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Este adolescența vârsta marilor provocări? 
„Adolescența = Perioadă din viața omului cuprinsă între vârsta pubertății și cea 

adultă,  tinerețe.”(dexonline.ro). Prea impersonal… 

„Adolescenţa este perioada de tranziţie spre maturitate, perioada de autocunoaștere 

și proiectare a idealurilor în viață.” (http://www.rador.ro/2016/11/19/adolescenţa-vârsta-

marilor-provocări/). Prea formal… 

O „definiție” informală a adolescenței ar putea fi: acea 

perioadă din viața ta în care consideri că întodeauna tu ai 

dreptate, părinții, profesorii, adulții în general „au ceva cu 

mine”, „mă nedreptățesc”. Deși eu consider că am dreptul să 

petrec cât timp vreau cu prietenii, în detrimentul studiului, 

adulții „nu mă înțeleg” și părinții mă înnebunesc cu replica 

învechită „pe vremea mea…”.  

În zilele noastre, vârsta adolescenței nu este ușoară, 

pentru mulți dintre tineri, din cauza nenumăratelor tentații 

aflate la îndemâna oricui. De cele mai multe ori, pentru a nu 

mai fi umilit, judecat după situația financiară, aspect, trăsături 

fizice, adolescenții se afundă în tentații, fac compromisuri pentru a fi acceptați într-un grup 

care de multe ori este nepotrivit, urmează un drum periculos, plin de obstacole, uneori între 

viață și moarte, trecând de la o extremă la alta. Dorința de libertate, starea de euforie, dorința 

arzătoare de „a scapa” de ceva, îi conduc pe cei mai mulți adolescenți  spre un destin crunt, 

întunecat. Aceștia nu realizează că, de fapt, adolescența este doar o etapă în viața noastră și 

că, uneori, viaţa de adult va fi una fericită sau mai puțin fericită, împlinită sau mai puțin 

împlinită în funcție și de deciziile pe care le luăm în perioada adolescenței. Din păcate, multe 

dintre „modelele”  promovate de mass-media sunt lipsite de valorile care ar trebui să conteze 

într-o societate a secolului în care trăim: umanitate, bunătate, compasiune față de aproape. 

Este promovată doar o imagine a unei false și efemere fericiri. Fericirea nu constă în 
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popularitate, în hainele scumpe și înfățișarea artificială. La sfârșitul zilei, tot acasă te întorci, 

iar dacă acolo nu ești așteptat de căldura familiei și cei care vor fi acolo pentru tine 

întotdeauna, care nu te vor judeca niciodată chiar dacă greșești… atunci mai poți afirma că 

ești bogat și fericit? 

Fericirea se ascunde în lucrurile simple: într-un zâmbet de mulțumire din partea celor 

care știu să aprecieze un sprijin, într-o simplă privire admirativă din partea celor care știu să 

aprecieze adevărata frumusețe. Și atunci care ar trebui să fie scopul nostru în căutarea 

fericirii? Să căutăm să ne înconjurăm de astfel de oameni. Oameni care nu te judecă în 

funcție de aparențe, de cât de bogat ești, câte haine de firmă ai, ce telefon deții sau cât de mult 

machiaj  îți acoperă imperfecțiunile. Frumusețea ta constă fix în aceste imperfecțiuni. Fiecare 

dintre noi este frumos prin prisma acestor imperfecțiuni. „Nu există oameni urâți, ci doar 

oameni săraci”. Așa este, însă această sărăcie reprezintă, de fapt, o lipsă totală de sentimente, 

de empatie. „Cel mai puternic supraviețuiește”. Poate, însă această putere este conferită de 

valorile pe care familia ți le transmite, pe care școala ți le cultivă, și chiar dacă uneori, din 

cauza acestor valori, poți fi considerat „slab” și luat peste picior, gândește-te că cei care acum 

sunt „populari” sunt atât de ocupați să își cultive această „popularitate” încât nu vor avea 

timp sau nu vor considera necesar să acorde atenție lucrurilor care contează cu adevărat în 

viața unui om. Peste ani, când te vei uita în urmă și îți vei da seama că, în ciuda nefericirii pe 

care poate ai simțit-o adolescent fiind, fericirea pe care o simți ca un adult împlinit o 

depășește infinit. 

Fii bun! Fii atent 

şi sensibil la cei care au 

nevoie de sprijinul tău! 

