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Adolescența are frumusețea ei fie că vorbim la trecut sau la prezent despre ea. Chiar dacă 

lumea se află într-o continuă schimbare, adolescenții sunt tot tineri visători și mereu în căutare de 

ceva nou. Astăzi adolescenții se diferențiază mult de adolescenții din trecut. Dar oare, unde este 

diferența?  

Tehnologia este o noutate deoarece adolescenții din trecut nu dețineau această putere. 

Astăzi, calculatorul, laptopul, smartphone-ul au preluat majoritatea atribuțiilor costisitoare și care 

aveau nevoie de mult timp. Acum nu mai trimitem scrisori și cărți poștale, trimitem e-mailuri și 

felicitări electronice, mesaje. Telefoanele mobile sunt de dimensiuni mici, poți suna în orice 

moment oriunde în țară sau în afara ei. În trecut telefonul cu fir, de diferite culori și cu receptor, 

era la modă; cine avea telefon se putea considera norocos. Cinematografele vechi nu mai există; 

au apărut sălile de cinema mult mai performante și mai primitoare.  

Adolescenții din trecut știau să se bucure de natură și de viață! Petreceau mult timp în aer 

liber, citeau mult deoarece nu prea aveau alte opțiuni de petrecere a timpului liber. Până și 

întâlnirile erau mai romantice! Iubitul îi recita poezii iubitei, îi lăsa pe bancă o floare ruptă din 

grădină sau îi trimitea un bilețel. Astăzi întâlnirile sunt planificate pe internet iar iubitul sau iubita 

de cele mai multe ori sunt găsiți pe rețelele de socializare.  

  Astăzi, adolescenții sunt foarte criticați: pentru că stau prea mult în fața calculatorului și 

nu socializează, pentru că nu mai știu cum arată o carte, pentru că nu fac mișcare și lista poate 

continua. Unii spun că a fost mai bine în trecut, alții spun că nici nu se compară viața de astăzi cu 

cea din trecut. Părerile sunt împărțite. Orice perioadă în care este adolescența, este o periodă 

frumoasă. Depinde de voi, fiecare, să și conteze. Să încercați să îmbinați utilul (școala) cu 

plăcutul (distracțiile). Într-adevăr adolescența este, poate, perioda cea mai frumoasă din viața unui 

om însă și cea mai importantă. Acum începeți să vă formați în adultul de mâine. Acum învățați și 

vă pregătiți pentru profesia pe care doriți să 

o aveți în viață. De ceea ce faceți sau 

începeți să faceți acum va depinde statutul 

vostru în societate. Te mulțumești cu puțin 

sau își dorești o viață împlinită, atât 

profesional cât și personal? 
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Immanuel Kant- Arta nu urmăreşte 
reprezentarea unui lucru frumos, ci 
frumoasa reprezentare a unui lucru. 

Desen realizat de eleva Cliuța Mihaela Șușu,  clasa a XII –a B
 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Immanuel+Kant
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Să râdem……puțin! 

 
 
Profesorul întreabă clasa: - Dacă aveţi 
un dolar şi-i mai cereţi unul tatălui 
vostru, câţi dolari aveţi? Gigel ridică 
mâna, profesorul îl lasă să răspundă, 
iar acesta zice: - Un dolar.  
- Nu ştii matematică, zice profesorul 
dezamăgit.  
- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata. 
----------------------------- 
Fiule, ţi-am cumpărat manualele 
pentru şcoală, au fost scumpe, aşa 
că… ai grijă de ele! – Bine mamă, nici 
nu mă ating de ele! 
-------------------------------------- 

– Domnule profesor, când folosim 
cuvântul “et cetera”? – Atunci când 
vrem ca lumea să creadă că ştim mai 
mult decât spunem! 
----------------------------- 

Clasa de ardeleni la ora de limba 
română: - Elev Pop, spune, te rog, o 
propoziţie! - Duminica me duc la 
pedure.  
- Pop dragă, dar nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  

- Eu nu vorbesc prea mult, zise 
profesorul de limba romana către 
elevul Ionescu, când fac cu degetul 
aşa înseamnă să vii la tabla.  
- Nici eu nu vorbesc mult, domnule 
profesor, eu când dau din cap 
înseamnă că nu vin. 
-------------------------------------- 
– Cum îi merge noului tău frăţior, 
Ionescu? întreabă învăţătoarea. 
– Lui ii merge foarte bine, dar mă tem 
că mama are de gând să-l vândă. 
– Cum aşa? 
– Păi în fiecare zi îl cântăreşte. 
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Wife: "Our new neighbor always kisses his wife when he leaves for work. Why don't you 

do that?" 

Husband: "How can I? I don't even know her." 

 

Q. How does a computer get drunk? 

A. It takes screenshots. 

Girlfriend: "Am I pretty or ugly?" 

Boyfriend: "You're both." 

Girlfriend: "What do you mean?" 

Boyfriend: "You're pretty ugly." 

Q: Is Google male or female? 

A: Female, because it doesn't let you finish a sentence before making a suggestion. 

 

PATIENT: Doctor, I need your help. I'm addicted to checking my Twitter! 

DOCTOR: I'm so sorry, I don't follow. 

 

Always borrow money from a pessimist. He won't expect it back. 

 

A little boy asked his father, "Daddy, how much does it cost to get married?" Father 

replied, "I don't know son, I'm still paying." 

 

To this day, the boy that used to bully me at school still takes my lunch money. On the plus 

side, he makes great Subway sandwiches. 

 

Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I'm 

not there, I go to work. 
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Scherziamo in italiano         

Barzellette    

Che e una barzelletta? 

     La barzelletta è un breve racconto 
umoristico, trasmesso prevalentemente in 
forma orale, che mira a scatenare una reazione 
di ilarità nell'ascoltatore. 

1) Pierino: "Signora maestra si può 
punire uno per una cosa che non ha 
fatto?". 
"No di certo!". 
"Bene, allora non ho fatto i compiti!" 
  

2) Pierino va dalla mamma e le fa 
"Mamma mamma ho una notizia 
buona e una cattiva..." "Inizia da 
quella buona, caro!" "Allora quella 
buona è che ho preso dieci in classe!" 
"Bravissimo!!! E quella cattiva?" 
"Quella cattiva è che non è vero!!!"   

 
3) Pierino al compagno alla fine del 

compito in classe: "Come è andata?". 
"Male, ho consegnato il foglio in 
bianco!". 
"Maledizione anch'io; la maestra 
penserà che abbiamo copiato!". 

 

4) Un tizio arriva con la macchina, 
piuttosto scassata, davanti a 
Montecitorio, e posteggia proprio in 
mezzo alla strada.  
Un vigile gli si avvicina e gli dice: 
"Ma cosa fa? Non si può 
parcheggiare qui!"  
"Perchè?"  
"Come perchè?"  
"Perchè qui ci passano Ministri, 
Deputati, Senatori, ..."  
E il tizio: "E che mi frega? Tanto io 
ho l'antifurto!"                                                                                                                 

 
5) ...Poi c'è quella della signora che va a 

Parigi e sale sulla Tour Eiffel, fino in 
cima. Guarda giù e chiede a un 
guardiano:  
- "La gente cade spesso da qui?"  
- "No, signora. Al massimo una volta 
sola!" 

