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  ATOR BANATUL DE MUNTE – 
PROIECTUL TINEREȚII NOASTRE 

 
În societatea în care ne învârtim, la fiecare pas 

suntem întâmpinaţi de varietăți de propuneri 
ofertante, ce au tendința să ne inducă tot mai mult în 
mirajul captivant al unui frumos superficial, creat pe 
fondul îndepărtării tot mai alarmante a omului de 
valorile sale morale, tradiționale și creștine.     
Aflându-ne într-un proces aparent ireversibil de 
înstrăinare de însemnătatea reală a cuvântului „om”, 
dorinţa de reîntoarcere la conservatorismul 
specificului uman, liber şi românesc, începe să fie 
resimţit, în decursul contemporan, prin tinerele 
generaţii aflate încă în puterea de a face cale întoarsă 
drumului pe care s-au pierdut în mare parte, din punct 
de vedere spiritual, şi majoritatea ţărilor occidentale. 
Iar o țară lipsită de suflet este oarecum inexistentă, 
întrucât trăiește și acționează doar material. 

În cele ce urmează, ilogic ar fi ca afirmaţia să 
rămână lipsită de argument.  

Aşadar: cum reuşesc tinerii să aşeze o pată de 
schimbare în lume? Un răspuns riguros ar fi tocmai 
apropierea acestora sub egida unei grupări în cadrul 
căreia manifestarea dorinţei de reaflare şi de păstrare 
a specificului menţionat anterior, să fie comună şi 
realizabilă, într-un context supravegheat, care le 
asigură cadrul trebnic unei bune formări. Este 
imperios necesar ca tinerii să se formeze în mijlocul 
unor anturaje care promovează normalitatea şi le 
conferă libertatea de a fi ei înşişi, originali, şi nu copii 
confecţionate după un singur prototip modern-
american ş.a.m.d. În zilele noastre, tinerii duc o lipsă 
acută de modele de devenire, rămânându-le să-şi 
fixeze viziunea asupra a ceea ce doresc să devină doar 
din rândul exemplelor promovate de MASS-MEDIA. 
Astfel, în interiorul unei organizaţii ce reuneşte tinerii 
cu aspiraţii comune, alegerea modelelor de viaţă ar 
trebui să fie realizată pe baza nivelului determinării de 
a creşte şi a educa viitorii adulţi şi părinţi responsabili 
de mâine. Ca urmare, organizaţiile de tineret au un rol 
neasemănat de important în creşterea, educarea şi 
formarea acestora, prin prisma faptului că într-un 
astfel de cadru, cel format înţelege normalitatea care 
i-a fost prezentată, după care s-a pliat, urmând ca în 
cursul devenirii lui ca adult, aceeaşi normalitate să-şi 
dorească să o întâlnească şi să o implementeze în mica 
lui comunitate. Iar în acest fel, din aproape în 
aproape, se realizează lupta pentru schimbare. 

În judeţul Caraş-Severin, în Episcopia 
Caransebeşului, bazele unei astfel de organizaţii de pe 
urma căreia există încrederea că vor ieşi adulţii, 
cetăţenii, părinţii responsabili ai viitorului, este 
întemeiată sub oblăduirea Bisericii. De ce? Pentru că, 
din punctul nostru de vedere, Biserica este singura 
instituţie divin-umană care a înţeles realitatea 
necesităţii de a acţiona cu adevărat în rândul tinerilor 
şi singura care a intensificat şi menţine într-un ritm 
constant şi vizibil misiunea cu aceştia. Un alt motiv 

este sugerat de faptul că Biserica oferă o linie dreaptă 
şi concretă de a urma cursul unei vieţi, aducând şi 
practicând armonia dintre trup şi suflet, prin 
evidenţierea iubirii şi a păcii, virtuţi necesare în 
vâltoarea zilelor pe care le trăim.  

Organizaţia de tineret reprezentativă a Eparhiei 
Caransebeşului este o asociaţie tânără ce reuneşte 
membri diferiţi, însă cu aceleaşi aspiraţii şi rădăcini 
bine ancorate în valori. Istoricul organizaţiei noastre a 
început cu exact 7 luni în urmă. 

Denumită iniţial „Asociaţia grupul 44”, datorită 
numărului grupului de tineri ce a reprezentat 
Episcopia Caransebeşului la Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocşi din toată lumea, în luna septembrie a anului 
2015, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Banatul de 
Munte reuneşte la ora actuală, sub aceeaşi umbrelă a 
Bisericii, un număr de aproximativ 230 tineri de pe 
întreg cuprinsul Eparhiei Caransebeşului. ATOR 
Banatul de Munte este organizaţia de tineret 
constituită în data de 18 iulie 2016 la Moniom, sub 
îndrumarea părintelui inspector Mihai Ciucur, 
îndrumătorul nostru, unde, în urma discuţiilor purtate 
pe tema întemeierii asociaţiei, s-a ajuns la hotărârea 
că această organizaţie a tinerilor cărăşeni va încerca să 
vizeze în mod direct nădejdea şi lupta pentru un viitor 
tânăr şi mai prosper al judeţului natal, fiecare dintre 
membrii simbolizând un sacrificiu adus pentru 
realizarea proiectului, prin prezenţa, implicarea şi 
menţinerea în organizaţie. De la momentul 
constituirii, au fost stabilite şi organizate o serie de 
întâlniri cu tinerii de pe întreg cuprinsul eparhiei, 
astfel încât, din luna iulie şi până în luna decembrie a 
anului trecut, caravana „ATOR Banatul de Munte”, 
denumită astfel de către noi, a reuşit să ajungă în 
misiune la Oraviţa, Bocşa, Caransebeş, Rusca 
Montană, Teregova, Cornereva, Bozovici, Reşiţa, 
Anina, Berzovia şi Moldova Nouă, cu scopul de a face 
cunoscută organizaţia de tineret reprezentativă a 
judeţului nostru, de a prezenta intenţiile, obiectivele şi 
proiectele acesteia printr-o prezentare video şi 
dialoguri deschise şi, totodată, de a-i aduce în 
asociaţie pe acei tineri care se identifică cu ea.  

Ulterior, membrii ATOR Banatul de Munte au 
organizat o serie de standuri cu obiecte confecţionate 
handmade, la ruga satului Răcăşdia şi pe Muntele Mic, 
cu scopul strângerii de fonduri pentru ajutorarea 
copiilor proveniţi din familii cu o situaţie financiară 
dificilă sau a persoanelor care necesită sprijin financiar 
sau material. Totodată, membrii asociaţiei au 
organizat, la începutul anului şcolar 2016-2017 o 
campanie umanitară numită „Ghiozdanul cu bucurii”, 
ce a avut în vizor sprijinirea şcolarilor defavorizaţi ai 
mai multor familii din judeţ. Un alt proiect important a 
fost aşa numita „Vânătoare de dopuri” ce a constat în 
colectarea a cât mai multor dopuri de plastic care au 
fost predate mai apoi unei fundaţii din Timişoara, 
preocupată cu sprijinul copiilor cu dizabilităţi, spre a 
realiza demersurile necesare pentru cumpărarea 
obiectelor indispensabile acestora. 

Participarea la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la 
Bucureşti, din luna septembrie a anului precedent, a 
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  însemnat o reuşită a tinerilor bănăţeni de munte în 
ceea ce priveşte afirmarea unităţii acestora, a 
seriozităţii şi a păstrării spontaneităţii şi a specificului 
locului, prin gesturi şi comportamente tipice unei 
tinereţi cuminţi, promovatoare, fapt demonstrat 
inclusiv prin întinderea horei mari bănăţene în centrul 
Bucureştiului şi intonarea de cântece folclorice 
aparţinătoare regiunii noastre. 

O altă dorinţă a tinerilor ATORişti, în ceea ce 
priveşte bogăţia asociaţiei, o reprezintă înfiinţarea şi 
existenţa unui cor propriu al organizaţiei. Astfel, din 
luna octombrie a anului 2016, dorinţa existenţei unui 
cor al asociaţiei a fost materializată. Dirijat de 
părintele profesor Gheorghe Tistu, corul ATOR Banatul 
de Munte a participat la o serie de spectacole 
caritabile, patriotice şi de colinde. 

Tot prin această grupare a tinerilor, a fost 
organizat şi pelerinajul „Credinţa şi patriotismul – 
bucuriile tinereţii noastre”, desfăşurat cu ocazia Zilei 
Naţionale a României, la Alba Iulia şi la Aiud, locuri în 
care tinereţea Banatului de Munte a fost recunoscută. 

La toate aceste activităţi descrise într-un mod 
succint se adaugă şi participarea membrilor ATOR la 
săvârşirea Sfintei Liturghii pe timpul nopţii, de la 
Moniom, participarea la două conferinţe şi 
organizarea uneia dintre acestea, ambele susţinute de 
către părintele Teofan Munteanu, duhovnicul 
Mănăstirii Nera şi apropiat al asociaţiei tinerilor 
cărăşeni, participarea Reuniunea Centrelor de Tineret 
din Episcopia Caransebeşului din data de 10 
decembrie 2016, precum şi Reuniunea Delegaţiilor 
Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Banatul de Munte, 
din 24 ianuarie, zi în care reprezentanţi ai fiecărei 
filiale ATOR Banatul de Munte s-au reunit la Reşiţa 
pentru discutarea pe seama viitorului asociaţiei şi a 
constituirii ONG-ului propriu zis.  

Dorinţa de viitor a asociaţiei noastre, intercalată 
cu implementarea activităţilor propuse şi stabilite în 
agenda ATOR pentru anul 2017, este înfiinţarea 
acesteia cu statut de ONG, pentru facilităţile atât din 
punct de vedere financiar, cât şi, mai ales, al 
deschiderilor spre anumite colaborări, încercând, în 
acelaşi timp, să diminuăm potenţialele dezavantaje de 
pe parcurs, fiind puşi în temă, deja, cu ceea ce 
înseamnă înfiinţarea unui ONG. 

Organizaţia pentru înfiinţarea căreia există 
această mare dorinţă reflectată de-a lungul timpului în 
implementarea tuturor activităţilor şi în menţinerea în 
acestea, are ca finalitate demonstrarea faptului că 
prin Biserică, tinerii au una dintre acele şanse unice de 
a scoate ceva frumos din tinereţea ce le este dăruită. 
Iar pentru tinereţea găzduită de eparhia noastră, 
Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Banatul de Munte 
reprezintă oportunitatea de a contura între tinerii ei o 
siguranță a faptului că viitorul a cărui nădejde de 
formare stă în mâinile junelor generații poate aștepta 
cu încredere la poarta anilor ce vor urma. 

