
„Ne luminăm treptat 

Pe măsură ce ne întunecăm.” 

„Ploile spală valurile zilei”, Alecu Ivan Ghilia 
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REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE  

CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA” 

ediția a X-a, cuprins în CAEN 2020, cu finanțare MEC  

Vineri, 12 iunie 2020 s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni 

jurizarea lucrărilor primite la Concursul Naţional de Creaţie Literară şi Pictură „Alecu 

Ivan Ghilia” ediția a X-a, cuprins în CAEN 2020, cu finanțare MEC. 

La această ediţie au participat, cu lucrări, elevi din 27 de judeţe din România 

(Argeș, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Covasna, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamţ, Prahova, Sibiu, 

Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea), dar şi elevi din Republica Moldova. 
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Au fost acordate premii şi menţiuni, pe secţiuni. 

Secţiunea: creaţie literară – gimnaziu: 

Premiul I - Loghin Cezara, clasa a VII-a, 

Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Vînători, Neamţ, profesor îndrumător Amariei 

Mihaela   

Premiul al II-lea: Suvac Marina-Irina, clasa a 

VII-a, Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri”- Galați, 

profesor îndrumător Ichim Oana Cristiana 

Premiul al III-lea: Răduț Bur ileanu Luiza, 

clasa a VIII-a, Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan 

Odobleja" Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinți, 

profesor îndrumător Secu Cristina-Roxana. 

Secţiunea: creaţie literară – liceu: 

Premiul I - Stan Maria Magdalena, clasa a XII-

a, Colegiul Economic„Virgil Madgearu” Ploieşti, 

judeţul Prahova, profesor îndrumător Bucur Rodica 

Premiul al II-lea - Neacşu Alexandru Gabriel, 

clasa a X-a, Colegiul Naţional „Octav Onicescu” 

Bucureşti, profesor îndrumător Bobirică Mariana 

Premiul al III-lea - Tomescu Miruna, clasa a 

XI-a, Liceul Teoretic Novaci, judeţul Gorj, profesor 

îndrumător Popica Victoria Mădălina. 

Secţiunea: pictură/desen – gimnaziu 

Premiul I - Radu Maria Iulia, clasa a VIII-a, 

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”  Bucureşti, 

profesor îndrumător Andronache Alexandru 

Premiul al II-lea - Verbeceanu Daniel, clasa a 

VI-a, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Chişinău, 

Republica Moldova, profesor îndrumător Verbeceanu 
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Eugen 

Premiul al III-lea - Ilaş Vanessa, clasa a 

VIII-a, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci, 

judeţul Galaţi, profesor îndrumător Olariu Eugen-

ia. 

Secţiunea: pictură/desen – liceu 

Premiul I - Dima Maria, clasa a XII-a, 

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”  

Bucureşti, profesor îndrumător Creţu Lucica 

Premiul al II-lea - Truşcă Robert, clasa a X

-a, Liceul Tehnologic „Dacia” Bucureşti, profesor 

îndrumător Baicu Ileana 

Premiul al III-lea - Menghiţă Raluca Geor-

giana, clasa a X-a, Colegiul Economic „Anghel 

Rugină”  Vaslui, profesor îndrumător Clisu Adina 

Georgiana.  

Coordonator concurs: 

prof. Grădinariu Violeta 
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Porumbeii de lumină 

(premiul I) 

Loghin Cezara clasa a VII-a,  

Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători, Neamţ,  

profesor îndrumător Amariei Mihaela   

 

Geana de foc coboară molatic prin vârfurile domoale ale pădurii străvechi. Aureole 

de lumină horesc deasupra munților care își semețesc stâncile bătrâne asemenea unor cris-

tale cenușii ce generează parcă vibrații jucăușe. 

Oceanul cel înalt își atârnă ghirlande de lumină violacee până ce necuprinsul albas-

tru devine brăzdat de sute de curcubee. Și iată că de pe șevaletul uriaș coboară ca pe o sca-

ră imaginară luceafărul de seară. L-o fi invocat pesemne vreo fată preafrumoasă de împă-

rat să-i treacă pragul înmiresmat. Dar, nu. De data aceasta tremurător se preschimbă într-

un porumbel de lumină și vâslește elegant, urcând din nou pe firmament și lăsând dâre au-

rii ca-ntr-un joc al unui artist desăvârșit ce creează cu pensula-i magică un minunat și fan-

tastic tablou.  

Oare unde s-o fi îndreptând așa galant? Desigur! O curtează pe regina nopții care se 

pare că este pe punctul de a se trezi. Vrea să-i îndulcească șederea celestă, făcându-i o sur-

priză pe măsură.  

Aceasta, înfășurată încă în mantia-i de tăciune, clipește, cască somnoroasă, acoperin-

du-și cu mâinile-i diafane ochii scânteietori și fascinanți. Descoperă printre pleopele-i în-

tredeschise fastuosul decor și ca trezită de un izvor rece și binecuvântat își scaldă privirea, 

îmbălsămându-și sufletul și întreaga ființă. Entuziasmată, valsează alături de gingașul po-

rumbel până ce ajunge în mijlocul capodoperei celeste. Pentru o clipă se fâsticește de emo-

ție și devine ea însăși o sublimă porumbiță de lumină. Ca într-un ritual magic cei doi conti-

nuă dansul cu alese acrobații, apropiindu-se până la îmbrățișarea de-o clipită, după care 

porumbelul îndrăgostit cu o viteză uimitoare își reia locul pe cer, nepierzând-o din ochi pe 

stăpâna inimii lui și devenind din nou o stea enigmatică. Dezmeticită de-a dreptul, luna își 

profilează suav rotunjimea, aprinzând rând pe rând mii de stele până când cerul devine un 
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imens candelabru prețios.  

Jos, pământul își îmbracă halatul de noapte, căscând bătrânește, dar parcă cu o vi-

goare de invidiat. Perdeaua magică a nopții îl învăluie protector, cuibărindu-l în ungherele 

timpului. Pădurea mai apucă să zâmbească regatului înalt, ascunzând totuși entități miste-

rioase ca și ea. Acoperite însă de catifeaua neagră, acestea rămân nedeslușite pentru ochiul 

oricărui curios. Doar păsările cele înțelepte ale nopții închină un imn de slavă eternei regi-

ne, în timp ce glasul vântului îi șoptește tot ce s-a întâmplat peste zi pe frumoasa planetă 

albastră. 