 
6) "Pierino alzati! è ora di andare a 

scuola". 
"Mamma, oggi non ho voglia di 
andarci". 
"Su alzati, lo sai che ci devi andare: 
hai 47 anni e sei il Preside". 

Renato Trif, clasa aXa C
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Politica fiscală și creșterea economică în România 
                                                                  Profesor Clara Ianc 

 Creșterea economică este un fenomen recent, a cărui expansiune a venit după Revoluția 
Industrială1. Studiile arată că până în anul 1000, creșterea economică a fost zero, apoi până în 
secolul al XVIII-lea aceasta a fost pozitivă. Câteva descoperiri au adus creștere economică în 
perioade relative scurte, așadar amintim apariția motorului, a stației feroviare, a electricității sau 
mai recenta descoperire a Informației Tehnologice (IT). Creșterea economică este calculată în 
general cu ajutorul indicatorilor economici, cel mai relevant fiind PIB-ului, deoarece oferă o 
măsură cantitativă al volumului producției. 
 Economiștii clasici, Adam Smith și David Ricardo, iar mai apoi Thomas Malthus, 
Franck Ramsey și Allyn Young au adus cele mai multe contribuții pentru teoriile moderne ale 
creșterii economice. După Ramsey, Harold și Domar au integrat analizeze keynesiene cu 
elemente ale creșterii economice. Următorii și cu cele mai importante contribuții au fost 
SolowşiSwan. Aspectul cheie al modelului lor a fost forma neoclasică a funcției de producție, 
aceasta fiind în combinație cu o rată constantă a economisirii, care generează un model de 
echilibru pentru economie.  

Politica fiscală, alături de politica monetară și anumite politici structuralefac parte din 
politica economică a unei țări care pot influența creșterea economică.În contextul integrării a  
mai multor țări din Uniunea Europeană și în Zona Euro în viitor, putem spune că un stat renunță 
la autonomia politicii sale monetare și adoptă politica monetară europeană. Astfel singura cale de 
influență majoră a creșterii economice, la nivel local,rămâne în forțele politicii fiscale. 
România are un foarte mare potențial de creștere economică în acest moment în comparație cu 
multe economii dezvoltate din Europa, dar mai ales cu țările din regiune. Cel mai relevant 
exemplu este rata de creștere a PIB-uluiînregistrată în anul 2013, fiind de 3,5%, a doua că 
mărime din Europa, după Letonia, dar cea mai mare din regiune. 

Rata de creștere economică de 5,2%în ultimul trimestru al anului 2013 a fost privită cu 
mult optimism și de jurnaliștii de la Financial Times, astfel editorul Andrew MacDowall2 a făcut 
o bună comparație a expansiunii economiei României cu tigrii asiatici din decadele trecute. 
Asemănarea făcută de acesta arată interesul pentru studierea economiei acestei țări. 

                                       
1Revoluția Industrială a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Anglia. 
2http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/02/14/a-new-tiger-romania-hits-5-2-per-cent-growth-in-last-quarter/ 
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Pentru a determina modul în care creșterea economică este captată, se poate utiliza 
volumul PIB-ului României, exprimat în milioane EUR, iar sursa datelor o poate reprezenta baza 
de date a Comisiei Europene, Eurostat3 și baza de date online a Băncii Mondiale4. 

Impozitul pe venit face parte din categoria impozitelor directe și reprezintă acele 
prelevări fiscale aplicate tuturor categoriilor de venituri. Impozitul pe venit, ca procent din PIB, 
este relativ mare în România, fiind cea dea treia sursă majoră pentru veniturile statului român. 
Impozitul pe bunuri, servicii și importuriface parte din categoria impozitelor indirecte. Aceste 
impozite sunt stabilite nenominativîn sarcina atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor 
juridice. 

O altă variabilă este dată de categoria protecției sociale, mai exact contribuțiile sociale, 
exprimate în milioane EUR. Contribuțiile sociale sunt împărțite în cele datorate de angajați, 
angajatori 5 , persoane fizice autorizate, dar și de alte clase sociale care realizează activități 
economice.Un studiu al PolicyResearch (2012) arată că România se află pe locul patru dintre 
ultimele zece state proaspăt integrate în Uniunea Europeană, într-un clasament al celor mai mari 
cote de contribuții sociale, cu o cotă totală de 44,4% din venit.  
Enache (2009) semnalează faptul că lipsa unui interval mai lung de date folosit în studiul său este 
posibil să afecteze semnificația estimatorilor, iar faptul că nicio variabilă dependentă nu ia în 
considerare progresul tehnologic, care are contribuții deosebite pentru creșterea economică, 
poate introduce aspecte neconcludente.  

Un studiu referitor la optimizarea politicii fiscale în România a fost realizat de 
Trandafir&Brezeanu (2011), în care autorii au arătat, cu ajutorul curbei lui Laffer6, unde se 
poziționează România, corelând veniturile fiscale şi povara fiscală, iar rezultatul a fost că 
România se află în zona defavorizată a curbei, adică pe panta descrescătoare. Mai mult decât 
atât, studiul a scos în evidentă că poziția României a fost în aceeași zonă în fiecare an din 
intervalul analizat, 2000-2010, așadar povara fiscală lăsă urmări negative în veniturile publice.   

Bibliografie 
Braşoveanu L.O., Braşoveanu I., 2008. The Correlationbetween Fiscal Policyand Economic  
Growth, TheoreticalandAppliedEconomics, volume 7, issue 7. 
Brownbridge, M.,Canagarajah, S., Dumitru, I., Paliu A., The ChallengestolongRun Fiscal  
Sustainability in Romania, PolicyResearch, Ianuarie 2012. 
Enache, C., Fiscal policyand economic growth in Romania, 2009. 
                                       
3http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tec00115&language=en&toolbox=data 
4http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true 
5A se reține ultimele noutăți fiscale. 
6Curba Laffer evidențiază legătura dintre rata presiunii fiscale și fluxul încasărilor fiscale. 
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“Educaţia este cea mai puternică 
armă pe care o poţi folosi pentru a  
schimba lumea.” 

Atitudinea faţă de 
încălcarea legilor

Nelson Mandela 1918 - 2013 
preşedinte al Africii de Sud, 

oponent al apartheidului  

”Educație juridică pentru liceeni”, Cristi 

Danileț- judecător 

 

 

Legea trebuie respectată de fiecare dintre noi. Dacă suntem surprinşi încălcând-o trebuie să 

ştiţi că scuza „nu ştiam că nu e voie” nu este valabilă în faţa organelor legii. Cea mai bună atitudine 

este să recunoaştem săvârşirea faptei: în acest caz, procedura în cadrul căreia vom fi trași la 

răspundere se va termina mai repede şi, eventual, putem beneficia de o pedeapsă mai blândă sau 

poate chiar vom fi iertaţi. Minţirea organului legii nu va fi în niciun caz bine văzută. Şi mai grav 

ar fi să iei legătura cu martorii chemaţi de organele legii pentru a-i convinge să mintă pentru ca, 

astfel, să te sprijine – acest lucru constituie o infracţiune. Aşadar, obligativitatea legilor rezultă din 

faptul că acestea corespund cu interesul majorităţii cetăţenilor (interes public sau naţional). Dar 

majoritatea, la rândul ei, nu poate adopta orice decizie doreşte, ci numai pe cele din domeniile 

permise de lege şi numai după o procedură strict reglementată, evitându-se, astfel, abuzurile (tirania 

majorităţii). De exemplu, majoritatea cetăţenilor – dar nici chiar totalitatea celor cu drept de vot – nu 

poate hotărî să nu respecte vreo lege sau să demită vreun parlamentar ori vreun judecător, aceste 

lucruri nefiind permise de Constituţie. Atunci când se încalcă o lege există mai multe tipuri de 

consecinţe: vom avea o persoană care suportă un rău prin încălcarea drepturilor sale ocrotite de acea 

lege, vom avea un vinovat care trebuie să fie sancționat pentru asta şi vom avea statul care 

înregistrează un eşec în prevenirea încălcării legilor. Uneori cel vătămat are şi el partea lui de vină. 

