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argument
Fiecare anotimp are frumuseţea lui
Toate cele patru fiice ale bătrânului an are frumuseţea lor.
Primăvara iară, din cămăruţa în care a stat atâtea luni, a ţesut o
pânză de frunze verzi, flori parfumate, pe care o aruncă peste întreaga ţară.
Ea are acum o haină de smarald cu pomi înfloriţi şi câmpii multicolore,
În primele zile de primăvară ghiocelul ,care pare un fulg de zăpadă
prins într-un fir de iarbă ,sună din clopoţelul de argint trezirea întregii naturi
la o nouă viaţă.
Vara aurie cu razele ei dogoritoare începe să coacă fructele ca un
cuptor încins. Ea este zâna ce are coroană de maci roşii ca sângele, cercei din
cireşe dulci şi îmbietoare şi rochie din flori multicolore. Ea spune soarelui să
încălzească mai tare, să stea mai mult timp pe seninătatea cerului pentru a se
mări mai mult ziua. Acum se aude duduitul combinelor pe câmpuri care
adună grâul pentru pâinea tuturor. Fiindcă e cald şi e vacanţă, vare e
anotimpul preferat al copiilor.
Iată că şi toamna în caleaşca ei de chihlimbar, cu alai de frunze
ruginii şi bogată în fructe şi legume, a venit să umple cămările oamenilor cu
tot felul de provizii. Toamna peste tot vezi covoare nesfârşite de frunze
ruginii, dimineţi cu multă ceaţă, zile ploioase. Dar totuşi culorile toamnei
sunt unice şi ne umple sufletul de bucurie.
Şi iarna are frumuseţea ei, chiar dacă e frig şi zăpadă peste tot. Ea e
un bun anotimp pentru joacă. Când Crăiasa Zăpezii trece pe deasupra norilor
presară fulgi de zăpadă care se aşază peste întreaga fire ca o plapumă groasă.
Toate anotimpurile au frumuseţea lor!
Primăvara ne trezeşte, vara ne coace pâinea, toamna ne trimite la
şcoală, iar iarna ne îndeamnă la joacă!
OPRIŞ Oana
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PRIMAVARA
PRIMĂVARA
Peste tot ceva se-ntâmplă
Codrii, dealuri se frământă
Totu-n jur înmugureşte
Firul ierbii frumos creşte!
Primăvara a venit,
Soarele a încălzit,
Florile au înflorit,
Păsările au sosit!
PRECUP Laurenţiu

BABA IARNĂ şi MOŞ OMĂT
Baba Iarnă aşa a făcut
În război cu primăvara
L-a chemat pe Moş Omăt
Să se-aştearnă-n toată ţara.
Primăvara l-a chemat pe Soare în ajutor
Iar el a adus căldură tuturor.
Primăvara a chemat un bulb mititel
Şi i-a dat nume de ,,Ghiocel,,.
Voios ghiocelul a venit
Şi mândra Primăvară a vestit,
Baba Iarnă s-a speriat
Şi departe a plecat!
MANOILĂ Andreea

VINE PRIMĂVARA!
Vine primăvara
Înfloreşte toată ţara!
Copăceii înmuguresc
Şi toate păsările ciripesc!
Copilaşii-adună veseli
Floricele parfumate
Şi se bucură duios
C-a sosit timpul frumos!
Primăvara duhul sfânt
Scoate abur din pământ,
Creşte flori, învie albine,
Şi pâraie cristaline.
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Cheamă păsări călătoare,
Printre pomi raze de soare,
Şi dând buzna pe fereastră,
Intră şi în casa noastră!
ALBU Amalia
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SI POEZIA
PRIMĂVARA

GHIOCEI ŞI VIORELE

Primăvară, primăvară,
Ai sosit la noi în ţară!
Cu flori şi cu soare dulce
Te rugăm nu te mai duce!

La-nceput de primăvară
Când zăpada s-a topit
Ghiocelul chipeş, mândru
Din pământ a răsărit.

Te rugăm să nu mai pleci,
Să rămâi aici pe veci
Că de iarna grea ce-a fost
Ne-am săturat de ea de tot!