 

Sărulul misterios 

Loghin Cezara clasa a VII-a,  

Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători, Neamţ,  

profesor îndrumător Amariei Mihaela   

Privesc de pe plaja încinsă jocul nebunatic al undelor de lumină, uşoare şi măiestrit 

lucrate de o mână nepământeană. Le ies repede în întâmpinare pentru a le prinde sărutul 

cald şi mângâietor. Le îmbrăţişez frenetic, voind parcă să fiu unul dintre acei fluturi dia-

mantini şi delicaţi, dar, pe loc, muzica lor mă introduce într-o lume magică, nedesluşită. 

Sunt purtată într-un vârtej imens, mă simt neputincioasă şi ameţită, dar îmi place nespus de 

mult! Călătoresc prin spaţii siderale, îmi trec prin faţa ochilor fulgere de lumină, argintii 

planete, hăuri cosmice, lumi ce adăpostesc fiinţe arhaice. Le privesc halucinată, vrând par-

că să imortalizez totul în mici fotografii pe care apoi să le observ pe îndelete, dar totul se 

perindă prin faţa ochilor mei ca şi cum ar trece trenul supersonic Pâmânt – Palatul Zânelor 

Nevăzute. Şi în iureşul acesta mă preschimb, nu-mi mai simt deloc greutatea corpului, în-

treaga fiinţă mi se zguduie şi plutesc deodată asemenea unei pene de auşel. Îmi trosnesc 

urechile de sunetele unei altfel de muzici, totuşi armonioase, dar şi uşor înspăimântătoare. 

Doamne! M-am oprit! Privesc peisajul! Este magnific! Da ... magnifiiiic! Din toate părţile 

strălucesc oglinzi imense, un soare argintiu tronează deasupra lor, tăind lumina în fâşii de 

curcubeu. Imaginea mea se reflectă adânc în fiecare dintre aceste dungi orbitoare. Sunt 

acum o particulă minusculă strălucitoare și imaculată de ... de ce oi fi oare? ... de nisip 

cred ... şi sunt foarte fierbinte, vreau să mă pipăi, dar nu pot! Un vuit imens îmi ţiuie în 

urechi. Toate acele oglinzi magice se mişcă pe un ritm vioi ca într-un tango. În faţa mea pe 

un tron imens apare o făptură de-a dreptul misterioasă care împrăştie o lumină blândă şi 
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hipnotizantă. Îmi zâmbeşte drăgăstoasă şi parcă-mi mângâie creştetul. Tresar! 

Mă prinde în palmele sale și mă dezmiardă tacticos, spunându-mi că adesea mă pri-

vește din aceste înălţimi siderale cum încerc să descifrez misterul firelor de nisip de pe 

plaja aurită pe care rătăcesc zile de-a rândul. De aceea astăzi a decis să-mi ofere o clipă de 

eternitate în regatul ei de cleştar.  

Emoționată îi mulțumesc pentru ospitalitate şi pentru călătoria oferită și pornim îm-

preună spre un imens ecran de cleștar care se deschide tainic numai pentru ca eu să observ 

toate procesele naturale prin care firicelele de nisip au fost atent șlefuite pentru a deveni o 

adevărată operă de artă, plaja pe care eu o ador atât de mult. Mută de uimire am făcut o 

plecăciune, știind că nu multora li se întâmplă astfel de lucruri. Dorindu-mi din tot sufletul 

această experienţă iată că imposibilul a devenit posibil.  

Şi ...  până să mă dezmeticesc bine am rămas aşa cu braţele întinse în aer, într-o îm-

brăţişare misterioasă, primind parcă sărutul misterios al Zânei Nevăzute! Când am deschis 

ochii, mi-am simţit din nou trupul greu, nisipul fierbinte îmi brăzda faţa îmbujorată de 

emoţia întâlnirii tainice. Am început să dansez frenetic pe plaja imaculată și misterioasă, 

jucându-mă cu firele de nisip arzător și tainic. 

 

 

Un ultim zâmbet al verii ce-a trecut… 

(premiul al II-lea) 

 

Suvac Marina-Irina, clasa a VII-a,  

Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri”- Galați,  

profesor îndrumător Ichim Oana Cristiana 

O liniște mormântală va prevesti apusul, zorii nopții și magia feerică pe care el o va 

aduce. Nu voi putea fi fericit, nu voi putea privi lumea la fel, pentru că undeva în sufletul 

meu va fi un gol. Astăzi pleacă și nu știu când se vor întoarce. Dar această seară... 

Golful se umple de fericire la căderea nopții. Eu privesc nemișcat cum fac de fiecare 
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dată, iar ele apar. Totul este normal până apar ele, sirenele golfului își cântă cântecul și 

peștișorii aurii dansează pentru a mia oară dansul cel dintâi. Apoi totul devine altfel. Gol-

ful tace și ele ne călăuzesc pe toți prin noapte. Loiali, noi le urmăm. 

Seara trecută totul a început cu un vânt cald, musonic, ce juca un joc împingând pe 

lângă mine o pană, apoi două și trei, patru, cinci... Ca printr-o buclă în spațiu și timp, gol-

ful vesel tace, se oprește și ezită. Închid ochii și ele vin. Se învârt în jurul lunii pline, albe 

ca spuma laptelui, până când din înalturile cerului au coborât toate și sunt pregătite să aco-

pere sfera divină plutitoare în întregime. La început lumea noastră, a celor din golf, rămâ-

ne scufundată în întuneric, fără nicio scânteie de lumină, așteptând cu toții darul nimfelor 

nopții. Iar în cele din urmă, după un timp neprețuit de tăcere, se aud voci, din înalturi, par-

că din alte lumi. Lumea noastră se cutremură de parcă pământul s-ar crăpa în două și dintr-

o dată... O pasăre, una dintre misteroasele păsări de noapte ce acoperă luna cu aripile sale 

ca de smoală, se aruncă în viteză către suprafața lucidă a apei. Când vârful ciocului ei atin-

ge apa, aceasta se rupe în bucăți lăsând-o să treacă ca-n povești. Pasărea ia unul din pești-