Bucură-te de fiecare rază 

de soare care îți mângâie 

chipul, de fiecare 

picătură de ploaie fără de 

care viața nu ar fi 

posibilă, de fiecare 

tresărire a frunzelor cărora le vorbește vântul! Aceasta este adevărata fericire: să te poți 

bucura de cele mai neînsemnate lucruri care se întâmplă în lumea aceasta imperfectă.  
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Desene realizate de eleva 
Rahela Igna, clasa a IX –a B 
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Desene realizate de eleva Alexandra Radu,  clasa a IX –a B 
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Ai plecat departe 
 

Ai plecat, tată, departe, 

Şi pe mine m-ai uitat, 

Nu te-ai mai uitat în spate, 

Singură tu m-ai lăsat 

Într-o lume nebună, 

Unde totul e o minciună, 

Unde totul doare tare 

Şi dragostea n-are scăpare. 

 

Când îngerii te-au chemat, 

Tu nu i-ai ascultat. 

Au venit, te-au luat pe sus 

Şi departe mi te-au dus. 

Sufletul îmi e ruine... 

În pustiu acum îmi zace, 

Natura plânge după tine... 

Dormi, îngere, în pace! 

ALEINADD  
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Să râdem……puțin! 

 

 

 
Erau trei elevi care trebuiau să dea un examen. 
Unul era pregătit foarte bine, unul mediocru şi 
unul deloc. 
Intră în examen primul, cel pregătit foarte bine. 
Iese acesta şi este întrebat:  
- Cum a fost?  
- Păi cum să fie, ca de la profesor la profesor.  
Intră şi al doilea, iar la ieşirea din clasă este şi el 
întrebat:  
- Cum a fost?  
- Ca de la profesor la elev.  
Intra al treilea, cel nepregătit. Aceeaşi întrebare: 
- Cum a fost?  
- Ca de la popă la credincios. El punea 
întrebarea, eu îmi făceam cruce, eu dădeam 
răspunsul, el îşi făcea cruce. 
-------------------------------------- 
- Ce capitală are Marea Britanie? Linişte. O voce 
din spate:  
- Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale de ţări, nu 
de mări! 
-----------------------------  
Un copil îl intreabă pe tatăl său:  
- Tată, tu poţi să scrii cu ochii închişi?  
- Nu ştiu, să încerc.  
- Bine, atunci sting lumina să îmi semnezi şi mie 
carnetul de note. 
-------------------------------------- 

 
- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de 
limba româna către elevul Ionescu. Când fac cu 
degetul aşa înseamnă că vii la tablă.  
- Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor, eu 
când dau din cap înseamnă că nu vin. 
----------------------------- 
Învăţătorul vrea să stimuleze fantezia elevilor şi 
de aceea le dă de făcut în clasă o compunere cu 
tema „Daca aş fi multimilionar...”. Toţi elevii, în 
afară de Ionescu, încep să scrie febril. 
Învăţătorul îl întreabă:  
- Ionescu, de ce nu scrii nimic?  
- Aştept să vină secretara, dle învăţător. 
-------------------------------------- 
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Why did the freshman eat his homework? 

Because his teacher said it was a piece of 

cake.  

 

Why was the geometry book sad? Because it 

had too many problems. 

Newtons 5th Law: "performance of the boys 

in the exams decreases when the number of 

girls in the exam hall increases"  

 Q: Why did the teacher wear 

sunglasses? 

A: Because his class was so bright! 

 

Q: How is an English teacher like a 

judge? 

A: They both give out sentences. 

 

Q: Why did the music teacher need a 

ladder? 

A: To reach the high notes. 

 

Q: What did the pen say to the pencil? 

A: So, what's your point! 

 Q: Teacher: If I had 6 oranges in one 

hand and 7 apples in the other, what 

would I have? 

A: Student: Big hands!   

 

Q: Why did the kid study in the airplane?  

A: Because he wanted a higher education! 

 Q: Teacher: I hope I didn't see you 

looking at John's exam? 

A: Student: I hope you didn't either. 

 

Q: What did you learn in school today? 

A: Not enough, I have to go back tomorrow! 

  

Q: Teacher: What is the shortest 

month? 

A: Student: May, it only has three 

letters. 

 

Q: Why didn't the sun go to college? 

A: Because it already had a million degrees! 

 

  

Q: What did they do at the Boston 

Tea Party? 

A: I don't know, I wasn't invited!  
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1. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te duci la ea și îi spui: „Sunt foarte bogat. Mărită-te cu 

mine!” - Acesta este marketing direct. 

2. Ești la o petrecere cu o grămadă de prieteni și vezi o fată superbă. Unul dintre prietenii tăi 

se duce la ea și îi spune: „E foarte bogat. Mărită-te cu el!” - Aceasta este reclama. 

3. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te duci la ea și îi iei numărul de telefon. O suni a doua 

zi și îi spui: „Bună, sunt foarte bogat. Mărită-te cu mine!” - Acesta este telemarketing. 

