loare (alb, negru) ne ajută să obținem toate 

culorile existente în natură. Culorile secunda-

re (portocaliu, verde și violet) sunt create prin 

combinația culorilor primare în proporții ega-

le: roșu și galben = portocaliu; galben și al-

bastru = verde și albastru și roșu = violet. 

 Culorile terțiare rezultă din combinarea 

culorilor primare cu cele secundare alăturate, 

astfel încât se creează 6 noi nuanțe de culori. 

Nu au nume specifice, sunt o combinație în-

tre numele celor două culori care le formează. 

 Nonculorile sau culorile acromatice 

(albul și negrul) nu se pot găsi în natură în 

forma pură. Combinația dintre alb și negru, în 

orice cantitate, se numește gri. Ele se pot adă-

uga în orice combinație cromatică, deoarece 

sunt compatibile cu toate culorile. 

 Culoarea feminină este prima pictură 

din „Colecția policromă” sau, cum aș spune 

eu, care ilustrează „haosul multicolor”.  

 Culorile reprezintă atât diversitatea na-

turii feminine, a imperfecțiunilor umane, cât 

și spontaneitatea unei picturi cu mâna liberă.  

 Sunt sigură că viața nu ar avea farmec 

fără un pic de culoare; de fapt, culorile sunt 

chiar esențiale. Să ne imaginăm doar... ce ar fi 

natura fără copacii înverziți? Ce ar fi un apus 

fără cerul pictat în zeci de nuanțe diferite? Sau 

ce ar fi omul fără toate trăsăturile frumos con-

turate și pigmentate? Cum ar fi ca toți să 

avem ochii cenușii? Sau, ca viața noastră să 

fie derulată ca un film alb-negru de prin anii 

‘80?  

 Eu sunt de părere că totul ar fi mult prea 

plictisitor și cu siguranță nu sunt singura, care 

are această părere. Aș putea spune că sunt fană 

a culorilor, a tot ce este viu și evidențiat. Cu-

lorile sunt practic viața pusă pe hârtie, nu doar 

o iluzie optică.  

 Sper să colecționez cât mai mulți „stropi 

de culoare” în diverse forme.  

 

      Gherghel Roberta, a X-a A 



               Școala de la răscruce - Numărul 60                                                               19 

 

Al 46-lea Capitul General al FSC 

 Capitulul General este, din timpurile 
Fondatorului, expresia cea mai înaltă a comu-
niunii care există între toţi Fraţii. El perpetu-
ează printre ei fidelitatea vie faţă de carisma 
proprie a Institutului și este calificat pentru a 
proceda în numele acestuia la evaluarea perio-
dică a vieţii Institutului, la adaptarea şi reno-
varea permanentă a acestuia, la stabilirea ma-
rilor linii ale acţiunilor viitoare, precum şi la 
alegerea Fratelui Superior General şi a Fraţilor 
Consilieri generali. Poate lua orice altă măsură 
de ordin legislativ sau administrativ privind 
instituţiile sale şi membrii săi. Tema celui de 
al 46-lea Capitul General, care a vut loc la Ro-
ma, între 1-22 mai, a fost „A construi noi dru-
muri pentru a transforma vieți”. Din partea 
Provinciei Europa Centrală a participat în cali-
tate de delegat Fr. Vicențiu Ghiurca. 

Vizita domnului Karl  Kempf-Delacote 

 Vineri, 6 mai 2022, ne-am bucurat să-l 
avem din nou, în mijlocul nostru, după mai 
bine de doi ani de restricții, pe domnul Karl 
Kempf-Delacôte, binefăcătorul școlii noastre. 
În timpul scurtei sale vizite, dl Karl s-a bucu-
rat să-i salute pe elevii claselor a XII-a și să le 
vorbească despre bursele pe care Fundația  
CarElveția, fondată și patronată de familia 
Kempf-Delacôte, le oferă absolvenților liceu-
lui nostru, care îndeplinesc condițiile stabilite 
de către Fundație. Dl Karl s-a întâlnit, de ase-
menea, și cu profesorii liceului pe care i-a feli-
citat pentru rezultatele obținute de către elevi 
la concursurile școlare și i-a încurajat să conti-
nue cu multă dăruire educarea elevilor care le 
sunt încredințați. 

Sfântul Ioan de La Salle, patronul educato-
rilor creștini 

 Pe data de 15 mai, s-au împlinit 72 de 
ani de la Proclamarea Sfântului Ioan de La 
Salle ca patron special al educatorilor creștini, 
de către Papa Pius al XII-lea. Ne alăturăm și 
noi lasallienilor de pe întreg mapamondul și îi 
mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care 
l-a făcut bisericii și lumii întregi prin persoana 
și opera educativă a Sfântului Ioan de La Sal-
le. Amintindu-ne de viața și de moștenirea lui 
spirituală și pedagogică, continuăm să ne ru-

găm pentru toți educatorii, învățătorii și profe-
sorii, prin mijlocirea Sfântului Ioan de La Sal-
le, ca ei să transmită elevilor nu numai lumina 
învățăturii și a științei, ci și căldura dragostei. 