Astăzi în grădina mea
S-a ivit o viorea.
Mama se va bucura de ea
Că e preferata sa!
CAZAN Andrei

C-a fost grea şi cam
geroasă
Dar a fost şi ea frumoasă!
Însă noi te-am aşteptat
Cu un dor nemăsurat!
Păsările călătoare
Iarăşi ele au venit
Să ne cânte frumuseţea
Primăverii ce-a sosit!
ISPAS Andreea

PRIMĂVARA
Primăvară, primăvară,
Bine ai venit tu iară!
Cu gingaşi ghiocei
Să ne bucurăm de ei!
Primăvară dulce grai
Ai sosit pe-al nostru plai
Când zăpada s-a topit
Şi vremea s-a încălzit!
Când zăpada s-a topit
Şi vremea s-a încălzit,
Primăvara a venit,
Şi toate florile au înflorit!
CAZAN Andrei
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LALELE

PRIMĂVARA

Acasă în grădina mea
A răsărit o lalea
Cu petale parfumate
Şi frumos colorate

Primăvară ne-ai lipsit
După lunga iarnă grea,
Iată acum tu ai sosit!

Lalelele-s frumuşele!
Fluturaşii-s tot pe ele,
Lalelele sunt frumoase!
Şi mămica le miroase!
BĂRBUŞIU Ana Maria

Ghioceii au înflorit,
Fluturii au şi sosit
De peste lume, în grabă
Să ne jucăm cu ei,
Veseli, sănătoşi,
Cu fluturaşii frumoşi!
În aer rândunica
Cu voioşie zboară
Iar greieraşii veseli
Pe noi ne înconjoară
PÎCLIŞAN Bogdan

FLORILE PRIMĂVERII
Ghiocelul vesteşte iară
Că de acum e primăvară!
Prima floare ce-nfloreşte
Ghiocelul se numeşte!
După el urma aşa
Fericita viorea,
E micuţă şi zglobie
Vorbeşte c-o păpădie
Fericit vine şi el,
Toporaşul mititel,
E micuţ,
Dar e drăguţ!
Mâţişorii ies afară
Că de-acum e primăvară!
Ei urează bun venit,
Primăverii ce-a sosit!
BĂRBUŞIU Ana Maria
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VINE PRIMĂVARA!
Vine primăvara!
Peste toată ţara
Zăpada se topeşte
Ghiocelul creşte
Mergem la plimbare-n parc
Păsări ne zâmbesc cu drag
Florile înfloresc
Şi toţi copiii le iubesc!
MANOILĂ Andreea

PRIMĂVARA
Primăvară, primăvară,
Vino iar la noi în ţară!
Cu flori şi verdeaţă pe câmpii,
Cu noi cântece şi bucurii.

GHICITORI
Astăzi în grădina mea
Am văzut după perdea
Cum o zână frumuşică
Dă viaţă la grădină....
Cine-i oare acea zână?
Ghioceii sunt pe câmpuri
Rândunelele-s pe câmpuri
Copacii înmuguresc
Pe cine ei vestesc?
Cu sprâncene de poiene,
Cu codiţe de mlădiţe
Şi cu flori la cingătoare,
Ce anotimp este oare?
SĂRĂCSĂIAN Cristian

Vino cu lumină nouă,
Zile calde, nopţi cu rouă,
Pe la toate ramurile,
Pe la toate geamurile.
GHIOREANU Bianca

GHIOCELUL
Uraaa! Primăvara a venit!
Ghioceii au răsărit
În grădină la bunici
Încălziţi de raze mici.
Ei sunt dornici să ne-arate
C-au gonit iarna departe,
Şi de-acum în jurul lor
Va fi dansul florilor!
ALBU Amalia
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PRIMII GHIOCEI
La sfârşitul lunii februarie fiica cea albă a bătrânului An începe să îşi
adune zăpada de pe pământ şi să plece, lăsând-o pe sora ei, zglobia
Primăvară.
Începe greu să se simtă o briză călduţă de primăvară, şi iată că încet ,
încet zăpada face loc unor mici şi gingaşi clopoţei agăţaţi parcă de un fir de
iarbă verde. Chiar şi firele plăpânde de iarbă încep să se vadă de sub blana
cea albă şi imaculată.
Ghiocelul îşi saltă lujerul mic, străveziu, în mijlocul căruia
străluceşte floarea albă şi curată ca neaua. Petalele gingaşe se deschid şi o
rază de soare le mângâie blând. Cu glas subţire şi cristalin, ghiocelul a
început să îşi trezească vecinii. Mugurii somnoroşi se trezesc, se mişcă
alene şi strigă într-un glas:
- A venit primăvara !
BĂRBUŞIU Ana Maria

ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ
O dată cu plecarea iernii, întreaga natură se trezeşte la viaţă.
Sub primele raze calde ale soarelui zăpada începe să se topească, lăsând
să se vadă pământul reavăn. Ghioceii îşi scot clopoţeii de sub stratul de
zăpadă vestind peste toată zarea sosirea primăverii. La marginea satului
răchitele si-au deschis mâţişorii lor pufoşi. Câteva păsări colorate ciripesc
de zor într-.un tufiş de trestie uscată.
Ierbii îi dă colţ fraged şi ici colo se văd bănuţei galbeni şi pufoşi de
păpădie.
Păsările călătoare cucul, berzele, rândunelele se întorc din Ţările
Soarelui şi încep să îşi repare vechile lor cuiburi. Gâzele au ieşit şi ele la
căldura soarelui după o lungă amorţeală.
Pe o coastă de deal un cioban a ieşit cu oile şi mieii zburdalnici la
păscut.
Câmpul răsună de duduitul tractoarelor ieşite la arat. Oamenii îşi
curăţă livezile şi viile şi copiii le dau o mână de ajutor. Peste tot locul este
rumoare şi veselie.
Începutul primăverii este ca o deşteptare la o nouă viaţă!
OPRIŞ Oana
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PRIMĂVARA
Primăvara, fiica cea mai iubită a bătrânului an,începe să se simtă în ţară.
Gonind-o pe sora ei Iarna, Primăvara în caleaşca sa verde împodobită cu flori
multicolore, topi zăpezile.
Covoarele de ace dese şi verzi acoperă pământul. Iarba a prins colţ fraged
şi nou, iar ghioceii se închină gingaşelor lăcrimioare. Păsările deja au început să
cânte primele doine. Lalelele privesc mingea de foc aşezată pe fondul albastru pe
care Primăvara a presărat pete albe. Zumzetul albinelor se îngână cu glasurile
calde ale păsărilor şi o muzică veselă se formează pe care natura o ascultă şi se
bucură de ea. Zilele devin mai lungi şi mai blânde. Mirosul îmbietor al naturii
îndeamnă animalele să iese la joacă. O rază de soare intră în bârlogul lui Moş
Martin şi îl gâdilă pe botul său umed, parcă ar vrea să îi spună că e vremea să se
trezească. Cântecul dulce al privighetorii îl trezeşte în sfârşit pe urs. Dacă ar putea
vorbi Moş Martin n-ar mai înceta să se mire de culorile şi parfumul minunat al
florilor, de verdeaţa pe care el a visat-o toată iarna.
Un iepuraş sare din loc în loc peste florile multicolore. El le spune ,,Bun
venit !”
Soarele se bucură că poate reda bucuria şi veselia naturii cu ajutorul rozelor aurii
pe care oamenii le-au aşteptat atât de mult.
Primăvara se lasă uşor pe pământul îngheţat împreună cu florile, cu
veselia, cu razele călduţe, totul parcă e un vis împlinit!
BĂRBUŞIU Ana Maria
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BARBU Aneta
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ALBU Amalia

ISPAS Andreea
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Vară, te așteptăm
A SOSIT VARA

VARA
Vară, dulce vară
Te-aşteptăm la noi în ţară
Cu alai de bun venit
Bine, bine te-am găsit!
Vino, vino dulce vară
Să mai ies la câmp afară,
Să cutreier văi fugind
Plaiurile să colind!

Cu firea ei cea arzătoare
Sosit-a vara înapoi
Toţi pomii sunt în sărbătoare,
E dulce vara pe la noi!
Şi fluturaşii pe sus iar vor zbura,
Şi-o să fim iar fermecaţi, cum eram şi altcândva
Dar totuşi vara nu durează o veşnicie,
Şi va veni iar toamna cea pustie!
MĂRGINEAN Lidia

BOCA Manuela

VARĂ, TE AŞTEPTĂM!
Vară, te aşteptăm din mai
Să ajungi pe-al nostru plai
Noi aşteptăm draga vacanţă
Cea frumoasă şi măreaţă
A VENIT VARA!
Mamă, hai puţin afară,
Hai să vezi: e vară, vară!
Dacă număr pân-la trei,
Pe cer se înalţă zmei,
Dacă număr pân-la şase,
Pomii toţi deja și-au pus cămaşe
Dacă număr pân-la zece
Ploaia a venit şi trece!