EXERCIŢIU 

Se poate întâmpla să nu fii nici victima, nici autorul unei ilegalităţi, ci martor. Să zicem că eşti 

agresat într-un loc public de un necunoscut. Un tânăr trece pe lângă tine şi vede că ai nevoie de 

ajutor. El are la dispoziţie trei opţiuni:  

(1) trece mai departe, grăbind pasul fiind mulţumit că nu el este cel agresat; 

(2) intervine în conflict, cu riscul de a fi şi el bătut;  

(3) anunţă organele legii.  
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Nu-i aşa că nu ai vrea ca tânărul să adopte opţiunea nr. (1)?! 

Dar oare ce trebuie să facem dacă vedem oameni care nu respectă legea? Să presupunem că ai 

obţinut diploma de bacalaureat şi te prezinţi la un concurs de admitere la facultate sau de ocupare a 

unui loc de muncă. Unul dintre participanţi copiază și răspunde corect la mai multe întrebări decât 

tine, el fiind declarat câştigător. Tu ai respectat regulile, el nu. Cu toate acestea, el a obţinut locul 

pentru care tu ai concurat în mod corect. Nu e aşa că te simţi nedreptăţit? Oare nu ar fi fost mai bine 

să anunţi organizatorii în momentul când ai văzut că acel concurent trişează? Cred că realizezi cât 

este de important ca nu numai tu, ci şi cei din jurul tău să respecte regulile. Dacă toată lumea ar face 

asta, dreptul tău ar fi protejat şi cel mai bun, nu cel mai şmecher, ar câştiga o competiție. De aceea 

este bine să iei atitudine: cine greşeşte, trebuie să îşi asume asta şi, eventual, să plătească. Dacă tu 

vei închide ochii, acela va fi încurajat să încălce legea din nou, căci ştie că nu i se va întâmpla nimic. 

Şi alţii care vor afla asta vor fi tentaţi să îl imite pe respectivul, iar tu, cel care alegi să respecţi legea, 

vei fi privit de astfel de indivizi ca un…ciudat. 

Prin urmare, atunci când eşti victima unei ilegalităţi – de exemplu, cineva îţi sustrage un bun, te 

loveşte, nu îţi restituie un împrumut etc. – trebuie să ştii că ai de partea ta legea, care te ocroteşte. 

Există organe specializate ale statului care sunt plătite pentru a stabili dacă s-a încălcat vreun drept şi 

pentru a face ca cel care este vinovat să îndrepte răul făcut şi, în anumite situaţii, să fie sancţionat. 

Trebuie să ştii, ca dacă eşti martor la comiterea unei infracţiuni, legea nu te obligă să anunţi poliţia 

decât pentru anumite fapte grave care au ca rezultat moartea unei persoane. Şi totuşi, de ce ar trebui 

ca martorul să ia atitudine la comiterea unei ilegalităţi comise împotriva altei persoane? Răspunsul 

este: pentru că îi pasă. Dacă vrem să trăim într-o ţară curată, să mergem în siguranţă pe stradă şi să 

ne bucurăm de bunurile noastre, atunci trebuie să respectăm atât noi, cât şi ceilalţi aceste valori şi să 

cerem să răspundă cei care nu o fac. Trebuie să fim solidari 

cu cei ce respectă legea, indiferent dacă alţii ne vor aproba sau 

ne vor ridiculiza. Nu trebuie să ne fie frică să reacţionăm la 

ilegalităţi; din contră, trebuie să dăm dovadă de integritate, 

adică să fim constanţi cu principiile sănătoase potrivit cărora 

dorim să trăim. 
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Despre înţelepciune….. 

Prof. Mihaela Sandu 

„Oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi 

cunoscut.” — Blaise Pascal 

• Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii? 

• Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii. 

•  Adâncul zice: ‘Nu este în mine’, şi marea zice: ‘Nu este la mine’. 

• Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint; 

• nu se cântăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. 

• Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. 

•  Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât 

mărgăritarele. 

• Topazul din Etiopia nu este ca ea şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea. 

•  De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii? 

• Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. 

•  Adâncul şi moartea zic: ‘Noi am auzit vorbindu-se de ea’. 

• Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa. 

• Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul sub ceruri. 

• Când a rânduit greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor, 

• când a dat legi ploii şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului, 

• atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la încercare. 

• Apoi a zis omului: ‘Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău este 

pricepere’.” 

IOV 28: 12-28 

 

„Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât 

înainte.” — Nicolae Iorga 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/blaise-pascal/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/
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Problemele adolescenților 
http://www.suntparinte.ro/problemele-adolescentilor 

 

Adolescenții pot avea deseori conflicte cu părinții și alți adulți importanți din viața lor, 

conflicte puse deseori pe seama nevoii lor crescânde de libertate și a impulsivității. O posibilă 

explicație, mai puțin luată în considerare, pentru iritabilitatea adolescentului însă este stresul. 

Adolescența este o perioada în care apare o creștere atât a factorilor de stres, cât și a 

intensității reacțiilor fiziologice la stres. Cu alte cuvinte, schimbările hormonale specifice 

adolescenților îi fac pe aceștia să reacționeze mai intens la stres, lucru bine de știut de către părinții 

care își doresc să îi ajute. 

Cum se manifesta stresul la adolescenti? 

Trebuie să te pregătești pentru un test la care îți dorești să iei o notă cât mai mare. Ai la dispoziție o 

săptămână. De-a lungul acestor zile, poți trece prin emoții precum îngrijorare și iritabilitate. Chiar 

înainte de test, poți avea dureri de stomac și de cap, precum și o stare de oboseală. Acesta este 

stresul. 

Stresul este un răspuns al corpului la amenințările din mediu. Te poți simți stresat fiindcă ești 

sub presiune, ai un termen limită pentru a finaliza ceva sau treci printr-o situație neplacută. Stresul 

poate varia ca intensitate, iar modul în care se manifestă in cazul adulților este similar cu cel din 

perioada adolescenței. Stresul poate fi util atunci când motiveaza și permite obținerea unei 

performanțe mai mari. În plus, poate fi de ajutor pentru a găsi o soluție la o problemă existentă 

fiindca permite mobilizarea resurselor într-un scurt timp. Stresul poate fi gestionat destul de ușor, 

atât în rândul adulților, cât și al adolescenților, însă numai dacă știm ce anume îl produce/care îi sunt 

cauzele. 