Curs festiv, Promoția 2018-2022 

 Miercuri, 25 mai, liceul nostru a fost în 
sărbătoare. Cu emoție și bucurie, înconjurați 
de profesori, părinți și prieteni, elevii claselor 
a XII-a au sărbătorit absolvirea liceului. Din 
programul cursului festiv amintim câteva acti-
vități mai semnificative: Sfânta Liturghie de 
mulțumire celebrată de pr. Stoica Petru Cle-
mentin, vicar al Parohiei Trupul și Sângele 
Domnului, din Gherăești, strigarea pentru ulti-
ma oară a catalogului clasei, înmânarea eșarfei 
și a insignei de foști elevi, discursul șefei de 
promoție Iștoc Andreea Denisia, premierea 
elevilor care au obținut rezultate foarte bune la 
învățătură și poza de grup a noilor absolvenți. 
Felicitări și succes pe mai departe! Rămânem 
uniți! 

Sfârșit de an școlar și premierea 

 Cu ajutorul bunului Dumnezeu, anul 
școlar 2021-2022 s-a încheiat cu bine. Ca de 
obicei, la sfârșitul oricărei activități importan-
te sau al oricărui proiect dus cu bine la capăt 
are loc un moment de bilanț în care sunt anali-
zate atât aspectele pozitive, cât cele care tre-
buie să fie îmbunătățite. Această zi de bilanț și 
de mulțumire a avut loc joi, 30 iunie. Ziua a 
început cu celebrarea Sfintei Liturghii, prezi-
dată de pr. Paul Budău, paroh al comunității 
din Gherăești.  
 După Sfânta Liturghie, a urmat festivita-
tea de premiere a elevilor care s-au evidențiat 
pe parcursul întregului an școlar și au obținut 
rezultate școlare bune și foarte bune. Cu spriji-
nul primit din partea Consiliului Local Cordun 
și a Primăriei Cordun, premiile acordate elevi-
lor au fost consistente și mult apreciate de ele-
vii premianți. Mulțumim pe această cale dom-
nului primar Ciobanu Adrian și întregului 
Consiliu Local pentru susținerea constantă 
acordată elevilor noștri și pentru colaborarea 
foarte bună care există între liceul nostru și 
autoritățile locale.  
TUTUROR VACANȚĂ PLĂCUTĂ 

ȘI ODIHNITOARE!  

Redacția 
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 1     2     3    4     5     6     7    8     9   10 

ORIZONTAL: 1) Lada la ruși - Ca-

sa cu  Biroul Oval (masc.). 2) Lipsit 

de accent - Masă de gală. 3) Locui-

tori din Berlin - Mașină de război. 4) 

La botul calului - Perechea ei. 5) O 

lună în cap - Mobilă în casă. 6) Dan-

suri populare - A scoate din minte. 7) 

Respins la capacitate - Prima pe por-

tativ. 8) Cuvântul opoziției - Șoarece 

de bibliotecă. 9) Soare pe Nil - Deta-

șat clar - Zoe Oancea. 10) Drum de 

avioane - Încheie o rugăciune. 

VERTICAL: 1) Figurină în vitrină. 

2) Fire de cusut - Scule pentru finisa-

rea pieselor. 3) Piesă de studio - Li-

der în domeniu. 4) Om cu scaun la 

cap. 5) Pseudonim al pictorului ro-

mân N.N. Tonitza - Masă mare. 6) 

Puse în ladă! - Rege în savană - În-

trebare din chestionar. 7) Fire la răz-

boi - A reproduce după șablon. 8) 

Soția lui Manole - E de folos. 9) Co-

modă în casă - Prezentul cotidian. 

10) Cârlionț  la freză - Scaun dom-

nesc. 

Dicționar: ISI 

 ing. Traian PLOȘNIȚĂ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Anul şcolar 2021-2022 se apropie de 

sfârşit. Nu am fi putut ajunge aici şi să ne 

desfăşurăm activitatea fără sprijinul unor 

persoane şi instituţii care ne-au susţinut cu 

generozitatea lor. Ne face plăcere să le 

amintim:  

  

Fraţii Şcolilor Creştine din Austria; 

Fraţii Şcolilor Creştine din Spania; 

Familia Karl Kempf și Fundația

(CarElveţia) din Elveţia; 

Fr. Matthäus Plattensteiner FSC din 

Austria; 

Familia Stehr Margarete din Aus-

tria; 

Diferite persoane particulare din 

Austria şi Spania; 

„Grupul de familii” din Pildeşti; 

Contribuabili din România care      

ne-au ajutat prin programul guver-

namental de 3,5 %. 
 

 Gândurile noastre de mulţumire se 

îndreaptă şi către părinţii elevilor noştri care 

au susţinut şcoala în toate activităţile des-

făşurate pe parcursul acestui an şcolar.  

  

 Tuturor sponsorilor şi binefăcătorilor 

şcolii noastre, în numele elevilor şi al 

profesorilor, un sincer MULȚUMIM! 

 

DOMNUL SĂ VĂ RĂSPLĂTEASCĂ ŞI 

SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE! 

 

 


