
 

 

7. REVISTE / PUBLICAȚII ȘCOLARE / CREAȚII LITERARE / APARIȚII EDITORIALE 

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

7
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  ANINA, AȘEZARE ȘI ISTORIE 
 

Aşa după cum se ştie, primii colonişti sosiţi pe 
aceste meleaguri au întemeiat colonia Steyrer – Dorf 
(satul celor din Stiria), denumire schimbată într-o 
formă simplificată – Steyerdorf şi apoi în Steierdorf, 
păstrată oficial până în jurul anului 1880, atunci când 
comuna a fost numită Stájerlak. Anina (în germană 
Erlental) era administrată ca o colonie de muncitori. În 
anul 1898, comuna îşi schimbă din nou numele în 
Stájerlak – Anina. Apoi, odată cu alipirea Banatului la 
România, în anul 1920, comuna îşi schimbă 
denumirea, de data aceasta în Steierdorf – Anina. În 
sfârşit, în anul 1952, după reorganizarea teritorială şi 
ridicarea fostei comune la rang de oraş, prin unificarea 
vechii vetre Steierdorf cu fosta colonie muncitorească 
Anina, ia naştere oraşul Anina. 

Numele de Anina (în germană Steierdorf – Anina, 
iar în maghiară Stájerlakanina), ar proveni – într-o 
primă variantă – de la arinii (aninii) care au răsărit pe 
locul unde, ulterior, avea să se construiască uzinele 
din localitate, așa după cum reiese și din publicația 
Foaia Diecezană a Episcopiei de Caransebeș: „De o 
parte și de alta străjuiau arinii sau «aninii» – cum le 
zicem noi bănățenii. Aceștia au dat satului numele 
lor”. Oraș prin excelență minier, el este așezat într-una 
dintre cele mai frumoase, dar și mai propice zone de 
exploatare minieră din munții Aninei.  

Situându-se într-o regiune montană din sudul 
Carpaților Occidentali, în zona geografică a Banatului 
de munte, din judeţul Caraş – Severin, la 45° latitudine 
nordică și 21° longitudine estică, orașul Anina prezintă 
o a altitudine a cărei medie este de 645 m. Drumul 
naţional DN 58 parcurge longitudinal localitatea, 
legând capitala judeţului, municipiul Reşiţa, de drumul 
naţional DN 57B, prin intermediul căruia se realizează 
legătura între Oraviţa şi Bozovici, cele două șosele 
intersectându-se lângă podul Crivinei. În zona 
cartierului Steierdorf, DN 58 este continuat de vechiul 
drum județean (DJ 572 B) ce duce  la Oraviţa, trecând 
pe la sanatoriul Marilla. 

Poziționat geografic aproape de centrul județului, 
oraşul Anina se învecinează spre sud cu comuna 
Lăpuşnicu Mare,  la sud – vest cu comuna Ciclova 
Română, în nord – vest cu comuna Ciudanoviţa, la est 
cu comuna Bozovici, spre vest cu oraşul Oraviţa, iar 
spre nord cu comuna Caraşova. Tot în partea de est 
„se află Culmea Colonovățul Mare – Tâlva Morii”, iar la 
vest „Culmea Dealul Cumpăna – Tâlva Ponor”. Se mai 
cunoaște faptul că orașul „este așezat într-o 
depresiune alungită, pe direcția râurilor Anina, Valea 
Morii (Pârâul Steier – n.a.) și Ponor..., închisă pe două 
laturi de culmi calcaroase cu versanți abrupți și 
împăduriți”, și că „nemaiavând loc pe fundul 
depresiunii, s-a întins în lungul versanților, sub formă 
de trepte”. Raportat la principalele puncte de trecere 
a frontierelor, orașul Anina se află situat la 
următoarele distanţe: 200 km faţă de vama Cenad, din 
județul Timiş, la frontiera cu Ungaria; 250 km faţă de 
punctul vamal Nădlac, din județul Arad, la trecerea în 

Ungaria; 60 km faţă de punctul de trecere al frontierei 
Naidăş,  județul Caraş – Severin, la trecerea în Serbia; 
la 85 km faţă de vama Stamora – Moraviţa, din  
județul Timiş, tot în vecinătea Serbiei. 

Tot din punct de vedere geografic, orașul este 
situat în centrul Munților Aninei, ce fac parte din 
Munții Banatului, și care, la rândul lor, sunt parte 
integrantă a Carpaților Occidentali. Formarea acestor 
munți are loc în mezozoic, prin orogeneza alpină. În 
structura lor predomină rocile sedimentare, cu foarte 
mult calcar, dar se găsesc și roci cristaline. Acestea 
sunt amestecate și formează un autentic mozaic 
petrografic. 

Zona corespunzătoare este una a podişurilor şi a 
munţilor calcaroşi, încadrată în perimetrul montan 
Reşiţa – Moldova Nouă, și în care relieful predominant 
este cel carstic, cu chei de tip canion: Caraş, Nera, 
Miniş, Gârlişte, peşteri precum Prolaz, Comarnic, 
Buhui, Țolosu, aliniamente de doline: Câmpul 
Mărculeştilor, Bohui, Cărbunari, dar și izbucuri: 
Cârneală, Ochiul Beiului, Coronini, Padina Matei etc. 

Cel mai înalt vârf din Munţii Aninei este vârful 
Leordiş, de +1.160 m, iar structura geolitică 
predominantă este cea calcaroasă. Relieful este 
alcătuit din culmi şi văi paralele, cu numeroase doline. 
Structuri geomorfice alcătuite din gresii şi din 
conglomerate sunt consemnate în partea de nord-est 
a munților, ele fiind formațiuni geolitice ce intră în 
componența Bucicului, o formațiune deluroasă a cărei 
înălțime atinge 662 m.  

În partea de răsărit a munților se află culmea 
Certej – Puşcaşu Mare, constituită din roci granitice și 
șisturi cristaline, aceasta fiind poziționată paralel cu 
Valea Poneasca. În partea de est a Domanului se 
situează Ponorul, o structură calcaroasă cu înălțimea 
de +808 m, care înspre sud se unește cu podişul 
carstificat al Iabalcei.  

O serie de formațiuni și culmi calcaroase, precum: 
Tâlva Zânei (+939 m), Tâlva Simeon (+899 m), 
Predilcova (+891 m), Polom (+821 m)  ș. a., se 
desfășoară între Văile Caraşului şi Minişului, de la est 
la vest, adăpostind podişuri carstificate, precum: 
Ravniştea Mare, Colonovăţ, Cereşnaia, Cârneala, 
Ponor şi altele. Ca urmare a procesului de erodare 
suferit în mod diferențiat de către variile tipuri de roci, 
în timp, s-au creat anumite depresiuni locale în Cheile 
Caraşului, la Prolaz, cât și la Anina, Lişava, Caraşova, 
Ciudanoviţa, dar şi pe Valea Minişului.  

Demn de menționat este faptul că, un rol 
important în eroziune l-au avut râurile care au 
modelat în calcare chei de o deosebită frumusețe, 
precum Cheile Bohuiului – 8 km, Cheile Gârlişte – 9 
km, Cheile Minişului – 14 km, Cheile Nerei – 18 km, cât 
și Cheile Caraşului, cele mai lungi din zonă, de circa 19 
km lungime. Atât apele de suprafață, cât și cele de 
adâncime au creat forme carstice de o deosebită 
frumusețe geografică și geologică. Întreaga rețea 
hidrografică a zonei, constituită din râurile de 
suprafață, aparține bazinelor Nerei, Caraşului şi 
Bârzavei. 