4. Ești la o petrecere și vezi o fată superbă. Te ridici și îți aranjezi cravata, te duci la ea și îi 

iei ceva de băut, îi deschizi ușa, îi ridici 

poșeta de jos după ce o scapă, te oferi să o 

conduci acasă cu mașina și îi spui: 

„Apropo, sunt bogat. Vrei să fii soția 

mea?” - Acestea sunt relațiile publice. 

5. Ești la o petrecere și vezi o fată 

superbă. Ea vine la tine și-ți spune: „Ești 

foarte bogat! Te însori cu mine? - Aceasta 

este recunoașterea mărcii. 

6. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te 

duci la ea și îi spui: „Sunt foarte bogat. 

Mărită-te cu mine!” Ea îți trage o palmă peste față. - Acesta este feedback-ul clientului. 

7. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te duci la ea și îi spui: „Sunt foarte bogat. Mărită-te cu 

mine!” Și ea îți face cunoștință cu soțul ei. - Acesta este decalajul dintre cerere și ofertă. 

8. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te duci la ea dar până să apuci să-i spui ceva, altcineva 

vine și-i spune: „Sunt bogat. Vrei să fii soția mea?”, iar ea pleacă cu el. Aceasta e concurența 

care îți mănâncă din cota de piață. 

9. Vezi o fată superbă la o petrecere. Te duci la ea dar până să apuci să-i spui ceva, apare 

nevastă-ta. Aceasta este restricția de a intra pe piețe noi. 

#repostdepenet 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/repostdepenet?source=feed_text
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COPILUL, TÂNĂRUL ŞI DREPTURILE 
„Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț – judecător 
Cine este „Copil” 

Orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani se numeşte copil. El este un adult în devenire, 
se află în plină dezvoltare, deci are nevoie de îndrumări, ajutor şi ocrotire. Pentru societate, 
copiii sunt foarte importanţi, întrucât ei reprezintă generaţia viitorului. 

Adolescenţa este cuprinsă între 14 şi 18 ani şi constituie ultima perioadă parcursă de 
copii până la maturizare. De aceea, adolescenţii sunt o categorie de persoane pe care adulţii o 
tratează cu şi mai multă atenţie. 
Apariţia drepturilor copilului 

În trecut se spunea despre copii că încă nu sunt fiinţe umane. Ei erau prost îngrijiţi şi 
erau consideraţi proprietatea adulţilor: de alăptarea bebeluşilor se ocupau în unele familii 
doicile, nu mamele; copiii nu erau hrăniţi bine; după ce mai creşteau, unii erau folosiţi ca 

sclavi, alţii ca ucenici; erau puşi la munci grele şi nu erau plătiţi; 
nu aveau acte de identitate. În timpul războaielor mondiale copiii 
au fost omorâţi, violaţi, răpiţi sau strămutaţi în alte state pentru a-
şi pierde legăturile cu familiile lor şi pentru a uita istoria patriei 
lor. Unii au fost folosiţi pentru experimente medicale sau pur şi 
simplu arşi în timpul Holocaustului nazist, alţii întemniţaţi în 
lagăre speciale din Gulag-ul sovietic unde au fost batjocoriţi şi 
abuzaţi. În ziua de azi, unii copii sunt folosiţi de grupări 

extremiste pentru a comite acte teroriste: poartă echipamente explozive, detonează bombe, 
ucid prizonieri. 

În secolul al XVIII-lea a apărut ideea de drepturi ale copilului. Imediat după cel de-al 
Doilea Război Mondial a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la data de 
10 decembrie 1948, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, semnată şi de România. 
Dar ea nu priveşte în mod special copiii. Mai târziu, a apărut cel mai important instrument 
internaţional în domeniu: Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Toate cele 193 de ţări 
care au semnat această Convenţie, printre care şi România, sunt obligate să respecte 
dispoziţiile acesteia, căci odată cu ratificarea de către un stat a unei convenţii internaţionale, 
ea devine lege pentru acel stat.  
Drept și drepturi  
Cuvântul „drept” are două sensuri. Pe de o parte, prin „drept” se înţelege un ansamblu de 
norme de conduită, adică de reguli, pe care oamenii trebuie să le respecte în societate (law – 
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în limba engleză). Dacă ei le încalcă, atunci pot fi sancţionaţi. Astfel de norme sunt cuprinse 
în legi. Legea fundamentală a oricărei ţări este Constituţia. Alte legi ţin de diverse ramuri ale 
dreptului: de dreptul civil, de dreptul familiei, de dreptul penal etc. 