În cele afirmate pe parcursul temei, coexistă 
două nevoi importante cu o relație de 
interdependență una față de cealaltă. Pe de-o parte 

există nevoia Bisericii de a avea tineri și de a exista 
prin aceștia, rămânând prin lupta lor o Biserică veșnic 
tânără, iar pe de altă parte există nevoia tinerilor de 
Hristos, nesimțită în mod concret în sufletele lor.  

Tinerii zilelor noastre au o nevoie nebănuită de 
Hristos tocmai datorită faptului că nu Îl cunosc. Au 
nevoie de libertatea, originalitatea, formarea 
adevărată, exprimarea și ascultarea ce le-a fost furată 
în cel mai subtil mod, înlocuind aceste nevoi cu 
frumusețea modernității ce-i ademenește, nelăsându-
le alternativa de a alege frumosul pe care ei își doresc 
să îl urmeze. Astfel, Biserica, prin ceea ce reprezintă 
ea, lansează astăzi tuturor tinerilor invitația la 
adevărata libertate și la a fi ei înșiși, pentru că ce îi 
este mai frumos unui tânăr decât siguranța că are voie 
să fie el însuși? Nevoia de Hristos este o necesitate vag 
înțeleasă în rândul tinerilor și al oamenilor în general. 
Ea este resimțită acut în momentul în care cineva 
gustă din bucuria de a fi liber, din bucuria de a auzi 
tinerețea și de a-i răspunde chemării. 

Tinerețea este cel mai puternic strigăt al unei țări 
ce vrea să se trezească și să mărturisească în dreptate. 
Iar dreptatea, ea e cea care se cultivă în tinerețe prin 
Biserica ce oferă toată libertatea de a fi adevărați și 
fericiți. ATOR Banatul de Munte e una dintre cele mai 
mari șanse de a scoate ceva frumos din tinerețea pe 
care o avem. O șansă care educă, învață ce e 
responsabilitatea, jertfa, ascultarea, înțelegerea, 
exprimarea, adevărul, veselia, cântecul, jocul, 
prietenia și dragostea, dar arată și calea pe care se 
ajunge la a ne bucura deplin de toate acestea. ATOR 
Banatul de Munte e cea mai luminată filă din cartea 
tinereții noastre, în jurul căreia vom încerca să 
construim viața viitorului și a celor care vor trăi în el. 
Frumusețea unei vieți e zidită pe baza anilor 
adolescentini pe care i-am trăit, pe baza alegerii de a 
accepta chemarea la orice fel de invitație la adevărata 
libertate și pe baza formării noastre în acești ani. 
Oricine se formează, inclusiv noi, cei care am ales să ca 
ATOR Banatul de Munte să devină proiectul tinereții 
noastre și a celor ce vor veni după noi, spre formare, 
modelare, conservare, libertatea de a fi cu adevărat. 
Lumea și ce a mai rămas din adevărul ei ne cheamă 
trezirea, iar noi avem datoria de a ne opri puțin din 
alergat și a o asculta. Noi am auzit vocea trezirii 
tinereții. Ne mai rămâne să o ascultăm. 

La a fi adevărați suntem chemați toți cei care își 
simt sufletul tânăr. Iar noi avem marea datorie de a ne 
păstra tinerețea în suflet. De ce? Pentru că ea este cel 
mai puternic strigăt al unei țări care vrea să se 
trezească și să mărturisească în dreptate.  

ANITA RADICS – elevă, clasa a XI-a 
Președinte ATOR BANATUL DE MUNTE 
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  ȘCOALA 9, MEREU NOUĂ! – 40 DE ANI DE EXISTENȚĂ 
 

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII  
 Şcoala Gimnazială Nr. 9 sărbătoreşte patru decenii de activitate în municipiul Reşiţa. 

Din momentul înfiinţării ei şi până astăzi, şcoala noastră şi-a lăsat amprenta asupra învăţământului 
cărăşan, dar şi asupra vieţii culturale a comunităţii. 

La începutul lunii septembrie 1976, în locul unde se află şcoala astăzi, era un şantier şi convingerea 
tuturor era că  până în data de 15 septembrie clădirea şcolii nu va fi terminată. Şi totuşi... La 15 septembrie, 
clopoţelul a sunat pentru prima dată în această şcoală pentru a-şi chema elevii în clase şi pentru a da startul 
unei activităţi educaţionale de lungă durată şi de înaltă calitate.  

Cu bănci împrumutate de la alte unităţi şcolare, cu dulapuri confecţionate sau aduse de acasă de către 
părinţii primilor elevi, cu peretele din faţa clasei, vopsit parţial în negru, pe post de tablă, dar cu elevi tare 
bucuroşi că au şcoală în cartierul lor şi dascăli tineri, plini de elan, şcoala a devenit foarte repede un reper în 
învăţământul reşiţean. 

Inaugurarea şcolii a avut loc în septembrie 1976, cu 18 clase la ciclul primar şi 18 clase de gimnaziu, 
totalizând 1296 de elevi. 

În anul şcolar 1984-1985, şcoala noastră a deţinut recordul de cea mai mare şcoală din judeţ din punctul 
de vedere al numărului de elevi: 2200, repartizaţi în cele 31 de clase de învăţământ primar şi 29 de clase la 
ciclul gimnazial. 

În prezent, în anul şcolar 2016-2017, în şcoală există 10 clase la ciclul primar şi 11 clase de gimnaziu. 
De-a lungul celor 40 de ani de activitate, şcoala s-a bucurat de un corp profesoral devotat meseriei de 

dascăl, cu o temeinică pregătire ştiinţifică şi profesională, care a muncit susţinut pentru a transmite cunoştinţe 
valoroase atâtor generaţii de elevi. Multe cadre didactice au rămas statornice locului de muncă şi au 
manifestat ataşament faţă de profesia îmbrăţişată şi faţă de valorile şi tradiţiile acestei instituţii de 
învăţământ. 

În cei 40 de ani de existenţă a şcolii, funcţia de director a fost deţinută succesiv de 17 profesori: Mihălţan 
Ioan, Ene Floarea, Goleţ Aurora, Codilean Tatiana, Chiş Vasile, Sasu Ilie Liviu, Grindeanu Victor, Mircov Miomir, 
Ionaşcu Gabriel, Lupu Elena, Belci Ion, Telescu Lucreţia, Stroia Sanda, Sasu Felicia, Beloescu Elena, Bortiş 
Carmen şi Ciurea Laura, ultimele două fiind directoarele şcolii în prezent.  

De-a lungul celor patru decenii de existenţă, școala s-a modernizat în continuu, astfel încât, în prezent, 
dispune de trei laboratoare (fizică, chimie, biologie), patru cabinete( consiliere, istorie, două de informatică), 
un atelier pentru educaţie tehnologică, o bibliotecă, o sală de sport modernă şi douăzeci şi două de săli de 
clasă dotate cu mobilier şi material didactic adecvate procesului de învăţământ. 

Activitatea de calitate a cadrelor didactice se oglindeşte în rezultatele obţinute de elevi  la examenele şi 
evaluările naţionale, la concursurile şi olimpiadele pe discipline, la concursurile şi competiţiile sportive sau 
artistice.  

În paginile acestei foi aniversare am încercat să sintetizăm cele mai importante rezultate ale elevilor 
noștri, precum și parteneriatele și proiectele derulate de cadrele didactice pe parcursul celor patru decenii de 
activitate. Credem că ele reprezintă o dovadă grăitoare a eficienței activității educative și culturale desfășurate 
în școala noastră, în folosul elevilor și al comunității. 

În lumina acestor fapte, intrăm în cel de-al cincilea deceniu de existență, ca o școală cu rădăcini puternice 
în trecut, dar mereu modernă, deschisă schimbărilor și provocărilor determinate de integrarea noastră în 
spiritualitatea europeană. 

Prof. CARMEN BORTIȘ - director 
Prof. MIHAELA HOPOTĂ 

Înv. LIDIA ADAMESCU 
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  Cadrele didactice  titulare ale școlii  în perioada 1976 – 2016 
 

ÎNVĂȚĂTORI      

 
PROFESORI 

 
DIDACTIC AUXILIAR: 

Pîrvu Maria, Caragea Stela, Jivan Constanța, Manciu Dorina, Cojocaru Domnica, Petzak Anca, Codilean Corina  
Au desfăşurat întreaga activitatea didactică doar în această şcoală: 

Adamescu Lidia, Adamescu Maxim, Basarab Maria, Belu Adina, Benga Măriuța, Ciurea Laura, Filip Margareta, 
Ghiocel Dorina, Grindeanu Victor, Mitrică Mariana, Moatăr Costa, Zecheru Zora, Avramescu Irina, Hopotă 
Mihaela, Sasu Felicia, Tuță Ion. 
 

REZULTATE CU CARE NE MÂNDRIM 
 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 
Olimpiada de Limbă, Comunicare și Literatură Română: STOICA NICOLETA-premiu special (1990); LAURA 
BOBESCU-premiu special(1994); ANDREEA BELU-premiul II; ZAHARIA FLAVIA CRISTINA-participare(2013); 
Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare Ionel Teodoreanu-participare etapa națională 
LAZĂR SILVIU (2008); BALTĂ ANDREEA (2013); mențiune(2014); DAVIDESCU OLIVIA(2015); Olimpiada de 
Lingvistică-participare etapa națională: LAZĂR SILVIU(2009); VOINEA NICOLETA(2014); FLOREA 
ANDRADA(2015);  
MATEMATICĂ: 
Olimpiada de Matematică- participare etapa națională: FIRCEA LUCIAN(1988); SANDU ADRIAN(2001); LAZĂR 

 1. Adamescu Lidia        
2. Adamescu Maxim 
3. Babiak Mariana 
4. Banu Maria 
5. Basarab Maria 
6. Belu Adina 
7. Benga Măriuța 
8. Crâsta Elena 
9. Ciuculescu Doina 

10. Ciurea Laura 
11. Codilean Tatiana 
 

 12. Corbuș Olguța 
13. Costiș Mihaela 
14. Cristea Smaranda 
15. Dumitrașcu Doina 
16. Filip Margareta 
17. Gârboni Achim 

18. Ghiocel Dorina 

29. Grindeanu Victor 
20. Hellebrandt Doina 
21. Loidl Hildegard 
22. Lorincz Daniela 
23. Magheți Elena 

 24. Marișescu Elena 
25. Micu Gherghina 
26. Mitrică Mariana 

27. Miu Valeria Vioara 

28. Moatăr Costa 
29.Mone Mariana  
30. Novac Neta 
31. Surulescu Floarea 
32. Truț Maria 
33. Zecheru Zora 
34. Zvarici Mariana 
 

 1. Adamescu Rodica 
2. Anghel Păun 
3. Avramescu Irina 
4. Avramuț Mihaela 
5. Bălan Maria 
6. Belci Ion 
7. Beloescu Elena 
8. Bîrlea Mirabela 
9. Bocan Valeria 