Stresul se manifestă: 

- La nivel emoțional, prin: stare de tensiune, agitație, iritabilitate, nefericire, suprasolicitare și furie la 

cele mai mici neplăceri. 

- La nivel fizic, prin: oboseală, dureri de cap, constipație, amețeli, somnolență, palpitații, pierderea 

apetitului pentru mâncare, pierderea interesului pentru activități fizice etc. 

- La nivel comportamental, prin: mâncat prea mult sau prea puțin, dormit prea mult sau prea puțin, 

manifestări de agresivitate, izolare socială, ticuri comportamentale precum rosul unghiilor, smulsul 

părului din cap, ciupire etc. 

http://www.suntparinte.ro/problemele-adolescentilor
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- La nivel cognitiv, prin:  pierderi 

de memorie, goluri în gândire, 

probleme de concentrare, evaluări 

negative ale situațiilor cu care se 

confruntă și decizii mai puțin 

fericite. 

Ce anume cauzează stresul în 
cazul adolescenților? 

• Relațiile romantice sau 

relațiile de prietenie 

(despărțirile și conflictele 

cu prietenii) 

• Conflictele cu părinții 

• Problemele din relația cu frații sau surorile 

• Conflictele dintre părinți 

• Problemele financiare ale părinților 

• Problemele de sănătate ale părinților sau ale altor membri ai familiei 

• Conflicte cu colegii de clasă 

• Așteptările ridicate ale părinților dar și ale adolescenților față de ei înșiși 

• Schimbări majore de viață precum schimbarea domiciliului, a școlii, divorțul sau 

recăsătorirea unuia dintre părinți etc. 

• Stima de sine scăzută 

• Competițiile nesănătoase 

• Gestionarea ineficientă a timpului 

Ce te poate ajuta să treci mai ușor peste momentele stresante? 

• Somnul suficient și o alimentație corectă și sănătoasă sunt foarte importante. 

• Implicarea în activități fizice și chiar practicarea unui sport pot reduce mult stresul. 

•  implicarea părinților în viața ta, sprijin permanent și îndrumare. 

• Libertatea de a discuta cu părinții despre ce anume te framântă 

• Evită cele mai frecvente comportamente care te îndepărtează de părinții tăi  

• Urmează-ți pasiunile și interesele, care îți pot crește nivelul de fericire 

Stresul nu poate fi eliminat din viața noastră, el apare ori de câte ori ne confruntăm cu o 

provocare. Ce putem face este să învățăm să facem față stresului cât mai eficient.  
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Moto: „ E ușor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune...” 
 Mihai Eminescu     

                                                                              
 

          Ca să facem un poem.... 
Prof. coord. Cristian Lunel 

 
 Dacă este ianuarie, atunci este luna Eminescu. Într-un fel sau altul, majoritatea dascălilor și a 

elevilor marchează, prin diverse activități, anul nașterii poetului nostru național. O astfel de abordare 

a plecat de la o necesitate didactică și culturală, și nu din dorința de festivism. Cerându-le elevilor să 

precizeze câteva informații legate de viața lui Eminescu sau să-mi spună câteva titluri ale poeziilor 

pe care le-au citit ori, mai mult, să scrie câteva versuri din poeziile acestuia, răspunsurile au fost 

firave. Cei mai mulți dintre elevi s-au rezumat la poeziile din manuale.  

 Asumându-ne rolul de epigoni, am 

dorit să marcăm cei 168 de ani de la nașterea 

poetului, inițiind un atelier de scriere creativă. 

Am urmărit, în primul rând, să aflăm cât mai 

multe detalii legate de viața lui Mihai 

Eminescu, de opera acestuia, dar să și lărgim 

orizontul cultural, prin apropierea de poezie, 

în general. Modelul l-a reprezentat un poem al 

lui Tristan Tzara – Ca să faceți un poem 

dadaist – pe care-l redăm mai jos: 

 Pentru a face o poezie dadaistă 
 Luaţi un ziar. 
 Luaţi o pereche de foarfeci. 
 Alegeţi din ziar un articol care să aibă lungimea pe care vreţi să o daţi poeziei voastre. 
 Decupaţi articolul. 
 Taiaţi cu grijă toate cuvintele care formează respectivul articol şi puneţi toate aceste 
 articole într-un săculeţ. 
 Agitaţi-l încetişor. 
 Scoateţi cuvintele unul după altul, dispunându-le în ordinea în care le veţi extrage. 
 Copiaţi-le cuviincios. Poezia vă va semăna. 
 Şi iată-vă un scriitor infinit de original şi înzestrat, cu o sensibilitate încântătoare, deşi,  se 
înţelege, neînţeleasă de oamenii vulgari. 
 Prin urmare, elevii din clasa a IX-a B au avut de citit cât mai multe poezii, din autori diferiți 

din literatura română și apoi au extras versuri pe care le-au scris pe bilețele distincte. La final, 

urmând rețeta lui Tristan Tzara, „a ieșit, ce a ieșit” – vorba lui Arghezi: 
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  Un suflet 
Din oglindă mă privea un trup firav 
Tu adormiseși pătrunsă de soare 
Plutești ca visul de ușor 
Că le ești dragă tuturor. 
 
În sărutări unim noi sărmanele vieți 
Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri 
Privire în privire și sân la sân trăim 
Tu te miști, eu mă cutremur. 
 
Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă 
Și surâzi, cum râde visul într-o inimă-ndrăgită 
Pe bolta aburie o stea nu se arată 
Încet prin ploaia tristă. 
            Boroș Denisa, Bumbu Bianca, Ianuș Denisa, Mintău Adina și Șerban Adina 
 
 
                  Domol 
Poate cântul de-armonie 
Te-ai împodobit  
 Fromoaso, cu tot ce-i frumos sub soare 
 Copiliță, nu vezi, oare 
Și inima aceea ce geme de durere 
Mă dezbrac de trup ca de-o haină pe care-o lași în drum 
Dragostea mă mână 
Și lacrima ți-o bei strop după strop 
Aș plânge lacrimi ca să curgă sânge 
Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu 
Și să dorm, dormire-aș dus 
De-aș avea și eu o floare 
Spui că uiți tot ce-i pe lume, alături de-ți sunt 
Atât de fragedă te-asemeni. 
  Igna Magdalena, Drăgulin Bianca, Balasz Naomi, Deac Arthur, Grigorie Raluca 
 
 Dor de casă 
Departe dunt de tine și singur lângă foc, 
Și cuvântul drag de mamă 
Ai rămas, bădie, sprijinit în bâtă 
În locuri din care copiii au plecat 
Mă sufoc, zău, nu mai pot 
Cheia ce mi-ai dat aseară 
O fâșie nesfârșită 
Spre lumină s-a pornit... 
E tăcere... 
   Oprea Andreea, Strachină Claudia, Călina Mădălin, Peagu Alexandru,     
   Blok Arthur, Giurgiu Darius 
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Olimpiada Națională De Servicii 
Prof. Mihaela Sandu 

In perioada 2-6 aprilie 2018 Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin, a organizat etapa 

nationala a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii” pentru profilul Servicii, 

domeniile “Economic, administrativ, comert” si “Turism si alimentatie”. 