Pe de altă parte, prin „drept” se înţelege posibilitatea unei persoane de a pretinde ceva 
de la o altă persoană (right – în limba engleză). De exemplu, copilul are dreptul la învăţătură, 
dreptul la odihnă, dreptul la muncă de la o anumită vârstă etc. 
Drepturile copilului şi organele care le apără 

Copiii nu pot avea toate drepturile adulţilor. Dar, la fel ca adultul, copilul are cinci 
categorii de drepturi: 
• Drepturi civile: dreptul la viaţă, la nediscriminare, la nume, la identitate, la cunoaşterea 
părinţilor, la protejarea vieţii private;  
- de a nu fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 
• Drepturi politice: libertatea de exprimare, de asociere şi de participare la adunări paşnice, de 
gândire, conştiinţă şi religie, de acces la informaţie şi mass-media. Copilul nu are dreptul de a 
alege şi de a fi ales în organele statului, ci doar în organismele şcolare. 
• Drepturi economice: dreptul la muncă, la protecţie împotriva exploatării; 
• Drepturi sociale: dreptul la educaţie, la sănătate, la securitate socială, la dezvoltare; 
• Drepturi culturale: dreptul la recreaţie, la joacă, la participare la activităţi culturale şi 
artistice. 

De regulă, unui drept îi corespunde o obligaţie. Ea revine mai multor persoane sau 
doar uneia. O să vă dau două exemple: astfel, atunci când eu sunt proprietar al unei case, toţi 
ceilalţi sunt obligaţi să îmi respecte dreptul acesta, fiindu-le interzis să pătrundă în casă fără 
voia mea. Dacă cineva îmi încalcă acest drept, atunci acea persoană nu respectă o regulă din 
dreptul penal, comite infracţiunea de violare de domiciliu şi riscă să fie sancţionată cu 
închisoarea dacă eu, ca victimă, formulez în termen de trei luni o plângere la poliţie sau 
parchet. Tot astfel, eu dau cu împrumut o sumă de bani unui amic şi fixăm împreună un 
termen pentru înapoierea banilor, dar când se împlineşte scadenţa (adică a expirat termenul de 
restituire), respectivul refuză să îmi dea înapoi banii. El încalcă o regulă prevăzută în dreptul 
civil care îl obligă la restituirea împrumutului şi atunci eu am două posibilităţi: fie merg la 
mediator să soluţionăm amiabil conflictul, fie îl dau în judecată, în termen de trei ani, pentru 
ca instanţa să îl oblige să îmi înapoieze banii. 

Rețineți: primul drept al omului ocrotit de Constituţia României este Dreptul la 
Demnitate. 

La nivel mondial, aceste drepturi sunt cuprinse în Convenţia Naţiunilor Unite cu 
privire la Drepturile Copilului de care am menţionat mai sus. Instituţia care monitorizează 
respectarea lor este Comitetul pentru Drepturile Copilului, alcătuită din 10 experţi 
internaţionali cărora statele le înaintează rapoarte în mod regulat. 



 12   

 

În România, există o lege specială care reglementează respectarea, promovarea şi 
garantarea drepturilor copilului: Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. De aplicarea legii se ocupă mai multe autorităţi, fiecare cu propriile 
atribuţii: 
• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, constituită la nivel 
naţional în subordinea Ministerului Muncii: monitorizează respectarea Convenţiei şi Legii; 
• Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, constituite la nivel judeţean 
şi a municipiului Bucureşti: veghează la respectarea în judeţ şi în capitală a legislaţiei cu 
privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
• Serviciile publice de asistenţă socială, constituite la nivel local: veghează la respectarea în 
municipii şi oraşe a legislaţiei cu privare la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
vizitează copiii la domiciliu, urmăresc măsurile de prevenire şi 
combatere a consumului de alcool, droguri, a violenţei în familie, 
a comportamentului delincvent; 
• Avocatul Copilului: este un adjunct al Avocatului Poporului şi 
primeşte petiţii în legătură cu drepturile şi libertăţile copiilor, 
veghind ca instituţiile administraţiei publice să le respecte; 
• Instanţele judecătoreşti, care se regăsesc în toate municipiile şi 
în majoritatea oraşelor din România: soluţionează litigii care 
privesc şi copiii. 
Cine este „tânăr” 

Sunt consideraţi tineri cetăţenii între 14 şi 35 ani. În ţara noastră, Legea tinerilor nr. 
350/2006 obligă autorităţile şi instituţiile publice să sprijine activităţile necesare îmbunătăţirii 
condiţiilor necesare integrării socio-profesionale a tinerilor. Există chiar o Autoritate 
Naţională pentru Tineret şi Direcţii judeţene pentru tineret. Primăriile şi Consiliile judeţene 
sunt obligate să sprijine şi să consulte organizaţiile de tineret din respectivul teritoriu şi să 
asigure finanţări pentru activităţile de tineret. Statul asigură facilităţi fiscale celor care 
angajează tineri, asigură consiliere gratuită cu privire la orientarea în carieră, planificarea 
familială și asigură asistenţă medicală gratuită în cadrul instituţiilor de învăţământ. Statul 
sprijină tinerii peste 18 ani să poată demara o afacere, organizează cursuri gratuite de iniţiere 
în domeniul managementului, acordă reduceri de impozite şi taxe celor care înfiinţează 
societăţi comerciale. De asemenea, sprijină construirea şi cumpărarea de locuinţe. 
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Cine validează o lucrare științifică?  
Premiul Nobel este o distincție oferită unei persoane care a adus un beneficiu omenirii, 