10. Bortiș Carmen 
11. Bortiș Dan 
12. Brătuianu Raluca 
13. Budiu Radu 
14. Buluc Mariana 
15. Chiș Vasile 
16. Ciofu Diana  
17. Ciontea Alina 
18. Coadă Eva 
19. Copocean Lavinius 

20. Coseru Silvia 

21. Deaconu Maria 
22. Doroholschi Rodica 
23. Dumitrescu Rachila 

  24. Goleț Aurora 

25. Gosta Dana 
26. Hopotă Mihaela 
27. Lăudăcescu Floreta 
28. Lepădatu Valentin 
29. Lupu Elena-Lia 
30. Lupu Ioan Viorel 
31. Man Leontina 
32. Martin Mihaela 
33. Martonoș Anamaria 
34. Mănescu Felicia 
35. Mergea Florin 
36. Mihai Elisabeta 

37. Mihălțan Ioan 

38. Mioc Renata 
39. Mircov Miomir 

40. Motică Daniela 

41. Mitroi Corina 

42. Muresan Irina 

43. Năstase Eleonora 
44. Negrea Todor 
45. Olariu Gabriela 
 

 46. Oprea Lucia 
47. Otelaru Cornel 
48. Pană Nicolae 
49 .Păcurariu Doina 
50. Petrescu Cristian 
51. Piescu Felicia 
52. Popan Ileana 
53. Rof Claudia 
54. Roșu Adriana-Lia 
55. Rudolf Adina 
56. Rusmir Aurelia 
57. Sârbu Mariana 
58. Sasu Felicia 
59. Sasu Ilie 
60. Semenescu Florica 
61. Slovik Terezia 
62. Stroia Sanda 

63. Szakacs Francisc 

64. Telescu Lucreția 
65. Tuță Ion 

66. Vârjoghe Georgeta 

67. Vornica Maria 
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  SILVIU (2008); GLOSIC DRAGOȘ(2014), DAVIDESCU 
OLIVIA (2016); Concursul Memorial Traian Lalescu-
LAZĂR SILVIU-premiul I (2007); mențiune (2008, 
2009); GLOSIC DRAGOȘ- premiul II(2015); RMCS: 
BĂLEAN VLAD-premiul III(2010), LAZĂR SILVIU-
premiul II(2007, 2009); premiul I (2010); PEPTAN 
ALEXANDRU-premiul I (2010); GAIȚĂ NADINE-premiu 
special(2009), ZAHARIA FLAVIA CRISTINA- mențiune 
(2011, 2012). 
FIZICĂ: 
Olimpiada de Fizică - participare etapa națională: 
BUZNER ADELA(1997); GANȚU ALINA(1998); 
GHERMAN LAVINIA(1999); BĂLAN ADA(1999); ALBU 
OANA(1999); IONAȘCU MARIAN(2006); BERCEAN 
BOGDAN(2011); PEPTAN ANDREI(2010, 2011); 
PEPTAN ALEXANDRU(2010); MUSCU DRAGOȘ(2012); 
VOINEA NICOLETA(2015); GLOSIC DRAGOȘ(2016); 
mențiune etapa națională: DAVIDESCU OLIVIA(2014), 
VOINEA NICOLETA(2014); premiu special etapa 
națională: PEPTAN ALEXANDRU(2009); medalie de 
argint etapa națională: VOINEA NICOLETA(2015); 
Concursul Național de Fizică Aplicată-participare etapa 
națională: IMBRESCU RALUCA, REMO DENIS; 
GHERASIM DANIEL(2014); premiul II etapa națională: 
BERCEAN BOGDAN, PEPTAN ANDREI(2011). 
OLIMPIADA DE ISTORIE: participare etapa națională: 
BUDESCU SIMINA, MOATĂR ALINA, ȚĂRAN 
MIRELA(2001); RADU IOANA(2016). 
OLIMPIADA DE BIOLOGIE - participare etapa 
națională: SPOREA DELIA(1986). 
Olimpiada de chimie - participare etapa națională: 
ILIESCU IONELA(2004); IONAȘCU MARIAN(2006). 
TETRATLON - participare etapa națională: IOSU 
COSMIN(2006). 
GEOGRAFIE: CÎRCIU RĂZVAN-premiul III, Concursul 
Național TERRA(2014, 2015) 
Olimpiada de Educație tehnologică - participare etapa 
națională: ANDREŞ-LEPA DOINA (2003); ARBĂNAȘ 
CLAUDIU(2007). 
 

La aceste rezultate, se adaugă nenumărate 
alte activităţi şi proiecte desfăşurate în şcoală sau în 
afara ei: 
-reviste ale clasei și ale școlii: Generația 9, Muguri, 
Valori pentru moștenitori, Să ne prețuim valorile, 
Universul copilăriei, Pe aripile copilăriei, Anotimpuri, 
Tainele problemelor, ziarul Junior; 
-cărți și publicații ale căror autori sau coautori sunt 
dascălii școlii: Datini și obiceiuri din Banat, Povestiri 
despre Reșița, ABC-ul sănătății, Aplicații în 
comunicare, Fantezii matematice, Comunicarea 
școlară, Matematica pentru noi,Probleme de 
matematică pentru clasa I, 10 teste pentru nota 10, 
Teste de succes pentru succesul la examen, Teste 
naționale pentru limba română; 
-Simpozionul Internaţional de Comunicări ştiinţifice 
„Creativitate, Inovaţie şi Voluntariat în Învăţământ", 
care a ajuns în anul 2015 la a cincea ediţie; 
- parteneriate cu diverse instituţii: grădinițele Floarea 
Soarelui, Pinocchio, Dumbrava Minunată, Riki-Priki, 

P.P. Nr.8, P.N. Nr. 10, din Reșița, școli gimnaziale din 
Reșița și din multe alte localități, atât din mediul 
urban, cât și rural, Școala George Coșbuc din Torac, 
Serbia, Colegiul Național Mircea Eliade, Liceul Traian 
Vuia, Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Asociația 
Cogito, ISJCaraș-Severin, Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin, Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni, 
Federația Internațională a Comunităților Educative din 
România(FICE)- filiala CS, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Caraş-Severin, Biserica Sf. Apostoli Petru și 
Pavel, Biblioteca Judeţeană Paul Iorgovici, Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Primăvara și Aurora, 
Centrul Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională CS, Centrul Logopedic Interșcolar Reșița,  
Organizaţia Salvaţi copiii, ISU Semenic, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Gl. Bg. Vasile Zorzor CS, Centrul 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-
Severin, Ocolul Silvic Reșița, Garda de Mediu, Primăria 
Reșița, Primăria Bela Crkva, Serbia, Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale CS, Stichting Hart Voor Bocșa Aalsmeer 
Nederlands', Agenția pentru Protecția Mediului CS, 
DPPD al Universității Lucian Blaga, Sibiu;  
-din anul 2010, în şcoală se organizează, în fiecare an, 
etapa judeţeană a Concursului naţional 
interdisciplinar ±Poezie, devenit apoi Olimpiada de 
Lingvistică; 
-proiecte: Drepturi egale, șanse egale, Să ne prețuim 
valorile, Valori pentru moștenitori, Să iubim și să 
protejăm pădurea, Sport contra droguri, Prevenirea 
traficului de persoane exploatate sexual, Proiect 
Antidrog, Învățăm împreună folosind soluția mixtă, 
Play Energy, e-Twinning Label, Mind Your 
Rights,Mathematiques sans frontieres, Să știi mai 
multe, să fii mai bun, Jocurile copilăriei, Bucuriile 
Toamnei, Maraton internațional al copiilor, Drumul 
către școală trece pe la grădiniță, Educație rutieră, 
educație pentru viață, Alegeri sănătoase, Și noi avem 
drepturi, Din toate învățăm câte ceva, Mediu curat, 
sănătate fără griji, Școli care ne așteaptă, Împreună 
spre o școală europeană, Biodiversitatea în școală, 
Banatul și Maramureșul între tradițional și modern și 
multe altele. 
 -participări la concursuri naționale și festivaluri: 
Festivalul "Tata Oancea"(Marele Premiu pentru 
exprimarea spiritului contemporan al literaturii din 
Banat, 2009; Premiul III, 2010), Festivalul Internațional 
al Copiilor "Bucuria Europei", Beograd, Festivalul 
Național "Călușul românesc", Slatina, 2009 (premiul I), 
Premiul Special al Juriului, Concursul Național 
„Diversitatea – O șansă în plus pentru viitor”, Oradea, 
2011, Împreună pentru viitor în cadrul Strategiei 
Naționale – concurs de dans tradițional, locul I(2010, 
2011, 2016). 
 

Prof. CARMEN BORTIȘ - director 
Prof. MIHAELA HOPOTĂ 

Înv. LIDIA ADAMESCU 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  ŞCOALA 7 REŞIŢA –  
EDUCAŢIE, PERFORMANŢĂ, 
PREGĂTIRE PENTRU VIAŢĂ 

 
În toamna anului 1964 şi-a deschis porţile prima 

şcoală din cartier, ŞCOALA DE 8 ANI NR. 7 REŞIŢA. 
Avea un număr de 22 de clase, din care 13 la ciclul 
primar şi 9 la gimnaziu. Elevii erau îndrumaţi de 13 
învăţători şi 25 de profesori, iar director al şcolii a fost 
domnul profesor NICA ADAM. Paul Bocşanu scria, în 
ziarul Flacăra Roşie, care apărea în data de 16 
septembrie 1964: Dimineaţa începutului de an şcolar 
aduce întotdeauna peisajului citadin parcă 
prospeţimea unei grădini. Gingaşe şi sprintene flori 
invadează străzile, stârnind pe întinderea lor zarvă şi 
veselie. Gândiţi-vă la imaginea descrisă, familiară 
nouă, care îşi are de data aceasta cadrul într-un 
cartier reşiţean ale cărui blocuri n-au nici măcar un 
sfert din vârsta celor care s-au îndreptat prima dată 
spre şcoală: Lunca Bîrzavei. Pentru cei peste 400 de 
copii ai celui mai nou cartier reşiţean, la 15 septembrie 
1964 şi-a deschis porţile ŞCOALA DE 8 ANI NR. 7, 
întâmpinându-i cu miros încă proaspăt de zugrăveală 
şi cu bănci pe care vopseaua abia s-a uscat... Emoţia 
momentului stăpânea deopotrivă elevi şi profesori... 

