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România e patria noastră, a tuturor românilor. E România 

celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi 

şi a celor ce va să vie. 

                                                    Barbu Ştefănescu Delavrancea 

„Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor 

mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei 

cărări le-am cunoscut toate.                                                            

Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-

a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii 

tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, 

să fii cinstită, iubită şi pricepută.”  

                                                                                 Regina Maria  

Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai 

născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există 

iubire de ţară.”   

                                                                              Mihai Eminescu 

„Moldova, Transilvania și Muntenia nu există pe fața 

pământului. Există o singură Românie: există un singur corp și 

un singur suflet, în care toți nervii și toate suspinele vibrează 

unul către altul.” 

                                                             Bogdan Petriceicu Hașdeu 

                  

            La mulți ani, România! La mulți romậni ! 

 

                   



      
     PATRIA MEA, ROMÂNIA 

 
   Scăldată la Sud de apele Dunării,  la Est 

de Marea Neagră, străjuită la Nord de 

munţi cutezători, pictată la Vest de cele 

mai frumoase amurguri, ţara mea, pământ 

minunat, se numește România.  Ea îşi 

priveşte plaiurile sub magia lui Mărţișor  

primăvara, sub razele călduroase ale 

soarelui  vara, sub paleta multicoloră a frunzelor  toamna și sub mantia de 

omăt, albă și strălucitoare  iarna. Aici, frumosul creat de natură şi frumosul 

creat de om se îmbină armonios, oameni şi locuri, amintiri strâns legate, 

mărturii ale unei istorii milenare. Prezentul şi trecutul, istoria şi arta, balada 

și legenda, toate  se strâng într-o horă vie în jurul munţilor Carpaţi. 

Iubesc România, ȋn fiecare an mă reȋntorc cu plăcere, cu dragoste. 

În anul centenarului Marei Uniri urez pentru toţi copiii din România și de 

pretutindeni 

     LA MULŢI ANI COPII !  LA MULŢI ANI ROMÂNIA ! 

 

                                                     Giorgio Abou Madi, 9 ani  

 

                     



 

        (lucrare premiatǎ la concursul România 100 de rǎdǎcini) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Despre România 

În curând vine vacanţa de vară. 

Abia aștept să merg ȋn România, 

să-mi vad bunicii și verișorii.  În 

București ȋmi place să mă joc ȋn 

parc, să mă plimb cu tramvaiul, 

metroul și autobuzul. 

Bucureștiul este capitala 

României, cel mai mare oraș al 

ţării. Sunt foarte multe muzee și 

parcuri, mulţi copaci și multă 

bucurie. Când merg la buni la 

ţară, ȋmi place să stau afară toată 

ziua și să mă joc cu verișorii și 

prietenii mei. Petrec clipe de 

neuitat.Vara, la munte, simt 

aerul curat, parfumul de brazi și 

de pini,  ȋmi place să merg ȋn pădure, să culeg flori, să ascult păsările 

cântând. Toamna, potecile sunt ȋmpodobite de frunze aurii, iar soarele palid 

pătrunde printre crengi. Iarna imi place zăpada pufoasă, mă bucur mult când 

văd fulgii de nea cum cad peste copaci, case, drumuri, dealuri și câmpii. 

Covorul de zăpadă alb srălucitor acoperă  totul.  La mare ȋmi plac valurile 

ȋnspumate, nisipul fin și cald. În România natura este minunată și fiecare 

anotimp are frumuseţile lui.  

România este ţara mea și o iubesc mult. 

                                                                                Ariana Gheorghiu, 7 ani 

 

 

                             



 

 

 



 
 Eliana Gheorghiu, 4 ani 

 



            

 

 



 

ROMÂNIA 

România este ţara mea. Ea este 

situată ȋn Europa. Natura este 

variată și frumoasă, o armonie 

de forme, culori,lumină, flori 

și copaci. Totul este ȋnvaluit 

de razele soarelui. Cerul se 

oglindește ȋn apele limpezi ale 

râurilor. Îmi place să mă plimb 

ȋn natură unde totul este verde 

și plin de flori. Îmi plac mult 

florile de câmp. La bunici, ȋn 

România, culeg flori, le adun 

ȋn bucheţele, apoi le dăruiesc 

cu dragoste bunicii. Vreau să 

știe cât de mult o iubesc. 