Olimpiada a avut loc in orasul Reșița. Reșița, este municipiul de reședință al județului Caraș-

Severin, Banat, format din localitățile componente Câlnic, Cuptoare, Doman, Reșița, Secu și Țerova, 

și din satul Moniom. 

Colegiul Economic “HERMES” a fost reprezentat de elevele:  Cibu Bianca Raluca clasa a 

XII-a A, Petcu Emanuela clasa a XI-a A, Luchian Alexandra Diana clasa a XI-a B. 

Sunt în cuvântul olimpiadă oameni, temeri, speranţe, dar, mai mult decât orice, încredere în 

oameni, în temeri şi, deopotrivă, în speranţe. Olimpiada este acel tip de ambiţie fermă, dar măsurată 

şi distinsă.  O intalnire intre elevi care ştiu şi înţeleg ce înseamnă, în fapt, depăşirea. Se depăşesc la 

olimpiadă doar propriile ingradiri. 

             Olimpiada este o deconectare de la cotidianul elevului ce merge la şcoală. O întâlnire cu 

oameni frumoşi, de la an la an, neschimbaţi. O sărbătoare ce educă tradiţia elitei. Tot de la an la an. 

Şi tot mai mult. 

Olimpiada este mai mult decât o simplă experienţă. 5 zile nu au insemnat doar confruntari 

“olimpice” ci si plimbari prin minunatul “Banat Montan”. 

 

Muzeul Locomotivelor cu Aburi – Resita 

 

Este de fapt unicul astfel de muzeu din 
țară, fiind amplasat în aer liber și având 
ca exponate 16 tipuri de locomotive făcute 
de-a lungul timpului în uzinele orașului. 
Printre exponate poate fi văzută și prima 
locomotivă construită acolo, în 1872 
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Morile de apa (RUDARIA) 

La poalele Muntilor Almajului, timpul trece intr-
un alt ritm, mai putin obisnuit calatorului de la 
oras. Pietrele de moara, raul care curge la vale 
punandu-le in miscare fac parte din 
comunitatea locala si reprezinta principala 
atractie turistica a acesteia. Pe malul raului 
Rudaria se intinde o „salba” de mori de apa, 22 
la numar. 

 

 

Cascada Bigar 

 

Aflată pe teritoriul comunei Bozovici, 
a fost numită cea mai spectaculoasă 
cascadă din lume de către The World 
Geography în 2013, iar poza cascadei 
a făcut înconjurul lumii datorită 
irizației albastre a apei. Aceste irizații 
se datorează conținutului bogat în 
calcar al apei izbucului și se văd însă 
doar atunci când soarele bate direct 
în direcția cascadei. 

 

 

 

“Călătorim nu pentru a fugi de viață, ci pentru 

ca viața să nu ne scape” 
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Femei celebre, 
o viață ca în 
filme… 

Șușu Cliuța, clasa XII B 

Diana Spencer 
A devenit prințesa de Wales după căsătoria 

cu prințul Charles, moștenitorul tronului 

Regatului Unit. 

Născută la 1 

iulie 1961, Diana a 

fost cea mai mică 

dintre fiicele lui John 

Spencer, vicontele 

Althorp, mai târziu al 

VIII-lea Conte 

Spencer și a primei 

lui soșii, Frances, Vicontesa Althorp (fosta 

Onorabila Frances Burke Roche sș apoi 

Frances Shand Kydd). 

Lady Sarah Spencer, sora mai mare a 

Dianei, a avut o relație cu Charles, care 

devenise celebru datorită escapadelor sale 

amoroase. 

După vârsta de treizeci de ani, 

prințul a fost presat de familia regală să se 

căsătorească, iar în vara anului 1980 a luat 

în considerare căsătoria cu Diana, pe care o 

cunoștea de câțiva ani. Logodna lor a 

devenit oficială la 24 februarie 1981, iar la 

29 iulie 1981, nunta lor de basm din 

Catedrala St. Paul a fost urmarită la televizor 

de 750 de milioane de oameni. 

Diana a purtat o rochie albă în 

valoare de 9.000 de lire sterline, cu trena 

lungă de 6.25 metri sș cu broderii splendide. 

La 21 iunie 1982, prințesa a dat naștere 

primului fiu sș mostenitor, William, iar la 15 

septembrie 1984 a venit pe lume al doilea 

fiu, prințul Henry de Wales. Ulterior, relația 

Dianei cu Charles s-a răcit, iar despărțirea 

lor a fost urmărită permanent de presă, 

paparazzii 

transformând-o 

pe Diana într-una 

dintre cele mai 

expuse femei din 

lume. 

În 

particular, ea a 

suferit de bulimie și depresie. În 1992, 

Diana și Charles s-au despărțit oficial, iar în 

decembrie 1995, regina a fost de acord cu 

"un divorț rapid" al cuplului Charles și 

Diana, care a fost pronunțat oficial la 28 

august 1996. 

Prințesa a avut între timp o relație cu 

un cardiolog pakistanez, pe nume Hasnat 

Khan, care s-a despărțit de ea după aproape 

doi ani, din cauza diferențelor culturale. 

Apoi, ea a început relația cu multimilionarul 

de origine egipteană Dodi Al-Fayed, fiul 

magnatului Mohamed Al-Fayed. 

 
 

        
       

        
     
 

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

de 31 august 

1997, Diana a 

murit într-un 

accident auto, în 

tunelul stradal 

Pont de l'Alma 

din Paris. Ea se 

afla în mașină cu Dodi Al-Fayed și cu șeful 

securității de la Hotelul Ritz, Henri Paul, 

care avea misiunea de a conduce mașina 

Mercedes-Benz închiriată, prin Paris, pentru 

a se feri de paparazzi. Limuzina lor s-a 

ciocnit de al 13-lea stâlp al tunelului. 

Niciunul dintre cei patru ocupanți nu avea 

centura de siguranță. Diana nu a murit pe 

loc, ci a fost transportată la spital cu răni 

grave, însă după câteva minute a făcut stop 

cardiac și a decedat. 

Moartea subită a prințesei, la doar 36 

de ani, a șocat lumea întreagă și a fost 

urmată de o jale publică generala. A rămas 

fascinația crescândă a oamenilor pentru 

prințesă. Concluzia anchetei a fost că Diana 

a murit din vina șoferului, despre care s-a 

spus că se afla sub influența alcoolului, dar 

și din cea a fotografilor insistenți care vânau 

imagini inedite cu celebrități. Funeraliile 

Dianei au avut loc în Westminster Abbey, pe 

6 septembrie 1997. 

Selena Quintanilla-Pérez 

Cunoscută publicului datorită 

numelui Selena, supranumită «Regina 

muzicii tejano», a fost o cântăreață, 

muziciană, compozitoare și textieră de 

origine mexicano-americană. Fiind ultimul 

copil al unui cuplu de imigranți mexicani, 

Selena a înregistrat primul său album la 

vârsta de doisprezece ani. Tânăra interpretă 

a fost desemnată „Cântăreața anului” la 

Premiile Muzicale Tejano din anul 1987, iar 

câțiva ani mai târziu a semnat un contract de 

management cu renumita casă de înregistrări 

EMI. Statutul său de celebritate a crescut la 

începutul anilor 90, în special în țările 

vorbitoare de limbă spaniolă. 