Chiar dacă unii dintre dascălii care au educat 
prima serie de elevi ai şcolii nu mai sunt printre noi, ne 
facem o datorie de onoare să-i amintim:  Ştefan 
Valeria, Toldi Ana, Ceontea Elena, Balaci Constanţa, 
Drinovan Aurica, Gherga Elena, Murariu Maria, Puel 
Edit, Popescu Maria, Buşui Irina, Negru Romulus, 
Drăgan Iudita, Codilă Florica, Ogîrlaci Doina, Stăncună 
Nicolae, Stăncună Liliana, Comisarschi Petru, Mihălţan 
Ion, Mihălţan Maria, Hillinger Ileana şi alţii.  

Peste 1 an, în septembrie 1965, va fi înfiinţat 
LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ NR. 3, lângă Şcoala 
Nr. 7, gardul din curtea şcolii marcând limita dintre 
ele. 14 clase, însumând 437 de elevi, îşi începeau 
aventura în această instituţie – singurul liceu, la acea 
vreme, din Govândari. Dintre cadrele didactice 
învăţători şi diriginţi de la începuturile şcolii amintim: 
Zidaru Gherghina, Man Leontina, Stelea Iordana, 
Treuer Ecaterina, Zelenak Ligia, Blidariu Ana, Trocan 
Irina, Petchescu Doina, Damian Ileana, Nica Maria, 
Pincu Ana. În anul şcolar următor s-au mai înfiinţat 6 
clase, numărul lor crescând la 20. Pentru elevi noi, 
dascăli şi diriginţi noi: Gheorghe Gologan, Nyiri Maria, 
Vitomir Natalia, Hirsch Maria, Mircioiu Iuliana, Orvoş 
Tiberiu, Vlasie Elena, Coneru Ileana, Pascu Dan 
Constantin, Suciu Victoria, Mutaşcu Ion. În anul şcolar 
1977-1978 are loc transformarea liceului în şcoală 
generală - ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 10 REŞIŢA, 
denumire pe care a purtat-o 30 de ani. 

În toamna anului 2007, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 şi 
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 10 Reşiţa   s-au comasat, 
instituţia continuându-şi activitatea sub denumirea 
ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 7 REŞIŢA (în prezent 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA).  

Cei aproximativ 600 de elevi ai şcolii învaţă astăzi 

în două corpuri de clădire, cei mici, respectiv ciclul 
primar, în corpul B (pe Aleea Galaţi), iar gimnaziul, în 
corpul A (pe Strada Progresului). Din anul 2011, 
instituţia noastră de învăţământ se bucură să aibă sub 
tutela ei şi o grădiniţă: Grădiniţa cu Program Normal 
Prichindelul, fosta Grădiniţă Nr. 9, înfiinţată în anul 
1978. 

De-a lungul anilor, au fost perioade de cumpănă 
pentru şcoală, momente în care timpul ne-a pus la 
încercare. Mă refer la unirea celor două unităţi de 
învăţământ, privită sceptic şi cu reţinere. Spre 
satisfacţia tuturor, putem spune că profesionalismul şi 
caracterele de valoare ale oamenilor şcolii au făcut să 
depăşim cu uşurinţă această situaţie şi să vedem 
partea frumoasă a lucrurilor. Am continuam să 
existăm. Şi chiar dacă numărul de copii s-a redus, la fel 
ca în toate unităţile şcolare, chiar dacă dascăli au 
plecat dintre noi, ŞCOALA 7 a continuat să existe. Şi nu 
oricum. La acelaşi nivel de performanţă şi de calitate 
recunoscut de întregul oraş. Nu greşesc cu nimic 
afirmând că este cea mai bună şcoală din Govândari, 
că aici se face şcoală şi educaţie, cu mintea şi cu 
sufletul. 

Şcoala 7  face educaţie, performanţă, pregătire 
pentru viaţă. Este o şcoală care funcţionează perfect 
după deviza O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ 
PENTRU FIECARE, pentru că aici s-au format, de-a 
lungul anilor, oameni care de nădejde ai comunităţii. 
Şcoala 7 se mândreşte cu rezultatele extraordinare pe 
care le-a obţinut la olimpiadele naţionale. Pregătiţi de 
dascăli renumiţi ai Reşiţei, precum Ana Ghiaur, Ion 
Ene, Ana Cameniţă, Aurora Zărie, Ileana Pomoja sau 
Ilie Bădescu, elevii noştri au obţinut I, II, III sau 
menţiuni  la etapele naţionale ale olimpiadelor de 
fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, 
educaţie tehnologică şi religie. Sportul ne aduce în 
fiecare an rezutate deosebite la Olimpiada Naţională a 
Sportului Şcolar, profesorul Moatăr Martin, alături de 
întreaga catedră de educaţie fizică şi sport, reuşind să 
aducă elevii noştri în sălile de sport, să-i determine să 
facă mişcare şi să-i implice şi în activităţile sportive 
care au loc în afara programului de şcoală.  

Şcoala 7 Reşiţa este o instituţie aparte în 
învăţământul cărăşean, cu o activitate extraşcolară de 
excepţie. Astfel, toţi elevii şcolii sunt implicaţi în 
proiecte educative variate, în activităţi prin care se 
urmăreşte formarea lor, crearea unei imagini 
complexe asupra lumii în care trăiesc, pregătirea 
pentru viitor. Şcoala 7 Reşiţa este singura şcoală care 
apare în Calendarele activităţilor educative realizate 
de Ministerul Educaţiei, cu proiecte derulate la nivel 
naţional, regional, interjudeţean. Astfel, în 20 
noiembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a drepturilor 
copilului, are loc, de şapte ani, un concurs naţional de 
promovare a acestora, numit Drepturile copilului, 
drepturile mele. Ziua Naţională este un eveniment 
care înseamnă, pentru elevii noştri, şi Concursul 
naţional de fotografii şi eseuri România, ţara mea, 
fiind singurul proiect al unei şcoli din judeţul Caraş-
Severin care apare în Calendarul Activităţilor 
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  Educative Naţionale, alături de proiecte ale Palatului 
Copiilor Reşiţa. Dascălul, de profesie român este titlul 
simpozionalui naţional desfăşurat cu această ocazie, 
cadrele didactice având ocazia să ilustreze, prin 
referate sau comunicări, felul în care se implică în 
crearea şi dezvoltarea sentimentului patriotic la elevi. 
Fiind perioada sărbătorilor de iarnă, organizăm de 
şapte ani, la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
Reşiţa – Govândari”,  festivalul judeţean de colinde 
Florile dalbe, unul din scopurile acestuia fiind 
promovarea colindului tradiţional bănăţean şi 
românesc. Luna februarie ne aduce în primul plan al 
activităţilor nonformale proiectul Sportul în viaţa mea, 
constând în concurs regional de desene şi fotografii, 
dar şi în demonstraţii sportive şi jocuri în care sunt 
implicaţi toţi elevii claselor pregătitoare din Reşiţa, 
acţiune denumită Sport şi fair-play la clasa 
pregătitoare. O manifestare aşteptată cu interes de 
profesorii de educaţie fizică este simpozionul naţional 
Educaţia fizică şi sportul între formal şi nonformal, 
fiind o ocazie de a face schimb de idei, dar şi de a 
promova performanţa sau de a expune probleme cu 
care se confruntă. Şi tot în ideea promovării sportului 
se înscrie şi Festivalul local de majorete, dans modern 
şi sportiv Florile dalbe, desfăşurat în fiecare an cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.  

De 15 ani, coruri de copii din judeţ urcă pe scena 
Sălii Lira a Liceului de Arte Sabin Păuţa Reşiţa în cadrul 
Festivalului de colinde Lia Ponoran. „Lia Ponoran: un 
nume. Este numele unui om care, o viaţă întreagă, 
scurtă, din păcate, a trăit prin şi pentru muzică. A 
cântat în corala Mioriţa, dirijată de Doru Morariu (cel 
care, odată cu plecarea la Iaşi, i-a transmis, cu toată 
încrederea, bagheta dirijorală) şi i-a învăţat pe alţii să 
cânte, în calitatea sa de profesor de muzică şi de 
dirijor al corului Armonia al Liceului de Artă (actualul 
Sabin Păuţa) din Reşiţa. Şi a mai fost mesager al 
cântecului coral peste hotare sau, un deschizător de 
drumuri înspre Europa, pentru că formaţiile conduse 
de ea s-au numărat printre cele dintâi care au făcut 
cunoscut cântul coral românesc în Germania, Austria, 
Franţa.” - prof. univ. Dorina Chiş-Toia, iniţiatoarea 
festivalului. La trei ani de la trecerea în nefiinţă a 
„Doamnei corurilor pentru copii”, cum o numea, pe 
Lia Ponoran, prof. Maria Cristoi, a avut loc prima ediţie 
a Festivalului coral care-i purta numele. Scopul 
desfăşurării festivalului  constă în promovarea 
grupurilor vocale şi a corurilor din judeţ şi analizarea 
problemelor pe care acestea le întâmpină, precum şi 
dezbaterea unor teme de actualitate privind metodica 
predării muzicii.  

Iniţiat în ideea promovării obiceiurilor, tradiţiilor 
şi a graiului din Banat, Festivalul Drag mi-i graiul 
bănăţan a câştigat mulţi adepţi de-a lungul celor opt 
ediţii desfăşurate. Festivalul a devenit o manifestare 
artisticǎ tradiţionalǎ a şcolii cărăşene, an de an 
atrǎgând parteneri noi în organizare şi creându-se 
posibilitatea unei susţineri care să permită 
desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a activităţilor. 
Dan Liuţ, realizator de emisiuni folclorice la postul 

local de televiziune, este unul dintre oamenii de bază 
ai festivalului, fiind un pasionat în ceea ce priveşte 
promovarea şi conservarea graiului bănăţean. De-a 
lungul anilor s-au dezvoltat şi secţiunile festivalului, 
astfel că, dacă la prima ediţie a fost doar recitare de 
poezie în grai, de unde şi titlul manifestării, în anul 
2015, la ediţia a VIII-a, au fost patru secţiuni: recitare 
în grai bănăţean, interpretare de melodii populare din 
Banat, ansambluri folclorice şi formaţii instrumentale.  

Elevii şcolii noastre au oportunitatea de a 
participa în fiecare an la tabere de vară şi de iarnă. 
Astfel, taberele de vară care se organizează de 
aproximativ zece ani, fără întrerupere, au tematică 
diversă. În timp ce elevii de cilul primar participă la 
tabere de aventură, la munte, elevii de gimnaziu se 
orientează spre tabere la mare. La taberele de limbă 
engleză, în care programe implementate de organizaţii 
renumite, precum British Council, au ca scop învăţarea 
limbii engleze, participă atât elevi de ciclul primar, cât 
şi elevi de gimnaziu. Iarna, elevii noştri participă la 
taberele de schi, organizate pe Muntele Semenic de 
către Organizaţia «Prietenii Munţilor» Reşiţa.  