căreia i se acordă aproximativ 1 milion de euro; numele vine de la un suedez bogat numit Nobel, 
care a cerut ca averea lui să fie oferită oamenilor care aduc beneficii omenirii. Anual sunt 
acordate 6 premii Nobel (economie, fizică, chimie, pace, literatură şi medicină), adică 6 mil. de 
euro oferite azi de Banca Centrală a Suediei ( dl. Nobel a terminat averea demult ). 
 Cine propune? Academia Regală din Suedia este cea care propune, toți membrii ei pot 
propune, iar apoi există un comitet format din 6 persoane care validează. Comitetul este format 
din economiști din mediul academic, foști laureați ai premiului și economiști care au publicat în 
reviste prestigioase. 

Mai pe scurt cum se procedează: publici un articol într-o revista din top 10 mondial, iar 
peste 30 de ani unele țări folosesc ceea ce ai scris tu în articol și se dovedește că au creștere 
economică sau elimină inflația foarte mare sau cresc speranța de viaţă... etc! Cei din Suedia văd 
asta și-ți dau Nobelul. 

Și întrebarea cheie: Cine validează un studiu 
științific al unei persoane fizice – profesor 
într-o instituție de învățământ? 
Răspuns scurt: Revista de specialitate în care 
vrea să publice studiul respectiv. 
Cine validează un cântăreț foarte bun? Casa 
de producție cu care semnează! 
Cine validează un actor foarte bun? Studioul 
de film cu care semnează! 
Cine validează un jucător de fotbal? Clubul 

cu care semnează! 
Cine validează un brevet de invenție? O autoritate publică (de stat) acreditată să facă asta. 

Deci, cineva trebuie să-i dea validarea fie că este companie privată ori de stat. 
Așa este și în străinătate. De exemplu, marile institute de cercetare din lume angajează 

oameni pe baza articolelor publicate de aceștia în revistele de specialitate! Pentru că știu că 
revistele au specialiști în domeniu care au validat munca oamenilor. 

Hai să luăm exemplul magistraților – judecători și procurori! 
Ei nu au de ales ca economiștii să meargă pe partea privată sau publică. Ei vor lucra în 

totalitate pentru stat, nu poți să faci un Judecător SRL care vinde soluții favorabile sau 
nefavorabile! 
Cine validează că ei sunt buni ca magistrați? La noi în țară INM, Institutul Național de 
Magistratură! 

Și închei cu Wikipedia. Cine validează că ceea ce scrie pe Wikipedia e adevărat sau nu? 
Ce este Wikipedia? Un ONG care de obicei mai cere donații (apare pe pagină).  
             