Așa după cum am afirmat anterior, localitatea 
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  Anina se află situată în inima Munților Aninei, un grup 
muntos ce face parte din Munții Banatului, și care, la 
rândul lor, se subscriu Carpaților Occidentali. 
Referindu-ne din punct de vedere strict geografic, 
această zonă face parte din marea Regiune 
biogeografică  alpină, care se întinde de la Pirinei și 
Alpi până la Carpați. „În țara noastră, această regiune 
biogeografică ocupă 23% din teritoriu și cuprinde atât 
vărfurile carpatice și depresiunile intramontane, cât și 
dealurile mai înalte, înșiruite de-a lungul lanțului 
muntos”. 

Cât  privește structura geologică a solului și 
subsolului zonei geografice din care facem parte, și 
care, în mod firesc, ne interesează, aceasta este 
caracterizată în felul următor: „Un relief aparte în 
cadrul Carpaților îl formează calcarele, dolomitele și 
conglomeratele (cu elemente calcaroase sau cu 
ciment calcaros), cu grosimi aprecibile. În condiții 
climatice specifice, cu fenomene de îngheț persistente 
și cu precipitații abundente, se dezvoltă diverse forme 
caracteristice, cum sunt platourile carstice (totalitatea 
proceselor legate de circulația apei în roci solubile – 
calcar, dolomit, gips, sare – și formele de relief la care 
acestea dau naștere – la suprafață și în adâncime – 
conturează noțiunea de carst. Acesta a fost studiat 
inițial în Podișul Karst din Slovenia) din Munții Apuseni 
și din Munții Aninei, Cheile Bicazului, Nerei, Bârzavei, 
Carașului, câmpurile de lapiezuri (lapiezurile 
reprezintă microforme sculpturale ale reliefului carstic 
rezultate în principal prin acțiunea de dizolvare a apei, 
formate pe suprafețe slab înclinate. Ele sunt 
reprezentate printr-un sistem de șanțuri înguste, 
separate prin creste) și dolinele (dolina este o formă 
de relief exocarstic elementar, cu aspect de 
depresiune în formă de pâlnie, mai mult sau mai puțin 
rotundă, rezultată din dizolvarea rocilor solubile de la 
suprafață, în special calcar) din platoul Vaşcău sau 
peșterile din Munții Mehedinți și din Munții Pădurea 
Craiului etc”. 

Formațiunile geologice sunt formate, în zona 
noastră montană, în mod special, din roci 
metamorfice și sedimentare. Sunt întâlnite și șisturile 
cristaline intens metamorfozate peste care s-au depus 
roci sedimentre puternic cutate. Cercetările geologice 
au scos la iveală mai multe tipuri de sedimente, 
precum sedimentul mezozoic reprezentat de calcare 
recifale așezate peste cristalinul metamorfic (zona 
Anina – Poneasca – Miniș), cât și sedimentul neozoic 
reprezentat de argile, marne, conglomerate, nisipuri și 
pietrișuri. „Fundamentul Munţilor Aninei este alcătuit 
din şisturi cristaline ale pânzei getice. Peste aceste 
şisturi cristaline sunt dispuse formaţiuni sedimentare 
cutate în paleozoic şi mezozoic, care constituie 
sinclinalul Reşiţa – Moldova Nouă. Acestea sunt 
reprezentate de conglomerate şi gresii cu intercalaţii 
de argilă bituminoasă şi argilă cărbunoasă”. Cele mai 
răspândite roci sunt calcarele jurasice şi cretacice, 
care au exercitat consecinţe majore în modelarea 
reliefului. Specifice pentru munții Aninei sunt 
platourile calcaroase cu doline, uvale și câmpurile de 

lapiezuri, bogate în roci solubile, dar și cu remarcabile 
peșteri – Comarnic, Popovăț, Buhui și Plopa. „Din 
carbonatul de calciu depus din apă au luat naștere 
impresionantele cascade ale Beușniței și tot din 
carbonat de calciu este formată lumea de vis a 
peșterilor Comarnic, Popovăț, Buhui și Plopa, 
străbătute, la rândul lor, de râuri subterane”.  

Clima, corespunzătoare Regiunii biogeografice 
alpine a Munților Carpați și, implicit, celor Occidentali, 
din cadrul cărora fac parte și Munții Banatului cu cei ai 
Aninei, este o climă temperat continentală, cu 
diferențe de temperatură considerabile de la un 
anotimp la altul: „Temperaturile medii anuale 
oscilează între 8°C și -2°C pe culmile cele mai înalte... 
Carpații se înscriu în zona temperat continentală, 
prezentând nuanțe diferite, ca urmare a desfășurării în 
latitudine, longitudine și altitudine. Putem vorbi de un 
climat montan, caracterizat de etajare altitudinală ce 
generează o scădere a temperaturii și o creștere a 
cantității de precipitații ce măsură ce altitudinea 
crește... Cantitatea medie anuală de precipitații 
oscilează între 750 mm și 2000 mm. La altitudini de 
peste 2000 m precipitațiile sunt, în cele mai multe 
cazuri, sub formă de zăpadă”. 

Între Anina şi Steierdorf, Şaua Sigismund este 
cumpăna apelor care alimentează două reţele 
hidrografice mari din judeţul nostru: bazinul râului 
Caraş, la nord, şi bazinul râului Nera, la sud. Din 
bazinul hidrografic al Caraşului fac parte: pârâul 
Gârlişte (sau Anina) cu afluenţii lui, pârâul Bohui şi 
afluenţii acestuia. Din bazinul hidrografic aflat la sudul 
munţilor Aninei, cel al Nerei, fac parte: râul Miniş cu 
afluenţii lui, pârâul Ponor şi afluenţii acestuia, pârâul 
Steier şi afluenţii acestuia.  

Cadrul natural împrejmuitor al localității se 
subscrie cadrului zonal caracteristic Munților Aninei, 
iar depre acesta ni se precizează următoarele: 
„Vegetația este foarte bogată, în sit fiind prezente 
1086 de specii de cormofite, din 98 de familii, 
reprezentând aproximativ 30 la sută din flora 
României și 50 la sută din flora Banatului... 

Liliacul, în amestec cu mojdreanul și scumpia, 
ocupă în întregime versanții însoriți ai dealurilor ce 
mărginesc cheile, fiind instalate pe coastele stâncoase 
de calcar. Cornul, păducelul, alunul, salba râioasă, 
ciuboțica cucului, colțișorul, rogozul, iedera, untul 
pământului, năvalnicul, iarba dulce, măcrișul iepuresc, 
cerențelul, alunul turcesc, fagul dobrogean, priboiul și 
spânzul se află și ele printre speciile de floră. 
Menționăm prezența unor specii rare precum 
curcubeul, sipica, iarba osului, șoaldina aurie, sugelul, 
garofița albă, a unor specii de bărbușoară, râjnică, 
gușa – porumbelului, cimbru balcanic, tufe de iarbă de 
stâncărie. Pajiștile instalate pe locul pădurilor 
defrișatese remarcă prin dominația unor specii de 
colilie, păiuș, păiuș stepic, iarba câmpului... 
Specificitatea sitului este dată și de plantele dacice și 
daco-balcanice (garofițe, clopoței, sânziene de 
munte)... În văile umede, pe pantele calcaroase 
abrupte, întâlnim alunul turcesc, gorunul și fagul. 
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  Stratul arborescent este dominat de frasin, pe alocuri 
putând vedea carpen, fag, tei argintiu, mojdrean, liliac, 
scumpie, cărpiniță, corn, sânger, păducel, alun etc. 
Făgetele de surducuri aflate pe grohotișurile 
calcaroase sunt dominate de fag de Crimeea și alun 
turcesc, stratul ierbos fiind caracterizat de privoi, 
dumbravnic, ciuboțica cucului, spânz verde, ghiocel, 
omag galben, vinariță, crin de pădure, piciorul 
cocoșului. Pădurile de gorun și carpen ocupă în sit 
suprafețe mici, incluzând specii de păducel, clopoțel, 
ciuboțica cucului, sănișoară, sor-cu-frate, popilnic 
iepuresc, cucută de pădure crestată, piciorul caprei. 
Tufișurile de cărpăniță s-au instalat în locul pădurilor 
defrișate și includ specii precum moartea puricelului, 
măciuca ciobanului, izmușoară de câmp, unghia ciutei, 
liliac, mojdrean, ghimpe”. 