La loc de cinste se situează proiectele 
internaţionale şi activităţile care au condus, în cele din 
urmă, la conferirea titlului de «Şcoală Europeană» în 
anii 2010 şi 2013. Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa are 
relaţii de colaborare cu College “Saint Sauveur” din 
localitatea Rocheserviere, Franţa, din anul 1991, 
angajându-se     într-un parteneriat european într-o 
perioadă în care nu se punea problema integrării în 
Uniunea Europeană.  

La data de 17 mai 1995 a fost oficializată 
înfrăţirea dintre cele două unităţi de învăţământ, prin 
actul întocmit la Rectoratul din Nantes. Pe parcursul 
anilor legătura s-a consolidat, schimburile de elevi din 
cele două şcoli partenere,  efectuate din 3 în 3 ani,  
ajutând  elevii să se cunoască reciproc, să descopere 
alte moduri de viaţă, obiceiuri şi tradiţii, alte medii 
sociale. Parzeneriatul româno-francez le-a permis 
elevilor să-şi înţeleagă propria identitate naţională, să 
aibă o atitudine civică adecvată. 

Profesorii şi învăţătorii însoţitori au descoperit alt 
sistem educativ, s-au iniţiat în educaţia interculturală, 
s-au implicat în dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
informatizată, racordându-se la cerinţele unui 
învăţământ european. 

Parteneriatul stabilit între cele două şcoli creează 
condiţiile pentru stabilirea de relaţii rapide şi adecvate 
între diferite grupuri de persoane din cele două ţări,  
facilitând raportarea românilor la standardele 
europene, deci  fiind o modalitate de integrare, la o 
scară redusă. 

Prof. Sofia Oneţiu, fost inspector şcolar şi 
director adjunct al şcolii, a implicat instituţia în două 
proiecte Comenius: în perioada 2001 – 2014 s-a 
derulat proiectul “O fereastră  deschisă vieţii copiilor 
europeni”, având parteneri şcoli din Grecia, Italia, 
Bulgaria, Portugalia şi Suedia, iar în intervalul 2006 – 
2009 elevii noştri au participat la proiectul „Marile 
cărţi de poveşti populare europene”, având parteneri 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  şcoli primare din Polonia şi Bulgaria. Între anii 2010 – 
2012, prof. Daniela Oţelariu a coordonat, din partea 
română, proiectul Comenius „Un vot, un gând” 
(parteneri - şcoli din Ungaria, Portugalia, Germania, 
Turcia, Polonia). Acestor proiecte li se adaugă 
parteneriatul bilateral româno-sârb, încheiat între 
şcoala noastră şi Şcoala Elementară Aksentije  
Maksimović Dolovo şi Asociaţia Culturală Banatul 
Dolovo, Serbia, în perioada 2011-2012, sub 
coordonarea directorul şcolii, prof. Cristiana Schmaler. 

În 1997 s-a înfiinţat Asociaţia Învăţătorilor Caraş-
Severineni, cu sediul în Şcoala 7. Sunt 19 ani de când 
cele două instituţii educaţionale derulează activităţi în 
parteneriat, toţi învăţătorii şcolii noastre fiind membri 
ai acestei asociaţii. Asociaţia Învăţătorilor Caraş-
Severineni a iniţiat parteneriate cu organizaţii similare  
din Timişoara, din Serbia şi Polonia, pentru  a face 
schimb de experienţă pe probleme de  strategii 
didactice.  

Şi dacă tot am ajuns la capitolul organizaţii 
partenere, este evident că un program nonformal de 
succes, cum e cel al Şcolii 7 Reşiţa nu se poate face 
fără sprijinul şi implicarea unor instituţii sau 
organizaţii partenere. Casa Corpului Didactic Caraş-
Severin poate deschide această listă, pentru că este un 
colaborator activ şi prezent în toate activităţile mai sus 
menţionate. Profesor Nicoleta Marcu, directorul 
acestei instituţii, este un prieten al şcolii, un dascăl şi 
un om deosebit care ne întinde o mână de ajutor ori 
de câte ori avem nevoie.  

Luând fiecare proiect în parte, ne putem opri la: 
Organizaţia “Salvaţi Copiii” – filiala Caraş-Severin (care 
desfăşoară de peste zece ani proiecte în şcoala 
noastră; amintim doar două care se derulează în acest 
moment – Şcoală după şcoală şi Singur acasă); 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin; Biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Reşiţa – Govândari”; 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Caraş-
Severin; Academia Olimpică Română; Liceul de Arte 
„Sabin Păuţa” Reşiţa; Centrul pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin; Casa 
Orăşenească de Cultură Bocşa; Asociaţia „Prietenii 
Munţilor” Reşiţa; Societatea pentru Cultură „Metarsis” 
Reşiţa – Librăria „Semn de Carte”; Librăria „Vestala; 
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin; 
Palatul Copiilor Reşiţa; Muzeul Banatului Montan 
Reşiţa; Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-
Severin; Clubul Şcolar Sportiv Reşiţa; Teatrul de Vest. 
Un rol foarte important în promovarea acestor 
activităţi îl are presa locală, şcoala noastră acordând o 
atenţie deosebită acestui aspect. 

Începând din toamna anului 2014, în Şcoala 
Gimnazială Nr. 7 se desfăşoară un program after 
school, reprezentând  un câştig pentru elevii ei. 
Iniţierea acestui program şi implementarea lui a fost 
posibilă cu  sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei 
Reşiţa, în urma solicitărilor frecvente ale părinţilor 
unor elevi ai şcolii noastre. Programul educaţional tip 
after school este oferit de SC CENTRU DE EDUCAŢIE ŞI 
LOISIR-EDUNOVA SRL, înfiinţat cu scopul de a 

contribui la creşterea nivelului calitativ al activităţii 
educaţionale din şcoala noastră. 

De zece ani,  Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa are o 
revistă care o reprezintă, numită Lumea noastră. Este 
o publicaţie şcolară de care autorii ei, şi nu numai ei, 
sunt foarte mândri. În fiecare an este câştigătoarea 
locului I la etapa judeţeană a Concursului Naţional de 
Reviste Şcolare, fiind apreciată şi la nivel naţional cu 
titlul de laureat. Pe lângă aceste rezultate, revista a 
obţinut, de-a lungul anilor, numeroase premii la 
concursuri de profil, derulate la nivel interjudeţean 
sau naţional. Cea mai mare realizare este, însă, 
implicarea elevilor şcolii în realizarea ei, faptul că 
Lumea noastră este produsul exclusiv al muncii 
pasionaţilor de jurnalism. 

Întreaga  activitate de realizare a revistei are 
amploarea unui proiect anual, în care se derulează o 
serie de activităţi periodice. Primul pas în realizarea 
revistei este identificarea elevilor cu aptitudini 
literare, care au abilităţi în domeniul jurnalismului, dar 
manifestă şi disponibilitate şi dorinţă de a scrie, de a 
se implica în această activitate deloc simplă, care 
necesită timp, pasiune, talent, cultură generală, 
curiozitate. Sunt doar câteva criterii în realizarea 
echipei redacţionale a revistei, din care, în final, fac 
parte atât elevi de gimnaziu, cât şi elevi de ciclul 
primar. Revista cuprinde materiale care se pot grupa 
în câteva capitole, reprezentând: lumea Şcolii 7 
(activităţi extraşcolare, rezultate la concursuri şi 
olimpiade, proiecte educative, interviuri cu dascăli ai 
şcolii, elevii talentaţi care se perfecţionează în 
instituţii culturale, sportive, artistice etc.); a doua 
categorie include informaţii de cultură generală din 
domenii variate (istorie, geografie, literatură etc.); un 
alt treilea grupaj de texte sunt creaţiile elevilor; ne 
oprim, totodată, la preocupările copiilor din şcoală, 
realizând sondaje de opinie pe diverse teme, dar şi 
articole despre jucării pentru copii sau lumea 
tehnologiei; Evenimente reşiţene este rubrica ce ne 
leagă de comunitatea locală, prin care copiii 
descoperă ce se întâmplă în oraşul lor. La fel de 
interesant este Interviul ediţiei, prin care aducem în 
faţa elevilor noştri modele reale, valori umane care au 
demonstrat calităţi extraordinare, care au atins 
performanţe notabile şi care pot fi considerate 
modele de urmat.  

În anul 2014 şcoala noastră a sărbătorit jubileul. 
La eveniment au participat foşti şi actuali profesori, 
foşti şi actuali elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
partenere, membri ai comunităţii locale. Au fost 
momente emoţionante, în care Sărbătoarea şi 
recunoştinţa s-au regăsit, în care bucuria întâlnirii s-a 
revărsat în lacrimi şi emoţii.  „Au trecut cincizeci de ani 
şi şcoala la care au învăţat şi copiii mei a rămas la fel 
de tânără şi la fel de bună. Tânără prin spiritul mereu 
neliniştit a celor ce propun şi împlinesc activităţi noi, a 
cadrelor didactice ce îşi depăşesc cu brio obligaţiile 
profesiei şi fac pentru un adevărat apostolat, după 
principiile pe care pedagogul elvețian și reformatorul 
educației Johann Heinrich Pestalozzi  le-a stabilit în 
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sec. al XVIII-lea. Bună prin rezultatele muncii celor ce 
oferă elevilor şi educaţie şi instruire, iar rezultatele la 
nivel local, judeţean, naţional şi chiar internaţional 
demonstrează acest lucru.”, au fost cuvintele pr. Petru 
Berbentia. Iar vorbele elevilor au demonstrat mândria 
de a fi elev al Şcolii 7. Au ieşit la iveală familii întregi 
care au învăţat la şcoala noastră: „Chiar şi bunicul 
meu, Marian Bejenariu, a fost elev al Şcolii 7 Reşiţa și 
el povestea așa: Îmi amintesc cu plăcere de clipele 
petrecute alături de colegii mei, de profesorul de limba 
română, domnul Nica, fost diriginte şi director şi   care  
mi-a rămas şi acum la suflet. Retrăiesc emoţiile prin 
care am trecut, în anul 1965,  la examenul de final de 
clasa a VIII-a, făcând parte din prima generaţie ce 
susţinea un astfel de test. Pot spune cu mândrie că 
aproximativ jumătate din familia mea a urmat 
cursurile Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Reşiţa. Eu, tata, 
mătuşa mea  şi bunicul meu am învăţat în această 
instituţie.”, a declarat Daria Bejenariu, elevă în clasa a 
IV-a. O absolventă a şcolii noastre, Oana Gogoşeanu, 
actualmente elevă la Colegiul Naţional Bănăţean 
Timişoara, a declarat, la ceas de sărbătoare: „Privind 
înapoi cu nostalgie, nu a mai rămas decât dragostea 
pentru locul unde copilul de ieri a devenit 
adolescentul de azi, pentru locul în care am întâlnit 
acea persoană, acel profesor, care, atunci când am 
vrut să renunț, mi-a spus să nu o fac, deoarece în viață 
pot pierde tot, mai puţin un singur lucru: ceea ce am 
în minte.” Pentru că el, profesorul de la Şcoala 7, a pus 
întotodeauna pe primul plan copilul, s-a apropiat de 
el, l-a înţeles, l-a ajutat, l-a educat, l-a pregătit pentru 
viaţă.  

