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” Per aspera ad astra” 
  

  

 

 Dragi elevi și cititori,  
 

 În calitate de director al Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din Târgu 

Lăpuș, în calitate de profesor la clasă și prieten  al  învățăturii,  doresc, întâi de 

toate, să vă felicit pentru  că ați reușit și anul acesta să editați această minunată 

revistă ”Cronos”, asigurându-vă totodată că  determinarea și consecvența sunt 

două atribute sine-qua-non ale reușitei, ale succesului și ale împlinirii.  

 Dorința voastră și a profesorilor voștri care v-au sprijinit și v-au 

încurajat în editarea revistei școlii noastre este, fără  urmă de îndoială, 

onorabilă, drept pentru care aveți sprijinul nostru întotdeauna în demararea 

unor atari proiecte educative, benefice vouă și școlii pe care o reprezentați cu 

cinste. 

 Anul acesta școlar, deși a fost unul foarte încărcat pentru noi toți,  a fost 

totodată și un prilej de bucurie  și de satisfacție pentru noi. Am muncit, 

deopotrivă, profesori și elevi, uniți în țelul nostru educațional, în demersul 

nostru comun de a da curs etapei de acreditare a școlii gimnaziale.  Munca nu a 

fost însă zadarnică întrucât, în urma verificării derulate de către Comisia 

Aracip, în urma constatărilor pe care domnii inspectori le-au făcut, am reușit, 

și de această dată, să dovedim că suntem o școală prestigioasă, o școală în care 

cuvintele cheie sunt competența, seriozitatea și performanța. Drept urmare, am 

primit acreditarea pentru ciclul gimnazial, alături de sincerele felicitări pentru 

elevii, profesorii și întreg personalul Liceului Teoretic ”Petru Rareș”.   

 Felicitările Comisiei Aracip sunt dublate de felicitările sincere pe care 

doresc să le adresez eu însămi, în numele meu și al domnului director adjunct 

Miholca Gavril,  întregului colectiv didactic, didactic auxiliar și nedidactic din 

școala noastră, pentru implicarea necondiționată și atitudinea pozitivă pe care 

au avut-o față de această sarcină deosebit de importantă.  

 Vă mulțumim, dragi colegi,  pentru munca istovitoare pe care ați depus-o 

în acest timp, cu atât mai mult cu cât, fără eforturile domniilor voastre,  acest 

proiect nu ar fi putut fi finalizat.  

 Vă asigur, de asemnea, stimați colegi profesori și dragi elevi, că atâta 

vreme cât în școala noastră valorile pozitive și determinarea sunt la ele acasă, 

vom performa mereu, vom deveni un liceu care să stea măreț în locurile 

fruntașe ale liceelor județene și chiar naționale.                                  

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                          Director,  

       Prof. Mariana Pop 

CRONOS 2013 CUVÂNTUL    DIRECTORULUI PAGINA 2 



 

           

Un gând  pentru  “Cronos” 

- o revistă cu tradiţie- 

 
 
 
 
 Revista școlară este o modalitate de exprimare a sentimente-
lor elevilor de apartenenţă la comunitatea din care fac parte și în-
crederea că aceasta este o carte de vizită, de prezentare și de 
recunoaștere a scolii lor. Prin intermediul ei, oricare dintre elevi își 
poate face cunoscute opiniile în legătură cu școala, familia, so-
cietatea sau orice alt subiect, mai ales că este garantată libertatea 
de exprimare. În același timp, ea este o legatură palpabilă cu tre-
cutul odată cu elevii vor fi părăsit băncile școlii. 
 Pornind de la premisa că elevii scriu mai ușor când își exprimă 
propriile păreri și convingeri, le-am cerut să facă articole despre 
ceea ce îi interesează și am putut constata că un foarte mare nu-
măr de elevi au fost interesaţi să facă acest lucru, chiar dacă 
aceștia sunt mai ales din clasele a IX-a si a X-a. 
 Seriozitatea cu care ei și-au îndeplinit misiunea mă face să 
cred că tradiţia revistei noastre nu se va opri la acest numar și că la 
numerele viitoare vor colabora și alţi elevi, pentru că știu, în școala 
noastră sunt foarte mulţi elevi talentaţi, inteligenţi și pasionaţi, 
care, dintre multiplele modalităţi de a schimba faţa lumii, pot alege 
să acţioneze prin cuvant. 
 Revista a fost concepută ca un dar sufletesc, nu prevăzusem 
un număr mare de pagini. Am prins însă gustul lecturii și al intro-
specţiei dar și al scrierii cu un condei înmuiat în apele sufletului 
nostru și am descoperit că încet, încet, pe măsură ce revista 
prindea contur și alţii se descopereau fascinaţi așa cum ni se 
întâmplase și nouă. 
        Prof. Anamaria Molnar 
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 Balul Bobocilor 2013 
 

Vineri,09.11.2012 a avut loc Balul Bobocilor al Liceului ‘’Petru Rareș’’ eveni-

ment oragnizat de elevii claselor a X-a, ajutați de mai mulți sponsori locali.  

În concurs s-au înscris nouă perechi de boboci care au impresionat atât în 

ceea ce privește talentul prin care își realizau reprezentațiile oferite publicului , cât 

și în privința frumuseții cu  care au fost înzestrați. Având în vedere că tema balului a 

fost ‘’Western Cowboy’’, participanții au fost invitați pe rând pe scenă și provocați 
cu întrebari care mai de care mai dificile pentru a le testa capacitățile intelectuale.  