Prof. Clara Ianc 
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017 – 2018 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE SERVICII 
Participare - Luchian Alexandra Diana 
CONCURSUL NAȚIONAL DE REVISTE ȘCOLARE – etapa județeană 
LOCUL I – Revista liceului- „Think outside the box!” 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR –etapa județeană, 
prof.coord.Topescu D. 
LOCUL I rugby mixt: Horobeţ Cosmin, Bănceanu Petru, Duduveică Ionuţ, Aonofriesei 
Simona, Gruianu Diana, Hȋrtie Denisa, Băran Titus, Hariuc Alexandru, Iordache Sorin, 
Șerban Marian, Ghiur Flavius, Csomos Flavius 
LOCUL II șah mixt: Crăciun Cristian, Stoian Lucian, Şerban Iosif Marian, Ciopei Melissa, 
Horobeţ Cosmin 
LOCUL IV fotbal fete: Harabagiu Andreea, Brȃnda Maria, Petcu Emanuela, Dubreu Dănuţa, 
Simion Roxana, Becu Elena, Vȋrtan Larisa, Costina Alexandra, Stȃngaciu Valentina, Isvanca 
Denisa 
LOCUL IV petatlon mixt: Muntean Petrişor, Hariuc Alexandru, Zamfir Daniel Gabriel, 
Stoian Lucian, Damian Daniel Darian 
LOCUL IV petatlon fete: Brȃnda Maria,  Năstase Denisa Cristina, Balasz Naomi, Lupa 
Denisa Kati, Victoria Dariana 
 LOCUL IV handbal baieti: Ionaşc Bogdan, Căilean Andrei, Lucaci Răzvan, Lupu Laurenţiu, 
Muntean Petrişor, Ile Raul, Miclea Denis, Stoian Lucian, Şerban Marian, Ionesi Alexandru, 
Hariuc Alexandru, Coteţiu Raul 
Locul V șah Crăciun Cristian 
LOCUL V volei băieţi: Duduveică Ionuţ, Ionesi Alexandru, Clenciu Alexandru, Iloiu 
Dragoş, Benghea Mugurel, Zăicanu Tudorel Bogdan, Hariuc Alexandru, Vȋnătoru Andrei, 
Dănăcică Bogdan, Achim Andrei, Dămian Dacian 
LOCUL V volei fete: Bucur Andreea, Iloiu Daiana, Peter Denisa, Victoria Dariana, Szel 
Raluca, Iacob Adreea, Gruianu Diana, Marc Monica, Petcu Emanuela, Borhină Mihaela 
LOCUL V rugby mixt- etapa naţională: Horobeţ Cosmin, Bănceanu Petru, Duduveică 
Ionuţ, Aonofriesei Simona, Gruianu Diana, Hȋrtie Denisa, Băran Titus, Hariuc Alexandru, 
Iordache Sorin, Şerban Marian, Ghiur Flavius, Csomos Flavius 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LIMBI MODERNE 
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Limba franceză prof. coord. Ichim Andra 
MENȚIUNE –  Borodescu Lăcrămioara - clasa a XI-a  
Limba engleză prof. coord. Ionițoaei Mihaela 
PREMIUL III – Ciopei  Melissa - clasa a X-a  
MENȚIUNE – Nastai  Roxana - clasa a XII-a 
MENȚIUNE – Trif Renato și Albeanu Denisa - clasa a X-a 
MENȚIUNE – Ibănescu   Teodor - clasa a X-a 
SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 
PREMIUL I – Lăutaru Melania - clasa a XI-a, prof. coord. Tănasie Alina 
PREMIUL II – Muntean Denisa - clasa a XII-a, prof. coord. Lunel Cristian 
MENȚIUNE – Iloiu Daiana/ Peter Denisa - clasa a X-a, prof. coord. Lunel Cristian 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ 
TEHNOLOGII- etapa judeţeană 
PREMIUL I – Cibu Bianca Raluca - clasa a XII-a, prof. coord. Huszar Otilia 
PREMIUL I – Petcu Emanuela - clasa a XI-a, prof. coord. Sandu Mihaela, Popescu Margareta 
PREMIUL II – Luchian Alexandra Diana - clasa a XI-a, prof. coord. Huszar Otilia 
PREMIUL III – Arotăriței Maria Alexandra - clasa a XI-a, prof. coord. Sandu Mihaela, Popescu 
Margareta 
CONCURSUL NAȚIONAL „ȘTIU ȘI APLIC” – etapa județeană, prof. coord. Bădescu Maria 
PREMIUL II –Nemeth Gheorghe, Oprișanu Alexandru - clasa a XI-a  
CONCURSUL  JUDEȚEAN DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ „Pasărea Măiastră” - ediția IX  
PREMIUL III – Mintău Adina, prof. coord. Petrescu Florentina 
CONCURS NAȚIONAL „Cu viața mea apăr viața” – faza locală, prof. coord. Popescu L. 
LOCUL II – Iloiu Elena Daiana, Podină Roxana, ClenciuRenato    
CONCURSUL PE MESERII  - Ospătar (chelner)/ vânzător în unități de alimentație – etapa 
județeană 
PREMIUL I – Coculeasa Laurențiu Ștefan - clasa a XI-a, prof. coord. Cozma Ramona 
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE – Idu Nicoleta, clasa a XI-a, prof. coord. Cozma Ramona 
CONCURSUL PE MESERII  - BUCĂTAR – etapa județeană 
PREMIUL I – Bartha Klara Loredana - clasa a XI-a, prof. coord. Piscureanu Maria 
PREMIUL II – Gălăţan Balan Anastasia - clasa a XI-a, prof. coord. Piscureanu Maria 
SIMPOZION NAȚIONAL STUDENȚESC „Student, știință, societate” 
PREMIUL I – Nastai Roxana-Monica - clasa a XII-a, prof. coord.  
MENȚIUNE – Ciuraru Cosmina-Izabela - clasa a XI-a, prof. coord.  
SANITARII PRICEPUȚI – prof. coord. Popescu Leonica 
DIPLOMĂ DE ONOARE  
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TÂRGUL INTERJUDEȚEAN – „DIN ȘCOALĂ ÎN VIAȚĂ PRIN FIRMA DE 
EXERCIȚIU” 
PREMIUL I - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian,  pentru Cel mai bun catalog 
PREMIUL I - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian pentru Cel mai bun  slogan și cea 
mai bună siglă 
PREMIUL I - f.e. ELEVEN A SRL prof. coord. Sandu Mihaela pentru Cea mai bună prezentare 
PREMIUL I - f.e. ELEVEN A SRL prof. coord. Sandu Mihaela pentru Cel mai bun catalog 
PREMIUL I - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cele mai bune 
materiale promoționale 
PREMIUL I - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun catalog 
PREMIUL I - f.e. PARTY FOR YOU SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun site 
PREMIUL I - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun  slogan și 
cea mai bună siglă 
PREMIUL I - f.e. PARTY FOR YOU SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun spot 
publicitar  
PREMIUL I - f.e. POPASUL URŞILOR SRL prof. coord. Popescu Margareta pentru Cel mai 
bun catalog  
PREMIUL II - f.e. ELEVEN A SRL prof. coord. Sandu Mihaela pentru Cel mai bun site 
PREMIUL II - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai atractiv stand 
expozițional 
PREMIUL II - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun site 
PREMIUL II - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cel mai bun spot 
publicitar  
PREMIUL II - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian,  pentru Cele mai bune 
materiale promoționale 
PREMIUL II - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian,  pentru Cea mai bună 
prezentare 
PREMIUL II - f.e. POPASUL URŞILOR SRL prof. coord. Popescu Margareta pentru Cele mai 
bune materiale promoționale 
PREMIUL III - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian,  pentru Cel mai atractiv stand 
expozițional 
MENȚIUNE - f. e. POPASUL URŞILOR SRL prof. coord. Popescu Margareta pentru Cea mai 
bună prezentare 
MENȚIUNE - f.e. MILLENIUM SRL prof. coord. Ilea Ciprian,  pentru Cel mai bun site 
MENȚIUNE - f.e. SNOW FLAKE SRL prof. coord. Huszar Otilia pentru Cea mai bună 
prezentare        Prof. Ionițoaei Mihaela 
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Fii puternic și nu lăsa „Iarba” să-ți schimbe dramatic viața! 
 – mesajul elevilor de la Colegiul Economic „Hermes” Petroșani 