Arealul forestier ocupă cea mai întinsă suprafață  a 
reliefului de aici. Vegetația este dominată de pădurile 
de foioase: stejar, anin, gârniță, gorun, tei, paltin, 
carpen, ulm și frasin, dar există și brad, fag, molid, pin 
și larice. O caracteristică a regiunii este apariţia locală 
a formaţiunilor vegetale cu caracter mediteranean 
reprezentate de alunul turcesc, liliacul sălbatic, 
curpen, sânger și corn.  Pădurile de amestec – fag, 
molid şi brad, cuprind întreaga zonă de la est şi vest de 
Anina, mai ales între culmile Certej – Puşcaşu Mare. În 
partea de nord a localității, dar şi în bazinul superior al 
Minişului, pădurile de fag se întind pe suprafeţe mari 
de teren, pe lângă ele existând și un amestec 
constituit din păduri de gorun și brad. Alte specii de 
foiase existente în această zonă sunt frasinul, paltinul, 
carpenul și ulmul. În direcția Reşiţa, cât şi la sud de 
Caraş sunt întâlnite pâlcuri întinse de goruni. 
Comparativ cu arelul pădurilor, pajiştile şi terenurile 
ocupă  suprafeţe ceva mai restrânse. 

În pădurile din Munţii Aninei fauna este variată. 
Aici viețuiesc numeroase specii de animale sălbatice 
precum: lupi, mistreţi, cerbi, căprioare, vulpi, iepuri, 
veverițe, pisici sălbatice, râși, bursuci, dihori, 
salamandre, șerpi de sticlă, năpârci, vipere şi altele. 
Este întâlnită și vipera cu corn, care trăiește în 
abrupturile calcaroase golaşe, iar în apele reci ale 
muntelui înoată păstrăvul. Specii de animale mici, 
precum liliacul, viețuiesc în grote și în peșteri. Tot aici 
s-au descoperit fosile ale unor animale care au trăit 
demult, cum ar fi ursul şi hiena de peşteră. 

Rămășițele celui mai vechi om din Europa, botezat 
Ion, au fost găsite într-o peșteră din Munții Aninei, 
situată în raza localității Anina, județului Caraș-
Severin. Tot în acea peșteră, la mică distanță, au fost 
descoperite și osemintele lui Vasile, care a trăit însă 
ulterior, la 14.000 de ani după Ion. Din Ion a mai 
rămas doar mandibulă, însă nu orice fel de mandibulă: 
ea reprezintă atestarea celei mai vechi rămășițe de 
homo sapiens din Europa, descoperită până în 
momentul de față.  

Această rămășiță a lui homo sapiens, reprezentată 
de către cel botezat Ion, are o vechime de circa 40.000 
de ani, fiind descoperită de către un grup de speologi 
din care făceau parte Ștefan Milota, Mircea Gherase 

şi Laurențiu Sarcină, membri ai asociaţiei Pro Acva 
Grup Timișoara, în anul 2002,    într-una din cele 200 
de peșteri din Munții Aninei.  

În ziua de 24 iunie 1773 ajunge, într-o zonă cu 
păduri seculare, la est de Oravița, primul grup de 
colonişti recrutat de funcţionarul minier Peter Kastel. 
Cele 94 de persoane, recrutate în ţinutul natal al 
funcţionarului, erau tăietori de lemne împreună cu 
familiile lor: 70 de adulţi şi 24 de copii. 

În anul 1790, Mathias Hammer descoperă în Valea 
Porcarului, în Valea lui Andrei (la Sigismundul de 
astăzi),  în apropierea ogaşului Andreas (Ogaşul lui 
Andrei), o piatră neagră, lucitoare, pe care o duce la 
Direcţiunea din Oravița şi pentru care primeşte o 
recompensă de 50 florini. Aceasta s-a dovedit a fi o 
huilă antracitoasă (Steinkohle) de cea mai buna 
calitate. Huila de la Steierdorf și-a găsit, ceva mai 
târziu, un client constant în Societatea imperial – 
regală de navigație cu aburi pe Dunăre. 

În ziua de 20 august 1854, linia ferată Lişava – 
Oraviţa – Baziaş a fost inaugurată şi dată în exploatare 
pentru traficul de mărfuri – în special cărbune, la doar 
22 ani după prima cale ferată de pe continentul 
european (exceptând Anglia), deşi în perioada 1848 – 
1849 a avut loc o întrerupere datorată evenimentelor 
revoluţiei. Trenul inaugural era format dintr-o 
platformă pe care au călătorit oficialităţile şi 8 
vagoane – 3 încărcate cu lemn de pădure şi 5 cu 
cărbune de la Steierdorf. 

Pentru călători, prima cale ferată din țară Oraviţa – 
Baziaş a fost inaugurată la 1 noiembrie 1856, cu 3 
vagoane. Acest traseu (Lişava – Oraviţa – Baziaş) are o 
lungime totală de 78,561 km (Lişava – Oraviţa de       
16 km şi Oraviţa – Iam – Baziaş de 62,561 km) şi era 
deservit de un număr de 13 locomotive, toate 
construite la Viena.  

Constructorii acestei linii au realizat, peste Valea 
Oraviţei, un viaduct impunător şi spectaculos. Acesta 
are o lungime de 86,7 m, o înălţime de 10,2 m şi este 
construit cu zidărie portantă din cărămidă.  

În intervalul 18 – 24 Iunie 1855, Societatea St.E.G. 
preia minele, pădurile şi domeniile de la Steierdorf – 
Anina, după cum urmează: clădirea oficiului minier, 
două clădiri anexe, clădirea serviciului topografic, 
spitalul şi locuinţa medicului, magazii, locuinţe şi o 
cazarmă muncitorească, etc. 

Pe data de 1 noiembrie 1859, colonia Steierdorf  
îşi încetează existenţa prin dreptul de administrare 
proprie primit şi ia naştere comuna Steierdorf. 

Pe data de 15 decembrie 1863, este inaugurată şi 
dată în circulaţie prima cale ferată montană din 
România, Oravița – Anina, cu o lungime totală de 33,4 
km. Lucrările au durat aproape 16 ani, fiind a cincea 
cale ferată de pe teritoriul actual al României. 

În ziua de 20 mai 1865 se înfiinţează fanfara din 
comuna Steierdorf – Anina, la Puţul Thinnfeld 
I(cartierul Breuner, lângă biserică). 

În 1872 este ridicată Fabrica de şuruburi din Anina, 
care producea şi tirfoane, crampoane, eclise, nituri, 
etc. 
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  Între 1872 – 1873 a fost construită biserica 
evanghelică şi o şcoală aferentă acesteia, precum şi 
Școala Aninei, cu o capacitate de 200 de elevi. 
Totodată a fost construită Biserica Romano – Catolică 
din Steierdorf, considerată a fi cea mai frumoasă 
biserică din Banatul Montan. 

În ziua de 11 decembrie 1884, la puţul Colonie are 
loc o explozie datorată unei lămpi de mină cu flacără 
deschisă. În urma exploziei au pierit 47 de mineri şi au 
rămas văduve 30 de femei şi 70 de copii orfani. 
Aceasta a fost prima catastrofă minieră din cele 6 
petrecute la minele din Anina. 

Pe data de 20 octombrie 1894, la Puţul Ronna 
(Puţul I) a avut loc o catastrofă minieră în urma unei 
explozii şi a incendiului care a urmat, catastrofă în 
care au murit 39 de mineri, alți 31 fiind grav răniți. 
Aceasta este cea de-a doua catastrofă minieră din 
Anina. 

Între anii 1901 – 1902 este construită Biserica 
Romano – Catolică din Anina, care a fost sfințită în 
1902. 

