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Prof. MIHAELA IONIȚOAEI 

Citesc sau nu citesc tinerii din ziua de astăzi? 

Întrebarea pleacă de la o dilemă justificată. Ne dorim să credem că da, tinerii citesc. 

Este greu de cuantificat dacă citiți mai mult sau mai puțin decât acum 20 sau 30 de ani, 

important este că o faceți. Nu ne referim aici doar la cărți. Din păcate, tirajele cărților au 

scăzut dramatic în ultimii ani, cifrele vânzărilor  plasându-ne undeva la coada clasamentului 

european în ceea ce privește „consumul de carte”. Este vorba doar de criza economică sau de 

un obicei uitat, de o răsturnare dramatică a piramidei valorilor?  

De citit, citiți, însă alegeți să citiți tot mai mult online. Nu doar că citiți – viața celor 

mai mulți dintre voi a început online și, din păcate, prea puțini mai reușiți să vedeți și dincolo 

de ecran. Există senzația că online se întâmplă totul: nu doar că poți citi o carte, poţi „răsfoi” 

o revistă, un ziar sau căuta informații despre tot ce te interesează. Online ești „în gașcă” cu 

prietenii pe orice rețea de socializare, vezi filme, participi în comunități construite în jurul 

unor idei sau obiceiuri prin comentarii pe bloguri/ forumuri, urmărești persoane care te 

interesează și care, în cele mai fericite cazuri, te și pot învăța ceva. Sunteți acolo, dar din 

păcate, parcă prea mulți doar acolo. 

Am putea vorbi despre importanța pe care încă o are cartea tipărită, deşi aproape orice 

carte apare acum și în format eBook. Poți avea cu tine, oriunde, o întreagă bibliotecă. Tinerii, 

deprinși cu tot ce înseamnă online, electronic/ gadget, găsesc „cititul electronic” nu doar ca 

pe ceva util, ci și ca pe ceva cool. Acesta este viitorul, clar. Dar „viitorul” este până la urmă 

doar o sumă a unor acțiuni ce se întâmplă în prezent. Citirea unei cărți tipărite, cel puțin în 

cazul vostru, are marele dar de a vă desparți pentru câteva clipe de un ecran, de a vă arăta că 

viața este și dincolo de tot ce înseamnă online.  

Aşadar, atâta vreme cât există cineva care să scrie, cu siguranță se va găsi și cineva 

care să citească, să aprecieze și să recomande altora acea carte, acea idee. Un rol extrem de 

important în această ecuație sperăm că îl are și revista noastră, în paginile căreia dorim să vă 

regăsiți. 
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Desene realizate de elevul 

       Adelin Căldărar, clasa a XII –a C 

 

 

 

Leonardo da Vinci 
„În viață, frumusețea 
dispare. În artă, nu.” 
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Desene realizate de eleva Cliuța Mihaela Șușu,  clasa a XII–a B 

 

     Arta este punere în operă a adevărului. (Martin Heidegger) 
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                  Toamnă 

E încă verde iarba pe coline, 

Porumbul are încă dinți de lapte, 

Albinele se-ngreunează în zbor 

      Și greierii mai cântă până mor. 

 

    Și iar adorm și mă trezesc, 

    Și iar mi-e dat un vis, 

    Că biata cifră doi s-a sinucis 

         Și-așa apare toamna pe furiș. 

 

    Și se strecoară, și-mpânzește 

    Lumina lumii orbește, 

    Hai, vino toamnă timpurie, 

             Dorul lumii adie... 

 

 

Renato Trif, clasa a X-a C 
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      Copilăria, tărâm magic 

 
Copilăria e-un izvor de vise 

Ca minunatele narcise... 

Ea înflorește ca un trandafir 

Și ne mângâie ca un zefir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viața e o grădină înflorită  

În care crește copilăria pururea dorită. 

E-un cânt frumos cu sunet de vioară 

Ce vine cu minunata primăvară. 

 

 

 

 

 

 

    

    E locul unde ne-am jucat... 

    E timpul în care suntem fericiți 

    Și de către părinți iubiți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              E primăvara vieții 

              Şi visul împlinit... 

              Copilărie dragă, 

              Dintotdeauna te-am iubit.  

 

Andrei Stoica, clasa a XI-a C 
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                            Mama 
 
          Când durerea e prea mare,  
          Mama îți aduce alinare, 
          Căci durerea nu va triumfa,  
          Atunci când mama va lupta. 

 
                    Ea e lângă tine  
                    La bine și la greu, 
                    Mereu cu iubire,  
                     Niciodată cu rău.  

 
   Şi dacă lumea-i  rea, 
   Tu nu te speria 
   Căci mama te va apăra. 
   Chiar de se va răni  
   Ea mereu va  izbândi.  

 
                                Chiar dacă se rănește 
                                 Mama mereu te iubește, 
                                Te-a crescut, te-a învățat  
                                 Cu-ndârjire s-a luptat  
                                  Doar să ai o viață bună. 
                                 
 
                                       Alexandru Tărbău, clasa XI C 
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Sub umbra unui curcubeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stau în fața geamului, ascultând... 
Ascultând cum inima îmi bate. 
Cum se stinge încet 
Din cauza acelei persoane. 
 
Simțind  răcoarea,  răcoarea sufletului meu 
Din cauza plecării lui. 
Prigonit de-a minții dilemă: 
Oare mă place sau nu? 
 
Oare se gândește sau nu 
La acel moment,  
Când m-a atins 
Și m-a făcut să simt 
Că sufletul a răbufnit. 
 
Când văd acea persoană,  
Inima-mi tresare. 
Sper că va realiza și ea 
Că m-am atașat de ea, 
Cu toate că n-am vrut.           
 
 

Andrei Stoica, clasa XI C 
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Să râdem……puțin! 

 
 
Profesorul se străduiește să lămurească 

elevilor proverbul: „Drumul cel mai scurt e 

și cel mai bun”. 

- Tata zice că nu-i așa! spune un elev. 

- Zău? Și ce meserie are tatăl tău? 

- Șofer de taxi. 

----------------------------- 

Un copil stă şi plange pe hol. O profesoară îl 

găseşte şi îl intreabă: 

-Ce s-a întamplat? 

-Un coleg mi-a doborat ştrudelul pe jos... 

-Şi a fost cu intenţie? 

-Nu, a fost cu brânză.... 

-------------------------------------- 

-Petrică, de ce l-ai lovit pe Ionică? 

-M-a făcut hipopotam, domnule învățător. 

