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 Orașul de pe malul Someșului

1. Răspundeți la întrebările de mai jos:
•	 Ce locuri din Cluj-Napoca recunoașteți? Ce roluri au aceste locuri din oraș? 
•	 Care credeți că este locul cel mai popular din Cluj? Motivați-vă opțiunea!
•	 Ce locuri deosebite aveți în orașele dumneavoastră? De ce sunt importante acestea?

1.

4.

2.

5.

3.

6.

2. Discutați ideile exprimate de citatele de mai jos. În ce condiții vă simțiți confortabil într-un oraș? 
Argumentați!

Un oraș devine o lume când te îndrăgostești de unul din locuitorii lui.
Lawrence Durrell

1.

Calatoria spre descoperire nu este căutarea de locuri, ci căutarea unor ochi noi.2.

Mi-aş cumpăra o insulă pustie, undeva în centrul oraşului.3.

New York este modelul perfect de oraş, nu modelul unui oraş perfect.4.
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3. Citiţi articolul Visând la orașul perfect  și inserați pargrafele la locul potrivit.

a. Acest lucru îi va ajuta să creeze un context în care să joace jocurile de rol binecu-
noscute pentru perioada asta a copilăriei.
b. „Iar când vor ajunge să aibă funcţii de conducere, vor putea privi altfel hotărârile pe 
care le vor lua la nivelul oraşelor”.
c.  Copiii învaţă, printre altele, despre distanţe, proporţii, volume ori despre cum se 
adaptează o clădire la un anumit loc.
d. Acum câţiva ani, cele şase femei constatau cu dezamăgire că elevilor români le 
lipsesc materiile legate de  arhitectură.
e.  Iniţiativa educaţională s-a transformat, un an mai târziu, într-o organizaţie – De-a 
arhitectura.
f. De asemenea, părinţii copiilor se declară încântaţi de ceea ce învaţă copiii lor la curs.

Câteva arhitecte foarte pasionate au mobilizat circa 100 de arhitecţi într-un proiect care învaţă copiii 
români cum să devină cetăţeni mai buni, prin arhitectură.  

1.  Miruna, Vera, Claudia, Mina, Eliza şi Corina sunt arhitecte şi mame. După modelul altor ţări 
europene, unde există cursuri de arhitectură pentru dezvoltarea celor mici, ele au luat atitudine şi au decis să 
se implice în educația copiilor.

Povestea celor şase mame arhitecte a început cu o aplicaţie la un proiect cultural lansat de Ordinul 
Arhitecţilor din România (OAR), asociaţie care reprezintă şi reglementează profesia de arhitect la nivelul 
ţării. Aşa a apărut cursul de „educaţie de arhitectură şi mediu construit” pentru elevii din clasele a treia şi a 
patra. „Prin arhitectură, copiii au ocazia să repete şi să înţeleagă lucrurile pe care le învaţă la alte materii. Prin 
acest curs, noi nu ne dorim să-i facem pe copii arhitecţi, ci ne dorim să-i facem buni locuitori ai oraşelor în 
care trăiesc”, declară Corina Croitoru, una dintre iniţiatoarele programului.

Cursul, intitulat De-a arhitectura în orașul meu, a fost demarat ca proiect-pilot, în şapte clase din 
Bucureşti. 2.  Iar programul a trecut de la stadiul de proiect-pilot, la un curs care se desfăşoară acum în 
60 de clase din mai multe şcoli din ţară. 

Cursul, care este opțional, cuprinde o parte practică (sub forma unor vizite în oraş, în care copiii, 
asemenea arhitecţilor, culeg informaţii, se inspiră şi observă) şi una teoretică (în sălile de clasă). Programul 
este structurat în mai multe capitole. 3. 

 „În ceea ce priveşte copiii, important pentru noi este să vadă cum arată lucrurile în realitate şi să-
şi pună probleme. Printre participanţii la curs, au fost copii care, de exemplu, trecuseră de peste 900 de ori 
prin jurul şcolii lor şi nu au văzut atâtea lucruri ca în momentul în care au fost însoţiţi de către un arhitect. 
Mergeau cu ochelari de cal. Nu aveau acei ochelari de arhitect. Noi vrem să le dăm copiilor un fel de <<a, b, 
c>> prin care să citească şi să înţeleagă oraşul”, arată Croitoru. Dacă vor învăţa să citească arhitectura urbană, 
copiii se vor putea adapta mai uşor când se vor muta într-un oraş nou. 4. 