Crăiasă de aur, noi te aşteptăm
Să mergem la mare să-nnotăm
Multe fructe să mâncăm
Şi de vacanţă să profităm
Noi vara o iubim
Căci de la şcoală lipsim
Şi-i vacanţa mare
Iar noi stăm la soare!
MANOILĂ Andreea

ISPAS Andreea
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cu drag !
O ZI DE VARĂ
Într-o zi de vară,
Când e cald afară,
Luăm vacanţa mare
Şi plecăm la mare!
Anul şcolar s-a încheiat!
Şi-n vacanţă am intrat!
Toţi copiii-s fericiţi
Că vor merge la bunici!
PRECUP Laurenţiu

VARĂ, TE AŞTEPTĂM CU DRAG!

Este o zi de mai. Soarele ne zâmbeşte de pe cerul
senin. Câţiva nori de cenuşă s-au lut la întrecere. Mieii
zburdă pe câmpul înverzit. Albinele mişună din flore în
floare culegând nectar.
Cu toate frumuseţile primăverii, noi aşteptăm cu
nerăbdare vara! Ne e dor să ne plimbăm pe câmpiile pline
de flori multicolore,să mergem la bunici, la munte, la
mare!
Mingea de foc va străluci mai puternic şi va coace
lanurile de grâu. Macii roşii ca nişte petece sângerii, vor
înflori şi îşi vor arăta întregii lumii trupşoarele firave
legănate de adierea uşoară a vântului fierbinte.
Copiii aşteaptă cu nerăbdare coacerea cireşelor
dulci, a vişinelor , a căpşunelor zemoase şi aromate.
Acestui anotimp o să-i strigăm până va veni: ,,
Vară, te aşteptăm cu drag!,,

VARA

MANOILĂ Andreea

Cât de mult aştept eu vara!
Perpelindu-mă aici
Să se isprăvească şcoala
Să plec iute la bunici!
La bunicii de la ţară
Unde, de când eram eu mic
Merg în fiecare vară
Să mă zbenguiesc un pic!
NISTOR Dan

De pe cer bătrânul soare
Arde fără încetare
Ziua-i mare dogoreală
Şi noaptea-i înăduşeală.
ISPAS Andreea

Este cald şi veselie,
A-nceput vacanţa mare
E plăcut să stai la soare
Dar, ce anotimp e oare?
De arşiţa mare
Se coace grâul sub soare,
Copiii merg la scăldat
În ce anotimp am intrat?
Este zâna mijlocie
Spice zglobie
înalte şi bogate
Este şi foarte
Pe câmpii
stau înălţate
Este foarte
călduroasă
Iar
la
munte
şi la mare
Şi mai este şi frumoasă!
Merg copii
să Amalia
stea la soare.
ALBU
Cred că-i uşor de ghicit
Ce anotimp a sosit?

De arşiţa mare
Se coace grâul sub soare,
Copiii merg la scăldat,
În ce anotimp am intrat?
Soarele dogoreşte
Teiul înfloreşte
Grâul e aurit
Cine a sosit?
Spice înalte si bogate
Pe câmpii stau înălţate,
Iar la munte şi la mare
Copiii stau la soare.
Cred că-i uşor de ghicit
Ce anotimp a sosit?

Laurenţiu PRECUP
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BARBU Aneta

OPRIȘ Oana

OPRIȘ Oana
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ISPAS Andreea
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BARBU Aneta

OPRIȘ Oana
Anotimpuri
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Belșugul
TOAMNA
Toamna friguroasă
Din nou a venit
Vara călduroasă
Iar ne-a părăsit!

A VENIT TOAMNA
A venit toamna aurie
A plecat bătrâna ciocârlie
Şi rândunica s-a dus cu ea
Să-i care povara grea.

Toamna e furioasă
Că nu va sta mereu
Dar până atunci
Ea mănâncă nuci.

Codrul verde s-a vestejit
Şi frunzele s-au aurit
Copacii au îmbătrânit
Frunzele toate s-au ofilit.