-Când? 

-Trei luni în urmă! 

-Și de ce l-ai lovit astăzi? 

-Abia acum am văzut cum arată un 

hipopotam! 

 

----------------------------- 

Tată, mi-ai făcut problemele la matematică? 

- Da, fiule. 

- Bine. Atunci dă-mi caietul să le controlez.  

-------------------------------------- 

- Îți pun o întrebare, îi zice profesorul 

elevului. 

- Bine, domnule profesor, dar numai una ! 

- Unde e Austalia? 

- Acolo, răspunde elevul. 

- Unde acolo? 

- Asta deja e a doua întrebare... 

-------------------------------------- 
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A man asks a farmer near a field, “Sorry 

sir, would you mind if I crossed your field 

instead of going around it? You see, I have 

to catch the 4:23 train.” 

The farmer says, “Sure, go right ahead. 

And if my bull sees you, you’ll even catch 

the 4:11 one.” 

  Anton, do you think I’m a bad mother? 

My name is Paul. 

 

Patient: Oh doctor, I’m just so nervous. 
This is my first operation. 

Doctor: Don't worry. Mine too. 

 

Sleep with an open window tonight!  

1400 mosquitos like that. 420 mosquitos 

commented on it. 210 mosquitos shared 

this. One mosquito invited for the event. 

2800 mosquitos will be attending the event. 

 A wife goes to consult a psychiatrist about 

her husband: “My husband is acting so 

weird. He drinks his morning coffee and 

then he goes and eats the mug! He only 

leaves the handle!” 

 Psychiatrist: “Yes, that is weird. The 

handle is the best part.“  

 

Men 1845: I just killed a buffalo. 

Men 1952: I just fixed the roof. 

Men  2017:  I just shaved my legs. 

  

Why is women’s soccer so rare? 

-It’s quite hard to find enough women 

willing to wear the same outfit. 

 

What goes up and down but never moves?  

-The stairs! 

  

Why did the physics teacher break up with 

the biology teacher? There was no 

chemistry. 

Job interview in a psychiatry: So you’re 

interested in working with us. What is your 

experience with mentally disturbed people? 

-I’ve been on Facebook for 5 years now. 

-Very good, the job is yours.  

 Yes, money cannot buy you happiness, but 

I’d still feel a lot more comfortable crying 

in a new BMW than on a bike. 

 

Prof. MIHAELA IONIȚOAEI 
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Educație juridică pentru liceeni 
 

Salutare! Mă numesc Cristi şi sunt... un fost licean. Îmi amintesc cu drag 
de perioada în care aveam 15-18 ani, care a fost una extrem de interesantă în 
viaţa mea. Acum sunt părinte şi am doi copii adolescenţi. Aşa că ştiu prin ce 
treceţi la această vârstă. Sunteţi viitori adulţi. Aţi învăţat deja multe lucruri 
despre ceea ce ne înconjoară. Despre voi înşivă şi despre ceilalţi. Încetul cu 
încetul, deveniţi independenţi. Vă conduceţi după anumite principii şi valori. 
Aveţi exemple sau idoli pe care îi urmaţi. Vă găsiţi propriul drum în viaţă. Va 
veni curând vremea când vă veţi separa de părinţi. Astfel, vă veţi asuma propria 
identitate. Veţi dobândi puterea de a lua decizii în ceea ce vă priveşte. Veţi 
savura succesul şi veţi învăţa din greşeli. Sunteţi la vârsta când experimentaţi o 

grămadă de lucruri: ascultaţi un anumit fel de muzică, vă îmbrăcaţi cât mai personal, vă schimbaţi des frizura. 
Învăţaţi să dansaţi sau să faceţi sport, navigaţi mult în mediul online, folosiţi diverse jargoane, vă alimentaţi 
într-un anumit fel. Aveţi propriii prieteni, propriile preocupări extraşcolare şi propriile planuri. Toate acestea 
vă vor forma ca oameni. Oameni care vor avea profesii, vor deveni buni cetăţeni şi patrioţi, colegi de nădejde, 
oameni care vor forma cercuri de prieteni sinceri şi care îşi vor întemeia familii model. Vor fi însă şi unii din 
generaţia vostra care vor face parte din acea categorie de oameni care profită de ceilalţi, care trişează la 
examene, care fac rost în mod ilicit de bani pentru a-şi procura băutura şi drogurile, care frecventează grupări 
ce comit infracţiuni, care vor fi oameni negativişti şi înfumuraţi, egoişti şi agresivi. Sunt judecător de mulţi 
ani. M-am specializat în soluţionarea cauzelor cu minori. Am văzut şi minori victime, şi minori infractori în 
dosarele rezolvate de mine. Şi pentru că mă interesează generaţia voastră, am început să merg în şcoli şi licee, 
să explic tinerilor ceea ce au voie şi ceea ce nu au voie să facă, cine îi protejează şi cum, unde să se adreseze 
când au probleme şi cum se pot apăra atunci când sunt acuzaţi. Mi-am făcut prieteni printre tinerii de vârsta 
voastră. Cu mulţi ţin legătura, inclusiv pe reţelele de socializare. Mie îmi pasă de viitorul vostru şi de al ţării 
noastre. Am scris acest ghid ca să aflaţi ce drepturi şi obligaţii 
aveţi la această vârstă şi mai ales cum sunteţi protejaţi de lege şi 
de organele statului. Poate că informaţiile din această carte vă 
vor ajuta pe unii dintre voi să luaţi decizia corectă în ceea ce vă 
priveşte. Şi, cine ştie, poate că unii dintre voi vă veţi simţi atraşi 
de acest domeniu şi în viitor vom deveni colegi. Haideţi, lăsaţi 
deoparte Facebook-ul pentru trei ore şi intraţi în universul 
regulilor şi al legilor. Începem cu prima regulă: aveţi dreptul să 
vă ştiţi drepturile! 
 
Cristi Danileţ, judecător 
Septembrie 2016  
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Tensiune superficială 
Prof. Clara Ianc 

Tensiunea superficială este proprietatea generală a 

lichidelor de a lua o formă geometrică de arie minimă în lipsa 

forțelor externe, datorată acțiunii forțelor de coeziune dintre 

moleculele lichidului. Această proprietate face ca porțiunea 

de suprafață a lichidului să fie atrasă de altă suprafață, cum ar 

fi cea a unei alte suprafețe de lichid, ca în cazul fuzionării 

picăturilor de apă sau a formării de sfere din picăturile de 

mercur. 