Câte un arhitect şi un profesor predau în fiecare sală de curs. Cele şase fondatoare ale asociaţiei au 
convins până acum circa 100 de arhitecţi să se alăture demersului lor. Nici nu a fost prea greu, deoarece 
arhitecţii sunt învăţaţi să ducă o muncă permanentă de educare a clienţilor. O parte dintre arhitecţii care susţin 
implementarea De-a arhitectura în orașul meu şi în alte oraşe decât Bucureştiul, participă la diverse evenimente 
sportive pentru a strânge banii necesari extinderii proiectului şi în locuri precum Timişoara ori Sibiu.
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Învăţătorii au început să devină mai receptivi la nevoia copiilor de educaţie prin arhitectură chiar 
dacă, în continuare, mulţi dintre ei preferă ca, în timpul opţionalelor, să predea încă o oră de matematică. 
5.  „Cumva, scopul nostru este ca şi copiii să povestească, la rândul lor, părinţilor, astfel încât să  putem 
ajunge cu informaţia şi la adulţi. După fiecare lecţie, copiii primesc o fişă cu un rezumat, aşa că au cu ce să 
meargă acasă şi să le povească părinţilor”, menţionează Croitoru.

La sfârşitul proiectului De-a arhitectura în orașul meu, copiii construiesc o machetă a unui oraş, aşa 
cum şi-l imaginează ei. „Este foarte important că se lucrează în echipă. Anul trecut, de exemplu, o şcoală şi-a 
imaginat oraşul ideal cu multe vaporaşe, canale şi spaţii pietonale. Ceva în genul Veneţiei”, subliniază Corina 
Croitoru.

În prezent, asociaţia lucrează la un curs de educaţie prin arhitectură pentru copii de 4-6 ani. În toamnă 
va începe să-l testeze în trei grădiniţe. „Îi vom învăţa pe copii că pot construi din scaunele lor, din hainele lor, 
din jucăriile lor. 6.  De asemenea, cursul îi va ajuta foarte mult pe partea de motricitate şi de creativitate. 
Va fi foarte mult de bricolat. Vor învăţa să folosească şi culori, materiale, forme”, adaugă membrul fondator 
al organizaţiei.

În străinătate, la finalul unor programe de educaţie prin arhitectură, se întâmplă chiar ca ideile pe care 
le au copiii să devină realitate, cu sprijinul autorităţilor şi al sponsorilor din mediul privat.

4. Formulaţi câteva idei potrivite  articolului de la exercițiul 3, prin care să propuneți alte 
posibile proiecte care să educe copiii pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașele lor.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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5. Potriviți cuvintele cu definițiile din dreapta:

a. clădire publică mare, construcție impunătoare

b. mic fort de apărare, de formă poligonală, 
înconjurat de şanțuri

c.  fortificație cilindrică sau poligonală

d. tot unitar rezultat din unirea unor elemente 
(de acelaşi gen)  

e. organizație care desfăşoară activități cu caracter 
social, cultural, administrativ

f. ansamblu format din mai multe sisteme

g. a primi pe cineva în casă/într-un loc

1. a găzdui

2. instituție

3. ansamblu

4. edificiu

5. rețea

6. redută

7. bastion 

6. Priviți filmul Orașul de pe malul Someșului și numerotați numele instituțiilor în ordinea în care apar 
menționate:  

a. Catedrala Sfântul Mihail   

b. Teatrul Național

c. Muzeul Farmaciei

d. Cetățuia 

e. Cluj Arena

f. Opera Maghiară

g. Muzeul de Artă

7. Priviți din nou filmul și completați spațiile libere cu informații din film. Scrieți între unul și două cuvinte: 

Soprana Angela Gheorghiu 1.  în 1990 pe scena Operei din Cluj.

Catedrala Romano-Catolică este un monument reprezentativ al  2.                                  

Parcul Central apare pe  3.  istorice din Cluj.                                                            

Fosta redută a cetățuii a fost transformată în  4. .

Fabrica de Pensule a devenit cunoscută în arta contemporană în special pentru 5. .