șorii aurii ce privesc spectacolul și îl poartă cu ea până la lună. Acolo, norocosul devine 

una din misterioasele păsări ale nopții ce au să se întoarcă următoarea noapte. În momentul 

metamorfozei, golful se schimbă. Copacii, tufele și puieții verzi ce îl înconjoară, sirenele 

de pe pietre, apa, bolta cerească și atmosfera se schimbă toate. Își pierd culorile obișnuite 

și devin luminile nordului. Văpaia răsăritului îmbracă noaptea, iar aripile de smoală ale 

păsărilor se preschimbă în aripi de diamant. Apa devine transparentă, lăsând loc peștilor de 

cristal să se scalde în lumina lunii pline, intransigente. În aer, pe lângă noi, plutește o mi-

reasmă de flori de portocal, un ultim zâmbet al verii ce-a trecut. Când păsările nopții plea-

că, lasă mereu în urmă văpaia ce-mi reamintește că este noapte. În ciuda mirosului de vară, 

a culorilor unui răsărit de poveste și a golfului cu ape transparente, în urma lor joacă pe cer 

culori și nuanțe roșiatice, cărămizii, albastre și verzui îmbinate în așa fel, cu un așa talent, 

pe care numai misterioasele păsări de noapte îl pot concepe. Nu înțeleg niciodată, dar sunt 

uimit de noul zâmbet, noul râset al naturii noaptea. 

Când prima rază de soare se lăsă peste golf, toate minunile nopții dispar ca și cum nu 

ar fi fost niciodată aici. Sirenele încep să cânte, iar peștișorii aurii să danseze. Totul rămâ-

ne uitat până când va fi seară din nou. Mâine va fi prima zi din toamnă, așa că deși tot gol-

ful va tăcea, ele nu vor mai veni. Copacii, tufele și puieții vor rămâne verzi în noaptea 

aceasta și în multe altele care vor urma. Apa nu va deveni transparentă, peștișorii aurii nu 

se vor transforma în cristale în seara aceasta și cu siguranță nimeni nu va mai auzi cântecul 

parcă scurs de viață și totuși melodios al nimfelor nopții, al misterioaselor păsări de noapte 

pentru că ele pleacă și eu nu știu când se vor mai întoarce. 
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Un bol al cioburilor de oglindă sparte... 

Suvac Marina-Irina, clasa a VII-a,  

Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri”- Galați,  

profesor îndrumător Ichim Oana Cristiana 

 

Privită de sus este așa de... altfel! Strălucește în dulcea afinitate a pământului ce-o 

înconjoară, radiază în culorile curcubeului și privind-o așa, din depărtare, cu o ultimă pri-

vire de ansamblu, văd cum parcă îmi zâmbește din adâncuri. 

Precum curcubeul ce împarte cerul în două părți, precum cotorul unei cărți ce-i sepa-

ră paginile, așa este și ruptura ce separă pământul în două. Cândva, în vremuri de mult 

apuse, a existat o frântură, una mică întocmai ca aceea ce face loc unei plante firave să-și 

scoată capul la lumină, dar cu timpul s-a mărit, s-a extins într-un fel inimaginabil și a dez-

binat pământul lăsând loc apei sa iasă la suprafață. Astăzi este ca un șanț, un izvor mare 

plin cu apă ce ține cu o mână plaja și cu cealaltă pădurea. Plaja călduroasă, plină cu nisip 

fierbinte ce strălucește precum cristalele, a rămas cumva legată de pădurea cu arbori înalți 

până la ceruri, verdeață și animale, chiar dacă marea le-a separat în urmă cu foarte mult 

timp. 

Pădurea, un buchet de arbori înzăpeziți, a devenit infinită, nemuritoare, mai mare 

decât apa pe care o slujește și totuși... De pe acest mal plaja pare a fi departe în noapte, 

pierdută printre stele, aproape de lună. Odată cu prima rază de lumină, imaginea devine 

mai clară, plaja, un bol al cioburilor de oglindă sparte, se preschimbă ca la atingerea unei 

zâne. Scânteia aurie coboară peste spuma valurilor și înaintează către strălucitoarele rochii 

ale ținutului de nisip. Cristale de lumină se amestecă printre particulele de nisip și culori ca 

de auroră boreală împâzesc pământul. Valurile se sparg la mal din ce în ce mai liniștite, iar 

briza mării înghețate se pierde în aer părăsind apa și plaja totodată. Presărat cu scântei de 

aur, nisipul își arată fața răspunzând zâmbetului soarelui. Câțiva oameni își lasă urmele pe 

malul mării, dar toți pleacă, nimeni nu rămane. La amiază stâncile se fac văzute, își reflec-

tă umbra, țin companie micilor păsări albe ce zboară peste valuri și ascultă murmurul apei. 

În liniștea neîntreruptă, sfera de foc coboară să atingă iar adâncurile apelor. Pescărușii își 

lasă ultimii pași, ca niște crenguțe subțiri, de-a lungul plajei, înainte să-și ia zborul și să 

părăsească noile culori ale apusului. La umbra stâncilor umede ce sunt ca o casă pe plaja 

încă arsă de soare, un acoperiș de piatră, păsările împrăștie pulberi de nisip fine precum 
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praful alcătuind forme și figuri, însemne ale propriei prezențe. Îngropate adânc, ies la ivea-

lă spirale, carcase și unele minuni ale pădurilor de pe celălalt mal, alcătuind grupuri mici și 

frumoase de nestemate ale mării aduse și întinse pe nisip în urmă cu câțiva ani. Scoicile 

cele mai colorate luminează plaja în culorile apusului strălucind mai tare decât rochiile 

ținutului, decât nisipul și decât însăși marea cu valurile ei spumoase. Ultimele urme sunt 

șterse de apă, pescărușii dispar și soarele coboară gata să lase totul cufundat într-o noapte 

neagră, incandescentă și lipsită de viață. Dar nu mi-e frică nici de negura profundă, nici de 

frig și nici de agonie, pentru că eu plec o dată pentru totdeauna, însă mă tem că toată 

această împărăție a nopții va cufunda într-un somn veșnic plaja cea călduroasă, zâmbetul 

de zi și frumusețea ținutului de nisip. Și poate că adânc în suflet mă tem cu adevărat ca nu 

cumva toate acestea să nu se întâmple, nisipul, scoicile și pescărușii să nu dispară, iar plaja 

călduroasă să nu fie scufundată într-o veșnică uitare, deoarece dacă eu nu voi mai fi aici, 

cum mă voi bucura de toate? 