Bunica mea este bună, blândă 

și ȋmi spune povești. Cel mai 

mult ȋn Romania ȋmi place IA, 

bluza făcută din pânza care este cusută cu flori. IA face parte din costumul 

tradiţional românesc. IA este unul din simbolurile României. Ea este cusută 

cu multe culori, cu arnica, fluturi și mărgele, fir metallic alb sau galben și 

beteală. Eu cred că, folclorul popular românesc, obiceiurile și portul popular 

românesc sunt cele mai frumoase din lume. Iubesc ţara mea cu frumuseţile și 

tradiţiile ei. Pentru mine România ȋnseamnă acasă. 

                                                      

                                                                                         Melissa Bârsa, 8 ani 

 

                               



 

 

 



 

 
 



 

Familia mea 

 

Vreau să vă povestesc despre 

familia mea. În familia mea 

sunt patru persoane: părinţii 

mei, eu și surioara mea. Eu 

iubesc foarte mult pe părinţii 

și bunicii mei. Bunicii mei 

trăiesc ȋn sat. Mie ȋmi place 

foarte mult să mă duc la ei și 

să stau toată vara cu ei. Vara, 

ȋn grădina lor, sunt multe 

fructe și legume. În curtea 

bunicilor sunt multe animale . 

Eu ȋl ajut pe bunicul meu să 

facă curat ȋn ogradă și să 

hrănească animalele.Mama și 

surioara mea o ajută pe bunica să coacă pâine, să faca plăcinte și dulceaţă.  

Iubesc foarte mult când ne ȋntâlnim cu toţii și mergem să ne plimbăm prin 

pădure. În pădure am văzut căprioare, vulpi și multe păsări. Îmi place să 

culeg flori, ciuperci și mure. Îmi iubesc mult familia și bunicii. 

                                                                                           Matei Bilia ,7 ani 

 

 

 

 

                         



 
       (lucrare premiatǎ la concursul România 100 de rǎdǎcini) 

  

          



 

 



 

 



 

România în anul Centenarului 

Marii Uniri  

         În 2018 sarbatorim o sută de ani 

de la Marea Unire. Pentru mine 

România are cei mai frumoși munţi, 

cele mai frumoase ape și cei mai 

frumoși oameni din lume. Iubesc 

România pentru că este locul unde m-

am născut, o ţară minunată cu locuri 

ȋncărcate de istorie, cu un popor 

harnic și primitor.  Un pământ 

ȋncărcat de istorie cu locuri pitorești, 

câmpii verzi pline de grâne, munţi 

semeţi acoperiţi de păduri dese şi dealuri bogate în rod. Râuri repezi cu apă 

cristalină scaldă aceste plaiuri şi poartă pe valurile lor povestea acestor 

pământuri. Patria mea este locul srăbunilor mei care de mii de ani au 

construit o civilizaţie și s-au luptat cu demnitate pentru libertate. Nume 

ilustre precum Mihai Vitezul, Ştefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, 

Eminescu, Coșbuc, Enescu, Brâncuși, Coandă, Grigorescu, Tonitza și mulţi 

altii, s-au jertfit pe altarul istoriei,culturii și știinţei pentru a face cunoscut 

numele României in lume.   România este frumoasă nu doar prin geografia 

sa dar și prin obiceiurile, tradiţiile şi portul său popular care sunt deosebite. 