8. Scrieţi cuvinte/expresii sinonime pentru:

1. totodată = 
2. reprezentativ =  
3. impozant  =  
4. reper = 
5. imens = 
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9. Căruia dintre aceste locuri i-ați acorda calitatea de emblemă a  Clujului? De ce? Cărora 
dintre aceste locuri le-ați schimba unele elemente? De ce?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

CARE adjectiv pronume 

Genitiv
interogativ Al cărui arhitect a fost proiectul? interogativ Al căruia a fost proiectul? 

Genitiv
relativ Nu ştiu al cărui arhitect a fost proiectul relativ Nu ştiu al căruia a fost proiectul. 

Dativ
interogativ Cărui artist i-au cerut autograf? interogativ Căruia i-au cerut autograf? 

Dativ
relativ 

Spune-mi cărui artist i-au cerut 
autograf. relativ Spune-mi căruia i-au cerut autograf.

La feminin, forma de plural a substantivului
comun fără articol este la fel cu cea de singular!

Exemple:
 Nu ştiu cărei artiste i-ai cerut autograf. 
Nu ştiu căror artiste le-ai cerut autograf.

G/ D 
adjectiv 

(+subst.) 
pronume 
(-subst.) 

m., n. sg. cărui căruia 
f. sg. cărei căreia 
m., f., n. 
pl. 

căror cărora 
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10. Observaţi formele lui care și menționați căror părți din orașul dumneavoastră le-ați 
acorda o importanță mai mare.  Căruia dintre artiștii din țară le-ați acorda premii?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Alegeţi varianta corectă: 

1. Cărui/cărei elefant i-ai făcut poză? 
2. Cărei/căreia i-au renovat fațada? 
3. Cărei/căror clădiri le-au schimbat culoarea? 
4. Căreia/cărora le-a plăcut vizita la Cluj? 
5. Cărui/cărei soprane i-a căzut dirijorul în brațe? 
6. Căruia/căreia dintre ele îi dau florile? 
7. Nu ştiu căror/cărora le-a plăcut romanul. 
8. Nu contează cărui/cărei prietene i-am făcut surpriza. 
9. Sunt curioasă cărei/căror rude le transmiți vestea. 
10. Trebuie să ştiu căruia/cărora i-ai acordat favoruri.

12. Completaţi propoziţiile de mai jos cu una dintre formele: cărui, cărei, căror. 

1.  frate i-aţi pierdut numărul? 

2. Nu am idee  coleg să îi dau pachetul. 

3.  profesori le-ai dat invitațiile? 

4.  clienți le-ai dat bluze cu reducere? 

5.  secretare trebuie să îi aduc fişa? 

6.  mătuşi i-ai servit deja tortul? 

7.  tenor îi trebuie sirop de tuse? 

8.  regizor i-ai transmis sugestia? 

9.  vecine i-ai împrumutat maşina? 

10. Mărturiseşte  studente le-ai făcut ochi dulci. 
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13. Scrieţi cuvintele dintre paranteze la forma corectă. Fiţi atenţi la forma pronumelor!

1.  i-ai dat deja cadoul? (care frate) 
2.  le-ai făcut poze? (care clădiri) 
3.  i-ai recomandat muzeul? (care inginer) 
4.  le-ai explicat traseul? (care turistă) 
5.  i-ai pătat marginile? (care perdea) 
6.  i-ai cerut părerea? (care unchi) 
7.  le-ai urat succes? (care instrumentist) 
8.  le-ai tăiat bretelele? (care rochie) 
9.  le-ai spus să aştepte? (care copil) 

10.  le-ar plăcea să citească aşa ceva? (om) 

ATENȚIE!

 
 

14. Ale cărui băiat sau ale cărei fete sunt următoarele obiecte: cărțile, casetofonul negru, pantalonii 
albaștri, laptopul, pantofii albaștri? Scrieţi întrebări și răspunsuri ca în exemplul de mai sus: 

Ian Raluca Mirela

Emilian

Otilia

   A cărui băiat este laptopul?

  Laptopul este a lui Ian.
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15. Scrieți un articol pentru o revistă. Scrieți despre orașul dumneavoastră preferat. Scrieți 
despre locurile importante ale acestui oraș, despre avantajele și puctele forte ale unui astfel 
de loc. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