 
Direcția Generală Învățământul Preuniversitar din MEN în colaborare cu Agenția 

Națională Antidrog organizează de câțiva ani un concurs de proiecte antidrog „Împreună” 
care se bazează pe trei principii eficiente ale luptei împotriva drogurilor: lucrul în echipă, 
educația între egali (peer learning) și voluntariatul. 

 „Iarba care îți poate schimba dramatic viața” este titlul proiectului care a ocupat 
locul I la faza județeană – Hunedoara a concursului 
„Împreună”. Proiectul a fost implementat de Trif Renato, 
Bordeuş Carina, Bacs Roxana și Ibănescu Teodor din clasa a 
XI-a C de la Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, în 
calitate de voluntari și  coordonați de prof. Gaicea Liliana. 
Acestora li s-au alăturat și alți elevi din clasele a IX-a și a X-
a în activitățile proiectului care s-a derulat în perioada  10.04 
– 31.05.2018. 

Au avut loc două sesiuni de formare  pe tema 
consecinţelor legislative ale consumului de cannabis şi 
etnobotanice și discutarea unor studii de caz de persoane 
abilitate din Compartimentul de analiză şi prevenire a 
criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie a judeţului 

Hunedoara. Cei patru voluntari au susținut dezbateri la clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a prin 
metode nonformale (realizarea de peer learning). S-a realizat și s-a pus în scenă împreună cu 
elevi din Colegiul Economic „Hermes” Petroșani o piesă de Teatru Forum pe tema 
consumului de canabis sau etnobotanice. În timpul prestațiilor organizate în cadrul colegiului, 
elevii au avut posibilitatea să schimbe destinul 
victimei în secțiunea de forum care i-a pus în 
ipostaze diverse. Alternativa unei vieți fericite și 
împlinite fără cannabis sau etnobotanice a fost 
evidențiată de elevi ai Colegiului Economic 
„Hermes” Petroșani prin planșe și eseuri care au 
făcut obiectul unui concurs.  
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Astfel, peste 300 de elevi ai 
Colegiului Economic „Hermes” Petroșani au 
fost implicați în prevenirea  consumului de 
cannabis şi etnobotanice, dobândirea de 
cunoștințe despre canabis și etnobotanice, 
despre efectele de scurtă și lungă durată ale 
consumului acestora, a aspectelor legislative 
în domeniu, despre programul de asistență 
valabil pentru consumatorii de droguri și 
dobândirea de abilități de viață sănătoasă.  

La final de proiect elevii au concluzionat că iubirea, viața cu hobby-urile și 
frumusețile ei pot să-ți aducă fericirea adevărată. 