Cauze 
Tensiunea superficială este cauzată de atracția dintre moleculele lichidului prin intermediul 

forțelor intermoleculare. În interiorul masei lichidului, fiecare moleculă este trasă în egală măsură în 

toate direcțiile de către moleculele învecinate, ce are ca rezultantă o forță nulă. Astfel, toate 

moleculele de la suprafață sunt supuse unei forțe rezultante de atracție moleculară îndreptate spre 

interior, echilibrată în celălalt sens doar de rezistența la compresie a lichidului, ceea ce înseamnă o 

forță rezultantă nulă. Există, însă, o forță ce determină diminuarea suprafeței, și în acest sens, 

suprafața unui lichid se aseamnănă cu o membrană elastică. Astfel, lichidul se adună împreună 

până când ajunge să aibă cea mai mică suprafață locală posibilă. 

Din alt punct de vedere, se constată că o moleculă în contact cu o altă moleculă vecină este 

într-o stare de energie mai mică decât dacă nu ar fi în contact cu acea a doua moleculă. Moleculele 

interioare au toate numărul maxim de vecini pe care îl pot avea. Dar moleculele de la margine au 

mai puțini vecini decât cele interioare și deci sunt într-o stare de energie mai mare. Pentru ca lichidul 

să-și minimizeze starea energetică, el trebuie să minimizeze numărul de molecule de la margine și 

deci să-și minimizeze aria suprafeței. Ca rezultat al minimizării ariei, suprafața unui lichid va prelua 

forma cea mai uniformă pe care o poate avea (demonstrația matematică a faptului că formele 

„uniforme” minimizează aria suprafeței se bazează pe ecuația Euler–Lagrange). Cum orice curbură 

a formei suprafeței duce la mărirea ariei, va rezulta și o energie mai mare. În consecință, suprafața va 

împinge înapoi înspre orice curbură în același fel în care o minge împinsă la deal va împinge înapoi 

pentru a-și minimiza energia potențială gravitațională. 
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Această agrafă se află sub nivelul 
apei, care a crescut ușor și uniform.  

Tensiunea superficială împiedică 
atât scufundarea agrafei, cât și 
revărsarea lichidului peste paharul 
albastru. 

 

      Efecte vizibile în viața de zi cu zi 
      Formarea de picături de apă pe suprafața caroseriei ceruite a unui automobil 
      Apa are aderență slabă cu ceara și puternică cu ea însăși, și astfel apa se adună în picături. 
Tensiunea superficială le dă o formă cvasisferică, fiindcă sfera are cel mai mic raport între aria 
suprafeței și volum. 

       Altele 
• Plutirea de obiecte mai dense ca apa are loc când obiectul nu se umezește și greutatea sa este 

suficient de mică pentru a fi contrabalansată de forțele ce rezultă din tensiunea superficială. 
• Separarea uleiului de apă este cauzată de o diferență între tensiunile superficiale ale 

lichidelor diferite. 
• Tensiunea superficială apare și în alte fenomene comune, mai ales când se folosesc unele 

substanțe care o reduc: 
 Baloanele de săpun au suprafețe foarte mari cu volum foarte mic. Baloanele de apă 

pură sunt instabile.  
 Emulsiile sunt un tip de soluție în care joacă un rol și tensiunea superficială. Mici 

fragmente de ulei suspendate în apă pură se adună spontan în mase mult mai mari. 

Curbura suprafeței și presiunea 
 

 

Starea de echilibru care se realizează este 
descrisă de ecuația Young–Laplace:

Tabel 
Δp pentru picături de apă de raze diferite în condiții standard de presiune și temperatură 

Raza picăturii 1mm 0,1mm 1µm 10nm 
Δp (atm) 0,0014 0,0144 1,436 143,6 

   

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:CurvedSurfaceTension.png�
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Rebus– COTA DE PIAŢĂ: 
 

 
Prin rezolvarea celor 11 puncte  veţi obţine pe coloana roşie - COTA DE PIAŢĂ 

1. Cantitatea totală dintr-un produs ce ar putea fi achiziţionată de un grup de 

consumatori. 

2. Loc pe piaţă ocupat de o firmă. 

3. Cei care utilizează produse sau servicii. 

4. Desfacere, plasare. 

5. Orice lucru care poate fi oferit pentru a satisface o nevoie sau o dorinţă. 

6. Firma cu cota de piaţă cea mai mare. 

7. Loc în care are loc schimbul între vânzători şi cumpărători. 

8. Măsura în care vânzările de pe o anumită piaţă satisfac cererea manifestată pe piaţa 

respectivă. 

9.Ansamblu de activităţi care vizează identificarea şi satisfacerea cererii curente şi a 

celei potenţiale, precum şi sporirea profiturilor. 

10. Cantitatea totală dintr-un produs ce ar putea fi oferită de către un grup de 

producători. 

11.Segment al populaţiei care nu va achiziţiona niciodată un anumit produs. 

 

 
 

Prof. Margareta TRIF 

1.                         
2.                          
3.                              
4.                          
5.                         
6.                       
7.                        
8.                            
9.                            
10.                        
11.                                 
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Limba noastră-i o comoară 
 

PRONUMELE/ ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIREeste utilizat adesea 

în mod greşit de către vorbitori.Trebuie să ştim că acesta se foloseşte în raport cu 

persoana, cu genul şi cu numărul cuvântului pe care îl determină. 

 
NUMĂR 

 

 
PERS. 

GEN 
 

Masculin 
 

Feminin 

 
 
 
 

Singular 

 
I 

(eu)însuMI 
Eu însumi am decis să plec. 

(eu)însăMI 
Eu însămi, ca elevă bună, sunt 
premiantă. 

 
II 

(tu)însuŢI 
„Eşti însuţi ce păstrezi în suflet 
din oamenii pe care i-ai 
cunoscut.” 
(N. Iorga) 

(tu)însăŢI 
Tu însăţi, Maria, trebuie să decizi. 

 
 

III 

 
(el)însuŞI 

„Mircea însuşi mână-n luptă 
vijelia îngrozitoare.” (M. 
Eminescu)  

CAZUL N./ Ac. - (ea)însăŞI 
Elenaînsăşi a compus poezia. 

CAZUL G./ D. - (ea) înseŞI 
Îi dăm colegei înseşi cartea aceea. 

 
 
 

Plural 

 
I 

(noi)înşiNE 
Noi înşine, toţi băieţii, am 
plecat de-acasă. 

(noi)înseNE 
Noi însene suntem harnice. 