Cu toate că locuiesc ȋn Liban, ȋn perioada în care se desfăşoară sărbătorile 

tradiţionale sunt nelipsita de la evenimentele care se petrec la sat. Bunicii 

mei locuiesc într-un sat foarte frumos din judeţul Buzău. Acolo tradiţiile şi 

obiceiurile sunt neschimbate de mii de ani. Satul românesc păstrează încă 

vie tradiția moștenită de la străbuni de secole, este mândria culturii și a 

istoriei acestei ţări.    Iubiţi România așa cum o iubesc eu. 

                                                              Sam-Vanessa Daher , 14 ani,  Liban 

 

                              



 

 

 



               

 

 



 

 

 



 



 

ROMÂNIA 

 

Când scriu, cuvintele mele sunt aripi de 

gând care mă poartă departe ȋntr-un colţ 

de lume mirific care se cheamă România, 

ţara mea.  România ȋnseamnă plaiul 

mioritic, plai  pitoresc cu munţi semeţi  

care-și ȋnalţă vârfurile până la cer, coline 

și dealuri domoale, câmpii pline de 

verdeaţă și flori de mac sângerii.  

România ȋnseamnă acolo unde s-a născut 

hora și doina cantată la fluier, acolo unde 

suspină buciumul și tulnicul  din moşi-

strămoşi,  instrumente arhaice, de pe 

vremea dacilor, făcute de oameni simpli, 

oameni ai pădurilor, oameni care fac 

lemnul să cânte.  Cântecele şi chemările lor amintesc de glasul apelor, de 

strigătul fiarelor sau de freamătul pădurii. Considerate un adevărat simbol al 

românilor aceste  instrumente  muzicale străvechi, fac parte din moştenirea 

culturală a poporului român. 

Tristeţea, melancolia, focul lăuntric, dorul, toate stau ascunse ȋn aceasta 

melodie specifica folclorului românesc care se numește “doina”.  Dorul, 

cuvânt specific românesc, a fost coborât pe portativ şi transformat în doină. 

„Dorul, îmi pare singura caracteristică originală a cântecelor româneşti”, 

spunea George Enescu. Lumea întreagă a recunoscut acest element ca fiind 

specific muzicii tradiţionale româneşti şi astfel, din octombrie 2009, doina 

face parte din Patrimoniul Imaterial al Umanităţii UNESCO. 

Când spun România, spun fete frumoase  care poartă cu mândrie  IA”cămașa 

cu altiţă”  care prin bogăţia modelelor  ne arată  aspiraţiile acestui popor 

spre frumuseţe, bunătate, fericire, iubire. 

Când spun România spun Ipotești, Humulești, Liveni, Hobiţa. Pentru a şti 

cine suntem şi care este rostul nostru în acest univers cosmic, trebuie să ne 

reamintim periodic, mereu, cine am fost şi de unde venim; iar această 



rememorare a geniilor creatoare precum Eminescu, Enescu sau Brâncuşi, are 

darul de a ne regenera periodic spiritual, de a perpetua în memoria colectivă 

vigoarea începuturilor, pentru a împlini marile idealuri ale omenirii: Binele, 

Adevărul, Frumosul. 

Când spun România spun limba noastră cea frumoasă limba româna 

comoara cea mai de preț a poporului român. 

În al limbilor tezaur 

Pururea o să rămână 

Limba doinelor de aur, 

Limba noastra cea română. 

Când spun România spun Carpaţii, Delta Dunării, Marea Neagra, spaţiul 

Carpato - Danubiano - Pontic, spațiu geografic în care s-a cristalizat poporul 

român. Spun Maramureș, Bucovina, Cozia și Curtea de Argeș, spun 

ceramica de Horezu, Coloana Infinitului, Pasărea Măiastră , Rapsodia 

Româna și Balada, spun Luceafărul .  

Noi suntem copiii României, patria noastră pe care o iubim și o preţuim. În 

anul centenarului spunem cu mândrie “Noi suntem români”. 

LA MULŢI ANI ROMÂNIA ! 