Mă gândesc... Pământul a fost rupt în două de apă, dar într-un moment, doar unul 

scurt, cele două jumătăți se pot reuni cu adevărat, pentru că văd acea imagine, din unghiuri 

diferite, dar cu aceeași perspectivă. Acel moment este când soarele strălucește peste lume, 

când se află sus, pe cer, înainte să coboare sau să se ridice din mare. Poate că astfel mă pot 

reuni și eu cu draga mea prietenă, plaja, privind soarele în înaltul cerului... și poate că as-

tfel mă pot reuni cu oricine și cu orice. 

 

 

Misterioasele Păsări 

(premiul al III-lea) 

Răduț Burileanu Luiza, clasa a VIII-a,  

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja" Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehe-

dinți, profesor îndrumător Secu Cristina-Roxana. 

 

Deja este noaptea. 

Bolta cerească a căpătat, încetul cu încetul, o nuanță mai închisă.  
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Este uimitor cum, soarele răsare, și in scurt timp, apune, neavând destul timp pentru 

a te bucura de el. Este uimitor cum, ziua poți vedea atâtea animăluțe fericite, care se plim-

bă într-un loc in altul, oameni veseli, iar noaptea, când atmosfera este foarte stranie, păsă-

rile nopții rămân să ne vegheze. Noaptea, timpul pare a fi pus in pauză, natura având șansa 

de a se relaxa, oamenii de a se odihni, sau bineînțeles, pentru a-și pune in ordine gândurile, 

pentru a-și da seama care este scopul lor în viață. Noaptea a fost creată pentru a-ți da sea-

ma dacă dimineața ești pe drumul cel bun. 

Noaptea, natura este adormită cu o vrajă de „Noapte bună, destul pentru azi!” al că-

rei efect este ușor plăcut, răcoros, împrăștiind peste tot porțiunea magică a nopții, care 

atenționează toate viețuitoarele că unele dintre ele trebuie să se odihnească, restul trebuie 

să continue ce au început. 

Este un fenomen atât de minunat, să vezi cum soarele răsare pe cer asemenea unui 

trandafir galben care începe să-și deschidă delicat petalele, si in câteva ceasuri, se ajunge 

la întunericul infern al nopții. Este incredibil cum, soarele începe să danseze cu norii, in 

zori de zi, astfel încât să creeze un tablou cromatic al dimineții, realizat de un pictor necu-

noscut a cărei imaginație este cu totul deosebită. În acest tablou cromatic, soarele strălu-

cește cu o putere atât de orbitoare, asemenea întregului aur de pe Glob. Strălucește atât de 

frumos, încât ai putea spune că face concurență cu cineva. Ironia este că nu-l poți privi, 

însă, îi poți simți căldura pe trupul tău. Frumos, nu? Uneori mă întreb, oare. Soarele ce 

vrea să ne transmită? (pe lângă lumina și căldura ce le primim mereu) Oare, soarele vrea 

să ne facă să înțelegem ceva? Oare încearcă să ne spună să-i urmăm exemplul? Desigur, 

nu putem fi ca el, însă, putem “străluci” într-un domeniu in care facem ceva ce ne place. 

Putem opta spre fericirea noastră, pentru a “străluci” și a obține căldura și lumina sufle-

tească. 

Soarele este motivația noastră ! În ciuda furtunilor, a nopților întunecate și misterioa-

se. El încă are puterea să răsară și să strălucească la fel de frumos, ca în fiecare zi : un nou 

început ne așteaptă. 

Astfel, de la acest fenomen surprinzător, in care soarele își face simțită prezența, se 

ajunge la momentul zilei în care, întreaga boltă cerească este acoperită de o mantie albăs-

truie a Zeiței Nopții, care, cu trecerea timpului, se nuanțează, devenind un negru intens. 

Mantia, odată schimbată, în mod neașteptat, începe să-și prezinte și niște pietricele 

strălucitoare, la care doar ai putea visa să le atingi. Frumusețea lor este redată prin sclipi-

rea bruscă a acestora, fie, prin gruparea lor, care unite printr-o linie imaginară, s-ar putea 
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asemăna cu un anumit animal, lucru, zeu. Este de-a dreptul uimitor, cum le poți vedea cu 

ochiul liber ! Acesta este un fapt important care poate susține ideea că noaptea este miste-

rioasă și cu totul magică! 

Bineînțeles că mantia Zeiței nu își face simțită prezența înainte de apunerea soarelui. 

Este un ritm! Un curs al vieții! 

Soarele răsare, ne face fericiți prin căldură și lumină, apoi își ia rămas bun, prin stră-

lucirea sa asemenea unei mingi de foc, care ușor-ușor, se stinge. 

Soarele dispare, frigul și mantia Zeiței  încep să ne întâmpine. Oamenii intră in case-

le lor, păsările care mai devreme cântau melodios și zburau din crenguță în crenguță cău-

tând hrană pentru puiuți, și fân, frunze, fie paie, pentru cuiburi, acum au dispărut. Glasul 

lor blând și sunetul foșnetelor care se producea la marginea pădurii printre frunze, pentru 

hrană, au devenit niște simple amintiri. 

Adierea ușoară a vântului purta cu el mireasma florilor dulce și parfumată, care îți 

dădea o senzație de calm și prospețime. Duioasele lalele, narcise, zambile și panseluțe în-

frumusețau viața prin aromele lor plăcute și culorile pure cu care se mândreau.  

Oamenii, furnicuțele voinice care munceau “cot la cot” pentru mușuroiul lor, pentru 

traiul lor mai bun, scălușii care îi vedeai cum săreau din firișor de iarbă în firișor contu-

rând o imagine de mișcare a ierbii în tabloul de o zi de primăvară, cucul, al cărui glas era 

exact ca pe vremuri: cânta atât de frumos, încât ți-ai fi lăsat deoparte toate supărările, gân-

durile, ocupațiile, doar pentru a-i auzi simfonia ce a reușit să te emoționeze până la la-

crimi; acest întreg paradis, a dispărut. A dispărut chiar și fluturașul meu frumos, pictat în 

roșu, negru, alb și maro, de Zeița Naturii... Soarele a luat cu el tot ce era frumos.  