 
II 

(voi)înşiVĂ 
Voi înşivă, prieteni, aţi făcut 
gălăgie. 

(voi)înseVĂ 
Voi însevă, fetelor, aţi fost văzute. 

 
III 

(ei)înşiŞI 
Ei înşişi au participat la 
concurs. 

(ele)înseŞI/ înseLE 
Ele înseşi/ însele au ştiut. 

!!Persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste forme ar fi bine să renunţe la ele şi 

să apeleze la un sinonim: eu personal, eu singur,chiar eu, DAR NU eu însumi 
personal, pentru că e pleonasm. 

 

prof. Alina  Tănasie 
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§ Dacă veţi dezlega corect rebusul, pe verticala AB va apărea numele 
unui important scriitor român.  

                                                      A 

1 

 

2 

       

      

3     

 

 

 

4        

      

  

6          

7 

 

 

      

     

9     

10      

11          

 

 

 

12 

 

 

      

      

         B 

Completează numele scriitorilor: 
1. ……………. Preda 
2. ……………..Cassian 
3. ……………  Christian Andersen 
4. Otilia ……………………........... 
5. ….................Creangă 
6. ……………  Labiş 
7. …………….Sadoveanu 
8. …………….Slavici 

9. …………….Barbu 
10. …………...Farago 
11. Nichita …………………….... 
12. George ……………………… 
13. ………….. Arghezi 
 
 

Prof. Alina Tănasie 
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2016 - 2017 

 

Olimpiada disciplinelor din aria curriculară Tehnologii -  faza județeană: 
1. domeniul Economic: coordonator – prof. Huszar Otilia 
PREMIUL I - Cibu Bianca, clasa a XI-a  
PREMIUL I - Tomniuc Ion Marian, clasa a XII-a 
PREMIUL II - Bota Andreea, clasa a XI-a  
PREMIUL II - Viu Iuliana, clasa a XII-a  
2.  domeniu Turism și alimentație: coordonator – prof. Ciprian Ilea 
 PREMIUL I - Igna Estera, clasa a XII-a  
 MENŢIUNE - Stoica Lavinia, clasa a XII-a 
 
Olimpiada de ştiinţe socio-umane, disciplina economie - etapa judeţeană 
PREMIUL III - Cacovean Alexandra clasa XI, prof.coord Şchiopu Maria 
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE -  Beres Adina Andreea, clasa XI, prof. coord Şchiopu Maria  
 
Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, secţiunea TIC - etapa judeţeană 
PREMIUL II - Berindei Onisim, clasa IX, prof.coord.Petrescu Florentina 
 
Educaţie fizică – ONSS etapa judeţeană, coord.prof. Ţopescu Doina 
Rugby - Locul II - Horobet Cosmin, Duduveica Ionut, Iordache Sorin, Banceanu Petru, Dumachin 
Diana, Aonofriesei Simona, Stroe Sergiu, Ghiur Flavius, Baan Titus, Nistor Tiberiu, Tibulca Alin, 
Gruianu Diana 
Atletism fete - Locul IV -  Dumachin Diana, Brânda Maria, Victoria Dariana, Bordeuș Carina 
Atletism băieți - Locul IV -  Oprișanu Alexandru, Muntean Petrișor, Ghiur Flavius, Horobeț Cosmin 
Baschet fete - Locul IV - Țucan Miruna, Dumachin Diana, Stoleru Lavinia, Igna Elisabeta, Cadar 
Andreea, Bordeuș Carina, Prodan Teodora, Peter Sonia 
Baschet băieți - Locul II - Carauleanu David, Ivan Cătălin, Rau Ionuț, Roșu Gabriel, Țibulcă Alin, 
Rotaru Darius, Lungu Bogdan, Sandu Adrian, Popovici Casian, Ionesi Alexandru, Cotețiu Raul, 
Dănăcică Bogdan 
Handbal băieți  - Locul II - Carauleanu David, Lucaci Răzvan, Căilean Andrei, Ghiur Flavius, Ilie Raul, 
Lupu Laurențiu, Muntean Petrișor, Rau Ionuț, Oprișanu Alexandru, Miclea Denis, Cotețiu Raul, Ionașc 
Bogdan, Stoian Lucian, Miron Radu, Popescu Andu 
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Volei fete - Locul III - Varga Dalma, Borhină Gabriela, Oprean Oana, Iacob Andreea, Dumachin Diana, 
Hrișcu Alisia, Gruianu Diana, Chirică Alexandra, Szel Raluca, Iloiu Daiana, Victoria Dariana, Marc 
Monica, Machedcon Maria 
Volei băieți  - Locul II - Carauleanu David, Ivan Catalin, Apalimaritei Filip, Zoller Flavius, Duduveica 
Ionut, Marcu Ciprian, Crasuc Seastian, Marin Marian, Boanta Izvorel, Iloiu Dragos 
 
Cupa ”Coca-Cola” 
Fotbal fete - Locul III - Harabagiu Andreea, Brȃnda Maria, Petcu Emanuela, David Ana-Maria, Dubreu 
Dănuţa, Dumachin Diana, Munyadi Maria, Cernat Maria 
Fotbal băieți  - Locul III - Banceanu Petru, Horobeț Cosmin, Nistor Tiberiu, Popescu Andu, Cora Cătălin, 
Matei Mihai, Muraru Alexandru, Iordache Sorin, Stroe Sergiu, Balasz-Simo Claudiu, Carauleanu David, 
Ghiur Flavius, Șerban Marian, Stoian Lucian, Ionașc Bogdan 
 
Cupa ”Universitas” 
Fotbal băieți  - Locul II  - Banceanu Petru, Horobet Cosmin, Nistor Tiberiu, Popescu Andu, Cora Catalin, 
Matei Mihai, Muraru Alexandru, Iordache Sorin, Stroe Sergiu, Balazs-Simo Claudiu, Carauleanu David, 
Ghiur Flavius, Serban Marian, Stoian Lucian, Ionasc Bogdan 
 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Limba şi literatura romȃnă 
PREMIUL I - Aonofriesei Simona, Ilie Andreea - clasa IX, prof.coord.Tănasie Alina 
PREMIUL II - Lăutaru Melania - clasa X, prof.coord.Tănasie Alina 
PREMIUL III - Cibu Bianca, Petrovan Titiana - clasa XI, prof.coord. Lunel Cristian 
 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Limba engleză 
MENŢIUNE - Creţu Denis - clasa IX, prof.coord. Ioniţoaei Mihaela 
 