„Şcoala devine o joacă dacă o parcurgi cu 
zâmbetul pe buze şi adaugi o picătură de plăcere şi o 

bucățică de suflet în tot ceea ce faci. La final vei avea 
același zâmbet, aceeași bucurie ca după un joc 
câștigat”, spune acelaşi copil.  

Şi poate că misterul Şcolii 7 se ascunde în picături 
de suflet lăsate de copii atunci când ies pe poarta 
şcolii, ştiind că, de fapt, nu o vor părăsi niciodată.  
 

Prof. CRISTINA ARDELEANU 
Inspector Școlar 

Prof. ILEANA POMOJA 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  DIRIGENȚIE…DE SUFLET 

 
Există, cu siguranță, în cariera fiecărui dascăl o 

generație „de suflet”, care își lasă amprenta în 
activitatea didactică a celui de la catedră, lucru 
experimentat de mine și susținut și de alți colegi din 
cancelarie. Nu știu dacă are vreo importanță ordinea 
cronologică a generațiilor de elevi care se perindă de-a 
lungul carierei didactice, întrucât experiența mea la 
catedră se reduce la doar 11 ani. Dar știu cu siguranță 
că în cazul meu prima generație ca dirigintă va fi 
întotdeauna „emblema” unor elevi  pe care mi i-aș 
dori mereu drept „colaboratori”. 

Nu-mi amintesc să-mi fi dorit vreodată să devin 
altceva în viață decât profesor. „Aventura conștiinței 
mele” începea cu jocul „de-a școala”, având-o mai 
întâi ca model pe doamna învățătoare de la Broșteni, 
iar mai apoi pe mulți dintre dascălii mei, împrumutând 
de la fiecare ceea ce mi-a plăcut la ei ca elevă, și de la 
toți pasiunea pentru această meserie. Poate că 
modelele mele  au avut puterea de a mă determina să 
nu-mi doresc altceva, astfel că mi-am canalizat toată 
forța și toată ambiția în atingerea unui singur țel-să fiu 
profesor, și nu oriunde, ci la Dragalina.  

Visul mi s-a îndeplinit și în al doilea an ca 
profesor m-am trezit dirigintă la clasa a V-a. Nu am 
știut la început ce presupune acest rol de dirigintă, în 
afară de a fi profesor de română nu am învățat altceva 
în facultate. Îmi voi aminti mereu prima zi de școală 
când elevii mei,  bobocei de clasa a V-a, mă priveau cu 
sfială și curiozitate. Și pentru mine era o experiență 
inedită, interesantă. Așa că, pas cu pas,  am învățat să 
fiu dirigintă alături de ei, ,,am crescut” împreună, ei ca 
elevi, eu ca dirigintă. Au fost 4 ani frumoși în care, pe 
lângă orele de Limba și Literatura Română, ne-am 
cunoscut, ne-am făcut surprize unii altora, am 
organizat serbări școlare. La final, am fost mândră de 
rezultatele lor la Evaluarea Națională, cu atât mai mult 
cu cât 6 dintre ei fuseseră admiși la Secția Filologie. 

Marea mea bucurie a fost prima zi de școală din 
septembrie 2010 când doamna profesoară Maria 
Ranga, pe atunci directorul liceului, m-a anunțat că voi 
continua să le fiu dirigintă celor 6 foști elevi, întrucât 
îmi revenea clasa a IX-a Filologie. Îmi aduc bine aminte 
că era o zi ploioasă și că viitorii mei elevi au avut grijă 

să mă adăpostească sub umbrelă cât a durat 
festivitatea. Am mers apoi în clasă și le-am vorbit, 
printre altele, de Examenul de Bacalaureat, spre 
nedumerirea lor, așa cum aveam să aflu mai târziu. 

Nu m-am gândit niciodată în primii doi ani ca 
dirigintă de liceu că voi ajunge să îi iubesc atât de mult 
pe cei 33 de elevi, mai ales că materia pe care o 
predam, Limba și Literatura Română, îmi impunea o 
exigență la care nu am renunțat niciodată. Însă de la 
început mi-au fost dragi. În primul an de Sf. Nicolae le-
am confecționat manual bețișoare și ei au înțeles că 
nu au fost prea cuminți. Apoi, an de an le pregăteam 
câte o surpriză, iar pentru a ne simți ca într-o familie, 
schimbam cadouri de Crăciun după ce împodobeam 
bradul în clasă.     

Am înființat împreună cu ei trupa de teatru 
„Trubadurii” și participam la Reșița la concursul 
județean  de teatru  AM-FI-TEATRU unde în clasa a XI-
a am obținut locul III pe județ. În fiecare an de ziua 
mea îmi pregăteau câte o surpriză și încercau să fie 
foarte cuminți în ziua aceea (deși nu le reușea 
întotdeauna). Cu toate aceste activități cărora  eu mă 
străduiam să le dau valențe educative, iar ei să se 
apropie mai mult de mine, nu am reușit să îi fac să mă 
simtă un suport moral până în clasa a XII-a, prin 
martie, când ne pregăteam de simulare. Le spuneam 
atunci că trebuie să ne unim forțele și să învingem.  
Le-am impus să-și asume examenul ca pe o experiență 
comună cu a mea și cu a celorlalți colegi. Între timp 
ne-am mai înmulțit cu elevi de la alte secții și clasa a 
XII-a Filologie număra 40 de elevi. Am muncit cot la 
cot, la orele de română, dar și la orice altă oră care se 
ivea liberă pentru ei și pentru mine. La simulare toți 
cei 40 de elevi erau promovați la Limba și Literatura 
Română. 

Mi-am dat seama atunci că elevii mei au nevoie 
de ajutorul meu didactic, de experiența mea ca 
profesor de română, dar mai ales de sprijin moral, de 
încurajare, de certitudinea că sunt „trup și suflet’’ 
alături de ei. Și așa am fost. Am creat un grup pe care 
l-am numit „Frumoșii 12F”- pentru că așa îi alintam eu 
- și le scriam zilnic temele de recapitulare, secvențe de 
lecție, planificarea pentru examen și orice altă 
informație le putea folosi în acea perioadă foarte grea 
pentru ei. Înaintea fiecărei probe postam pe 
Facebook, acolo unde fiecare dintre ei era prezent la 
orice oră, câte un mesaj de încurajare și îi sunam 
pentru a „testa” dispoziția în care se aflau. S-a 
întâmplat să-mi răspundă elevi plângând de emoție și 
lipsă de încredere, dar am simțit că telefonul meu i-a 
liniștit. La Examenul cu care  i-am terorizat 4 ani, toți 
elevii din clasa a 12-a F au promovat proba de Limba și 
Literatura Română, 14 dintre ei obținând note peste 9. 
Astăzi, majoritatea elevilor mei sunt studenți, 5 dintre 
fete urmând a îmbrățișa cariera didactică, sper că de 
dragul meu. 

Îmi place să cred că succesul lor s-a datorat, pe 
lângă transmiterea unor informații și susținerea unor 
lecții de specialitate, și acestei legături deosebite pe 
care am reușit să o creăm împreună. Oare e atât de 
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  important pentru elevii noștri să le fim alături și în 
felul acesta?  

Vă redau în rândurile următoare mesajul meu 
final dintr-un filmuleț pe care l-am pregătit special 
pentru „ultima lecție de dirigenție” la care am plâns cu 
toții: 

„Frumoșii mei, voi sunteți ca un cântec... un 
cântec nu se poate cânta niciodată de la sfârșit spre 
început. Trebuie să-l cânți totdeauna îndreptându-te 
spre sfârșit... 

Zilele acestea vom cânta «ultima partitură» a 
unei melodii minunate pe care am compus-o 
împreuna - ANII DE LICEU! 

N-am fost COMPOZITORUL prin excelență...deci 
dirigintele-model, profesorul eminent de Limba 
Română, psihologul de care ați avut nevoie în 
momente dificile...am fost și voi rămâne un suflet 
care va vibra la unison cu trăirile voastre! 

Veți rămâne mereu în inima mea, suflete dragi!  
                                                                Diriga” 
Dincolo de bucuria „profesională”, ceea ce am 

câștigat a fost prietenia și aprecierea  lor sinceră și 
necondiționată. Cuvintele unui elev din  albumul cu 
fotografii al clasei m-au emoționat peste măsură: „Vă 
mulțumesc pentru lecțiile de viață, pentru energia, 
dăruirea și implicarea dumneavoastră…și nu o luați ca 

pe o cascadă de complimente fără sens, ci ca pe o 
pagină de apreciere a efortului de a fi fost o dirigintă a 
unui copil, adolescent dificil ca mine, dar și diriga 
perfectă a unei clase ce se hrănea cu nebunie. Vă 
mulțumesc pentru cei mai frumoși ani din viața de 
adolescent pe care am avut șansa să-i petrec alături 
de dumneavoastră!” 

Nu știu dacă această metodă de a te apropia 
spiritual  atât de mult de elevi cum am făcut-o eu e o 
cale spre succes. Știu doar că în cazul meu a 
funcționat. De aceea, intenția articolului este  aceea 
de a vă împărtăși cea mai frumoasă experiență 
profesională din cariera mea și de a transmite un 
mesaj atât elevilor, cât și colegilor mei.  

Voi, dragi elevi, trebuie să vă asumați acest 
examen ca pe o experiență decisivă din viața voastră, 
să conștientizați importanța pe care trebuie s-o 
acordați studiului și seriozitatea cu care trebuie să 
tratați ultimii pași din cariera voastră de liceeni și 
primii spre maturitate.  

Dragi colegi, vă adresez îndemnul de a vă apropia 
și spiritual de elevi, de a-i determina să învețe și 
printr-o legătură afectivă prin care să le oferim 
siguranță, încredere și suport moral! 