Astfel, întunericul se lasă, și păsările de noapte încep să se facă stăpâne peste noi. 

Acest fapt dintotdeauna a reușit să-mi producă o oarecare frică, deoarece, în popor se vor-

bea despre ele că sunt aducătoare de necazuri, denumite ființe rele. Categoric, de aceste 

vorbe m-am convins că sunt minciuni.  

Văd păsările de noapte ca pe niște zeițe misterioase, cu niște ochi mari și sclipitori, a 

căror culoare a fost obținută din amestecul culorilor cromatice, fie însăși Luna, atunci când 

i-a pictat, a scăpat câteva picături dintr-o nuanță nepotrivită in compoziție. Aceste păsări, 

eu le văd ca pe niște zeițe prinse în trupul lor, îndrăgostite de lumina Polarisului și create 

de însăși Luna. Aripile lor sunt atât de fascinante ! Parcă ar fi zugrăvite din var de lună ! 

Privirea lor ageră îți creează fiori. Ochii lor sunt ațintiți asupra ta, de parcă ar vrea să-ți 
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spună ceva, ar vrea să te atenționeze în privința cuiva, fapt care îți stârnește o curiozitate 

urmată să fie dusă la maxim și sfârșită de o dezamăgire cumplită, fiindcă, din păcate, ni-

ciodată nu vei înțelege ce vor să îți transmită. Probabil, vor să te vrăjească cu frumusețea și 

enigma lor. 

Singurul lucru care mă pune pe gânduri, este că aceste minunate păsări au purtat cu 

ele priveliști de care noi, cel mai probabil, habar nu avem, însă continuăm să le nedreptă-

țim. 

Micuțele zburătoare se deplasează la atât de mare depărtare, încât se scutură cerul de 

dorul nostru, și cu ele radiază Misterele descoperite în călătoriile acestora.  

Păsările de noapte, adică bufnițele, vor rămâne întotdeauna singurele cunoscătoare 

ale Misterelor Lumii. 

 

Plaja sub Luna de var 

Răduț Burileanu Luiza, clasa a VIII-a,  

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja" Drobeta-Turnu Severin, județul 

Mehedinți, profesor îndrumător Secu Cristina-Roxana 

Este ora patru dimineața. Plaja este pustie, numai valorile puternice care se izbesc 

dezorientat de stâncile singuratice de la mal disting atmosfera. Natura pare să fie moartă, 

fie adormită de o vrajă a nopții. Marea este, însă agitată, valurile devenind tot mai fioroase 

și voluptoase și aducând la mal tot felul de alge, scoici, ș.a. 

Ridic capul și încep să privesc cerul înstelat pe care mândra Luna strălucește atât de 

frumos, încât lumina ei albă ca varul se reflectă în valurile mării. Totul este incredibil, nu 

voi uita niciodată acest peisaj! 

Luna strălucește din ce în ce mai puternic, de parcă ar face concurență cu stelele! 

Vrea să domine și să-i privească toți frumusețea și efectele pe care putea să le obțină asu-

pra Pământului. Lumina sa albă și orbitoare îmbrățișează pădurile, transformându-le în 

păduri de calcar și oferindu-le un mister aparte. Cu cât mă apropii de ele, cu atât realizez 

că această dimineața este magică.  

Nisipul este atât de fin și rece! Valurile încep să se liniștească, iar Luna să se înde-
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părteze, ușor-ușor. Cerul se nuanțează: de la negrul intens, la un violet spre oranj. Apa se 

încălzește, efectele Lunii devenind niște simple amintiri.  

Apoi, îl zăresc spre Orizont pe mărețul Soare, care își făcea loc printre norii întune-

cați și își oglindea razele strălucitoare în apa limpede a mării.  

Ușor-ușor, norii dispar, iar Soarele reușește să se oglindească îndeajuns încât să cre-

eze un efect din Paradis! Cerul era atât de frumos, marea atât de liniștită, încât se credea că 

sunt două ceruri : unul deasupra celuilalt.  

Efectiv, nu puteam să-mi dau seama unde se termina cerul și unde începea marea. 

Era incredibil!  

Soarele era asemenea unui țap roșu, care scormonea prin nisipul fin cu ale sale coar-

ne ascuțite. Părea să caute ceva, dar tot ce căuta el, era, de fapt nisipul rece, fie părțile reci 

ale peisajului pentru a le încălzi cu razele sale strălucitoare și înflăcărate.  

Mergeam pe plajă și admiram priveliștea. Este de-a destul incredibil cum a trecut 

timpul și cum s-au schimbat efectele nopții și ale zilei în câteva clipe. Urmele reci ale pași-

lor mei urmau să fie înjunghiate de mii de săgeți ale Soarelui și transformate, la final, în 

niște simple firicele de nisip înfierbântate, la fel ca restul plajei întregi.  

 

Trenul vieții la capăt de drum 

(premiul I) 

 

Stan Maria Magdalena, clasa a XII-a,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, județul Prahova,  

profesor îndrumător Bucur Rodica 

Se topesc cele douăsprezece cifre romane 

ca în „Persistența memoriei” a lui Dali. 

Ceasul lacom rumegă, 
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secundă cu secundă, 

din pita rumenă a nemuririi, 

scobindu-se cu limbile incandescente 

printre roțile dințate, 

hrănind muritorii de rând 

cu bucăți mici și pătrate de anafură 

înmuiate în mirul speranței. 

Ticăitul sacadat 

prelungește agonia începutului de sfârșit, 

stropind clipa din belșug 

cu fiori spasmatici culeși 

de pe spinări de anotimpuri. 

Reveria delirantă a lui Salvador 

înfășoară pe-un fuior 

pânza vieții ce-a ajuns la capăt de drum, 

într-o gară sinistră şi respingătoare. 

Trenul vieții frânează 

cu scârțâit de roți, 

încovoind șinele ostenite. 

Fluierul de tic-tac suspină 

cu suflul astmatic întretăiat. 

O voce macabră răsună 

din măruntaiele pământului: 
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“- Călătoria s-a-sfârșit! 

Ați luat bilet de dus, 

dar nu și de întors.” 