Pe data de 28 noiembrie 1908 se dă în exploatare 
linia ferată Anina – Reşiţa, conducerea St.E.G. reuşind 
astfel să reducă costul transportului cărbunelui de la 
Anina la Reşiţa, precum şi cel al minereului de fier de 
la Dognecea şi Ocna de Fier spre Uzina de Fier din 
Anina. 

În anul 1910 se construieşte depozitul de lemne al 
Ocolului Silvic Anina, cât și două din cele mai 
importante şosele realizate pe domeniile Societății 
St.E.G.: 1. Şoseaua care leagă Steierdorf – Anina de 
Reşiţa, pe traseul Hildegarde – Sigismund – Bohui – 
Cârneala – Vila Klause – Văliug – Breazova – Reşiţa;  

2. Şoseaua care leagă Steierdorf – Anina de Reşiţa, 
pe la Şaua Cuptoare – Cereşnaia – Jervani – Comarnic 
– Reşiţa. 

În anul 1911, Primăria comunei Steierdorf – Anina 
hotărăşte introducerea iluminatului electric pe întreg 
teritoriul comunei. 

Pe data de 5 noiembrie 1911 a avut loc 
inaugurarea oficială a celor două şcoli noi, cea din 
Anina şi cea din Steierdorf, construite în anii 1910 – 
1911. 

Pe data de 7 septembrie 1913 are loc inaugurarea 
noului Spital din Anina, cel mai mare din zona 
Banatului Montan la acea vreme, sub conducerea 
medicului Géza Guhr, cu o capacitate de 150 paturi şi 
un azil de bătrâni pentru minieri. 

În ziua de 11 ianuarie 1918, în schimbul de 
noapte, în jurul orei 0100, la Puţul Ronna (Puţul I) a 
avut loc o explozie cauzată de o lampă de mină 
defectă. În urma acestui accident şi-au pierdut viaţa 
15 mineri şi alţi 23 au fost răniţi.  Aceasta este cea   
de-a treia catastrofă minieră petrecută la Anina. 

În ziua de 13 august 1919 are loc alipirea 
Banatului la România. 

În ziua de 7 Iunie 1920, în jurul orei 2200, la puţul 
Ronna (Puţul I) are loc cea mai mare catastrofă 
minieră din istoria localităţii, fiind, la acea dată, cea 
mai mare catastrofă minieră din Europa, în urma 
exploziei depozitului de dinamită din subteran. Îşi 

pierd viaţa cel puţin 217 mineri intoxicaţi de gazele 
toxice care s-au împrăştiat prin mină. Aceasta este ce-
a de-a patra catastrofă minieră din localitate. 

Pe data de 8 iunie 1920 este emis Decretul – Lege 
nr. 2.445 prin care se înfiinţează Societatea Uzinele de 
fier şi domeniile Reșița (U.D.R.). Urmare căderii 
guvernului Alexandru Vaida, noul guvern al 
generalului Averescu autorizează Ministerul industriei 
şi al Comerţului, pe ministrul Octavian Tăslăuanu, să 
constituie societatea. Prin aportul la natură, St.E.G. 
deținea 59,2% din acțiunile U.D.R. Astfel, în 10 iunie 
1920 are loc adunarea generală constitutivă care 
înfiinţează Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa. 
Societate Anonimă.  

În anul 1920 se construieşte Atelierul de reparaţii 
pentru vagoane şi locomotive al căilor ferate silvice din 
Anina. 

În 1921 se înfiinţează Fabrica de gheaţă şi Fabrica 
de oxigen din Anina, în imediata apropiere a 
termocentralei (Uzina electrică). 

În ziua de 4 iunie 1922 este inaugurat actualul 
Cămin Cultural din Anina, început în luna aprilie a 
anului 1920 şi amplasat în locul în care se găsea o 
ospătărie şi Cazinoul funcţionarilor, integrat în noua 
clădire. 

În 6 octombrie 1929 este sfinţită noua biserică 
romano – catolică din Sigismund de către episcopul 
Dr. Augustin Pacha cu hramul Sf. Varvara.  

În ziua de 2 iunie 1933, Primăria comunei a făcut 
pregătiri pentru primirea regelui Carol al II-lea, 
voievodului Mihai şi a unor membri ai guvernului. 

În anul 1934 se construieşte primul ştrand în 
Anina.  

Pe data de 12 noiembrie 1939 este sfințită Biserica 
Ortodoxă din Breuner, aceasta fiind construită între 
1930 – 1939. 

Pe data de 11 iunie 1948 a fost adoptată Legea nr. 
119 din 11 iunie 1948, pentru naţionalizarea 
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, 
miniere şi de transporturi, lege care a dus la trecerea 
României de la economia capitalistă la una de tip 
centralizat. Au fost naţionalizate şi toate bogăţiile 
solului şi subsolului care, la data intrării în vigoare a 
Constituţiei Republicii Populare Române (1948), nu 
erau în proprietatea Statului.  U.D.R., în urma 
naţionalizării, se transformă şi îşi continuă activitatea 
ca U.D.R. – Întreprindere Naţionalizată (U.D.R.I.N.), 
acţionarii principali fiind Statul Român (6.981.974 
acţiuni) şi U.R.S.S. (3.010.927 acţiuni).  

În 27 septembrie 1952, în baza Legii nr.5/1950 
(publicată în Buletinul Oficial nr. 77 din 8.09.1950) şi a 
modificărilor aduse prin Decretul nr. 331/27.09.1952 
(publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 27 septembrie 
1952), comuna Steierdorf – Anina este ridicată la 
rangul de oraş şi va purta, de acum, numele de Anina. 
Intenţia declarării comunei noastre ca oraş, împreună 
cu Oraviţa şi Reşiţa, a existat încă din anul 1921, dar 
nu s-a materializat. 

În anul 1954 se construieşte o şcoală nouă (cea de 
lângă liceu) la Anina. 

În 1957 sunt date în funcţie Liceul Mathias 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Hammer şi Școala din Brădet. 
În 1967 Ansamblul de operetă al Clubului Minier 

Anina a fost distins cu Menţiune la al VIII-lea concurs 
artistic pe ţară. Ansamblul a prezentat opereta în două 
acte Crai Nou, de Ciprian Porumbescu. 

Pe data de 15 octombrie 1967 este inaugurată, 
într-un cadru festiv, clădirea actualului Liceu din Anina 
care pune la dispoziţia elevilor 13 săli de clase.  

Anul 1978 a fost încununat de câteva reușite: 
Fanfara din Anina a câștigat locul I la finala festivalului 
național Cântarea României, la București, iar echipa 
de fotbal Minerul Anina  va fi activă din nou în Divizia 
națională B. 

Pe data de 1 martie 1979, prin Decretul nr. 
23/1979, cu această dată, se înfiinţează Întreprinderea 
Minieră pentru Exploatarea Şisturilor Bituminoase 
Anina (I.M.E.S.B.A.), cea de-a doua întreprindere 
minieră din oraş, care are ca sarcină deschiderea şi 
exploatarea zăcământului de şisturi bituminoase. 

La 1 mai 1986, activitatea minieră pentru 
combustibili solizi din Banat a fost reorganizată şi s-a 
înfiinţat Combinatul Minier Banat Anina, în 
componenţa căruia intră exploatările miniere de la: 
Anina, Doman, Cozla, Baia Nouă, Sinersig, Mehadia – 
Bozovici, Lupac, U.U.M.R. Anina, Baza de 
Aprovizionare şi Transport Anina, I.M.E.S.B.Anina, 
CEDOMAL Anina. 

Pe data de 21 noiembrie 1988, după ce a 
funcţionat în total doar 8.407 ore în decurs de patru 
ani, în urma unei avarii, este oprită Termocentrala de 
la Crivina şi nu va mai fi repornită niciodată. 