De asemenea bobocii au trebuit să-și  etaleze aptitudinile fizice, băieții au 

fost supuși la proba numită ’’Trasul la țintă’ iar apoi a fost rândul fetelor să  ne 

convingă de îndemânarea lor la proba numită ‘’Defsăcatul porumblui’’. După finalul 

acestor două probe, colegii noștri organizatori au pregătit o scenetă în ton cu tema-

tica balului. 

În timp ce le-am oferit participanților câteva momente de respiro, au intrat în 

scenă foști elevi ai liceului nostru oferindu-ne un moment excepțional de beatbox la 

care publicul a reacționat minu-

nat.  

Următoarea probă a fost una 

specială, cei doi parteneri au fost 

nevoiți să se miște în pași de dans în 

timp ce țineau în gură un singur 

biscuite, bineînțeles și 

această probă a fost trecută cu 

brio de către bobo- cei. Următorul 

moment a fost cu totul și cu totul 

dedicat aspiranților la titlul de Miss și 

Mister Boboc deoa- rece au avut în-

treaga scenă pentru a-și demonstra creativitatea și imaginația la ceea ce s-a nu-

mit proba liberă. După ce bobocii au dat tot ce au avut mai bun la această probă, 

au mai avut incă o dată șansa sa ne demonstreze calitățile lor pe ritmuri muzicale.  

Cât timp minunatul nostru juriu format din profesorii liceului și anumiți spon-

sori trebuiau să se decidă în privința premiilor dar și pe cine vor desemna Miss şi 

Mister Boboc 2012 ai Liceului ‘’Petru Rareș’’, am invitat în scenă trupa de muzică 

rock NEXT.  

La sfârșitul spectacolului, dupa ce juriul a luat deciziile importante,  tuturor 

participanților le-au fost înmânate premii și cadouri . Pe lângă aceste cadouri, 

câștigatorii titlului de Miss , respectiv Mister Boboc,  le-a fost oferită o ședință foto 

unde și când doreau ei. Astfel că, la finalul balului toată lumea a fost invitată la af-

ter-party unde atât concurenții, organizatorii dar și spectatorii au petrecut îm-

preună. 

Cu toate că am fost copleșiți de emoții datorită numarului foarte mare de 

spectatori dar și de prezența camerelor de filmat , evenimentul a fost un adevărat 

succes și o experiență de neuitat. 

Ioana Micu X  « D » 



 

 

 
 Joi, patru aprilie, a semnat ziua când, rând pe rând, s-au adunat in Casa de cul-

tură a orașului lăpușeni dornici să iși susțină prietenii și colegii la concursul organi-

zat de preotul Silviu Hodiș, "Lăpușenii ai talent". 

 Imediat după ridicarea cortinei, și-au făcut apariția două persoane care urmau 

să întrețină atmosfera: părintele Silviu Hodiș și Andrei Boer. Cu aplauze și cuvinte 

alese juriul a fost poftit pe scenă: domnul profesor Chindriș Liviu (Andi), doamna 

(Andra) și domnul profesor Burzo Marius (Petre) și-au luat angajamentul de a juriza, 

și de această dată, prestația pretendenților la titlul de "Cel mai talentat lăpușan". 

 Concursul a început când pe scenă a urcat un grup de elevi care ne-au făcut să 

ne simțim mândri că ne sunt colegi: Paul Sigartău, Flaviu Codrea, Ionuț Toma, Cristi 

Buda, Ioana Herman, Gelu Țînțe, Bilț Dan și Alexandra Filip. 

 Flaviu Condrea, din clasa a opta, ne-a impresionat cu o superbă melodie. 

Emoțiile l-au copleșit, însă, la începutul piesei, dar, susținut de colegi și de toți cei 

din sală, și-a învins temerile și ne-a arătat talentul său. Prestația lui a fost apreciată 

de juriu, calificandu-se în urmatoarea etapă. 

 Flaviu a avut concurență serioasă atunci când pe scenă a urcat Ioana Herman. 

Ea a interpretat un cantec popular, a primit doi de "DA" din partea juriului și a trecut 

alături de colegul ei mai mic în etapa următoare. 

 Gelu Țînțe și Dan Bilț au impresionat juriul cu un număr spectaculos de ka-

rate. Mișcările precise și anii de antrenamente i-au dus in etapa finală.Graffiti e o 

artă fascinantă, a demonstrat-o Buda Cristian din clasa a XI-a. Așezat la o masă în 

mijlocul scenei, în doar câteva minute a creat un poster cu care ne-a impresionat pe 

toți, dar cel mai mult pe juriu, care a luat decizia că merită să ajungă în etapa a doua. 

 Ionuț Toma, din clasa a IX-a E, a interpretat un cântec la vioară. Talentul său 

și atenția cu care a cântat au stârnit multe aplauze din public, astfel s-o așezat în rân-

dul celor din etapa următoare. 

 Alexandra Filip, din clasa a IX-a F, ne-a arătat că are cu adevarat talent. Vocea 

ei, calmul și expresivitatea cu care a interpretat au ajutat-o să pășească, alături de 

colegii ei, în etapa finală. 