Concursul de traduceri literare şi de specialitate  
PREMIUL II - Pantiloi Denisa, prof.coord. Ichim Andra  
 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Tehnologii 
PREMIUL I - Tomniuc Ionut - clasa XI, Cibu Bianca - clasa XII,  prof.coord. Huszar Otilia 
PREMIUL I - Uţa Monica - clasa XII, prof.coord. Ilea Ciprian 
PREMIUL II - Gruianu Diana - clasa IX, prof.coord. Szas Magda 
 
Tȃrgul firmelor de exerciţiu „Rivulus Dominarum tineret” 
PREMIUL III - Pagina web F.E.Snowflake SRL, prof. coord. Huszar Otilia 
MENŢIUNE -  Spot F.E. Party 4you SRL,  prof. coord. Huszar Otilia 
MENŢIUNE - Spot F.E. Snowflake SRL,  prof. coord. Huszar Otilia 
 
 Tȃrgul regional „Primăvara firmelor de exerciţiu” 
PREMIUL III - Cea mai bună prezentare multimedia – Power Point, F.E. Snowflake SRL, 
prof.coord Huszar Otilia 
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Tȃrgul firmelor de exerciţiu „KRETZULESCU - TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE” 
MENŢIUNE - Cea mai bună prezentare PPT – F.E. Snowflake SRL,  prof. coord.  Huszar Otilia 
 
Concursul regional  „Vreau să descopăr, vreau să ȋnvăţ, vreau să ştiu” prof.coord.Ichim Andra 
MENŢIUNE - Silvian Leonard, Matei Stafie, Razvan Gabriel 
MENŢIUNE - Luchian Diana, Badalea Ariana  
MENŢIUNE - Borza Raluca, Stoica Andrei 
 
Concursul național „ Alege! Este dreptul tău!” – etapa județeană  
PREMIUL III - Ciurariu Cosmina Izabela, prof.coord. Trif Margareta 
MENŢIUNE - Petrovan Titiana, prof.coord. Trif Margareta  
MENŢIUNE - David Anamaria, prof.coord. Trif Margareta 
  
Concursul Naţional „Cu viaţa mea apăr viaţa” - etapa locală 
LOCUL II  - Trif Renato - clasa IX, prof.coord. Popescu Leonica 
LOCUL II - Podină Roxana - clasa IX, prof.coord. Popescu Leonica 
 
Concursul „Sanitarii pricepuți” - etapa locală  
LOCUL III - Iloiu Daiana,  Clenciu Bogdan, Peter Denisa, Podina Roxana, Trif Renato,  
Victoria Dariana - clasa IX, prof.coord. Popescu Leonica 
 
Concursul naţional „Europa de mȃine” - etapa judeţeană 
PREMIUL I - echipajul coordonat de prof.  Dumitrascu G., Ţopescu D., Gaicea L. 
 
Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC” – etapa județeană  
PREMIUL II - Nemeth Gheorghe - clasa X, prof.coord. Trif Margareta 
PREMIUL II - Oprişanu Alexandru -  clasa X, prof.coord. Trif Margareta 
 
Concursul judeţean de cultură generală „Citeşti şi cȃştigi” 
PARTICIPARE - Borodescu Lacramioara, Petcu Emanuela, Ciuraru Cosmina, Podina Roxana, Peter 
Denisa, Marusan Madalina, Deheleanu Sergiu, prof. coord. Alb Liliana 

 
 
 
 
 

Prof. Ionițoaei Mihaela 
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Prof. Rodica Pascal 

 

În DEX, atitudine înseamnă „fel de a 

fi sau de a se comporta; comportare. A lua 

~ a-și manifesta punctul de vedere cu 

fermitate; a-și manifesta poziția”. 

Viktor Frankl, doctor în neurologie și 

filozofie, supraviețuitor a patru lagăre de 

concentrare naziste, spunea despre atitudine: 

„Totul ne poate fi luat, mai puțin un lucru – 

ultima dintre libertățile umane – a alege 

atitudinea pe care o adoptăm în diferite 

circumstanțe.” 

Noi dăm sens lucrurilor prin care 

trecem, nu ele nouă, așa că, indiferent de 

situație, avem întotdeauna posibilitatea de a 

alege: de a avea o atitudine pozitivă sau o 

atitudine negativă. 

Așa că, atitudinea contează în fiecare 

clipă pentru că, în mare parte, în funcție de 

atitudinea pe care o ai vor fi și acțiunile tale 

în fața încercărilor, dar și viitoarele 

rezultate! 

Este demonstrat științific că celulele 

din corp reacționează la fiecare emoție, iar 

negativismul slăbește sistemul imunitar. 

Știi că Omul nu este perfect, că 

uneori are tendința să vadă partea negativă 

unde aceasta nici nu există, dar trebuie să 

știi că orice situație negativă este temporară, 

poate fi depășită și chiar remediată. 

Viața nu este mereu așa cum ai vrea 

să fie, de cele mai multe ori simți că viața nu 

e dreaptă, că ești dezavantajat, că nimic nu-ți 

iese, că nu vei reuși…pesimismul tău se 

ascunde sub masca realismului și astfel crezi 

că tu ai mereu „dreptate”. 

Atitudine pozitivă față de propria 

persoană înseamnă să fii conștient de faptul 

că în mai toate clipele de singurătate vei 

avea un dialog al gândurilor. Oricine trece 

prin așa ceva. Este foarte important însă cum 

vorbim cu propria persoană. Gândurile care 

îți trec prin cap și pe care le întreții, te pot 

seca de energie dacă nu ești atent. Contează 

cât de mult te îngrijești interior ca acest 

dialog să fie unul pozitiv, înălțător. Când 

dialoghezi cu tine, fii serios, dar și 

înțelegător, iertător și încrezător pentru a lua 

cele mai bune decizii. 

În ciuda vorbelor negative care ți-au 

fost adresate încă din copilărie, crede mereu 

în tine şi asociază-te cu un mentor care te 

https://gandireclara.ro/servicii/
https://gandireclara.ro/servicii/
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poate ajuta pentru a crea pas cu pas viața pe 

care ți-o dorești. 