La data de 4 august 1995 – prin sentinţa nr. 
34/04.08.1995, a fost aprobat statutul de înfiinţare al 
societăţii S.C. Sfânta Varvara Sindcom S.R.L. Anina, 
societatea despre care credeau minierii că era a lor, a 
sindicatului minier din Anina. 

Pe data de 14 ianuarie 2006, la Puţul I din Anina, a 
avut loc un tragic accident minier în care și-au pierdut 
viața în mină un grup de șapte mineri. Aceasta este 
cea de-a șasea catastrofă minieră petrecută în 
localitate. 

În 19 mai 2007 se săvârșește slujba de târnosire a 
noii Biserici Ortodoxe de la Steierdorf. 

Pe data de 17 iulie 2007, Tribunalul Caraş – 
Severin, prin Sentinţa nr. 1075, a declarat procedura 
de deschidere a falimentului S.C. Miniera Banat Anina.  

În ziua de 29 mai 2009 va avea loc(după 70 de ani 
de la inaugurarea ei) biserica ortodoxă din Breuner. 

Primii colonişti, cei care au întemeiat, de fapt, 
colonia de cărbunari Steierdorf, nu erau nici saşi şi nici 
şvabi, aceştia provenind cu toţii, fără excepţie, din 
Austria Superioară. Chiar şi după mai multe valuri de 
colonizări, colonia Steierdorf, şi apoi comuna 
Steierdorf, era formată majoritar din austrieci, chiar 
dacă, în decursul anilor, s-au stabilit aici şi familii de 
şvabi sau saşi, puţine la număr însă. Pe măsură ce 
localitatea se dezvoltă din punct de vedere industrial, 
se impune aducerea unor noi colonişti în Steierdorf şi, 
mai târziu, Anina, din diferitele regiuni ale imperiului 
austro-ungar. Astfel, se stabilesc pe aceste meleaguri 
colonişti din Boemia, Ungaria, Polonia, Serbia, 

Germania, Elveţia, Italia etc.  
Limba vorbită în colonie şi, mai târziu, în comună a 

fost germana, dialectul amintit, din Austria şi Bavaria. 
Cu timpul însă, în dialectul local au fost asimilate şi 
cuvinte din alte limbi: română, cehă, maghiară, 
slovacă sau sârbă.  

Ocupaţiile şi meseriile locuitorilor din localitatea 
noastră, la fel ca în multe alte localităţi bănăţene, sunt 
strâns legate de colonizările făcute de către statul 
austriac şi, mai târziu, societatea St.E.G sau statul 
român. Începutul a fost făcut de coloniştii care erau 
tăietori de lemne sau cărbunari pentru ca, odată cu 
industrializarea rapidă a localităţii, să domine minerii 
şi siderurgiştii.  

Marea majoritate a femeilor erau casnice, iar 
ocupaţia de gospodină nu era deloc uşoară. Pe lângă 
treburile zilnice, precum curăţenia, spălatul şi gătitul, 
acestea se ocupau de copii şi de creşterea animalelor 
din gospodărie: găini, raţe, gâşte, porumbei, iepuri, 
porci şi vaci. Familiile care nu aveau cel puţin o vacă 
erau considerate leneşe. Doar în partea centrală a 
Aninei, acolo unde clădirile şi lipsa spaţiului necesar 
unei astfel de îndeletniciri nu permiteau, gospodarii 
nu deţineau cornute. Aproape fiecare gospodărie 
deţinea şi o micuţă grădină de zarzavaturi, una cu 
pomi fructiferi, o grădină cât de mică pentru flori, 
livezi pentru fân şi păşune. 

Cositul era o îndeletnicire de care se ocupau cosaşi 
din Valea Almăjului sau din zona Mehadica, dat fiind 
faptul că bărbaţii din gospodării erau la lucru. După ce 
fânul era cosit, în zilele care urmau, femeile şi copiii se 
ocupau cu răsfiratul acestuia, apoi de întors. După ce 
acesta era uscat bine, urma adunatul fânului şi 
transportatul acestuia în curte, urcatul în pod. Trebuie 
adăugat faptul că vitele erau îngrijite şi ţesălate zilnic 
şi nu erau lăsate nesupravegheate niciodată, ca de 
altfel toate animalele din gospodărie. 

În primii ani de existenţă ai coloniei Steierdorf, 
aproape toţi bărbaţii se ocupau cu defrişarea pădurilor 
din jur şi producerea mangalului în bocşe. Doar puţini 
dintre aceştia aveau alte meserii: învăţător, medic sau 
preot. Este însă destul de probabil ca deja de la 
naşterea coloniei să fi apărut şi câţiva care se 
îndeletniceau cu transportul, dat fiind faptul că 
producţia de cărbune de lemn trebuia să şi ajungă la 
Oraviţa, Ciclova ş.a.m.d.  

Bărbaţii munceau din greu în minele din localitate, 
la Uzina de Fier sau la Centrala electrică, la Fabrica de 
şuruburi sau la Fabrica de cherestea, la Atelierele 
Centrale sau la I.G.O. Anina, la Ocolul Silvic sau, mai 
târziu, în carieră şi la I.M.E.S.B. Anina.  

Astfel, e lesne de înţeles că aportul acestora la 
treburile gospodăreşti era destul de scăzut, de obicei 
rezumându-se la reparaţii, crăparea lemnelor de foc 
ş.a.m.d. Cu toate acestea, în puţinul lui timp liber, nu 
stăteau degeaba şi sprijineau familia şi vecinii, după 
posibilităţi.  

Conform statisticilor oficiale, zece ani mai târziu, în 
anul 1900, populaţia comunei era de 13.723 locuitori, 
iar în anul 1910, la 12.336 locuitori.  

Potrivit recensământului din anul 1920, populaţia 
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  comunei noastre era de 11.656 persoane, în anul 
1930, populaţia comunei era de 10.080 locuitori, iar în 
anul 1956, oraşul Anina avea 11.837 locuitori. 

Conform recensământului din anul 1966, oraşul 
Anina avea 14.077 de locuitori, aproape la fel ca în 
anul 1955 sau 1912. 

În anul 1992, oraşul Anina avea doar 11.329 de 
locuitori, iar zece ani mai târziu, în anul 2002, 
populaţia oraşului era de 9.167 locuitori (4.510 
bărbaţi şi 4.657 femei). 

La 2 februarie 2012, conform comunicatului de 
presă al Comisiei Judeţene pentru Recensământul 
Populaţiei şi al Locuinţelor Caraş – Severin, rezultatele 
provizorii obţinute în urma centralizării informaţiilor 
generale, oraşul Anina avea o populaţie de            

7.010 locuitori.                         
Preot ALIN MUNTEAN  

Anina 

 

CONCURSUL DE CREAȚII  
LITERAR-ARTISTICE  

„GÂNDURI CĂTRE DUMNEZEU”  
 

 
După cum ne-am obișnuit deja, în prag de Sfinte 

Sărbători Pascale, Biblioteca Orășenească „Tata 
Oancea” Bocșa, în parteneriat cu instituțiile școlare de 
pe raza orașului, precum și cu Centrele de tineret din 
Bocșa, organizează concursul de creații literar-artistice 
„Gânduri către Dumnezeu”. În acest an am avut 
bucuria să avem alături, ca partener organizator, și 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin. 

Concursul se adresează tuturor copiilor din Bocșa 
sau elevi ai școlilor bocșene, indiferent de confesiune, 
și se desfășoară pe două secțiuni: literară și artistică 
(desen/pictură) 

În  martie 2016 a avut loc ce-a de-a IX-a ediție,  
jurizarea s-a desfășurat în 4 aprilie, iar premierea în 20 
aprilie 2016, în cadrul Săptămânii Naționale a 
Bibliotecilor, precum și în cadrul Săptămânii Școala 
altfel.  