 Am lăsat ce e mai bun la sfârșit: numărul celui care a plecat acasă cu marele 

premiu, Paul Sigartău. Paul este un tânăr talentat, care, nu o dată, ne-a demonstrat că 

vocea lui este uimitoare. Superbul lui număr s-a încheiat cu aplauze puternice si în-

curajări. A fost greu de ales, toți participanții fiind extrem de talentați, însă decizia a 

fost în mâinile publicului, care a votat și a decis ca Paul este cel care a strălucit cel 

mai tare dintre toți. 

 Ca spectator, pot spune ca, și anul acesta, competiția a fost interesantă. Am 

ajuns să ne cunoaștem mai bine colegii care și-au luat inima în dinți și au urcat pe 

scenă, am descoperit că în spatele lor se află adevărate talente. Sper să se 

ambiționeze și la anul să revină pe acceași scenă dar cu mai mult exercițiu, să ne de-

monstreze ca: "Practice makes perfect".  
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LĂPUȘENII AU TALENT 

EDIȚIA A  II-A  



 

 

 

 

 

   

 Campania antidrog este deja 
o tradiție în școala noastră, așa 
încât, împreună cu colega și 
prietena mea prof. Claudia Pop, 
care a fost un real sprijin pentru 
reușita proiectului, am decis ca și 
anul acesta să demarăm câteva 
activități ce au drept țintă 
informarea și prevenirea consumu-
lui de droguri în rândul tinerilor. 
 Campania de anul acesta am 

denumit-o simplu ”Drogurile 
schimbă tot”, întrucât, consumul de 
droguri transformă în coșmaruri visele 
frumoase pe care le au tinerii.  
 Așadar, activitatea a debutat cu 
prezentarea unor materiale elevilor, 
materiale în a căror posesie am intrat 
grație doamnei Flavia Sălăgean, coor-
donatoarea  CEPECA Maramureş.  
      Dintre materialele preferate de 

elevii noștri, cel mai grăitor a 
fost un filmuleț care evoca si-
tuaţia unor tineri, foşti consu-
matori de droguri și care rela-
tează experienţa lor în acest 
sens.  
      Este un semnal de alarmă 
pe care îl trag aceşti tineri şi ca-
re îi sfătuiesc pe alţii să nu calce 
pe urmele lor.  
 O altă activitate la care 
am participat în cadrul campa-
niei de anul acesta, a fost Mar-

şul antidrog, organizat de către ISJMM la Prefectura Judeţului Maramureş  
în data de 4 aprilie 2013.  

CAMPANIA ANTIDROG 

”DROGURILE SCHIMBĂ TOT” 
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 Campania antidrog (continuare) 
  Fiind o  campanie naţio-
nală, organizată de către Agenţia Na-
ţională Antidrog în colaborare cu cen-
trele zonale antidrog, am considerat că 
este potrivit să ne aducem și noi apor-
tul la realizarea ei.  
 Ceea ce ne-a făcut însă mândri 
de faptul că suntem o școală presti-
gioasă, a fost activitatea pe care am 
derulat-o  în 24 aprilie 2013. În 
această zi, cinci voluntari străini, 
aparținând organizației AIST 
(American International School of 
Transylvania), împreună cu doi repre-
zentanţi ai asociaţiei, au venit la liceul 
nostru pentru a desfăşura o activitatea 
intitulată « Mesajul meu antidrog ».  
 S-a organizat o masă rotundă în 

care s-au purtat  discuţii cu privire 
la droguri după o schiţă orientativă 
precum :Ce sunt drogurile, Ce ştiu 
despre acestea ?Consumatorii de 
droguri : cine, când şi de ce 
consumă droguri ? 
 În ultima parte a activității 
care a fost denumită ”Afişul meu 
antidrog”, elevii, ajutați de un vo-
luntar AIST, au realizat un afiș anti-
drog, cu un mesaj puternic, de im-
pact. 
 Elevii au fost foarte impresionați de această ultimă activitate întrucât, 
voluntarii AIST, necunoscând foarte bine limba română, au fost nevoiți să co-
munice cu elevii în limba engleză, astfel încât, pe lângă importantele achiziții 
presupuse de activitatea în sine, elevii noștri și-au exersat și abilitățile de co-
municare în limba engleză și au dovedit astfel că sunt bine pregătiți și 
motivați pentru învățare, pentru colaborare, dar mai ales că sunt toleranți la 
diferențele culturale. 
 Proiectul acesta a fost un succes, cu atât mai mult cu cât, importanța 
lui a fost dovedită și în mass-media locală, dar și națională.  

                                                                       Prof. Anca Pop  
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Drogurile schimba tot! 
Salut, ce faci, nu vrei și tu un fum? 
 
Întrebarea asta, sincer, o consider un clișeu 
Și partea cea mai proastă e că-ncepe din liceu. 
Ți se fac promisiuni c-o să te simți ca-n zbor 
Și că, luând-o mot a mot, ești deasupra tuturor. 
 
Te-ai trezit c-ai găsit într-un plic o bucată de rai 
Și că, de fapt,  până atunci, nu știai ce căutai, 
Totul în jurul tău părea să fie bine 
Până-n momentu'-n care ai luat plicul cu tine. 
 
Te simțeai foarte cool și apreciat de gașcă, 
Repetând mereu în gând: frate asta este viață. 
Trăiai cu ilizia că nicicând n-a fost mai bine 
Și-ncepeai să nu mai dai niciun ban pe nimeni. 