Crede că poți mai mult de la tine fără 

a te raporta la exterior ori la trecut, nu ai 

nevoie să aștepți susținere din partea 

celorlalți ca să faci mai mult cu tine și 

pentru tine, îți poți „confecționa” zilnic o 

atitudine pozitivă față de propria persoană 

îndrăznind a visa câteva minute pe zi la ceva 

ce te bucură și imaginându-ți, după bunul 

plac, detaliile reușitei tale ca într-o piesă de 

teatru. Știi că marii campioni au 

întreținut mereu o atitudine pozitivă față de 

propria persoană lăsându-se cuprinși de vise 

fără ca teama de eșec să-i oprească. Ceea ce 

trebuie să înţelegi este că ai întotdeauna 

posibilitatea de a alege. Tu îţi controlezi 

atitudinea. O persoană fericită nu este aceea 

aflată într-o anumită situaţie, ci mai degrabă 

cea care are o anumită atitudine. 

Alege calea lui POT, crede în tine şi 

fii convins că, întotdeauna există cel puţin o 

soluţie pentru rezolvarea problemei apărute! 

Alege în fiecare clipă să adopți o 

atitudine pozitivă!  
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Dino-dragonul stătea în peștera sa. 

Niciodată nu se mai simțise atât de furios ca 

acum. Nu reușea să mai facă nimic. Se 

simțea furios fiindcă prietenii săi din 

peșterile apropiate îi furaseră mingea de 

fotbal. Simțea că ia foc de furie și scotea 

flăcări pe nări.  

Când s-a liniștit puțin, a privit în jur. Toată iarba și copacii arseseră din cauza flăcărilor 

pe care le scosese pe nări de furie. „Ohhh, nu!!!”, gândi Dino. Mi s-a întâmplat din nou”, spuse 

cu regret amintindu-și de frumoasele flori care nu cu puțin timp în urmă erau în apropiere. Dino 

știa că niciun dragon nu voia să se joace cu el pentru că putea fi foarte rău atunci când se înfuria. 

Ce putea să facă? Chiar își dorea să fie un bun prieten, însă trebuia să se tempereze. Tocmai 

atunci, mama sa, dragonul Flora, a apărut. S-a așezat în fața lui, iar Dino a început să plângă. 

Credea că va fi certat pentru că a distrus florile, însă mama sa i-a spus: „Dino, știu că îți este greu 

să te controlezi când te enervezi, însă putem găsi soluții. Mulți dragoni au această problemă la 

început, însă învață în timp să se descurce. Cum crezi că ai putea să te controlezi atunci când te 

înfurii? ”. Dino știa că îndată ce avea să își controleze furia, toți ceilalți dragoni se vor juca cu el. 

Astfel că s-a decis să încerce. În ziua următoare, s-a gândit: „Oare ce m-ar ajuta să mă 

controlez?”. S-a așezat și a început să se gândească fiindcă nu prea știa ce să facă. Voia să se 

schimbe și să fie la fel ca ceilalți dragoni. „Totul e bine acum când sunt calm, dar ce se va 

întâmpla atunci când mă voi înfuria și voi da din nou drumul la flăcări? Cum aș putea să mă 

controlez?”. În dimineața următoare, Dino s-a dus la școală. Putea să îi audă pe ceilalți dragoni 

cum încearcau să îl supere și simțea că dintr-o dată începe 

să se încălzească din nou. Și-a amintit că dacă nu se va 

controla, va arde din nou totul în jur. Astfel că s-a hotărât 

să meargă la unul dintre profesori să îi ceară sfatul. Acesta 

l-a ascultat și pe măsură ce îi povestea, simțea că e mai 

bine. Profesorul a intervenit și ceilalți dragoni nu l-au mai 

supărat în acea zi pe Dino. Seara i-a povestit mamei sale 

ce s-a întâmplat, iar aceasta i-a spus: „Dino, e normal ca 
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uneori să te înfurii, însă cel mai important este să știi cum anume să te controlezi. Eu voi fi 

mereu aici să te ascult – amintește-ți asta întotdeauna. Într-una din zile, ceilalți dragoni au 

început să strige la el și să îl jignească. Deși simțea că se înfurie din nou, s-a hotărât să nu îi mai 

bage în seamă și să plece. Povestindu-i mamei despre cum a gestionat situația, aceasta l-a 

felicitat. Deși au mai fost zile în care ceilalți dragoni au râs de el și s-a întâmplat să mai scoată 

flăcări, Dino a continuat să depună eforturi pentru a-și controla furia. Într-o zi chiar a fost 

suficient de calm încât să îi abordeze pe dragonii care îl supărau: „De ce vă legați mereu de 

mine? Sunt la fel ca și voi, doar că îmi plac alte lucruri decât vouă”. Dragonii nu au știut ce să îi 

răspundă și s-au îndepărtat. A doua zi însă, dragonii și-au cerut iertare, iar Dino s-a simțit 

mândru că a facut un pas înainte pentru a deveni un dragon mai bun și mai calm.  

Melania Lăutaru, clasa XI A 
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Femei care au 
făcut istorie 

DALIDA - 
Yolanda Cristina Gigliotti 

S-a născut în Egipt din părinți 

italieni, dar și-a petrecut o mare parte a vieții 

în   Franța, unde, după ce a primit cetățenia 

franceză, a avut numele Yolanda Gigliotti. 

Ea a primit 55 de discuri de aur și a fost 

prima cântăreață care a câștigat un disc de 

diamant. Cântăreața franco-italiană a murit 

imaculat, a fost găsită într-o pijama de 

dantelă de culoare albă pură. A murit  în vila 

ei din Paris, „micul meu univers” așa cum îi 

plăcea ei să-și alinte micul palat în care a 

trăit încă din tinerețe, casa în care și-a 

petrecut viața și care la sfârșit avea să fie și 

mormântul ei.  

Am ales să scriu despre această 

persoană minunată, de care am aflat nu cu 

mult timp în urmă, deoarece mă pasionează 

talentul și feminitatea unei femei, eleganța și 

stilul acesteia.  Pe de altă parte avem 

aceleași rădăcini natale: Italia… Apreciez 

foarte tare muzica de calitate. Deși aparține 

unei alte generații, consider că muzica sa 

dăinuie. Îmi place Dalida, îmi place arta 

muzicală și arta cinematografică pe care 

aceasta a interpretat-o, o adevărată artistă, o 

adevărată actriță care și-a mascat 

neîmplinirile vieții exact ca pe scenă… Ador 

și faptul că a crescut în Egipt, una din țările 

mele de suflet. Copilăria și adolescența în 

Egipt i-au conferit înfățișarea orientală 

combinată cu frumusețea genetică a 

italiencelor, mix care a condus la câștigarea 

titlului „Miss Egipt”, fapt ce i-a deschis 

porțile lumii. Aceasta înseamnă un artist 

complet, un interpret de excepție, o 

personalitate serafică. Mulți au judecat 

metoda prin care aceasta a plecat dintre 

noi: sinuciderea. Sper să înțelegeți și voi, 

așa cum am făcut eu, mesajul ei: „Un artist 

 
 

        
       

        
     
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba


 26   

 

trebuie să fie veșnic tânăr, să nu 

îmbătrânească, iar când vine timpul, trebuie 

să plece...” 