PÂCLIŞAN Bogdan

Toamna ne îmbogăţeşte
Natura încet se vestejeşte
Parc-ar fi un lucru sfânt
Astăzi ploaie, ieri mult vânt!
BOCA Manuela
TOAMNA
A sosit toamna cea ruginie.
În aer rândunelele se pregătesc de plecare. S-au adunat pe rând şi străbat văzduhul ca nişte săgeţi.
Dealurile cu livezi şi păduri sunt ruginii şi pustii fără cântecul păsărelelor.
Prin grădini oamenii culeg fructele de toamnă şi de pe câmpuri unele cereale.
Animalele somnoroase se îndreaptă spre adăposturile lor, pregătindu-se pentru hibernare.
Pentru copii toamna este anotimpul în care sunetul cristalin al clopoţelului anunţă începerea unui
nou an şcolar, unde vor învăţa lucruri noi şi interesante.
Toamna este un anotimp cu multe activităţi învăluite în uimitoare nuanţe de maro.
ISPAS Andreea
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toamnei
TOAMNA

Toamna e bogată
În fructe şi legume
Cu bucurie multă
O aşteaptă întreaga lume!
Florile s-au ofilit
Frunzele s-au vestejit
Toamna iarăşi a venit
Iar vara a luat sfârşit.

Vara a plecat.
Toamna a venit.
Frunzele-n copaci au ruginit
Şi codrul verde a pierit!

A SOSIT TOAMNA
Toamna bună şi frumoasă
A venit la noi acasă!
Punând struguri dulci pe masă
Şi legume din grădină
Culese de gospodină.
Păsările călătoare
În stoluri se adună
Şi spre ţările cu soare
Pleacă toate împreună!
ISPAS Andreea

BĂRBUŞIU Ana Maria

TOAMNA
Sunt acum struguri şi mere
Dar nu mai sunt rândunele
Multe flori sunt vestejite
Frunzele-s îngălbenite
Iară pomii rămân goi
S-a dus vara de la noi!
Păsărelele-au plecat
Frunzele s-au scuturat!
Vântul suflă şi ne zice
Uite vine iarna rece!
Cu zăpadă şi cu ploi
Să ne pregătim şi noi!
PRECUP Laurenţiu

Anotimpul frunzelor uscate,
Lăzilor cu roade încărcate
Anotimpu-n care noaptea creşte
Şi în care vremea se răceşte
Au plecat spre ţări cu soare
Păsările călătoare
Căci la noi e frig şi plouă.
Vântul bate cu putere
Frunzele-au căzut şi ele.
În cămară adunate
Stau la sfat fructele coapte
Nu e greu de ghicit
Ce anotimp a sosit?

Iarba o ofileşte
Vântul îl porneşte
Frunza vestejeşte
Ploaia n-o opreşte

Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit
Plouă, plouă-ntruna
Cine a venit?

PRECUP Laurenţiu
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DANCU Adrian

ISPAS Andreea

OPRIȘ Oana
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CAZAN Andrei

ALBU Amalia

CRIȘAN Valentin
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IARNA
Vino, vino iarnă, vino!
Vino cu zăpadă albă
Şi cu fulgii ca o stea
Vino, vino nu mai sta!
Copilaşii te aşteaptă
Oameni noi ei vor să facă
Din zăpadă poţi forma
Tot ce vrei din mintea ta
Iarna a venit în grabă,
A sosit cu gerul ei,
Cu zăpadă şi polei,
Cu zăpada ne jucăm
Şi cu bulgări aruncăm1
FLEŞERIU Raluca

IARNA
Iarna a sosit în zare
A venit gerul cel tare
Iarna cerne norii de zăpadă
Adunate-n cer grămadă
Munţi, câmpii şi multe dealuri
Albe într-o clipă sunt
Vine viscolul cel tare
Împrăştiind zăpada mare!
Vin copii cu săniuţe
Şi se dau pe deal în jos
Totul e foarte frumos
Şi sunt multe steluţe!
ISPAS Andreea