 
Credeai că ți-e admis să tragi, să bagi în seamă 
Și că toată existența ta constă-ntr-o singură dramă, 
Ai urmat un singur drum, fără vreo destinație 
Creând în jurul tău doar repulsie și dizgrație. 
 
Reflectând apoi o clipă, la ce-aveai  în față, 
Constați cu dezamăgire, c-ai pierdut totul în viață: 
Ai rămas doar tu cu tine, fără niciun ban, 
Mamă, tată, frate, soră, i-ai vândut doar pe un 
gram. 
 
Ai nevoie de-o soluție să te trimită-napoi 
La viața ta de-odinioară, doar cu soare, fără ploi, 
Să te regăsești cândva și să-ți faci un viitor, 
Să fii iar copilul bun și preferatul tuturor. 

E ironic, prea ironic, privind înapoi 
Cum clădeai planuri mărețe și iubiri în doi 
Aveai doar impresia că simți libertatea 
Dar nu curajul necesar să înfrunți și realitatea. 
 
Fii pregătit să înfrunți greul ce te așteaptă, 
Și nu lăsa în mâna drogurilor a ta soartă 
Că e unica pe care- o ai și ar fi păcat 
Să te trezești peste ani că nimic n-ai realizat. 
 
În cele din urmă te-ai trezit speriat 
A fost un vis urât din care-ai învățat 
Că tot răul din lume depinde doar de noi 
Alege doar ce-i bine și nu da înapoi. 
 

Sleam Flavius XII “D” 
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Poezii 

Te iubesc 
 

Aș vrea să pictez 

Pe cerul albastru 

O inimă în care 

Să scriu ”Te iubesc”, 

Să-ți spun în cuvinte 

Ce simt pentru tine, 

Să-ți spun că ești totul 

Și că te doresc. 

Lumii mele 
 

Nu vreau să mai trăiesc  

Într-o lume de nebuni 

În care nicio vorbă 

Nu mi-a fost de bine 

Și în care totul a fost doar durere 

Și-un chin nesfârșit pentru mine. 

Eu sufăr de-acum în tăcere 

Și lumii n-arăt când plâng 

Iar singura mea mângâiere 

E numai când te am în gând. 

Ungur Adriana  X “D” 
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E sfârşit de februarie. E încă frig, dar 

razele soarelui îşi fac loc printre norii de 
cenuşă şi, destul de timide, încearcă să 
topească petele mari de zăpadă, care încă au 
mai zăbovit. 

Codrii sunt pustii, lipsiţi de frunze şi de 
cântecul păsărilor. În aer pluteşte o boare 
caldă, cu miros de pământ umed. Iazurile se 
smulg din dunga  gheţii şipotind ca nişte fluiere 
de argint, din care cântă ciobănaşi nevăzuţi.  

Dar, iată, acolo pe mal, sub o pată mare de zăpadă, se zăresc câteva firicele 
subţiri de iarbă. Trezirea la viaţă a naturii, căldura soarelui de primăvară au făcut 
ca acoli, în jos, pe mal, să răsară şi să se înalţe o floricică suavă, un gingaş 
ghiocel. Şi-a desprins capul din gluga lui cea verde, înălţându-se cu trupul subţire 

şi crud spre lumina soarelui.  
Dar, din cerul albastru, ca o petală de nu-mă-

uita, au început să zboare, în adierea vântului, 
mii şi mii de fluturi albi. În joaca lor, în dansul 

lor, din întâmplare, un fulg s-a desprins din 
dans şi a poposit pe clopoţelul de argint al 

firavului ghiocel. Pentru câteva clipe, au 
început să-şi vorbească unul altuia, spunându-
şi fiecare povestea lui. Fulgul era supărat şi a 
început să plângă cu lacrimi de cristal şiroind 
peste petalele delicatului clopoţel. Era trist 
pentru că razele soarelui îl încălzeau. Era trist 

pentru că mama lui, Iarna, l-a părăsit şi pentru că era singur şi neajutorat. 
Acesta a fost şi primul şi ultimul lui dans. 

O adiere uşoară de vânt a mişcat clopoţelul de 
argint şi acele câteva picături de cristal au 
alunecat uşor, ajungând în pământul de catifea. 

Pentru o clipă ghiocelul a simţit că este 
singur, dar aceasta numai până când firicelele 
subţiri de apă s-au strecurat la rădăcinile lui. 

A trecut o noapte, iar dimineaţa, când 
soarele proaspăt de primăvară şi-a revărsat 
razele blânde şi fragile, firavul ghiocel devenise 
un voinicel în haină albă; apa cristalină a 
fulgului de nea l-a hrănit peste noapte, i-a dat 
putere şi culoare. 

Paşca Denisa 

Cls. a IX-a F  

Primul ghiocel 



O NOUĂ ÎMPĂRĂTEASĂ 

 
 Ningea naiv... Rochia albă a Crăiesei 

Ghețurilor se întindea peste pământul zgribulit. 

 În depărtare se creiona un tablou înghețat. 