Și în acest an am avut un număr impresionant de 
participanți: la secțiunea literară s-au înscris 60 de 
copii și tineri, iar la secțiunea artistică (desen/pictură) 

s-au înscris 106. 
Jurizarea și premierea s-au făcut pe secțiuni și pe 

cicluri de învățământ, așadar au existat premiul I, II, III 
și mențiuni la fiecare secțiune și ciclu de învățământ: 
preșcolari, cl. I-IV, cl. V-VIII, cl. IX-XII, iar concurenții 
care nu au obținut unul dintre aceste premii, au fost 
totuși apreciați printr-un premiu de participare. De 
asemenea, la secțiunea creații literare au existat două 
premii speciale. 

Juriul a fost format din: prof. Stela Boulescu – 
președinte, prof. Emanuel Lațcu, prof. Adrian 
Sperneac, pr. prof. dr. Ionel Petrică, prof. Daniela 
Potocean, pr. Doru Melinescu, pr. Silviu Ferciug, pr. 
Gheorghe Ștefan, artist plastic Nicolae Potocean și 
artist plastic Viorel Coțoiu. 

Și de această dată am beneficiat de sprijinul unor 
parteneri de excepție, împreună reușind să oferim 
premiile tuturor participanților. Așadar, mulțumim: 
Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Reșița și ANBPR 
filiala Caraș-Severin – președinte manager Clara Maria 
Constantin, Direcția pentru Cultură Caraș-Severin – 
director Liubița Raichici, Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin – director Nicoleta Marcu (însoțită de prof. 
Manuela Terciu), Humanitas Bocșa – director Mircea 
Grecu, prietena și colaboratoarea noastră, consilier 
local, Corina Marta-Bogdan, Crucea Roșie Filiala Caraș-
Severin – director Alin Cica, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Bocșa – director Anca Pascu, Transprotector 
– director Ionel Pau. 

Volumul de față, cel de-al IX-lea din ciclul 
„Gânduri către Dumnezeu”, ediția 2016, reunește cele 
mai reușite lucrări din concurs, apare în seria „Bocșa – 
istorie și cultură” sub egida Bibliotecii Orășenești 
„Tata Oancea” Bocșa, cu  sprijinul Centrelor de tineret 
de pe raza orașului Bocșa, precum și al preoților 
slujitori în bisericile ortodoxe din oraș. 

Apărut în prag de Sfinte Sărbători ale Crăciunului, 
volumul IX „Gânduri către Dumnezeu” a avut prima 
lansare de Sf. Nicolae în Biserica Ortodoxă                  
„Sf. Nicolae” din Bocșa Română, cu binecuvântarea          
PS Lucian, Episcopul Caransebeșului.  

Manager Proiect 
Bibliotecar GABRIELA ȘERBAN 
Biblioteca Tata Oancea Bocșa 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

POEZII PENTRU COPII –  
de CARMEN-DORINA BORIȚĂ 

  
este învățătoare de 18 ani, ocupând în prezent funcția 
de director la Școala Gimnazială „Mihai Novac” din 
Sasca Montană. Mărturisește că a început să scrie la 
vârsta de 14 ani, elevă fiind la Liceul Industrial Oravița 
(actualul Liceu Teoretic General Dragalina), perioadă 
în care i-au fost apreciate încercările literare de 
regretatul profesor de limba română Nicolae 
Mărgineanu, poeziile fiindu-i publicate în revista 
liceului.  

Încurajată de colege, doamna învățătoare s-a 
hotărât să publice într-un volum poeziile pe care le-a 
scris de-a lungul anilor pentru elevii săi, cu ocazia 
serbărilor școlare. Vă prezentăm câteva din creațiile 

autoarei selectate din volumul intitulat sugestiv 
„Poezii pentru copii”. 

Prof. metodist ADRIANA BONCIU  
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 

UNISON  
REVISTA ŞCOLII GIMNAZIALE  

CONSTANTIN DAICOVICIU 
  

Revista şcolii oferă satisfacţie copiilor dar şi 
colectivului redacţional aşijderea. Cu emoţie aşezăm 
pe foaia albă, poate prima dată  pentru unii, cuvintele, 
gândurile, care mai de care mai metaforice,  lipsite 
fiind de rigurozitatea unei opere literare. 

Deși pare că este ușor, nu este așa.  Copiii aceștia 
cred în ceea ce fac și consideră această revistă o 
modalitate prin care ei pot să-și spună gândurile, pot 
să povestească impresii, se pot amuza și pot împărtăși 
altora creativitatea  lor. 

Este evident că într-o societate în care şcoala 
este departe de a se mai constitui într-o sursă unică 
sau măcar prioritară de educaţie, slujitorii ei care 
îndeplinesc rolul de profesor trebuie să achiziţioneze 
noi competenţe, să-şi asume noi roluri şi să 
îmbunătăţească oferta educativă pentru a putea 
măcar concura aceste influenţe, dacă nu chiar să 
coordoneze sau să conducă procesul de integrare a 
acestora. Se consideră că prin procesul de învăţământ 
se dezvoltă mai mult gândirea critică, disciplina, 
conformismul incompatibil cu climatul de libertate 
favorabil imaginaţiei creatoare. Printre obiectivele 
educative, stimularea imaginaţiei trebuie să 
constituie unul de bază, alături de educarea gândirii. 

Pe măsură ce înaintează în şcolaritate, elevii 
trebuie să facă faţă unui aflux tot mai mare de 
informaţii pe care trebuie să le proceseze şi să le 
operaţionalizeze. Mulţi dintre elevi întâmpină 
dificultăţi la diferite discipline sau pe ansamblu 
datorită faptului că nu cunosc sau chiar dacă cunosc la 
modul intuitiv nu pun în practică strategii de învăţare 
eficientă. 

Dacă sistemul tradiţional tinde să avantajeze 
acumularea de cunoştinţe în defavoarea altor aspecte, 
învăţământul modern presupune mult mai mult şi 
anume să formeze competenţe, adică să 
„construiască” oameni capabili să se adapteze la 

diverse contexte sociale, să facă faţă unei multitudini 
de situaţii şi să fie capabili să lucreze în echipă. Să 
construiască personalităţi autonome capabile să-şi 
asume responsabilităţi şi nu în ultimul rând, să 
dezvolte deprinderi de studiu eficient, pentru a profita 
de oportunităţile care pot apare pe parcursul vieţii. 
Altfel spus, în societatea informaţională în care trăim, 
elevii trebuie să înveţe să stăpânească instrumentele 
cunoaşterii. 

Cel mai mult resimt 
lipsa unor activităţi 
extracurriculare, elevii, de 
aceea cadrele didactice 
îndrumate de doamna 
director au considerat 
oportun acest proiect 
vazut ca un stimulent 
pentru seriozitate, simt de 
răspundere şi motivare. 

În vederea realizării 
revistei profesorii de limba română au propus elevilor 
să creeze anumite lucrări care, ulterior, au constituit 
materialul acesteia. Totodată,  punctul forte al acestui 
proiect îl presupune munca în echipă, dar şi 
interdisciplinaritatea, de aceea activitatea laborioasă 
are nevoie de îndrumarea şi supravegherea unei 
echipe de colaboratori şi redactori. 

Obiectivele noastre sunt pe termen lung şi 
urmăresc: dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 
relaţionare în echipă, stimularea creativităţii, 
dezvoltarea imaginii de sine positive, identificarea 
unor modalităţi alternative de petrecere a timpului 
liber pentru elevi. 

O problemă  de greu de rezolvat este finanţarea 
revistei, de aceea am optat pentru tipărirea unui 
număr minim de reviste, deoarece aceasta este 
finanţată din fonduri proprii, însă, sperăm,ca  pe viitor 
să găsim sponsori care să ne ajute să continuăm acest 
proiect. 