 

Îmi potcovesc destinul… 

Stan Maria Magdalena, clasa a XII-a,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, judeţul Prahova,  

profesor îndrumător Bucur Rodica 

Îmi potcovesc destinul să nu mai galopeze 

Prin desfrânate prunduri să nu mai emigreze 

Condurii ce-mi sugrumă picioare-nsângerate 

Îi schimb cu-opinci din piele cu feţele ridate. 

 

Căpăstru-l pun la poale de şleampete amurguri 

Încorsetându-i norii în veşnicii de gânduri 

Din raze lungi de lună coroană împletesc 

Să-nnobilez pământul cu iz nepământesc. 

 

Arunc pe soare şaua şi cale îmi croiesc 

În galaxii surate în neant orbecăiesc 

Culeg din fiecare norocul din trifoi 

Să ţi-l presar în cale să fim din unu, doi. 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL IX, NUMĂRUL 9 



18 

Pe cocoaşe de-anotimpuri… 

 

Stan Maria Magdalena, clasa a XII-a,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, judeţul Prahova,  

profesor îndrumător Bucur Rodica 

Viaţa-n spasme va apune cu văpai cicatrizate 

Pe coclauri împroşcate cu dureri eradicate 

Crivăţul doineşte-n inimi smulse pentru purgatorii 

Pe cocoaşe de-anotimpuri ne-aşteptăm cu toţii solii. 

 

Ciob de sticlă-n altă sticlă îmi inundă ochiul minţii 

Încotoşmănită-n visuri dau depeşă la toţi sfinţii 

Din fâşii de rămăşaguri să-mi croiască alt destin 

Să nu mă aştepte-n ceruri, martor la propriul festin. 

 

Mă cufund în letargie bâlbâind o rugă-n noapte 

În ecouri mi se-aude ghiersul cu-ale lui dulci şoapte 

Tic-tac-uri încercănate se preling îndurerate 

Galopând spre asfinţituri de graniţe-nceţoşate. 
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Iubirea 

(premiul al II-lea) 

Neacşu Alexandru Gabriel, clasa a X-a,  

Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Bucureşti,  

profesor îndrumător Bobirică Mariana 

 

Iubirea poate lua mai multe forme, 

Forme infinite, 

Importante, 

Nemăsurate. 

Tu, Ahavaham, ai evoluat dincolo  

De limitările trupului. 

Acum ești iubire pură, 

Ai devenit viitor. 

În noua lume, 

există visuri, idei, emoții, 

iar depinzând de filozofia semenilor tăi, 

Ți s-a repartizat o bucată din lumea această vastă, 

Mirifică. 

Iubirea poate să fie cea de fapte bune, 

Cea a muntelui celest, cel de la Lună până la Saturn, 

Iubirea poate să fie și tânără, 

Dar și matură, filantropică, eternă până la stele, 
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Prin câmpurile de maci. 

Iubirea este și cea de sine, 

Cea care ne intoxică, ne amețește, a ego-ului, 

De la păduri la deșerturi. 

Iubirea de legi, legea mecanică, 

Rotițele karmei, ale legii de cupru, 

Care ticăie încotinuu. 

Există și iubire de liniște, 

Liniștea filozofilor, a vieții. 

Iubirea de haos, libertate, 

Rară, dar iridescentă, 

Epileptică și colorată. 

Ele sunt unele din iubirile bune, 

Iubirile frumoase, eterne. 

Totuși, n-ai putut să stai prea mult, 

În starea de pace, 

Te-ai întrebat, după granița norilor tulburi, 

Ce este, viitor? 
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Timpul 

Neacşu Alexandru Gabriel, clasa a X-a,  

Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Bucureşti,  

profesor îndrumător Bobirică Mariana 

 

Ceasul ticăie, 

Ticăie mereu. 

Timpul, 

Etern, 

Infinitul la vedere, 

o centură, fâșie Mobius, 

Cu geometrie formată din unghiuri anormale. 

Formată, creată de Euclid, 

sau nu? 

Trecutul îl vedem, 

Nu-l putem schimba, poate fi trist, 

Sau fericit. 

Viitorul, 

Luminos, de obicei, 

Nu-l vedem, 

dar îl putem schimba. 

Trăim în viitor, 

dar și în trecut, ne oglindim, 
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Cum se oglindesc, 

trecutul și viitorul. 

Asta înseamnă eternitate, 

Schimbătoare, relativă, 

Grea, dar și ușoară, 

Depinde de minte 

și sentimente. 

Dar, nu trebuie să ne facem griji, 

căci toate lucrurile se întâmplă, 

simultan, etern. 

Cum noi am creat noțiunile de 

an, lună, săptămână, zi, oră, minut, secundă și mai mult, 

Noi putem să le schimbăm 

Ne facem propriul timp 

Vom deveni eterni. 

 

Visul 

Neacşu Alexandru Gabriel, clasa a X-a,  

Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Bucureşti,  

profesor îndrumător Bobirică Mariana 

 

Ai visat, 
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Ai visat mult, 

dar și puțin. 

Movul te-a urmărit, 

După ce-ai plecat din orașul care 

te-a născut, o, Chala, 

Din direcțiile 

cele întortocheate, 

Ai intrat în copacul 

cunoașterii și vieții. 

Ai fost nedumerit, 

a trebuit să alegi, 

între mecanisme și 

carne, magia lumii divine, 

Miracolul. 

Tu, Chala, decide-te-ai să îmblânzești 

Taurul fertilității 

și așa ai făcut. 

Ai zburat cu vulturul,  

vulturul alchimic, 

ai devenit nemuritor, 

dar ai căzut. 

Luptate-ai cu leul, 

leul înăspririi, al geloziei, al tristeții, 
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întemnițându-l într-o carcasă, 

carcasă de fier. 

În final, te-ai concentrat pe tine însuți, 

ai început să construiești, erai 

pregătit să devii viitor, rugându-te la viața măreață de-a pururea, 

dar te-ai trezit, omule. 

Oare a fost un simplu vis, 

vis ilogic sau viitor? 

 

Gelozie 

(premiul al III-lea) 

Tomescu Miruna, clasa a XI-a,  

Liceul Teoretic Novaci, judeţul Gorj,  

profesor îndrumător Popica Victoria Mădălina 

 

Întotdeauna am fost geloasă 

pe păsările care ating cerul 

cu o simplă unduire atât de maiestuoasă. 

De ce din aripile mele nu crește praf de zână? 