Este de ajuns ca o singură persoană să-și 

amintească de un artist ca amintirea acestuia 

să rămână veșnică. Recunoștința mea pentru 

arta pe care a lăsat-o în urma sa este imensă! 

Naarghita – 
Maria Amarghioalei 

     Despre Naarghita voi scrie din cunoștințe 

proprii: a fost o persoană minunată, care 

iubea arta și frumosul. A văzut la 

cinematograf celebrele filme „Articolul 420” 

și „Vagabondul” în regia lui Raj Kapoor cu 

care Naarghita a avut o frumoasă relație de 

dragoste. Pseudonimul ales de cântăreață 

este un joc de cuvinte, semnificând în limba 

hindi fie „cântul spiritului etern”, fie 

„cântecul tulpinii de lotus”. Cântăreaţă şi 

dansatoare, a susţinut recitaluri şi spectacole 

în ţară, după care pleacă pentru o perioadă în 

India, unde învață limba hindi și face 

coloana sonoră a unor filme faimoase de la 

Bollywood. În India, se împrietenește cu 

Indira Gandhi, „mama ei minune de vis” așa 

cum îi spunea ea în limba hindi (România și-

a întărit relațiile cu India prin Naarghita).  

Naarghita, la fel ca Dalida, avea toate 

calitățile necesare pentru a deveni un artist 

desăvârșit. Stilul ei elegant și excepțional  se 

remarcă prin dansurile și muzica indiană, 

fiind deosebit de greu de interpretat. 

 

Naarghita spunea: „Am fost impresionată de 

covorul roșu cu care m-au primit când m-am 

dat jos din avion în India, covorul roșu al 

inimii, presărat cu flori și stele care mi-au 

încântat calea mea artistică în lume cu 

personalitatea lor...” 

     

                  

         Renato Trif, clasa a X –a C  

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Joc_de_cuvinte&action=edit&redlink=1
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Ce înseamnă să 
fii voluntar 

 

 
 

Salutare, dragi colegi! 

Am să vă împărtăşesc în acest 

articol opiniile mele despre ce 

înseamnă cu adevărat să fii voluntar. 

Voluntariatul nu înseamnă doar activități frumoase și multe beneficii pentru 

tine ca persoană; voluntariatul înseamnă să îți ajuți semenii la nevoie. Nimic nu 

este mai frumos decât să îi vezi pe cei din jurul tău cu un zâmbet pe buze, iar lucrul 

în echipă te ajută să duci la îndeplinire cu mai multă uşurinţă această activitate 

demnă de toată admirația. 

Eu sunt voluntară la Crucea 

Roșie Petroșani din anul 2016. Nu 

fac voluntariat de multă vreme, dar 

vă pot spune că această activitate 

m-a schimbat mult într-un an de 

zile, atât în modul de a gândi cât și 

în felul în care privesc viaţa. Am 

învățat multe lucruri interesante despre primul 

ajutor și multe alte aspecte din sfera medicală.  

Acțiunile caritabile la care am participat, m-au 

mișcat profund. De ce? La începutul anului 
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2017, în luna februarie, noi, cei de la Crucea 

Roșie, împreună cu organizația Caritas, am 

mers în cartierul Colonie pentru a împărți 

alimente, îmbrăcăminte și jucării familiilor 

nevoiașe care locuiesc aici. Am ajuns astfel 

la o familie cu 9 copii, care locuiește într-o 

căsuță din lemn, fără izolație, fără căldură. 

De atunci am început să realizez că viața nu este darnică cu toți cei din comunitatea 

noastră și această experiență m-a făcut să apreciez mai mult ceea ce am, să realizez 

că sunt multe familii care nu au ce pune pe masa 

copiilor lor.  

De asemenea, noi desfășurăm 

activități deosebit de frumoase, care 

îți dau energie și poftă de viață, cum 

ar fi, de exemplu, Zilele Societății 

Civile, activitate ce a avut loc la 

sfârșitul lunii septembrie în 2016. 

Această activitate a fost, dealtfel, 

prima pentru mine în cadrul acestei mari familii de voluntari ai Văii Jiului. Pe 

atunci, eram proaspăt venită la Crucea Roșie Petroșani. Am cunoscut oameni 

frumoşi, care dovedesc faptul că lucrul în echipă este un mod de viață.   

Sper că experiența mea ca voluntar v-a trezit curiozitatea și dorința de a vă 

alătura nouă pentru a-i putea ajuta pe cei mai puţin norocoşi. Vă aşteptăm! 

 

     

 
Cliuța Mihaela  

Șușu, clasa XII B 
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BUCURIA CRĂCIUNULUI 

Acesta a fost proiectul Consiliului Elevilor de 

la Colegiul Economic „Hermes” Petroșani ale cărui 

obiective au fost generate de îndemnul creștinesc 

„De Crăciun, fii mai bun”. Să dăruiești, să bucuri 

inima și sufletul celor cărora viața le-a oferit mai 

puțin, a devenit un scop pentru zeci de elevi. Ei și-au 

propus să fie alături de persoanele vârstnice de la 

cele două centre din Petroșani, respectiv Dărănești și 

Cartierul Aeroport, cu o serbare de Crăciun. De 

asemenea, și-au dorit să ofere momente unice printr-o 

serbare organizată la cantina liceului pentru copiii de la 

centrul din Pui.  

În timp ce unii au pregătit momente cât mai 

frumoase pentru serbarea de Crăciun – scenete, 

pantomimă, cântece, poezii, dansuri cu majorete și 

colinde, alții au confecționat brăduți, oameni de zăpadă 

sau moși Crăciun utilizând tehnica origami, care au fost 

oferite tuturor celor pe care i-am surprins plăcut cu 

proiectul nostru. Colegii noștri și-au mai propus să 

adune haine și jucării pentru copii. 

Cei 68 de vârstnici i-au aplaudat pe colegii 

noștri, lăcrimând de bucurie, acasă la ei, în 12 și 13 

decembrie, iar ziua de 14 decembrie a fost ziua în care 

am fost gazdele celor 10 copii din centrul de la Pui. 