Bucuria
IARNĂ, HAINĂ ARGINTIE
Este luna ianuarie. Este prima din cele
douăsprezece luni ale anului. A trecut Crăciunul şi Anul
Nou, copiii au început şcoala şi zăpada s-a aşternut ca o
mantie albă şi strălucitoare.
Norii au început să se cearnă în steluţe argintii.
Lungi troiene s-au adunat în cer, soarele nu mai este darnic,
nu mai are putere. Vremea friguroasă a îmbrăcat crengile
pomilor într-un palton de nea, tot aşa brazii şi pinii au
cojoace grele de zăpadă. A pus crengilor mănuşi de puf şi
caselor căciuli de blană albă, iar de pe geamuri ne zâmbesc
florile de gheaţă.
Iarna copiii sunt fericiţi.
Fetiţele se cred
,,Crăiesele Zăpezii,, purtând rochii cusute cu ace de gheaţă
şi împodobite cu steluţe argintii. Băieţii gălăgioşi trag după
ei şirag de săniuţe prin zăpada albă şi pufoasă, parcă ar fi
fluturaşi de argint, care zboară pe aripile nevăzute ale
vântului şi se joacă de-a prinselea prin zăpada albă ca
spuma laptelui cântând. Floare mică şi rotundă, o minune
de-o secundă,,
Munţii par nişte uriaşi adormiţi sub omăt, copacii
ca nişte soldaţi muţi şi reci cu zale de gheaţă,câmpurile de
cristal, prin râpi zăpada de soare se ascunde şi e un ger
crapă pietrele.
Iarna cu mantia ei argintie a acoperit întreaga
suflare.
BARBU Aneta
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IARNĂ, CE FRUMOASĂ EŞTI!
Iarnă, ce frumoasă eşti!
Noi mereu te-am aşteptat
Parca-ai venit din poveşti
Chiar aşa cum te-am visat!
De Crăciun am colindat
Cu zăpadă ne-am jucat
De anul Nou noi ne-am distrat
Şi de şcoală am uitat1
Acum şcoala a început,
Noi citim şi scriem mult,
Şi la anul care vine
O să ne distrăm mai bine!
BARBU Aneta

IARNA
Este iarnă. Ploaia de steluţe curge neîncetat din tavanul
de gheaţă. Fluturi de cristal zboară prin văzduh. Micile petale de
clopoţel ţes haine copacilor cu fire de argint.
Pe dealuri copiii cu obrajii aprinşi chiuie de bucurie. Ei
se dau cu săniile, fac oameni de zăpadă şi se joacă cu bulgării
pufoşi.
Flori de gheaţă s-au aşternut la ferestre. Soarele palid
se zăreşte printre norii cenuşii. Se simte mirosul de ger proaspăt
şi se aude scârţâitul omătului sub picioare. Casele pitite sub
căciuli mari şi albe sunt înconjurate parcă de un câmp de cristal.
Pe străzi, în vitrine, în parcuri şi pe brazii frumos împodobiţi cu
globuri şi beteală strălucesc instalaţii multicolore. Ele ne aduc
aminte de Sărbătorile de Iarnă care aduc atâta bucurie şi iubire în
sufletele noastre!
Acest peisaj parcă e desprins dintr-un basm. Iarna este
ca o zână albă, ce soseşte pe meleagurile noastre în sania ei de
argint trasă de reni .
Bogdan PÎCLIŞAN
A venit baba din munţi
Peste râuri făcând punţi
Şi a prins spunând poveşti
Flori de gheaţă la fereşti

Totu-i îngheţat în drum,
Florile-s pe geam acum
În sobă focul trosneşte
Ce anotimp soseşte?

NOAPTE DE IARNĂ
Astăzi ziua-ntreagă
A nins şi a tot nins!
Parcă mai aproape
Casele s-au stins.
Dealul singuratic
Deşteptat de ger
Numără în şoaptă
Stelele din cer.
Afară-i ceaţă
Şi totul e pustiu!
Pe jos este doar gheaţă
Şi geamul e argintiu.
PRECUP Laurenţiu

Albă plapumă şi moale
S-a întins pe deal pe vale
Iar când vine primăvara
Se topeşte plăpumioara!
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BARBU Aneta

OPRIȘ Oana

OPRIȘ Oana

22 Anotimpuri

Anul al IV-lea. Numărul 16. Iunie 2011, Școala cu clasele I-VIII Iuliu Maniu, Vințu de Jos, Alba
Centrul de Documentare și Informare (CDI)

ALBU Amalia

BARBU Aneta

BĂRBUȘIU Ana Maria
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Din realizările
noastre:
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