Cate-o sclipire ca de diamant prindea viață în 

lumina bulgărelui de foc, dar dispărea în albul de 

nepătruns al zăpezii. Poate că pe o fereastră aburită 

un deget mic a desenat o căsuță cu o ușă, doua 

geamuri si hornul din care ieșea codița naivă a 

unui carlionț de fum. Era una din acele zile în care 

tot ce vroaim era sa fiu împreună cu familia, lângă 

șemineul vechi din sufragerie, să simt căldura palelor de foc și să ascult poveștiile 

bunicii. Cuvintele acestei zâne cu chip de bătrânică mă făceau să uit de gerul cum-

plit de afară și de zilele urâte. Poveștile ei aduceau primăvara. 

 Priveam tărâmul adormit sub așternutul gros al zăpezii și mă gândeam la ziua 

în care o rază jucăușă de soare avea să razbată printre norii greoi și, cu calda-i 

strălucire, să topească mătasea rochiei Împărătesei, să se reflecte in geamurile 

inghețate și să vestească sosirea primăverii. În minte mi se creiona tabloul plin de 

culoare si căldură al acestei noi Împărătese: co-

vorul de flori, verdele estompat al pădurii, corul de 

pasari și glasurile copiilor care se bucurau de 

razele de soare care inundau ținutul. 

 Însă, caii înhămați la trăsura timpului galo-

pau mai repede ca oricând si, fără să bag de seamă, 

seara își lăsă mrejele peste casuțele zgribulite. 

Soarele se stinse și îi făcu loc perlei nopții înconju-

rată de copilașii ei. Totul se prefăcu într-o mare de 

fantasme reci care rătăceau printre dealurile în-

zăpezite. 

 Simțeam îmbrățișarea rece a frigului și, 

lăsând în urma mea doar urme reci pe zăpadă, am 

pășit prin pânza țesută de întuneric... 
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Visul iubirii noastre 
 

                  

 Plângeam....plângeam  aşa de mult 

încât nu mai aveam lacrimi şi lacrimile ca-

re îmi curgeau nu mai aveau niciun gust. 

Dar deodată ai apărut tu şi lacrimile au 

încetat parcă.  Împreună  trăiam o iubire 

veşnică, nimeni nu mă putea despărţi de 

tine, ne juram iubire şi încredere totală 

unul celuilalt. 

             M-ai întrebat de ce plângeam, iar 

eu nu am găsit niciun raspuns. Poate pen-

tru că  îmi era dor de tine, poate credeam 

că te-am pierdut....Deşi ştiam că atunci 

când vei pleca voi continua să plâng, eram 

fericită că pentru o clipă  eşti cu mine. 

            Mi-am dat seama că te iubesc şi 

trebuie să lupt pentru această iubire. Eram 

convinsă  că şi tu mă iubeşti cum te iubesc 

eu....Nu conta că lumea ne privea cu dispreţ, cu gelozie sau  chiar cu ură.                

            Apoi era timpul să pleci. Era foarte 

grea despărţirea,  dar speram din tot sufletul 

că o să ne reîntâlnim.  Atunci m-am trezit, to-

tul a fost un vis, o iluzie..... 

BIZO ANDREEA 

IX F 
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 Iubirea este singura fericire a 

vieţii, unicul ei spor este bucuria. 

Fericirea este ca un fluture care iţi 

scapă întotdeauna atunci când vrei să

-l prinzi dar ţi se aşează pe umăr 

atunci când nu vrei să-l pierzi. E ca 

un târg: te  iubesc pentru că te iu-

besc. Iubirea e o certitudine: te iu-

besc pentru că te iubesc. 

             Cea mai frumoasă floare înfloreşte în inimă. 

Floarea sufletului se numeşte IUBI-

REA,  un cuvânt  care poate umple 

abisul. A iubi înseamnă a nu 

cunoaşte orgoliul şi ura. A iubi în-

seamnă a înţelege. 

         O mare durere să iubeşti, o 

mare nenorocire să scapi de acestă 

durere. Dragostea îi arată omului 

cum ar trebui  să fie el. Când iu-

beşti, des-

coperi în tine o nebănuită  bogăţie 

de tandreţe şi duioşie şi nici nu-ţi 

vine să crezi că eşti în stare de o 

astfel de dragoste. 

 

Bizo Andreea 

Cls. a IX-a F 

Despre dragoste 
Gânduri culese şi alese 



Câte ceva de(spre) suflet... 
 

 Sufletul este un spirit încarnat. El, 
înainte de a se uni cu trupul era spirit. De 
aici se poate trage concluzia că sufletele şi 
spiritele sunt identice. În afară de trup şi 
suflet, în om există şi liantul ce uneşte 
sufletul cu trupul. Prin acest liant, 
spiritul însufleteşte materia şi reciproc. 
Sunt de acord cu citatul lui Seneca 
conform căruia: ,,Nici frumuseţea 
chipului, nici puterea trupului nu te pot 
face fericit; nici una, nici alta nu rezistă vremii. Caută ceva care nu se 
face zi de zi mai rău, căruia nimic nu i se poate împotrivi. Ce este 
acesta? Sufletul..dar un suflet bun, drept şi mare”. Oricât  ar fi omul 

de frumos, de bine aranjat, de perfect 
din punct de vedere fizic, dacă sufletul 
acestuia este gol, este un om hain şi 
urât. De fapt, citatul vrea să facă 
referire la faptul că între trup şi suflet 
există o mare diferenţă, poate una mult 
mai mare spre deosebire de distanţa 
dintre cer şi pământ. 
Sufletul este lucrul, comoara esenţială a 
omului. În zilele noastre, oamenii  nu 
mai pun accentul pe suflet, ci sunt mai 

degrabă adepţi ai hedonismului pur; a ideii de a-şi satisface trupul 
oferindu-i diferite plăceri 
raportate la mai multe ramuri 
cum ar fi: alimentaţia, plăcerea 
sexuală  imbrăcămintea scumpă 
şi sofisticată, toate aceste lucruri 
duc spre un tunel în capătul 
căruia oamenii consideră că se 
află fericirea absolută..însă după 
părerea mea, acolo stă ascunsă de 
fapt degradarea şi distrugerea 
morală., 
 