 

                                                           Mariam El Marouni, mai 2018, Beirut 

 

 

 

 

 

 

                             



 



 
 



 

Ţara mea 

România este un stat situat în sud-

estul Europei Centrale, pe cursul inferior 

al Dunării, la nord de peninsula 

Balcanicǎ și la țărmul nord-vestic 

al Mării Negre. Este o ţară de  poveste,cu 

un relief bogat care cuprinde munţi, 

dealuri, podișuri și câmpii, o ţara cu 

obiceiuri și tradiţii deosebite. Desprinse 

din negura vremurilor, făcând parte de 

secole din viaţa satului, unele dintre 

tradiţiile populare româneşti trăiesc şi azi. 

Prin astfel de manifestări, oamenii din 

diverse zone ale ţării, au ȋncercat să dea 

insemnătate anumitor momente sau 

ȋntâmplări din viaţa lor. Obiceiurile și 

tradiţiile sunt fapte culturale complexe, 

menite ȋnainte de toate, să organizeze viaţa oamenilor, marchează 

momentele importante ale trecerii lor prin lume, și le modelează 

comportamentul. 

1 Decembrie , ziua când s-a ȋnfăptuit Marea Unire a românilor, este Ziua 

Naţională a României.                                                                                                 

Anul acesta sărbătorim centenarul, se împlinesc 100 de la Marea Unire de la 

Alba-Iulia, 100 de ani de la făurirea statului național unitar român!  Românii 

de pretutindeni, toţi care simt și trăiesc românește, sărbătoresc acest 

important eveniment pentru ţara noastră, eroismul și jertfa celor fără de care 

visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil. Aducem un 

sincer omagiu eroilor patriei și urăm românilor din ţară și de pretutindeni LA 

MULŢI ANI, multă fericire și prosperitate ȋntr-o Românie unită și frumoasă. 

                                                                   Ali El Marouni, mai 2018, Beirut 

                               



 

 

 

 



 

ROMȂNIA 

 

Romậnia este țara mea, ȋn 

ea m-am nǎscut și mi-am 

trǎit copilǎria. Acolo 

trǎiește familia mea pe 

care o ȋndrǎgesc mult, 

acolo sunt prietenii mei.  

Eu sunt mậndrǎ de țara 

mea. Ȋn ea pot sǎ mǎ 

regǎsesc, acolo este scrisǎ 

istoria strǎbunilor mei, 

care este și istoria mea, 

cǎci eu aparțin acestui 

popor. România are o geografie deosebită, ea are toate formele de relief. 

Carpaţii descriu un arc maiestuos, Izvoarele de munte sunt profunde şi clare 

iar Dunărea curge spre mare frumos. Câmpia română stă sub greutatea 

spicelor și a florilor de câmp. Grădinile  şi livezile au culorile  

curcucubeului, munţii stau falnici în tăcerea de piatră adâncă, cu pădurile lor 

milenare și o mulţime de culori, ne mângâie privirea, scăldată în soarele 

luminos şi călduros.  România este ţara mea și sunt mândră de ea. 

                                                                                       

                                                                                      Teodora Albu, 12 ani 

 

 

 

                  



 

 

România 

 

România este ţara ȋn care m-am născut. 

Este ţara ȋn care s-au născut și crescut 

părinţii și bunicii mei. Iubesc România 

pentru verile ei călduroase pe care le 

petrec la malul Mării Negre unde ȋmi 

place sa ȋnot și să mă joc ȋn nisipul fin 

și auriu. 

În România este Delta Dunarii aceasta 

comoară naturală de care locuitorii 

ţării mele sunt mândri. 

Ţara mea este frumoasă nu doar prin 

geografia sa ci și prin portul popular, 

obiceiurile și traditiile sale. România 

se remarcă print-o varietate de costume 

populare. Românii ȋmbracă portul strămoșilor la sărbătorile religioase ori la 

cele cu caracter istoric.  

Costumul popular tradiţional românesc are origini străvechi. România este și 

va fi cea mai frumoasă ţară pentru mine. 