ILEANA-LOREDANA CONCIATU 
ELENA BARBU  

ALEXANDRA PETRIŢI 
SIMONA CHEREŞ 
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  COPILĂRIE 

 
 
Hei, copilărie! 
Nu te ascunde printre nori 
Hai să ne jucăm acum, 
Cum făceam de atâtea ori 
Să ieșim afară-n drum 
Să fugim, să ne pitim 
Cerul albastru să privim. 
Dar tu fugi și nu m-asculți 
Și de toate vrei să uiți. 
În zadar mă chinuiesc 
Te-ai ascuns, nu te găsesc... 

SFÂRȘIT DE VARĂ 
 
 
A plecat vara frumoasă 
Luminoasă, călduroasă 
Cerul s-a întunecat 
Și pe întregul pământ 
A venit toamna cu vânt: 
Păsările le-a gonit,  
Copacii i-a desfrunzit 
Florile a scuturat 
Spaima-n gâze a băgat 
Vară, vară ai plecat 
Și vacanța ne-ai luat! 

CARMEN-DORINA BORIȚĂ 

CAMELIA SURU … AUTOPORTRET 
 

M-am născut și am copilărit în cel mai frumos loc 
din lume… pe Valea Carașului, într-un orășel mic, dar 
plin de cultură și istorie…în Oravița, locul sfințit parcă 
de pașii lui Eminescu… 

Am crescut într-o familie de oameni modești, 
tata-sârb și mama-cehă, care s-au străduit din greu să 
ne crească pe mine și pe cele două surori mai mari.  

Am absolvit Școala Normală „Constantin 
Diaconovici Loga” din Caransebeș și am revenit în 
locurile natale pentru a continua să sădesc în sufletele 
copiilor dragostea de carte, așa cum mi-a fost insuflată 
și mie. 

De aproape 18 ani practic cea mai nobilă meserie 
de pe pământ, aceea de a  crește și educa oameni… 
Școala Gimnazială „Romul Ladea” din Oravița este a 
doua mea casă, locul unde am învățat și eu și unde, 
astăzi, conduc cu drag pe cărările învățăturii a cincea 
generație de învățăcei… 

Mi-am definitivat studiile, absolvind Facultatea 
de Științe ale Educației și Asistență Sociala „Aurel 
Vlaicu” din Arad.  

Despre viața mea personală…am două fetițe 
minunate, de 6 și 14 ani, despre care pot spune, cu 
mândrie, că încep să-mi calce pe urme… Fetița cea 
mare scrie deja poezii, iar cea mică… „rimează”…și 
chiar potrivește două-trei versuri… 

Despre plăcerea mea de a scrie…cred că s-a 
născut deodată cu mine… Scriu de când mă știu…din 
clasele primare, mai exact… La început, poezii 
copilărești… Prima mea poezie mai „serioasa”, cea pe 
care o și îndrăgesc cel mai mult, s-a născut când 
aveam 16 ani… „Rugă de copil”… în ea am cuprins 
toată speranța de copil într-o lume mai bună…  

Multe poezii le-am închinat părinților mei, cei 
care s-au sacrificat o viață întreagă pentru a ajunge  eu 
și surorile mele ceea ce suntem astăzi… 

Apoi, s-au născut nenumărate poezii din 
dragoste pentru micii mei învățăcei…pentru că ador să 
aud poeziile mele din glasurile lor…mai ales la 
serbările de 8 Martie, cele la care reușim să 
emoționăm toate mămicile… 

De-a lungul anilor la catedră, s-au născut poezii 

din necesitate…poezii despre terminologii grele, pe 
care ei să le țină minte mai ușor…antonime, sinonime, 
omonime, poezii despre scrierea  corectă a unor 
cuvinte, despre anotimpuri…poezii pentru copii… 

Bineînțeles că mă inspiră orice lucru frumos din 
jur…dar și situațiile neplăcute, cazurile în care aș 
spune lucrurilor pe nume, dar bunul-simț mă 
oprește…atunci se nasc poeziile mele cu o doză 
crescută de ironie… 

Momentele când scriu…oricând…dorm cu pixul și 
caietul sub pat, pentru că cel mai bine creez 
noaptea…dar tot așa de bine „scot” o strofă atunci 
când am nevoie, la școală, într-o pauză, sau chiar în 
timpul unei ore (…dacă atunci apare muza!!!). 

Am publicat chiar și o cărticică de poezioare 
pentru copii, poezii pe care le puneam pe muzică la 
serbări…am publicat-o doar pentru sufletul meu, ca să 
pot ține mai ușor la un loc o parte din gândurile 
mele… 

Nu consider deosebit ceea ce fac eu…dar îmi 
place și mă reprezintă… acesta este cel mai frumos 
mod de a-ți exprima gândurile…în dulcea limbă 
românească…însă cred că orice om poate să 
scrie…trebuie doar să-și găsească în interior vocea 
care să-i șoptească lucruri frumoase…  

De pe meleaguri orăvițene, salut cu drag și 
respect nemărginit toți colegii mei cărășeni… 

 
Profesor învățământ primar CAMELIA SURU 

Școala Gimnazială Romul Ladea Oravița 
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RUGĂ DE COPIL 
 

 
O durere-adâncă îmi stăruie în conştiinţă 
Şi-n trupul obosit ia naştere-o dorinţă: 
Aş vrea ca-n lumea asta să fie fericire, 
Să nu existe lacrimi, ci doar de bucurie. 
 
Aş mai trăi o viaţă să pot vedea o lume  
Ce-n universul nostru născută e anume 
Să creadă-n Dumnezeu şi să-l iubească… 
Să nu mai fie ceartă şi nici să se rănească; 
 
Să nu existe ură şi nici copii orfani, 
Nici oameni ce se ceartă din neajuns de bani; 
Şi nici copii ce uită să-şi mai aducă aminte 
Să respecte în lume bătrânul lor părinte. 
 
Dar… Dumnezeu e trist şi cerul parcă plânge, 
Stelele înoată în lacrimi de sânge, 
Norii suspină şi-ascund, fumegândă, 
Regina nopţii albă, dormind muribundă. 
 
De mult pe pământ nu mai e soare, 
Iar răutatea lumii pe Dumnezeu îl doare. 
Cu lacrimi de sânge, tristeţea El îşi stinge 
Şi inima îndurerată în piept I se frânge. 
 
Din ceruri El priveşte la al lumii dans murdar 
Şi-ar vrea ca pentru-o clipă să-l poat-opri măcar… 
Să verse fericire peste-a lumii răutate, 
Dar El zâmbeşte trist şi ştie că nu poate. 
 
Cu lacrimi pe faţă, zâmbind împietrit, 
Dumnezeu pare un copil chinuit. 
Se roagă pentru ei, dar oamenii-L înjură,  
Mereu Îl acuză, sudălmi le ies din gură. 
 
Privesc de pe pământ în sus la Dumnezeu, 
Mă doare când Îl văd străin, plângând mereu… 
Din ochii de copil, diamante-mi cad în poală, 
Şi-L rog pe Dumnezeu, iar lacrimi mă-mpresoară: 
 

Doamne, iartă oamenilor răutatea lor, 
Nu ştiu ce fac şi-Ţi spun cuvinte care dor, 
Dar Tu nu-i pedepsi, iubeşte-i ne-ncetat 
Şi iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac ! 
 
Eu ştiu că ne iubeşti şi că ne ierţi,  
Chiar când greşim, Tu nu ne cerţi, 
Dar oamenii sunt răi şi se cred zei, 
Dar totuşi, iartă-i, Doamne şi pe ei!  
 
Eu sunt cuminte, Doamne, şi te-ascult… 
Chiar de sunt mic, Te iubesc mult! 
Şi de aceea, plângând, Te rog neîncetat: 
Tu iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac! 
 
 

CU DRAGOSTE, PENTRU VOI… 
 

 
Ajung acasă...locul e același... 
Dar parcă-n suflet nu-l mai recunosc... 
În poartă nu mă mai așteaptă nimeni, 
Doar amintiri mai sunt din tot ce-a fost. 
 