Selena a devenit mult mai cunoscută 

publicului din America de Nord după ce a 

fost asasinată la vârsta de douăzeci și trei de 

ani de Yolanda Saldívar, președinta fan-

clubului său. Pe 12 aprilie 1995, la 2 

săptămâni de la moartea sa, George W. 

Bush, guvernatorul statutului Texas, a 

declarat data nașterii interpretei „Ziua 

Selenei” în Texas. 
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Compania americană Warner Brothers a 

produs un film biografic în anul 1997, 

protagonista acestuia fiind Jennifer Lopez. 

În iunie 2006, Selena a fost comemorată prin 

inaugurarea unui muzeu ridicat în memoria 

sa și prin turnarea unei statui de bronz în 

mărime naturală care o întruchipează pe 

interpretă, monument ce poartă numele 

„Mirador de la Flor” și este expus în Corpus 

Christi, Texas. 

La începutul anului 1995, familia 

Quintanilla a descoperit că Yolanda 

Saldívar, președinta fan clubului Selenei 

(din Texas) și managerul buticurilor Selenei, 

sustrăgea bani din fan club. Aceasta decide 

să o împuște pe cântăreață. La scurt timp 

după ceartă, Selena a fost de acord să o 

întâlnească pe Saldívar la hotelul Days Inn 

din Corpus Christi în dimineața zilei de 31 

martie 1995 pentru a recupera hârtiile pentru 

declarațiile de impozit. La hotel, Selena a 

cerut hârtiile care lipseau. Saldívar a 

întârziat să i le dea susținând că a fost 

abuzată sexual în Mexic. Cântăreața a dus-o 

pe Saldívar la un spital din zonă unde 

doctorii nu au găsit nici o dovadă de viol. 

Întoarse la motel, Selena îi cere din nou 

actele lui Saldívar și îi spune că nu poate să 

mai aibă încredere în ea. La 11:40, Yolanda 

a scos o armă din geanta sa și a îndreptat-o 

spre Selena. Când 

cântăreața s-a 

întors să plece, 

Saldívar a 

împușcat-o o dată 

în spate. 

Adunându-și 

forțele, Selena 

fuge spre recepția hotelului pentru a cere 

ajutor. S-a prăbușit la pământ în timp ce 

funcționarul suna la 911 și Saldívar o 

urmărea și striga “târfo” (bitch). Înainte de a 

se prăbuși Selena a spus cine a împușcat-o și 

numărul camerei în care a fost împușcată. 

După sosirea ambulanței și a poliției, Selena 

a fost transportată la un spital local. A murit 

din cauza hemoragiei la 13:05 la vârsta de 

23 de ani. 
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Olimpiadele școlare sunt competiții sportive prin excelență adresate elevilor cu aptitudini 

și călităti sportive deosebite la mai multe discipline, în ciclul liceal regăsindu-se jocurile 

sportive: handbal, fotbal, baschet, volei (fete-băieți), rugby-tag (mixt) pentatlon atletic (fete-

băieți), șah, cros, tenis de masă (individual).  

Pe lângă aceste competiții din cadrul ONSS noi mai avem posibilitatea de a participa la 

competiții cu tradiție cum sunt: Cupa “Coca Cola” fotbal (fete-băieți), Cupa “Universitas” fotbal 

băieți, Campionatul Național de Șah “Elisabeta Polihroniade” (echipe mixte)  

Liceul nostru s-a făcut 

cunoscut și prin prezența noastră la 

toate aceste competiții dar mai ales 

prin rezultatele obținute an de an la 

etapele județene sau superioare.  

Prin participarea noastră la 

aceste concursuri școlare s-a 

urmărit creșterea numărului de 

elevi care practică diferite sporturi, 

cultivarea spiritului de fair-play, formarea competențelor de a practica independent una sau mai 

multe discipline sportive, favorizarea socializării, dezvoltarea spiritului de emulație și 

dezvoltarea personalității.  

Urmând tradiția anilor precedenți ne face plăcere să amintim rezultatele deosebite ale 

sportivilor noștri: 

• Fotbal băieți,  Cupa “Universitas” - locul 2 (2017), locul 3 (2015, 2016), Cupa “Coca 
Cola” - locul 2 ( 2014, 2015, 2016, 2017),  

• Rugby-Tag - locul 1 (2014, 2015, 2016 ), un loc 2 (2017), locul 1 (2018) 
• Volei (fete-băieți) locurile 2-3 (2017, 2016, 2015) 
• Baschet (băieți) - locurile 2-3 (2017, 2016)  
• Pentatlon (fete) - locul 2 (2016) locul 3 (2015) 
• Pentatlon (băieți) - locul 4 (2017)  
• Șah (mixt) - locul 2 (2018), locul 3 (2017, 2016) 
• Handbal(fete-băieți) - locul 4(2018),  locul 2 (2016, 2017),  locul 3(2015) 

Prof. Doina Țopescu, Elev Horobeț Cosmin 
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Rugby-Tag “Șoarecele 
și pisica“ 

 

Este o activitate fizică fără contact direct cu 

adversarul care se adresează atât băieților cât și fetelor, 

fiind o combinație între distracție și energia dată de 

schimbările rapide ale fazelor de joc . 

Rugby tag mai este numit și jocul de-a șoarecele și pisica . Se joacă în echipe mixte, 

echipa fiind compusă din 4 băieți și o fată. Echipamentul constă din o centură si 2 taguri 

”eșarfe”. Echipele se deosebesc din culoarea tagurilor sau așa numitelor “eșarfe”. Durata jocului 

este de 2 reprize de câte 10 minute cu pauza de 2-3 

minute între cele 2 reprize, dimensiunile terenului de 

joc pot varia de la cele ale terenului de handbal până 

la cele ale terenului de fotbal.  

Scopul jocului este de înscriere a cât mai 

multor puncte prin culcarea balonul în terenul țintă 

advers, efectuând schimbări de direcție, piruiete dar 

fără sărituri, ruperi de ritm, schimburi de pase 

întotdeauna spre înapoi specific jocului de rugby. 

Adversarul încearcă să îi oprească atacul fără contact, doar prin smulgerea unui tag sau 

interceptând pasa cu condiția să nu fie aflat în offside.  

În echipa reprezentativă de rugby a liceului nostru, din fericire fiind un sport prezent în 

campionatul școlar din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, sunt prezenți elevi care 

au învățat tainele acestui joc și care au calități fizice deosebite, din clasa a-IX până în clasa a-

XII. De-a lungul anilor, la noi în liceu s-a 

format o tradiție pentru acest joc care exprimă 

deopotrivă valori ca: onestitate, curaj, respect, 

loialitate, solidaritate.  

Lotul actual de rugby al liceului nostru 

este reprezentat de: Horobet Cosmin, căpitan 
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coordonator, Bănceanu Petru, Duduveică Ionuț, Băran Titus, Aonofriesei Simona, Gruianu 

Diana, Hîrtie Denisa, Vînătoru Andrei, Ghiur Flavius, Șerban Marian, Iordache Sorin . 