De ce rămân aici, printre străini, 

când tot ce vreau mai mult 

e să cuprind văzduhul? 
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M-aș lăsa în voia vântului, 

m-aș lăsa purtată de nori, 

aș vrea doar să închid ochii, 

și să știu că sunt departe. 

Aș zburda printre copacii de vată pe băț, 

m-aș bălăci în râurile de lapte de migdale, 

aș bea ceaiul cu luna 

și i-aș citi povești soarelui; 

povești despre cum, odată, 

un copil neghiob și-a dorit să cuprindă, 

dintr-odată, 

în palme văzduhul. 

 

Alunec 

Tomescu Miruna, clasa a XI-a,  

Liceul Teoretic Novaci, judeţul Gorj,  

profesor îndrumător Popica Victoria Mădălina 

 

Aripa dreaptă mi se frânge, 

mă trage tot mai mult spre lumesc. 

N-o voi lăsa să mă împiedice 

să joc tenis cu îngerii 
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și să-i spun soarelui tată. 

Mă prind cu brațul drept de un nor, 

aripa și-așa stă degeaba. 

Of, ce proast-am fost! 

Norii sunt precum zahărul. 

Am crezut că-mi fac bine, 

dar am diabet acum. 

Alunec, mă împrăștii printre ceilalți nori. 

Am văzut eu cum mă privesc, cu invidie, 

nu vor să fiu una de-a lor. 

Alunec, aripile mi se topesc, 

brațele se zbat în neștire, 

doar de-aș ajunge până la prăvălie, 

acolo au praf de stele. 

Poate dacă mă scald în el 

o să ajung și eu să înnoptez cu ele. 

 

Poem 

Tomescu Miruna, clasa a XI-a,  

Liceul Teoretic Novaci, judeţul Gorj,  

profesor îndrumător Popica Victoria Mădălina 

De ce i se atribuie vieții 

atâtea sensuri goale, 
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când tot ce-ar trebui să ne preocupe 

e să fim fericiți? 

Fericirea e atunci când spargi un pahar, 

dar te bucuri c-ai făcut mozaic în tomberon. 

Sau atunci când faci un bebeluș să râdă, 

deși noaptea trecută ți-ai dorit să nu fie din nou zi. 

Sau, pur si simplu, ai ales să-i zâmbești vieții, 

când ți-a întins impunător scenariul unui film, 

pentru care, cândva, ai fi părăsit sala de cinema. 

 

Priveşte-mă 

(premiul special) 

 

Ghileschi Nadin-Mihaela, clasa a XII-a 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

profesor îndrumător Ciobîcă Cezar-Florin 

 

Priveşte-mă adânc în ochi şi 

Spune-mi ce vezi 

Ştiu că vrei, în taină 

Să descoperi ceva nebănuit în mine. 

Priveşte-mă adânc în ochi şi 
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Construieşte mintal amintirile noastre 

Pe care noi nu le am trăit încă 

Noi, pare un cuvânt mult prea personal. 

Priveşte-mă în ochi şi vei vedea 

Oaza pe care o cauți ascunsă in 

Miezul nemilos al deşertului 

Şi fugi în apogeul fericirii spre ea. 

Priveşte-mă în ochi si soarbe 

Fiecare licărire a râului curat si rece 

Care curge neîncetat la vale  

Adăpându ți sufletul. 

Priveşte-mă adânc în ochi 

Mult mai adânc decât până acum 

Şi iartă-mi te rog nesăbuința de a nu-ți spune 

Că aici, adânc în locul în care priveşti 

Mirajele sunt la ordinea zilei... 

 

Plastilină 

Ghileschi Nadin-Mihaela, clasa a XII-a 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

profesor îndrumător Ciobîcă Cezar-Florin 

 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL IX, NUMĂRUL 9 



29 

La o răscruce de suflete 

Zăresc, prin cioburi vechi şi 

Tocite, pe omul-plastilină. 

E acelaşi cum l-am văzut şi-n 

Alte ipostaze ale multor suflete 

Intersectate pe un plan paralel cu 

Cel al realității, unde o bătrână 

Loveşte cu coada unei mături o 

Țeavă ce duce în tavan şi care 

Cuprinde toate visele celor din 

Plastilină. 

Îl văd şi-o văd şi pe bătrânica deranjata 

De țipetele morbide ale celor aflați 

In prelucrare. 

O văd şi văd şi acea pisică neagră cu 

Ochi verzi care se împleticeşte abil 

Printre picioarele ei, dezechilibrând-o. 

La răscruce omul-plastilină îşi 

Aşteaptă rândul pregătit să fugă 

În direcția diametral opusă punctului 

În care va fi prelucrat. 

Am grijă să-l iau de aripa de înger şi 

Să-l asigur că eu îi voi da una din 
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Calitățile mult dorite dar el nu cunoaşte 

Sensul acestui cuvânt aşa că-i voi da 

Darul scrisului. Va fi artist. Mare poet. 

Stăpân al fiecărei litere şi fiecărui 

Cuvânt. 

În mod ironic mă întreb dacă 

Acea bătrână a bătut cu coada 

Măturii şi atunci când eu însumi am fost 

Prelucrat. 

 

Iluzie 

Ghileschi Nadin-Mihaela, clasa a XII-a 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

profesor îndrumător Ciobîcă Cezar-Florin 

 

E din nou iarnă, iar tu, paradoxal 

eşti mai caldă ca oricând. 

Te-aş fi întrebat sub raza ocrotitoare a 

unei crenguţe de vâsc cât  

nisip mai este în clepsidra,convexă, mi se pare, 

a celor doi din tabloul acela, uitat undeva 

pe un perete al casei. 

Dacă nu mă înşel, în tablou eram chiar noi. 
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Două păpuşi de paie construite din cuvintele 

unui poet imbibat în miros de vin fiert. 

Te-aş fi sărutat lacom şi pătimaş 

Dar căldura ta mă făcea să cred că 

Şemineul s-a mutat exact în 

Toracele strivit de bataile frenetice ale 

Inimii mele. 

Te priveam uluit şi-mi spuneam că 

cel care ne-a scris cu siguranţă m-a iubit 

Căci mi-a dat să-mi petrec cuvintele 

lâng' o asemenea făptură 

Gingaşă, superbă, misterioasă.... 

Ninge, lent, liniştit, cu fulgi mari şi deşi, 

îmi pare că zăpada asta te face  

din ce in ce mai caldă. 