Măicuța mea bătrână si bolnavă,  
Abia mai poate-a se-ngriji... 
Timpul s-a scurs și-o viață-ntreagă  
A plâns și-a suferit pentru copii. 
 
Iar tata...omul drag de altădată... 
Ce m-aștepta cu dor să vin acas', 
Azi pe un pat abia își duce soarta 
Și multe zile nu i-au mai rămas... 
 
Nu pot să intru...ochii-mi joacă-n lacrimi, 
Și n-aș vrea să mă vadă ei așa... 
Nu pot să cred că vremea e aproape 
Și lângă mine nu-i voi mai avea... 
 
Timpul, de-aș putea, eu l-aș întoarce, 
De la mine ani in dar v-aș da…  
Vreau să mai fiu copil, să vin acasă, 
Voi să fiți iarăși cum erați cândva... 

CAMELIA-ANGELA SURU 
 

GÂND PENTRU TINE ... 
ANA-MARIA REBECA SCHMIDT 

 
„Vise, speranțe, iluzii, avem mereu, ne imaginăm 

o viață frumoasă, cu mult succes lângă perechea 
noastră.  

Dar ce ai face dacă viața ta ar fi doar 15 ani? 
Uneori putem alege cum să ne spunem poveștile triste 
de viață, pe o melodie ca cea de pe Titanic, totul pare 
frumos și roz, dar nu este așa. 

Uneori trebuie să fii conștient că poate 
următoarea zi vei fi într-un sicriu și că tu ești ca o 
bombă cu ceas, când cronometrul ajunge la zero, vei 
exploda și vei distruge toți oamenii dragi, care țin la 

tine.  
Degeaba ai o liniște interioară, adică ai o pace în 

suflet că în secunda urmâtoare poți muri, dacă creierul 
și inima ta refuză asta. Și știu că inima e foarte ciudată 
și complicată, ea nu e un simplu organ din corpul 
nostru, format din doi atrii și două ventricule, cu 
mușchi care se contractă singuri. E puțin mai 
complicată.  

Gândește-te la o mașinărie complexă din viitor, 
cu un mecanism care îți dă viață și întreg universul 
peste cap. Nici cei mai mari filozofi, oameni de știință, 
savanți,  nu au reușit să o înțeleagă, poate nici 
Dumnezeu nu știe cum funcționează, dar un lucru e 
sigur: te face să iubești nebunește o persoană, te face 
să iubești o persoană mai mult decât pe tine, dar 
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  uneori când iubirea apare în momente nepotrivite te 
face să trăiești un coșmar, sau chiar te omoară. 

Dacă toți am fi ca Eminescu, am scrie mereu 
versuri de jale, iubire, euforie, tristețe, dar slavă lui  
Dumnezeu că nu este așa! 

Unii spun că destinul ți-l faci tu cu mâna ta, dar 
nu și atunci când afli că ai cancer!  

Eram împăcată cu gândul că sunt o bombă pe 
cale să explodeze în orice secundă. Poate că vorbesc 
fără noimă, dar credeți-mă, iubirea schimbă vieți, și nu 
în bine, poate chiar în rău, dacă vine la vârste fragede 
în care tu nu înțelegi multe.  

E timpul să știți o poveste, și anume povestea 
mea...” 

Aceste rânduri reprezintă în mare parte 
sentimentele pe care Rebeca le ascundea în sufletul 
său. Nu se deosebește cu nimic de adolescentele din 
zilele noastre. Însă originalitatea ei este dată chiar de 
modul prin care Rebeca a ales să-și exprime 
sentimentele, istorisindu-le în aceste rânduri. Nu mai 
sunt mulți adolescenți în zilele noastre care să scrie, și 
care, mai ales să își expună gândurile, sentimentele, 
așa cum a făcut și Rebeca. 

Mesajul este unul simplu, și dedicat persoanelor 
dragi din viața ei, cărora Rebeca le-a transmis spre 
îmbărbătare să nu îi deplângă memoria, ci să se 
bucure alături de ea, căci,  ...acum e bine. 

Bine a fost și atunci când era printre noi, însă a 
măcinat-o mereu,  adânc în suflet, dorința de a-i face 
fericiți pe membrii familiei sale, pe cei dragi, precum și 
o iubire neîmplinită. 

Iubirea pe care Rebeca ne-o descrie, pornește o 
dată cu inima, despre care Rebeca consideră că este 
mai mult decât un organ anatomic, reprezentând în 
imaginația sa un dar Dumnezeiesc, dar pe care nici 
însuși Tatăl Creator nu-l poate înțelege în imensitatea 
Sa. 

Din această meta-inimă, Rebeca ne împărtășește 
iubirea față de mama sa, un sentiment puternic 
neegalat și pe care l-a pus stilistic în lumină prin 
antiteza pierderii propriului copil de către mamă. 

Cu alte cuvinte, Rebeca simțind iubirea pe care 
mama sa o poartă pentru ea, nu a știut să-și 
definească propria iubire față de mama sa decât prin 
prisma suferinței unei mame care știe că își va pierde 
copilul. Cu cât suferința este mai mare, cu atât crește 
și iubirea sa față de mamă. 

De asemenea, Rebeca ne mai descrie și iubirea 
neîmplinită pe care aceasta a trăit-o sau pe care și-ar fi 
dorit să o trăiască, o iubire sinceră, nevinovată, și 
puternică, iubire capabilă să vindece, mai ales  suflete. 
Chiar dacă Rebeca ne arată o iubire platonică asupra 
unui băiat, ceea ce putem învăța de la ea, este faptul 
că iubirea ne va ajuta pe toți să uităm durerea 
provocată în urma dispariției sale violente, și care ne-o 
va aduce mereu aminte în suflet. 

Rebeca era o fire dezinvoltă, o fată liberă sau 
care cel puțin și-a dorit a fi un suflet liber. Chiar dacă 
era un copil exemplu, undeva, în sufletul ei ar fi vrut să 
se manifeste asemenea adolescenților noștri. 

Rebeca se plăcea, se vedea frumoasă, iar în 
povestea ei, ne spune să iubim simplitatea vieții, 
frumusețea naturii. 

Ei îi plăcea cerul, locul în care cu siguranță acum 
se află și ne zâmbește. Mirosul crinilor albi ne-o aduce 
aievea, iar cu siguranță, de acum încolo, în fiecare lan 
de grâu, Rebeca se va juca cu amintirile noastre. 

O poveste simplă, plină de încărcătură 
emoțională prin care fata însăși și-a prevestit plecarea, 
acel tragic accident care a adus-o în brațele prințului 
ei, în poveste, dar care în realitate ne-a răpit-o nouă. 
Ne consolăm cu ideea că ea acum se află pe tărâmul 
mirific al iubirii, în brațele prințului ei, și cântă acum 
dintre stele, iar în fiecare seară, când vom iubi, ne 
vom aminti de ea, privind cerul, stelele. 

Ne-a făcut să înțelegem iubirea pe care acum, cu 
siguranță, la fiecare miros de trandafir, ne vom aminti 
de ea. 

Povestea e una scurtă însă cu foarte mare 
încărcătură sentimentală. Povestea nu are sfârșit, dar 
dacă ar fi avut, cu siguranță ar fi fost unul frumos, cu 
iubire împlinită și cu lacrimi de fericire. Iar pentru a 
putea să descoperiți povestea Rebecăi, cartea se 
găsește la Biblioteca Județeană Paul Iorgovici Reșița. 

Mulțumim, Rebeca! Ne-ai învățat să te iubim, 
însă păcat că noi am înțeles prea târziu ceea ce tu te-ai 
zbătut să ne arăți! Mulțumim pentru scrisoarea ta, 
scrisoarea inimii, care ne va aminti de tine până când 
va veni momentul să te îmbrățișăm din nou! 

Odinește-te în pace! 
 

Prof. ANA-CODRUȚA POSTELNICU 
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Pisoiul 

Școala Gimnazială Târnova 