CRONOS 2013 PAGINA 14 



CRONOS 2013 PAGINA 15 

Câte ceva de(spre) suflet...(continuare) 
 
 Oare am putea diferenţia 
durerea fizică de durerea sufletească?
Eu cred că aşa cum un robot 
multifuncţional se stinge practic dintr
-o dată şi nu mai funcţionează 
nimica, tot aşa şi sufletul se înngreşte 
atunci când apare ura, 
trădarea,neîncrederea, cearta.  
 O durere sufletească te distruge 
mult mai mult decât una fizică. 
Din punct de vedere religios, sufletul 
este calea spre mântuire, calea care 
aduce fericirea veşnică. Sfinţii şi mai 

marii bisericilor au subestimat întotdeauna poftele trupeşti, considerând 
că sursa fericirii, a mântuirii, a obţinerii unui loc în rai este sufletul bun , 
mare şi drept; sufletul care se hrăneşte cu multă credinţă, cu iubire, cu 
încredere, cu dreptate şi mai ales cu sinceritate. 

Întrebarea pe care mi-o pun zilnic este faptul că : Oare există 
oameni fără suflet..adică , acei oameni 
oricât de răi , de cruzi , de haini , de 
egoişti, nu poate exista o cale prin care 
cineva să le atingă sufletul, de a î-l 
înmuia, de a î-l îmblânzi, de a-l 
înduioşa..poate că există şi excepţii; 
poate că nu.. 

Aşadar , nici un lucru de pe acest 
pământ, nici frumuseţea trupului, a 
chipului nu pot fructifica fericirea; nu o 
pot atinge  deşii ne dă senzaţia că ne 
aflăm atât de aproape de ea; aşa cum 
liniştea sufletească, dragostea din suflet, 
sinceritatea, pacea ne poate oferi fericirea; acele lucruri simple care nu 

poti fi cumpărate cu banii niciodată. 

 

 

Cârtiţă Alexandra  

                                                                                                                         

Cls. a XII-a D 
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PRO   XD 

 
 Frumoşi ,inteligenţi ,talentaţi şi cuminţi , aşa suntem noi. Cu un 
colectiv de 33 de elevi (27 de fete şi 5 baieţi) alcătuim o clasă mi-
nunată, care se aseamănă cu o mare familie. Unitatea şi înţelegerea 
se numară printre lucrurile cele mai importante pentru noi, astfel în-
cât mereu am dat dovada de responsabilitate şi pricepere. 

Am participat la multe dintre activităţiile şcolare desfaşurate 
pe parcursul anilor ,în care ne-am implicat cu totul , pentru obţine-
rea celor mai bune rezultate. Ne putem mândri cu colegii nostri care 
au participat la olimpiade ,făcându-ne mândri de reuşitele lor. 

Dintotdeauna am fost o clasă hotărâtă , cu principii solide  şi 
am ştiut mereu să ne poziţionăm în primele locuri.  Clasa noastra 
respectă regulamentul şcolar şi suntem mândri că învăţăm la aceasta 
şcoală şi că purtăm cu bucurie ţinuta şcolară. 

În cadrul colectivului nostru  avem elevi responsabili pentru fie-
care departament: "seful clasei"-care a fost ales în  mod democra-
tic, prin vot secret de către elevi; " casierul clasei " care este ele-
vul ce adună banii pentru spectacole, concursuri, excursii si alte ac-
tivităţi; "responsabil cu disciplina"; "geograful clasei" sau  “băiatul cu 
harta „ etc. Totodată, elevii de serviciu sunt grupaţi câte 2 şi 
răspund de ordinea şi curăţenia clasei în fiecare zi.  

La ore suntem o clasă destul de activă, ne înţelegem foarte bi-
ne cu toţi profesorii , de aceea ei ne sprijină în toate activităţiile şi 
deciziile noastre. 

Toate meritele şi reuşitele noastre se datorează în mare parte 
domnului nostru diriginte, Griguţa Augustin, o persoană bună şi înţe-
legătoare căruia îi mulţumim pentru tot sprijinul. 

Cu alte cuvinte clasa noastră este cea mai buna din toate punc-
tele de vedere. 

Cozmuta Cristina  
X D 



Echipa de fotbal a Liceului 
  

Începând cu semestru II al acestui 

an şcolar, s-a dat startul campionatului 

şcolar de fotbal al Liceului Teoretic “Petru 

Rareș”. La start s-au adunat 13 echipe, 

care au fost împărţite în patru grupe, iar 

fiecare formaţie care a terminat grupa pe 

unul din primele două locuri s-a calificat 

în următoarea fază.  

Competiția a fost organizată de dom-

nii profe-

sori de 

Educaţie fizică : Cândea Claudiu şi Ungur Mi-

hai. Tragerea la sorți a fost făcută de către profe-

sorii organizatori. Cap de serie la tragerea la sor-

ţi au fost clasele a-12-a şi o singură clasă  a-11-a.  