În fiecare an am obținut rezultate bune, meritorii, fiind mereu pe podium la etapele 

județene, reprezentând cu cinste județul Hunedoara la etapele superiore. 

 Prof. Doina Țopescu, Elev Horobeț Cosmin 
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Stop Obezității ! 
Alege să trăiești sănătos ! 

Proiect educațional inițiat de 

Colegiul Economic Hermes Petroșani în 

parteneriat cu Eurodiet România 

Trăind într-o societate caracterizată 

printr-o dinamică rapidă a schimbărilor, 

tehnologizarea generalizată și 

suprasolicitarea psihică şi intelectuală, am 

ajuns să ne confruntăm cu prevalența 

surplusului de greutate și a obezității la copii 

și adolescenți. Obezitatea este boala 

secolului XXI, 30% din populația globului 

este afectată în prezent, iar prevalenţa ei este 

într-o continuă creştere. Obezitatea în viaţa 

timpurie este un subiect de îngrijorare, din 

cauza consecinţelor asociate asupra sănătăţii 

şi influenţelor asupra dezvoltării psiho-

sociale ale tinerilor. 

Pentru a avea o imagine cât mai clară 

a acestui fenomen ne propunem înregistrarea 

și interpretarea statistică a datelor relevante 

în acest scop, apoi să tragem un semnal de 

alarmă pentru elaborarea unui program 

național contra obezităţii, care la ora actuală 

nu există.   

Prevenirea obezităţii şi gestionarea 

infantile este cea mai bună abordare pentru 

reducerea prevalenţei obezităţii, iar aceasta 

presupune o serie de acţiuni coordonate 

pentru îmbunătăţirea dietei şi creşterii 

 
nivelului activităţii fizice în şcoală, în 

familie şi în comunitate. Măsurile esențiale 

care se impun cu precădere țin de scăderea 

în greutate și apoi de menținere a greutății 

corporale în limite normale. 

Școala joacă un rol major în 

promovarea în rândul elevilor a unui stil de 

viață sănătos și activ, iar profesorii dețin cel 

mai important rol în sprijinirea acestora. 

Scopul proiectului se concretizează 

în educarea și conștientizarea elevilor în 

privinţa comportamentelor nesănătoase 

privind alimentația și activitatea fizică la 

copii și adolescenți și formarea unui stil de 

viaţă sănătos.  

Grupul țintă este format din elevii de 

la clasele a I-a și a XII-a de la 5 școli 

gimnaziale și liceale din județul Hunedoara: 

Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani, 
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Școala Gimnazială nr.7 Petroșani, Colegiul 

Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, 

Palatul copiilor Deva. 

Prin participarea la activitățile 

proiectului, elevii au posibilitatea de a 

dezvolta și promova principiile privind stilul 

de viață sănătos, inclusiv mișcarea zilnică, 

de a adopta comportamente sănătoase 

privind alimentația și activitatea fizică, de a 

dezvolta atitudini și competențe necesare 

pentru menținerea acestor comportamente. 

În perioada ianuarie-februarie 2018, 

în cadrul proiectului s-a realizat evaluarea 

nutrițională a elevilor din grupul țintă. În 

cadrul acestei activități s-au colectat și 

interpretat statistic date cu privire la vârsta, 

sex, înălțime și greutate corporală. În urma 

interpretării statistice au fost selectați elevii 

cu risc crescut de obezitate. 

O altă activitate importantă din 

proiect a fost întâlnirea tematică cu 

specialistul în lifestyle Vlachos Fotios, 

manager Eurodiet România, desfășurată în 

16.03.2018 la Sala de Marmură a Primăriei 

Petroșani, unde au participat părinți și elevi 

din școlile cuprinse în proiect. Au fost 

prezentate primele rezultate deja obținute 

după activitatea de evaluare nutrițională și 

au fost scoși în evidență cei care au înțeles 

eficacitatea urmării unui program de 

alimentație corectă. La finalul activității a 

fost un dialog între părinți sau copii și 

specialistul prezent. 

Prof. Doina Țopescu 

Prof. Dumitrașcu Gabriela 
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 În acest an școlar a debutat la Colegiul nostru proiectul educațional județean ”Justiția 

pentru tineri”, înscris în CAEJ 2018, H. Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziția 4. 

Proiectul este coordonat de Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani, în colaborare cu partenerii:  

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani 

- Colegiul Național ”Carmen Sylva” Petroșani  

- Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani  

- Colegiul Tehnic Transilvania Deva  

- Colegiul Economic ”Emanuil Gojdu”, Hunedoara  

 În contextul diversității și complexității lumii moderne, a 

globalizării, a creșterii violenței în școli și în afara ei, educatia 

juridică devine o componentă majoră  a educaţiei contemporane 

 Scopul proiectului  îl constituie educarea civică și juridică 

a adolescenților, responsabilizarea acestora față de propriile fapte 

și acțiuni, conștientizarea relației cauză-efect în interacțiunile 

sociale, reducerea violenței din școală și din afara acesteia, 

pregătirea pentru o viață corectă ca cetățeni ai României și ai Uniunii Europene și membrii ai 

comunității locale și globale.  

  Activitățile desfășurate au constat în dezbateri pe diferite teme juridice, desfășurate de 

doamna profesoară Ionițoaei Mihaela; masa rotundă cu 

tema ”Drepturile mele versus obligațiile mele”  ocazie 

în care am avut plăcerea de a-i avea printre noi pe 

domnul procuror Robert Scorța din cadrul Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Petroșani precum și cu un 

lucrător specializat în combaterea traficului și 

consumului ilicit de droguri, cărora elevii au avut ocazia 

de a le adresa întrebări și a primi răspunsuri specializate 

în legătură cu temele abordate 

 O altă activitate a constat într-o campanie de 

informare, „Libertatea mea se termină acolo unde 

începe libertatea ta”, în cadrul căreia elevi ai Colegiului 
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nostru au distribuit elevilor din alte școli și licee din oraș materiale informative privind, printre 

altele, infracțiunile on-line și pericolele la care ne putem expune în acest mediu. 

 În luna mai va avea loc ultima activitate din cadrul proiectului. Este vorba de concursul 

pe două secțiuni: Eseu – „Justiția prin ochii mei”, respectiv cultură generală- „Libertăți 

fundamentale” 

  Deoarece feed-back-ul oferit de voi a fost unul pozitiv, ne dorim să continuăm și în anul 

școlar viitor.        prof. Mihaela Ionițoaei  
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În școala din Regatul Unit totul este de nota 10; excepțional, practic fără erori, nu? Ei 

bine, nu e chiar așa. Să încep cu unele lucruri care mi s-au părut greșite:  

-Unii profesori fac diferențe, la modul că au elevi favoriți cărora le oferă mai multă atenție. Nu 

toți, dar sunt câțiva. 

 -Orele de 75 de minute. 