 

                                                                                             Toma Albu, 8 ani 

 

 

                     



 

 

 



       
        (lucrare premiatǎ la concursul România 100 de rǎdǎcini) 

 

       



 
Octavian Coroiu -  6 ani 

Cezar Coroiu -  6 ani 

 

                    



 

 



 

 
       (lucrare premiatǎ la concursul România 100 de rǎdǎcini) 



 

 



România, ţara mea 

România este o ţara minunată, este ţara ȋn care m-am născut, este ţara 

părinţilor și bunicilor mei.Sunt mândru de ţara mea care este un colţ de rai 

cu codrii seculari, râuri cu ape curate, dealuri line, munţi ȋnalţi și câmpii 

aurii. România este o ţara bogată, cu oameni harnici, pricepuţi și ospitalieri. 

Tradiţiile și obiceiurile românilor sunt foarte  frumoase și sunt apreciate 

chiar peste hotare. Portul popular este deosebit și neschimbat de foarte mulţi 

ani. La diferite evenimente oamenii ȋmbracă frumosul port popular românesc  

ȋn funcţie de zona geografică ȋn care se află: Moldova, Banat, Oltenia, 

Maramureș, Ardeal, Dobrogea. Se ȋntâlnesc cu toţii și petrec ȋn același mod 

ȋn care petreceau și strămoșii noștri.  

Am avut ocazia să vizitez și alte ţări precum Grecia și Franţa, dar niciuna nu 

egalează in frumuseţe și bogăţie ţara mea. Pentru mine ţara mea e cea mai 

frumoasă. Sunt mandru că sunt român! 

                                                                                          Daniel Bebu, 14 ani 

 

 

   



                                      

                               Alexia Dobrescu – 7 ani                                                                                  

       
                     

                              



                            

                      Denissa Bou Assi - 8 ani  

 

     
        (lucrare premiatǎ la concursul România 100 de rǎdǎcini) 



                           

                         Timur Arbid - 8 ani  

                   

  



 

 

   



                     
                     Luisa Afarian - 7 ani    

                

 



 
 

Tricolorul românesc 

 

România este țara mea, țara mamei mele, a 

bunicilor mei. Este o țarǎ frumoasǎ, 

ȋncǎrcatǎ de istorie, cu un popor harnic și 

ospitalier care ȋși pǎstreazǎ tradițiile, 

obiceiurile și portul popular. Ȋn România 

sunt multe monumente istorice, mânâstiri 

și multe muzee care vorbesc despre 

trecutul eroic al acestei țâri. România este 

mereu ȋn inima mea. Sunt mândrǎ de țara 

mea. Sunt mândrǎ de tricolorul românesc, 

trei culori pe care le iubesc mult. Roșu, 

care ȋnseamnǎ trecutul luminos, istoria țǎrii 

mele, eroii României care s-au jertfit 

pentru patrie. Galbenul, este galbenul 

soarelui care mângâie spicele de grâu de pe 

câmpiile țǎrii. Albastrul este cerul senin 

care privește de sus pǎmântul României. Ȋn 

anul centenarului urez La Mulți Ani tuturor 

copiilor, tuturor românilor. 

                                                             LA MULȚI ANI ROMȂNIA ! 

 

                                                           Myriam Fidaa El Sebai - 9 ani 

 

                             

 



                  

 

 

   

  



              IA - emblema cultural identitară a ţării noastre 

IA ROMȂNEASCẰ - cǎmașa cu altițǎ cum este numitǎ din strǎbuni - 

leagǎ generațiile, le ajutǎ sa descopere istoria țǎrii și adevǎratele noastre 

valori.  IA ROMȂNEASCẰ ȋn desenele copiilor Asociației Romậnia 

Levant din Liban. 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

                          

                           

                       Micuța noastrǎ MARIA NASSAR - 1 an 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

    



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 ASOCIAȚIA  ROMȂNIA  LEVANT  -  ORIENT ROMẰNESC 

                                                 Beirut  2018 