Fotbaliștii din toate echipele au depus toate efor-

turile pentru ca echipa lor să câştige. Pe parcur-

sul întrecerii am avut parte de meciuri interesan-

te, de jocuri în care s-a văzut că acestor copii le 

place fotbalul şi îl joacă din plăcere. Cu toate 

acestea, meciurile au născut orgolii, mai ales că 

fiecare voia să arate că este cel mai bun. La fina-

lul conpetiției, cea mai bună echipă a fost cea din 

clasa a-12-a F. Premiul pentru cel mai bun fotbalist, precum şi pentru cel mai bun 

golgheter au fost acordate jucătorului aceleași echipe, Cozma Nelu. 

Miercuri 27.02.2013 echipa liceului a înfrun-

tat doua echipe după ce a trecut uşor cu un scor de 

neprezentare de echipa Liceului Tehnologic 

"Grigore C. Moisil". Echipele întâlnite de echipa 

liceului nostru a fost echipa liceului din Baia Sprie 

şi a celor din Cavnic. Echipa noastra a avut o evolu-

ţie de remarcat în amândouă meciurile (Lăpuşul – 

Baia Sprie 6-0 ,Lăpuşul – Cavnic 6-0). Dupa o 

prestație remarcabila echipa se va deplasa la Baia 

Mare pentru a reprezenta cu cinste Liceul Teoretic 

"Petru Rareș". 

 

Articol realizat de: 

Raul Lazar IX « A» 
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 Olimpiada Geografie 

Etapa judeteana- martie 2013 
 

         Pe data de 2 martie 2013 a avut loc Olimpiada de Geografie etapa județeană la 

Școala cu clasele I-VIII Lucian Blaga din Baia Mare. 

         Din clasa a X-a de la Liceul Teoretic Petru Rares din Tîrgu Lăpuș au participat 

elevele Podină Crina si Tuns Mădălina, pregătite de către doamna profesoară Pop 

Mihaela. 

         Plecarea a fost la ora 7 din Tîrgu Lăpuș si am ajuns in jur de ora 8 la școala 

respectivă. Am primit subiectele abia la ora 10, și am avut 3 ore la dispoziție pentru a 

efectua proba teoretică și incă o ora pentru efectuarea probei practice. La proba 

teoretică am primit cinci subiecte de rezolvat si două la cea practică. 

        La primul subiect de la proba teoretica s-a cerut să analizam o harta politică a 

lumii, care prezenta cele mai mari orașe de pe Glob și de asemenea să răspundem la 

cerințele date. 

        La subiectul doi, trebuia să precizăm deosebirile dintre Peninsula Arabia și 

Peninsula India referitoare la: tipul de mediu de viață, densitatea populației, indicele 

mediu al creșterii populației și să menționăm trei cauze care generează aceste 

deosebiri. 

        La cel de-al treilea subiect s-a cerut să analizăm reprezentările grafice primite 

care reprezentau structura populației mondiale pe grupe de vîrstă și sexe pentru anii 

1950, 2010 și 2050, de asemenea să răspundem și la cerințele date. 

        La subiectul patru, am primit două imagini ce reprezentau două tipuri de așezări 

rurale la care trebuia să precizăm: tipul de așezare rurală, trei caracteristici 

specifice fiecărui tip și distribuția fiecăruia. 

       La ultimul subiect s-a cerut să analizăm o hartă ce prezenta distribuția ratei 

natalității și să raspundem la cerințele date. 

       La proba practică am avut de rezolvat probleme legate de densitate, de bilanțul 

natural si cel migratoriu a unor state date. 

      Cu toate că, la prima vedere cerințele păreau pentru noi foarte grele, am reușit 

să le parcurgem cu ușurintă. 

      La final, am obținut rezultate bune, acestea fiind răsplata muncii noastre si cu 

care sperăm să-i fi făcut mandri pe părinții noștri si bineînțeles pe doamna 

profesoară. 

       A fost o experiență plăcută pentru noi din care am învățat multe si care ne vor fi 

de mare folos pe viitor. 

       În concluzie, celor care li se oferă ocazia să treacă printr-o experiență 

asemănătoare, cu multe sacrificii și ambiție, nu au absolut nimic de pierdut ci doar de 

caștigat. 

 

                                                        Podină Crina şi Tuns Mădălina 

                                                                              X D 



Impresii în urma  Olimpiadei de Limba şi Literatura 

Română 2013, faza judeţeană 
 

 23 Februarie 2013, iată că trenul cunoştiinţei se transformă pentru o zi  în 

microbuzul Liceului Teoretic “Petru Rareş”, având la bord elevi de gimnaziu dar şi liceeni 

pregăţiţi pentru o nouă aventură.Cu toţi sunt emotionaţi, însă niciunul nu îşi trădeaza starea, 

încercând probabil să îi încurajeze pe ceilalţi. 

 Ca orice alt tren, şi al nostru are un conducător, el nu este unul obişnuit, ci unul iubit 

şi respectat de fiecare pasager în parte deoarece este cel care ne sfatuieşte şi îndrumă, 

profesoara noastră. 

 Conducătorul nu fusese în fiecare an acelaşi, însă noi i-am dat un loc special în 

gândurile noastre fiindcă ne arată apreciere, răbdare faţă de micile noastre greşeli şi 

răspuns marilor incertitudini. 