Mi-ai înconjurat braţele cu ambele maini 

şi mi-ai sărutat prelung gâtul. 

M-am trezit din reverie puţin năuc 

Erai aceeaşi din poveste, 

Ningea la fel de disperat 

Iar noi tot două păpuşi de paie 

În interiorul unei cărţi dintr-un tablou 

care atârnă undeva pe un perete 
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din casa unui poet îmbătat de 

mirosul acelor de brad. 

 

Un fel de curcubeu 

Ghileschi Nadin-Mihaela, clasa a XII-a 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

profesor îndrumător Ciobîcă Cezar-Florin 

 

Eşti roşu. 

Eşti roşu şi eşti aprins. 

Mai aprins ca sângele, care-mi 

Străbate venele cu mult peste 

Limita de viteză acceptată, 

Atunci când te văd. 

Eşti roşu aprins şi eu mă 

Uit la un film alb-negru. 

Eşti verde. 

Eşti verde şi mă amețeşti 

De fiecare dată de parcă 

Aş fi o felină căreia i s-a dat 

Iarba-mâței. 

Eşti gri. 
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Eşti gri şi te detest când 

Faci să-mi plouă-n cap, 

Să-mi fulgere-n suflet, 

Să-mi tune-n întreg corpul. 

Eşti galben deschis stilizat cu alb 

Şi-o urmă de violet pe margini. 

Eşti tu şi uneori eşti culori 

Pe care nu pot sa le descriu. 

Eşti albastru. 

Iar când eşti albastru toată lumea 

Devine şi ea albastră odată 

Cu tine. 

Când eşti albastru 

Plămânii mei încep să 

Absoarbă lacomi şi-nsetați toate 

Nuanțele din care eşti compusă 

Şi pe care nu reuşesc să le explic, 

Dar pe care le trag adânc în 

Plămâni ca pe-o substanță 

Halucinogenă-ntr-o stare de 

Profund sevraj. 
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Grădina paradisiacă 

(premiul special) 

 

Cozma Mădălina, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui 

profesor îndrumător Mustaţă Elena 

 

Numai iubirea ne-a rămas din toate 

ca să salvăm ceva din ce mai este, 

dar rătăcind prin valuri mari de noapte, 

intrăm mai rar în vechea ei poveste; 

pentru iubire sufletul se-apleacă 

în alte anotimpuri prima oară, 

printr-o grădină paradisiacă 

pe unde numai vulturii mai zboară; 

când în iubire s-a făcut târziu 

cum deseorie-n suflete sărmane, 

rătăcesc pe plaiuri speranţele-n pustiu 

ca nişte blesteme caravane; 

iubirea-şi va găsi în lume pasul 

când ura veche îşi va pierde glasul … 
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Iubirea s-a născut … 

Cozma Mădălina, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui 

profesor îndrumător Mustaţă Elena 

 

Iubirea s-a născut din spuma mării 

într-o noapte cu întâmplări fragile 

când luna, cu dorinţre infantile, 

lin luneca pe braţele visării; 

toţii zeii se-ntoarseră cu faţa 

spre universal răsturnat în pripă, 

să ia câte un fulg dintr-o aripă 

să-şi înflorească prentru-o clipă viaţa; 

pe plaja largă erau deja zeiţe 

cu  straie transparente ca de gol 

şi-n mersul lor domestic şi domol 

visau că poartă-n vânt nişte rochiţe; 

 când au văzut asemenea miracol, 

 au intrat toţi zeii în spectacol. 
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Mă întâlnesc cu … timpul 

Cozma Mădălina, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui 

profesor îndrumător Mustaţă Elena 

 

Mă întâlnesc cu timpul hoinărind pe străzi. 

păşeşte cam agale, nu ca un om grăbit, 

nu pare el prea harnic, dar nu e nici trudit; 

 nu lasă urme clare prin praf ori pe zăpadă; 

de fiecare dată-s convins că mă ignoră, 

deşi se ştie bine, de foarte multă vreme, 

că între noi şi ceasuri nu se produc dileme 

încă de când lumina venea din auroră; 

poate aplică iarăşi aceeaşi strategie, 

imaginându-şi clipa când liber a intrat 

să doarmă ca un rege într-un culcuş curat, 

îmbrăţişat cu sete de marea-i veşnicie; 

când timpul hoinăreşte pe-o vreme colilie, 

ne aşteptăm s-aducă în prag vreo bucurie … 

 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL IX, NUMĂRUL 9 



37 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL IX, NUMĂRUL 9 

CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - GIMNAZIU 

PREMIUL I 

Radu Maria Iulia, 
clasa a VIII-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”  Bucureşti,  

profesor îndrumător Andronache Alexandru 



38 

PREMIUL al II - lea 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

Verebceanu Daniel, 
clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Chişinău, Republica Moldova, 

profesor îndrumător Verebceanu Eugen 



39 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

Ilaş Vanessa, 
clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci, judeţul Galaţi, 

profesor îndrumător Olariu Eugenia 

PREMIUL al III - lea 



40 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - LICEU 

Dima Maria, 
clasa a XII-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” Bucureşti, 

profesor îndrumător Creţu Lucica 

PREMIUL I 



41 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

Dima Maria, 
clasa a XII-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” Bucureşti, 

profesor îndrumător Creţu Lucica 

PREMIUL I 



42 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

PREMIUL al II - lea 

Truşcă Robert, 
clasa a X-a, Liceul Tehnologic „Dacia” Bucureşti, 

profesor îndrumător Baicu Ileana 



43 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

PREMIUL al III - lea 

Menghiţă Raluca Georgiana, 
clasa a X-a, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, 

profesor îndrumător Clisu Adina Georgiana 



A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

MENȚIUNI 



A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

MENȚIUNI 



46 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

MENȚIUNI 



47 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VIII, NUMĂRUL 8 

prof. GRĂDINARIU Violeta  

ing. NISTOR Marius 
 

CONDUCEREA LICEULUI: 
director, ing. DOHOTARIU Dumitru-Viorel 

director adjunct, prof. GHEORGHIESCU Dorin 

Membrii echipei de proiect a  

CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ  
„ALECU IVAN GHILIA” ediția a X-a, cuprins în CAEN 2020, cu finanțare MEC .  