 -Profesorii sunt ca un fel de observator, nu se 

implică, ei doar iți spun dacă e bine sau e rău (pe o 

parte e ok că te învață să te descurci singur) 

 Lucruri care mi s-au parut excepționale:  

-pauzele de 15 minute, iar cea de masă e de o oră; 

-cantina în școală (seamană mai mult cu un KFC și 

poți mânca aproape orice), majoritatea produselor 

sunt sănatoase, fără carbohidrați simpli sau grăsimi în 

exces;  

-școala este dotată cu lift, ceea ce face mult mai ușoară parcurgerea distanțelor de la o sală la 

alta;  

În sistemul de învățămând din Regatul Unit este colegiu, liceu și facultate. În ultimi 2 ani 

de liceu îți alegi 3 materii și le studiezi pe acelea pe care le vei da la examen pentru a intra la 

facultate; deseori sunt asemănatoare. Majoritatea elevilor fac voluntariat și își găsesc un job de la 

16 ani astfel încât când ajung la facultate au CV-ul destul se bogat și au experiență. 

În școala din Regat aș aproxima că se învață cu un procentaj de peste 50% mai puțin 

decât se învață in România. Nu se învață nimic motamo, ca un robot, ca mai apoi să uit absolut 

tot sau cel puțin în parte, de 80%. Asta, cred eu, este o greșeală mare în școlile din România. 

Acolo este datoria elevilor să meargă cu cardul la bibliotecă și să se documenteze astfel încât să 

poată să facă un eseu sau un referat. În Anglia nu ai să primești niciodată nici măcar o pagină de 

învățat pe de rost. Temele sunt mult mai ușoare; practic nu există atât de multă informație de 

asimilat ca în școlile din România. 

Dacă este mai bine aici sau acolo este doar o chestiune subiectivă. Depinde de fiecare 

individ în parte, în funcție de ceea ce își dorește să facă în viață și cum dorește să realizeze acest 

lucru.         Elev Darius Alin Nicola 
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prof. Mihaela Ioniţoaei  

 
Să stai pe margine poate fi un avantaj. Dar vine o vreme când trebuie să intri în ring. 

Primul an de liceu e cel mai greu. Îți faci noi prieteni, te îndrăgostești cu adevărat, nu te mai 

înțelegi deloc cu părinții. Să crești mare e mai complicat decât ți-ai imaginat vreodată. Intră 

în lumea lui! 

Aflat în pragul adolescenței, Charlie se hotarăște să-și 

povestească viața unui prieten imaginar, căruia îi trimite o 

serie de scrisori intime. Prins între dorința de a-și trăi viața 

și tendința de a fugi de ea, Charlie, se trezește obligat să 

exploreze un teritoriu până acum necunoscut. Acela al 

primelor întalniri și al casetelor cu compilații, al 

problemelor de familie și al prietenilor adevărați. Și caută 

neîncetat „melodia perfectă“ a unei „călătorii perfecte“ în 

care „să se simtă infinit“. 

O poveste despre trecerea de la copilărie la 

adolescenţă în tradiţia celebrului De veghe în lanul de 

secară. Reflecţiile lui Charlie asupra vieţii, dragostei şi 

prieteniei sunt profunde şi înduioşătoare, iar vocea narativă are o muzicalitate aparte. USA 

Today 

Stephen Chbosky a scris şi a regizat adaptarea pentru ecran a romanului său de 

debut, Jurnalul unui adolescent timid, un adevărat fenomen literar. Născut în Pittsburgh, 

Pennsylvania, Stephen Chbosky a urmat cursul de scenaristică de la University of Southern 

California. De asemenea, a scris scenariul pentru Rent (2005) şi a fost producător executiv şi 

unul dintre creatorii seriei Jericho pentru postul de televiziune CBS, serie lansată în 2006. 

Prof. Mihaela Ionițoaei 

http://www.edituratrei.ro  
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Regizor: James 
Ponsoldt 
Scenariu: James Ponsoldt  
Gen: Thriller 
Durata: 1h 50m 
Studio: Europacorp 
Distribuitor: Ro Image 
Clasificare: AP-13 

The Circle 
 

Cândva în viitor, Mae (Watson) se angajează la The Circle, un gigant tehnologic ce 

oferă o experiență completă clienților săi, îmbinând revoluționar facilități social media, dar și 

platforme pentru cumpărături online și creând o identitate online completă și extrem de 

transparentă, pe principiul "secretele sunt minciuni". Doar că, evident, această identitate 

presupune renunțarea la orice formă de intimitate, iar Mae se va trezi curând fugind de 

tehnologia omniprezentă. 

Viața lui Mae (Emma Watson) se schimbă în momentul în care o prietenă (care se 

întâmplă să fie în „The group of 40”, un fel de consiliu de directori) de-a ei îi propune să vină 

la un interviu pentru The Circle, un fel de mega companie care trăiește cele mai frumoase 

vise ale lui Mark Zuckerberg (Facebook) și Sundar Pichai (Google) combinate. În momentul 

când ajunge la The Circle, are loc Dream Friday, o întâlnire săptămânală, în fiecare vineri, în 

care Eamon Bailey (Tom Hanks) prezintă ultimele tehnologii. De asemenea, este și primul 

pas către introducerea întrebărilor pe care le ridică filmul prin faptul că The Circle începe să 

producă în masă o cameră video care poate să fie pusă pe orice suprafață, aproape invizibilă 

și care poate să filmeze la o calitate incredibil de mare. 

Pe parcursul filmului, tehnologia care permite companiei să ia informații despre tine 

devine din ce în ce mai vizibilă: introducerea de cipuri în oasele nou-născuților, pentru a 

scădea cu 99% șansa de răpire sau un lichid pe care-l ingerezi și rămâne în corpul tău pentru a 

avea în continu date despre sănătatea ta. Politica este și ea prezentă în film, însă prin două 

secvențe: un senator care se opune acestei companii și care ajunge să fie anchetată de FBI și 

http://movienews.ro/tag/thriller
http://movienews.ro/distribuitori/ro-image/
https://www.cinemagia.ro/filme/the-circle-624593/
https://www.cinemagia.ro/filme/the-circle-624593/
http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
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un altul care vrea să fie transparentă total, astfel încât toate mailurile, telefoanele, mesajele ei 

să fie făcute publice. 

După ce aproape moare înnecată și salvată de tehnologia de care dispune The Circle, 

Mae este recrutată de către Eamon Bailey și colegul său pentru a deveni noul ambasador al 

companiei prin a face… daily vlogging despre viața ei. Din acest moment, Mae este un 

superstar în interiorul companiei dar și pentru oamenii din afară. Ajunge să fie invitată la 

discuțiile directorilor și să propună noi forme tehnologii și direcții pe care le poate crea 

compania. 

Cel mai tensionat moment este când The Circle a creat o aplicație care permite 

utilizatorilor să descopere orice persoană, oriunde în lume, oricând. Printr-o serie de presiuni 

aplicate asupra lui Mae, ea ajunge să-l caute pe amicul ei de care se depărtase și care ajunge 

să moară după ce este urmărit ca un fugar de către oamenii urniți de Mae. 

Filmul se termină ex abrupto, cu Mae devoalând în fața întregii lumi că cei care 

conduceau The Circle făceau ilegalități, iar ea iese pe o ușă cu lumină urmată de alți oameni. 

 

Prof. Mihaela Ionițoaei  

http://www.cinemagia.ro 

http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
http://movienews.ro/2017/05/05/the-circle-recenzie/
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