 
Prof. ALIDEIA ȚEPENEU 

Director, Liceul Teoretic General Dragalina 
Oravița 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  DOINA MIHAILOVICI - 
PROFESOARA MEA FĂRĂ 

SEAMĂN PE LUME 
 

Nu am fost în nicio privinţă un copil precoce, ba 
chiar aş spune că am fost „amânată” un pic. Despre 
prima zi de şcoală îmi amintesc doar castanul uriaş din 
curtea şcolii, statuia frumoasă de la intrarea din faţă şi 
buimăceala din capul meu. Învăţătoarele mele, căci au 
fost trei, nu mi-au marcat copilăria. Ultima dintre ele, 
tânără şi frumoasă, blândă, cu părul lung, mi-a fost 
cea mai dragă. Iar al patrulea an de şcoală a fost 
primul în care m-am simţit confortabil. Poate şi pentru 
că mă mai deşteptasem între timp, reuşind într-a 
patra să fiu în plutonul fruntaş al clasei, cu premiul al 
II-lea. 

Dar clasa a V-a, cu toate schimbările sale, venea 
ca un tăvălug. Ameninţarea sa îmi întunecase zilele 
vacanţei de vară. Îi întrebam pe toţi copiii mai mari din 
vecini cum este în clasa a V-a, căci tare mă mai 
temeam de ea şi de multitudinea de profesori cu care 
voi avea de-a face. O fată mai mare cu doi ani, Rodica, 
pe care o admiram în secret şi a cărei mamă era 
profesoară de limba română la noi la şcoală, m-a 
asigurat cu căldură că îmi va plăcea la gimnaziu, că 
este mai interesant decât în clasele mici, dar nu prea 
greu, că va fi mult mai distractiv. Speram ca doamna 
Finica, mama Rodicăi, să îmi fie dirigintă, fiind un 
element de stabilitate în lumea mişcătoare care mi se 
deschidea în faţă. Dar n-a fost să fie. 

Doamna Finica a fost diriginta clasei de a V-a 
paralele, iar clasa mea urma să aibă o altă dirigintă, 
tot profesoară de limba română, DOINA MIHAILOVICI 
era numele său. Nu îmi mai aduc aminte cu precizie de 
momentul primei întâlniri cu d-na mea dirigintă, 
probabil a fost în curtea şcolii, la festivitatea de 
deschidere. Oricând o fi fost, ştiu că am văzut o 
doamnă grozav de frumoasă, de nu mă mai săturam 
privind-o. În clasă apoi, când a început să ne 
vorbească cu vocea ei blândă şi melodioasă, am simţit 
dintr-o dată cum sunt luată sub o aripă protectoare şi 
călăuzită pe un drum fermecat şi aventuros, pe care 
totuşi mă simţeam în siguranţă. Ştiam, anticipam că 
mă  vor aştepta atâtea minunăţii, încât fremătam de 
nerăbdare. Nimic rău nu mi se putea întâmpla, totul 
era o aventură fermecată de la care nu puteam lipsi 
nicio clipă. Orice zi de şcoală a devenit o sărbătoare, 
iar dacă ea lipsea de la şcoală, uneori, din motive de 
sănătate, totul era searbăd, fără gust şi fără culoare. 

O admiram în deplinătatea persoanei sale şi nu 
îmi pot aminti, în răstimpul de patru ani cât mi-a fost 
far călăuzitor, să o fi auzit sau văzut spunând sau 
făcând ceva altfel decât perfect. Era frumoasă ca o 
zână bună, fiinţa sa strălucea înconjurată parcă de o 
aură, iar această strălucire se răsfrângea şi asupra 
tuturor lucrurilor sale. Îmi aduc şi astăzi aminte de 
rochiile ei minunate, de inelul de pe deget sau micuţul 
pandantiv ce-l purta pe un lănţişor de aur la gât. Mi-ar 
fi plăcut să-i semăn. Îmi promiteam că atunci când voi 

creşte mă voi îmbrăca cu haine ca ale sale şi cu pantofi 
la fel.  

Când mergea parcă plutea, iar când cânta şi 
îngerii ar fi fost invidioşi pe vocea ei. Niciodată nu am 
auzit-o strigând. Ne învăţa, la orele de dirigenţie, dar şi 
mereu când se ivea prilejul, să fim buni şi generoşi, să 
fim manieraţi şi politicoşi, să fim atenţi la ceilalţi, să 
vorbim frumos cu cei de lângă noi. De la ea am deprins 
empatia, încrederea şi iubirea de oameni, căci ea ne 
arăta o iubire necondiţionată, iubirea cu care ar trebui 
iubit orice copil. Desigur că uneori ne dojenea, când 
făceam câte o poznă sau o faptă rea, dar cu asemenea 
blândeţe, încât vina te apăsa mai tare, iar ruşinea că ai 
dezamăgit-o îţi incendia obrajii.  

Copilul timid şi speriat care am fost a prins curaj 
sub ochii ei calzi, şi încet, încet mi-au crescut aripi spre 
zbor. Grija şi încurajarea sa m-au modelat şi m-au 
înaripat. Mi-a modificat percepţia asupra mea însămi. 
Mă văzusem mereu până atunci ca fiind o fată ştearsă 
şi modest dotată în privinţa oricăror calităţi. Iubirea pe 
care mi-o arăta şi încrederea sa întâi m-au mirat, apoi 
m-au făcut să îmi schimb autoimaginea, să mă 
străduiesc să-mi construiesc o personalitate care să fie 
la înălţimea aşteptărilor sale. Aceasta avea să fie 
provocarea mea de zi cu zi: să nu o dezamăgesc. Am 
dobândit încredere în mine. Dacă ea mă iubea 
înseamnă cu eram în stare de ceva! Am devenit 
sârguincioasă şi extrem de conştiincioasă. Căci 
vedeam bine că ea avea un dar vrăjit, să ghicească şi 
să scoată la iveală din adâncul nostru de copii prostuţi 
şi ezitanţi, întreg potenţialul devenirii noastre.  

Am iubit limba română şi literatura cu aceeaşi 
pasiune cu care o iubeam pe ea. Nu am luat vreodată 
altă notă decât cea maximă. Totul mi se părea uşor şi 
minunat de frumos. Citeam cu patimă, învăţam cu 
sete. Îmi plăcea istoria şi voiam să devin arheolog, dar 
limba şi literatura română făceau parte cumva din 
însăşi fiinţa mea. Parcă nici nu făceau subiectul (şi 
obiectul) unei discipline şcolare, ci unui hobby pe care 
îl cultivam cu cea mai mare plăcere. 

Voiam să fie mândră de mine. Am intrat printre 
primii la cel mai bun liceu din oraş, fără meditaţii şi 
fără să excelez la matematică. Toţi profesorii pe care i-
am avut mai târziu au avut neşansa de a fi comparaţi 
cu Ea. Am avut mulţi profesori buni, iar pe unii i-am 
iubit. Dar niciunul nu a câştigat în competiţia 
imaginară în care în secret i-am aşezat în faţa 
Doamnei mele. Am cunoscut în viaţa mea oameni 
deştepţi, de calitate, interesanţi, generoşi şi frumoşi. 
Unii mi-au devenit prieteni şi tovarăşi de drum. Dar 
doar ea a fost marea mea întâlnire, marea mea iubire 
şi cea dintâi. 

Avea un asemenea efect asupra mea şi a avut pe 
tot parcursul vieţii mele, încât mereu mă raportam la 
ea, mereu mă întrebam, înainte de a face ceva, ce-ar 
spune despre acest fapt. Sunt convinsă că fără 
prezenţa sa în viaţa mea eu nu aş fi ceea ce sunt 
astăzi. Ea mi-a fost impuls şi reazem, ea mi-a luminat 
drumul şi mi-a deschis calea. Ea mi-a fost model în 
viaţă şi mai apoi în profesie. Niciodată nu am ajuns-o, 
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  nu am egalat-o, dar mereu am urmat-o, mereu ea a 
fost tainica mea lumină călăuzitoare, omul frumos 
care într-o cruce a vieţii mele m-a prins de mână şi mi-
a arătat cerul senin, plin de stele.  

Cu toată recunoştinţa şi bucuria de a fi avut 
şansa unei asemenea întâlniri, nu pot să spun decât: 
mulţumesc frumos, scumpă Doamnă dirigintă! Darul 
pe care mi l-aţi făcut a fost nepreţuit! 

 
 

 
DOINA MIHAILOVICI, s-a născut la Borlova, dar 

după 5 ani familia s-a stabilit în comuna Racoviţa, 
lângă Buziaş. Aici a crescut şi a urmat liceul. Tatăl - 
preot, originar din Oţelu Roşu, mama - din Hitiaş, 
Timiş. A absolvit Facultatea de Filologie la Institul 
Pedagogic din Oradea. 

 
 
 

 
Prof. SIMONA SANDU 

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa 
 

ÎNVĂȚĂTOR ȘI MENTOR - 
ELISABETA AVRAM  

 
„Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, 

la pornirea lui în drumul spre lumină, primele 
elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de „OM”. 
El este acela care modelează materialul cel mai de 
preţ – COPILUL - tinzând ca din fiecare bloc de 
marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele 
mai frumoase trăsături, un om care să înmănunchieze 
calităţile morale cele mai înalte”. (Dumitru Salade) 

An de an, la 15 septembrie, abecedarele, 
emoţiile şi urările vorbesc de un nou început de an 
şcolar. Acei oameni care au trăit emoţiile zilelor de 
toamnă au rămas cu amintirile, cu nostalgia 
momentului şi cu inima deschisă spre rememorări şi 
aduceri-aminte. Aceşti oameni sunt învăţătorii 
pensionari. 

Despre o învăţătoare pensionară doresc să vă 
vorbesc şi eu, pentru că de ea mă leagă o frumoasă 
prietenie, doamna învăţătoare Elisabeta Avram. 

S-a născut în 13 noiemebrie 1930, în comuna 
Daneţi din judeţul Dolj, dintr-o familie de intelectuali: 
tatăl, Nuţă Florea, învăţător şi inspector general şcolar 
timp de 29 de ani la Craiova, iar mama, Nuţă 
Margareta, tot învăţătoare. A urmat cursurile Şcolii 
Normale din Craiova între anii 1943-1951, iar apoi a 
fost învăţătoare le Buchin, Reşiţa şi Şcoala Generală 
Nr. 4 din Caransebeş. 

Timp de peste 30 de ani a fost învăţătoare la 
Liceul Pedagogic din municipiul de pe Timiş şi Sebeş, 
fiind şefa comisiei metodice a învăţătorilor, 



 

 

6. ELEVI, DASCĂLI, ȘCOLI DE NOTA 10 ... DE IERI ȘI DE AZI  

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 3
(5

3
) 

 
7

5
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  responsabil al cercurilor pedagogice, metodist 
teritorial şcolar judeţean, vicepreşedinte şi membru în 
comisia de obţinere a gradelor didactice a 
învăţătorilor din Caransebeş, Reşiţa şi Timişoara, 
îndrumător la cursurile de formare a cadrelor 
didactice şi preşedinte al comitetului sindical al 
învăţătorilor din Caransebeş. 