 Nici destinaţia nu este una obişnuită, noi ne îndreptam spre un scop pentru care fiecare 

muncea din greu.Scopul de a şti, de a cunoaşte, de-a descoperi, iar destinaţia şi în acelaşi 

timp şi limita, era infinitul. 

        Astfel, noi, împreună cu profesoara noastră, ne încărcăm proviziile de cunoştiinţe 

pentru o nouă călatorie în urma căreia trebuie să ne afimăm: „Olimpiada de Limba şi 

Literatura Romană”. 

Odată ajunşi, conducătorul predă ştafeta unui veritabil ghid prin învălmăşeala produsă de 

mulţimea de elevi care împanzesc curtea Colegiului National „Gheorghe Şincai”.Ghidul 

reuşeste, cu abilitatea pe care doar un profesor o poate avea, să ne găsească fiecăruia locul 

în imensul liceu şi să ne ureze pe un ton cald „Mult succes”! 

 Intraţi în clase, indicaţiile necesare ne sunt distribuite. Acum că ştim ce avem de 

făcut  şi după ce trebuie să ne ghidăm, am pornit la drum. Analizând feţele tuturor celor cu 

care împarţeam sala, puteam observa cum fiecare navighează în lumea cunoştinţei proprii de 

unde şi-au luat citatele necesare. 

 Calatoria a durat pentru fiecare trei ore, după ce toate subiectele au fost analizate şi 

toate informaţiile puse cap la cap, fiecare încerca să-şi exprime impresiile şi să ne spună cât 

s-a  descurat de bine . 

         În sfârşit, ajunşi fiecare pe locurile nostre trebuia să prezentăm biletele controlorului, 

el fiind aceeaşi persoană ca şi conducătorul trenului. Biletele contau în rezultatele noastre 

adunate în urma concursului. 

        25 Aprilie 2013, biletele au fost prezentate, s-au împărţit păreri, ne-am criticat şi ne-

am apreciat reciproc, iar la final conducătorul ne-a răsplătit cu note care ,evident, au fost pe 

placul nostru. 

      Înca o misiune a fost dusă la bun sfârşit, era timpul să schimbăm  macazul pentru o nouă 

călătorie, dar până atunci am mai zăbovit o clipă să ne uităm în urmă şi să vedem teama de a 

începe, bucuria reuşitei şi regretul că s-a terminat.     

 

                 Ferenţ Andreea 

                  X “D” 
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O l i m p i a d a  d e  P s i h o l o g i e  
 

 O experiență unică am trăit când impreună cu mai mulți elevi din 

școala noastră și câțiva profesori de specialitate am plecat către Baia 

Mare pentru a susține Olimpiada la Psihologie. 

 O dimineață ploioasă se arătă la Tîrgu Lăpuș.Trezirea cu noaptea-

n cap ne-a făcut să ne simțim obosiți și fără nici un chef de a susține 

această olimpiadă. Fiind prima Olimpiadă Județeană de Psihologie la 

care participam, ne doream să ajungem cât mai repede și să vedem 

subiectul ...însă, nu am fost foarte norocoase. 

   Odată ajunși la „ Colegiul Economic Nicolae Titulescu ” am 

descoperit lângă ușa închisă a școlii , un câine drăgălaș  care, ne-a 

mai salvat de emoții. Colegiul era mare si plin de ...camere de luat 

vederi,care te speriau.După trecerea a trei ore în care am stat 

stresați , am primit și subiectele mult așteptate. 

 La prima vedere subiectele ni s-au părut extrem de dificile.În 

primele douăzeci de minute de la primirea lor , chiar dacă am citit cu 

atenție cele trei subiecte, nu prea aveam habar ce să scriem. Unul din 

motivele de intimidare a fost când am văzut că unii participanți 

scriseseră două pagini ,în timp ce noi citeam incă odată cerințele. Ne 

gândeam că acest fapt se datorează numărului redus de ore pe care 

elevii liceului nostru îl au în comparație cu liceele din municiupiu. 

  Încetul cu încetul ne-am dezmeticit și am reușit să ne 

concentrăm asupra subiectelor. În cele trei ore ale olimpiadei, am 

incercat să rezolvăm subiectele cum am putut noi mai bine.. Uneori ne 

panicam , când nu mai aveam idei, ne uitam in jur la ceilalti elevi, iar 

pe aceștia îi vedeam scriind..fapt care ne ambiționa și mai tare în a 

„ căuta”  toate informațiile pe care le știam despre subiectele primite. 

   Cele trei ore au trecut.. După recuperarea telefoanelor ne-am 

contactat reciproc și ne-am așteptat la parterul clădirii, sunând-o pe 

d-na profesoară să-i spunem ce am facut. Deja ne simțeam ușurate și ca 

răsplată a noastră, ne-am dus ca fetele la McDonald`s.  

  Spre seară am primit rezultatele de la d-na profesoară, 

rezultate care ne-au bucurat ușor, însă știam că se putea și mai bine. 

  Pentru noi , participarea la această Olimpiadă Județeană de 

Psihologie a fost o experiență plăcută și sperăm să participăm și la 

anul care vine, și să obținem punctaje la fel de bune, sau chiar mai 

bune !                  Todorean Iuliana & Heres Gabriela  

XD  
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