După serbarea pregătită de elevi, ne-am bucurat cu toții de o minunată pizza oferită de Bella 

Italia, am servit prăjituri, suc, ne-am jucat, am dansat și...a venit Moș Crăciun încărcat cu daruri. 

Copiii au recitat poezii moșului și i-au colindat pe tinerii liceului nostru. Cu promisiunea că se 

vor reîntâlni, copiii s-au despărțit spre seară de colegii lor mai mari, care s-au bucurat pentru că 

şi-au dus la îndeplinire sarcina cu succes. Mulțumim oamenilor minunați din mediul de afaceri 

local fără de care proiectul nostru s-ar fi bucurat doar de rezultate educative și emoționale. 
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Mulțumim domnului Rogojanu 

George, care a asigurat transportul 

copiilor de la Pui la Petroșani și retur, 

doamnei Ropan Nineta, care a dăruit 

fiecărui copil pe lângă fructe, suc și 

dulciuri, carne și produse din carne. 

Mulțumim Bella Italia pentru 

minunata pizza, care ne-a bucurat de 

la mic la mare și celorlalți care au 

oferit din tot sufletul. Mulțumim 

doamnelor profesoare Găicea Liliana, Țopescu Doina, Huszar Otilia, Ichim Andra și celorlalți 

profesori care ne-au sprijinit,  precum şi elevilor liceului nostru. 

A fost un proiect minunat pe care cu siguranţă îl vom relua. 

Consiliul Elevilor din Colegiul Economic „Hermes” Petroșani 

Coordonator: Prof. Liliana Găicea 
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Laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1983, Sir William Gerald Golding şi-
a început cariera aproape de vârsta de cincizeci de ani, cu romanul Împăratul muștelor, 
publicat în anul 1954 şi tradus în română cincisprezece ani mai târziu. După o perioadă în 
care a experimentat războiul, au rămas unele idei ce l-au marcat ca autor, printre care și aceea 

că nu există conceptul de fiinţă inocentă. Acest fapt 
este resimţit şi în tema creaţiei: răul ce se manifestă 
prin oameni de la vârste fragede. 

Prăbuşiţi cu un avion pe o insulă pustie, fără 
vreun „om mare” pe aproape, o gaşcă de copii au de 
trecut cea mai grea probă: supravieţuirea. 
Protagonistul, pe nume Ralph, care pare cel mai viteaz 
dintre ei, împreună cu un al băiat, poreclit Piggy, 
reunesc membrii zborului şi îşi fac planuri pentru 
salvare. Liderul cercetaşilor simte concurenţa şi îşi face 
propria echipă de vânătoare. Mărul discordiei, ca în 
orice altă haită, este postul de şef, însă a avea o 
cochilie care se decisese a fi microfon, nu este de ajuns. 
În curând, singurătatea şi, totodată, libertatea 
desăvârşită, sădeşte sâmburele malefic în sufletele 

tinerilor ce se despart în două tabere. Scopul lui Ralph este de a ţine focul aprins, iar a lui 
Jack de a vâna. Puştii se sălbăticesc şi totul scapă de sub control, iar germenii malefici îi fac 
să se lupte între ei, până ce se produc accidente. Vieţile a doi dintre ei nu sunt suficiente, 
prada cea mare este însuşi Ralph. 

La o analiză mai atentă, şirul acţiunilor urmează un mit sau, mai bine zis, o amprentă 
a mai multora combinate, de la prăbuşirea în abis, până la bezna inimii omeneşti. Pe această 
cale, iluminează şi condiţia lumii actuale, ce devine, printre rânduri, o artă narativă extrem de 
realistă. 

Astăzi, Împăratul muştelor intră pe lista de lectură obligatorie a elevilor americani 
ca model pentru conştiinţa omului modern ce se confruntă cu vicisitudinile realităţii. 
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Everything, Everything 
 
Regia Stella Meghie  
Cu Nick Robinson, Amandla Stenberg  
Gen film Dramă 

Rating  

              

               Cum ar fi să nu poţi atinge nimic din lumea 

exterioară? Să nu respiri aer proaspăt, să nu simţi razele 

soarelui atingându-ţi faţa... sau să nu-l poţi săruta pe băiatul 

de care îţi place? „Everything, Everything”/„Absolut tot” 

este ecranizarea bestseller-ului cu acelaşi nume, scris de 

Nicola Yoon şi urmăreşte povestea de dragoste dintre doi 

adolescenţi, jucaţi de Amandla Stenberg şi Nick Robinson. 

Maddy este o tânără inteligentă, curioasă şi plină de imaginaţie, în vârstă de 18 ani. 

Însă ea suferă de o boală care o împiedică să părăsească mediul protejat, închis ermetic, al 

casei sale. Lumea lui Maddy este în alb şi negru – regulile sunt reguli, nu există spaţiu de 

abatere. Iar până acum, tânără nu a încălcat niciodată regulile. Lumea ei sterilă, fără nuanţe de 

gri, este reflectată inclusiv în alegerea ei de a purta aproape doar o culoare: alb. Iar Olly e 

puştiul din vecini, care nu lasă acest lucru să-i despartă. Privindu-se doar prin ferestre şi 

comunicând doar prin mesaje scrise, Maddy şi Olly formează o legătură profundă, care îi 

determină să rişte totul pentru a fi împreună... 

Prima dragoste nu a fost niciodată atât de emoţionantă şi de palpitantă. 

http://www.cinemagia.ro 
Prof. Mihaela Ionițoaei  

 
 
SOLUȚIE REBUS pagina 17 
1. MARIN 
2. NINA 
3. HANS 
4. CAZIMIR 
5. ION 
6. NICOLAE 
7. MIHAIL 
 

 
 
 
 
8. IOAN 
9. ION 
10. ELENA 
11. STĂNESCU 
12. COȘBUC 
13. TUDOR 
MIHAI EMINESCU 

https://www.cinemagia.ro/filme/everything-everything-1234197/
https://www.cinemagia.ro/filme/everything-everything-1234197/
https://www.cinemagia.ro/actori/stella-meghie-1278071/
https://www.cinemagia.ro/actori/nick-robinson-475196/
https://www.cinemagia.ro/actori/amandla-stenberg-351607/
https://www.cinemagia.ro/filme-drama/
https://www.cinemagia.ro/filme/everything-everything-1234197/
https://www.cinemagia.ro/filme/everything-everything-1234197/
https://www.cinemagia.ro/filme/everything-everything-1234197/
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