De asemenea, timp de patru ani a realizat un 
experiment la nivel naţional privind predarea într-o 
sală de clasă specializată, la clasele I-IV, pe grupe de 
eterogene de elevi. Şi ar mai fi multe de spus referitor 
la experienţa şi profesionalismul ei ca şi cadru 
didactic. 

Dar eu vreau să vă vorbesc despre ea ca OM. 
Este greu să găseşti cuvintele potrivite şi sa le aranjezi 
într-o anumită ordine ca ele să sune bine şi în special 
să găseşti acele cuvinte care descriu o persoană pe 
care o stimezi şi care a avut o contribuţie importantă 
în formarea ta ca dascăl. 

Încă de pe băncile liceului ştiam că meseria de 
dascăl este frumoasă, dar şi grea. În timp trebuie să-i 
descoperi secretele, ca să poţi să devii un dascăl 
adevărat, iubit şi apreciat de elevi. Sub îndrumarea 
doamnei Avram Elisabeta am învăţat cum să mă 
comport cu elevii, am descoperit ce înseamnă 
bunătatea şi cât înseamnă ea atunci când o împarţi 
oamenilor. Domnia sa era de o generozitate 
intelectuală ieşită din comun...era ÎNVĂŢĂTOAREA 
prin vocaţie. Știa să vadă viitorul din om şi să-i 
sădească încredere. Aceste calităţi sunt rare. 

Pe doamna învăţătoare am cunoscut-o în anul 
1994, când eram elevă practicantă. Avea o nobleţe 
sufletească şi o spontaneitate deosebită. Ce bine îi 
prinde copilului (căci eram o copilă atunci, aveam 16 
ani) să fie întâmpinat la clasă de un zâmbet adevărat, 
de o bunăvoinţă inepuizabilă, de o energie în care nu 
se amestecă nervozitate, de o exigenţă ce nu cuprinde 
asprime. Atunci, copilul se dăruieşte cu toată 
încrederea, chiar dacă firea lui e ascunsă, se simte 
într-un fel dator să devină deschis, sincer, iar dacă e 
speriat, se linişteşte şi dacă e timid, se înviorează. 
Învăţătoarea care iubeşte cu adevărat copiii şi ştie să o 
transmită, astfel încât să fie simţită de copii, cea care 
ştie să îndrume fără violenţă şi nerăbdare evidentă, 
aceea va fi ascultată, imitată, iubită. Toate acestea a 
ştiut doamna Avram să le dăruiască de-a lungul anilor, 
atât generaţiilor de elevi, cât şi generaţiilor de tineri 
practicanţi, care, poate azi sunt şi ele cadre didactice 
şi oferă mai departe ceea ce au învăţat, pregătind 
elevii pentru viaţă şi dăruind fiecărei generaţii o parte 
din sufletul lor nobil. 

 Mi-a vorbit despre anii când a fost directoare (10 
la număr), timp în care împreună cu alţi colegi a fost 
„un adevărat grădinar de suflete”. Întotdeauna a fost 
gata să-şi ofere, dezinteresat, dragostea, experienţa şi 
cunoştinţele tinerilor colegi. 

Vorbind despre cum erau dasacălii pe vremea ei 
şi cum sunt acum, mi-a mărturisit următoarele: „Din 
experienţa mea de învăţător pot depune mărturie, din 
tot sufletul, despre preţuirea, respectul şi iubirea faţă 

de munca pasională a dascălilor de ieri şi de azi, care 
au dăruit şi dăruiesc, din preaplinul inimii şi minţii lor, 
lumina învăţăturii, aşezând temelia de unde se ridică, 
cresc şi se formează oamenii”. Doamna învăţătoare 
crede în „colegii cu experienţă, dar şi în virtuţile 
inventive şi creative ale colegilor tineri, căci fiecare 
dintre ei au fost şi vor fi bune călăuze ale celor mici”. 

A vorbit despre dascălul ideal, spunând că acesta 
ar trebui definit „din unghiul de vedere al elevului şi 
mai puţin din cel al dascălului însuşi”. În viziunea 
dumneaei „slujitorul ideal al şcolii este dascălul de 
vocaţie, care este adânc pătruns de nobleţea profesiei 
sale, cu o solidă informaţie de specialitate, continuu 
avid de plus de cunoaştere, dar mai ales fericit să 
dăruie făpturilor care cresc şi se formează sub ochii 
săi, o parte a inimii sale”. 

Am întrebat-o dacă îşi mai aminteşte sau dacă 
poate să nominalizeze câţiva elevi deosebiţi, care i-au 
rămas în suflet. Dânsa mi-a mărturisit că a văzut 
mereu elevii ca nişte călători care „bat cu emoţie la 
porţile cunoaşterii, năzuind spre lumina ştiinţei de 
carte”, că i-a iubit mult pe toţi și îi este foarte greu să 
nominalizeze o parte din ei, de frică să nu uite vreun 
nume, dar este convinsă că toţi au ajuns oameni 
realizaţi în viaţă. E mândră de Sorin Grindeanu, ajuns 
viceprimar al oraşului Timişoara la acel moment; 
Corina Pantelie, profesor pentru învăţământul 
primarla Şcoala generală Nr. 8 din Caransebeş; 
Mihaela Stroe, profesor universitar istorie la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti; Alexandru 
Trion; Alexandru Galiţă; Gabriela Fodor; Steluţa Nuţă 
şi de mulţi, mulţi alţii, de care doamna învăţătoare îţi 
aminteşte cu drag şi ei sunt doar o parte din elevii 
dânsei. 

Trăind printre cei de vârsta a treia, a învăţat „cât 
de frumoasă poate fi şi această toamnă a vieţii şi că o 
zi din viaţa fiecărui om este la fel de importantă, 
indiferent de vârstă, mai ales că amintirile către 
sfârşitul vieţii sunt multe şi frumoase”. 

Din păcate doamna învăţătoare nu mai este, dar 
va rămâne vie în sufletul fiecărui elev pe care l-a 
îndrumat şi l-a ajutat să pornească pe drumul 
cunoaşterii şi, de ce nu, şi al vieţii. 

Nu putem decât să spunem: „Rămas bun, 
stimată doamnă învăţătoare şi nu vom uita niciodată 
ceea ce ne-aţi învăţat!”  

 
Prof. înv. primar  ANESIA-MARILENA DOBROMIRESCU 

Colegiul Naţional  C. D. Loga Caransebeş 
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REVERENȚĂ, DOAMNĂ DIRIJOR! 

 
Obişnuim ca la aniversări să-i felicităm pe cei 

care ne sunt apropiaţi, dar uităm, sau trecem cu 

ușurinţă pe lângă ziua aniversară a cuiva care se 

dedică colectivităţii cu tot timpul şi harul său. Cum 

oare am putut uita de ziua de 20 noiembrie 2016, 

când profesoara Elena Cozîltea  a împlinit  65 de ani? 

Aceasta nu pentru că este pensionară, ci pentru faptul 

că renunţând la tihna pe drept dobândită, îşi împarte 

timpul între cele trei formaţii corale, pe care le 

dirijează în mod voluntar. Desigur că cei apropiați  i-au 

adreseat mulţumiri în mod curent, dar acum, cu 

întârziere, avem prilejul să le înmănunchem din partea 

componenţilor coralei „Franz Sturmer” a Forumului 

Democrat German; coralei „Datina” a cadrelor 

didactice din Reşiţa şi corului Catedralei „Schimbarea 

la Faţă” din Reşiţa, pe care le dirijează în prezent. 

Urarea ar consta în „Ani mulţi cu sănătate şi lumină!” 

pentru Domnia Sa şi cei care îi sunt dragi, dar dincolo 

de cuvinte este gândul celor care îşi unesc glasul la 

gestul dirijorului, spre a transmite fiorul de frumos şi 

viaţă, care este purtat de cântec.  

În lucrarea „Tezaurul folcloric şi păstrătorii lui” 

(publicată în 2007 la editura „Tim” din Reşiţa), am 

schiţat un portret al doamnei Elena Cozîltea, în care, 

între altele, notam că s-a manifestat în trei ipostaze, 

ca profesor, solist  vocal şi dirijor. Ei bine, astăzi aş 

adăuga succint câteva date biografice privind 

devenirea personalităţii pe care o aniversăm acum.    

S-a născut în Oraviţa, dar a fost stimulată de cântecele 

din Ilidia, în care şi-a petrecut copilăria. A urmat  

Şcoala de Muzică din Reşiţa, unde absolvă şi liceul, 

apoi Facultatea de Muzică din Timişoara şi ulterior, 

Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, 

promoţia 1978, profil pedagogie, muzicologie, 

compoziţie. Din vremea studenţiei şi-a pus în valoare 

glasul, ca solistă a Ansamblului folcloric „Doina 

Timişului”, dar cele două decenii petrecute ca 

profesoară de muzică în Maramureş, au ţinu-o 

departe de scenă, însă a cunoscut împlinirea deplină 

ca mamă a doi copii frumoşi şi sănătoşi.  Odată cu 

revenirea pe plaiul natal, în 1997, ca profesoară la 

Liceul de Artă „Sabin Păuța”, păşeşte din nou pe 

scenă, când cu faţa, ca solistă de muzică populară, 

când cu spatele, ca dirijor al prestigioaselor corale 

reşiţene „Lia Ponoran” şi apoi „Lira”, a Primăriei 

Reşiţa. De fapt, prezenţa sa pe scenă, ca interpret de 

folclor se materializează prin compact discul „Aş fi vrut 

lume să-ţi cânt”, al cărui titlu este semnificativ pentru 

cei care îi apreciază timbrul curat, iar versurile nu sunt 

gratuite şi pierderea este a celor care n-au ascultat  

cântecul ei autentic bănăţean, ani de zile. În anii de 

când a revenit acasă a mai scos şi alte CD-uri, unul de 

colinde precum şi alte împliniri redutabile, între care 

colaborarea, ca solistă, cu renumitul  Ansamblu 

folcloric „Semenicul”, sau marele premiu obţinut la 

concursul TV „Debut ’50”, dar mai important rămâne 

talentul său muzical de necontestat, oferit 

spectatorilor şi abilităţiile pedagogice caracteristice 

dascălului, prin care a transmis generaţiilor de elevi 

dragostea pentru muzică.   

Dorindu-i, încă odată, cele cuvenite, facem o 

plecăciune adâncă în semn de mulţumire pentru 

timpul pe care şi-l rupe de lângă nepoţica iubită şi pe 

care îl consacră unei munci, deloc  uşoare, dedicată 

Bisericii şi Scenei. 

 

 TITUS CRIŞCIU 

scriitor reșițean 

 

 

 