Și pentru că s-a plasat pe primul loc la faza județeană, cei patru elevi împreună cu 
profesorul coordonator au reprezentat județul 
Hunedoara la faza națională a concursului care s-a 
desfășurat la Eforie Sud în perioada 4 – 9 
septembrie 2018.  

În toate aceste zile, fiecare dintre noi a 
participat la diferite ateliere de educație nonformală: 
dezvoltare personală, autocunoaștere, teatru, 
managementul stresului, jocuri pe apă, jocuri 
medievale, dans clasic, orientare sportivă, jocuri 
medievale, antidrog, dans medieval, lumea poveștilor, apicultura și altele. Ne-am ales în 
fiecare dimnineață atelierele la care ne-am dorit să participăm, ne-am prezentat activitățile 

proiectului nostru și am realizat un treasure hunt ale cărui 
comori au fost o serie de materiale pe care le-am realizat în 
echipă pe parcursul a trei zile. Vă oferim imagini cu aceste 
materiale. Nu ne-am plasat printre județele de pe podium și 
cu regret vă spunem că încă nu știm ce loc am ocupat în 
confruntarea națională a proiectului antidrog. Deși a fost o 
competiție, marele câștig a fost pentru toți participanții, 
elevi și profesori, un prilej de a schimba experiențe, de a 
cunoaște foarte mulți tineri implicați în voluntariat și 
implicit în lupta antidrog, de a lucra în echipă, de a 
descoperi o serie de metode nonformale de educație, de a 
îmbina utilul cu plăcutul pe tot parcursul acelor zile.                                    

prof. Liliana Găicea 
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Proiect Rose 2018 / Români pentru cauza naţională – la 
„Hermes” 

de Ziarul Văii Jiului 
 

Recent reconfirmat, Colegiul Economic „Hermes” Petroşani nu se dezminte. Prin 

tot ceea ce fac, profesorii și elevii contribuie la cimentarea 

prestigiosului blazon al instituției petroșenene. Și acțiunea 

desfășurată ieri confirmă aceste observații pertinente. 

În cadrul Proiectului „Rose 2018”, miercuri, 5 

decembrie, a avut loc lansarea volumului „Români spre cauza 

națională. Vederi din Valea Jiului” de Marian Boboc.  

Acțiunea a a fost deschisă de dna director Florentina 

Petrescu, care a 

prezentat proiectul 

și pe invitat în tripla 

sa calitate de ziarist, documentarist și scriitor - 

membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

În fața unei asistențe formate din elevi ai 

claselor a XI-a și a XII-a, Marian Boboc și-a 

prezentat pasiunea pentru istoria locală, vorbind 

cu căldură despre fascinația acesteia. Apoi, i-a 

împrietenit pe elevi și pe profesorii participanți cu 

câteva momente dramatice desfășurate la 

Petroșani, în urmă cu un secol. 

La acțiunea organizată de profesoara Irina 

Boboc împreună cu colegele de la Catedra de 

limba și literatura română au participat profesori 

de diverse specialități și elevi pasionați de istoria 

patriei noastre, dornici să cunoască amănunte mai 

puțin cunoscute din lupta pentru reîntregirea 

neamului, desfășurată chiar pe aceste meleaguri.  

La finalul acțiunii, autorul a oferit cărți cu autograf și a donat o carte bibliotecii școlii 

noastre. 

Prof. Irina BOBOC  
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Ce înseamnă să fii în Consiliul Elevilor? 
 Să fii liderul unui grup de elevi, al unei clase, al unui liceu sau al unui întreg județ ori 

chiar al unei întregi țări. Asta înseamnă să fii un reprezentant al Consiliului Elevilor. 

     Consiliul Elevilor reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol 

important în democratizarea școlii și a relațiilor profesor-elev. Prin intermediul Consiliului 

Elevilor, singura structura condusă și organizată de elevi, pentru elevi, aceştia pot contribui la 

îmbunătățirea societății din care fac parte, fie că își reprezintă un coleg în fața profesorilor, fie 

că organizează activități extrașcolare: traininguri, concursuri, acțiuni caritabile etc. 

Consiliul Județean al Elevilor este structura reprezentativă a elevilor la nivel județean 

și este subordonată Consiliului Regional şi Național al 

Elevilor. De asemenea, Consiliul Județean al Elevilor 

coordonează activitatea Consiliilor Școlare ale Elevilor. 

Consiliul Județean al Elevilor este sprijinit de către 

inspectorii educativi și este format din toți președinții de 

Consilii Școlare ale Elevilor, din care fac și eu parte în 

momentul de față.  

    Lunar, se întemeiază o Adunare Generală a Elevilor din fiecare județ, cu toți elevii 

reprezentanți ai unui liceu la reședința de județ, în cazul nostru Deva, unde se discută diverse 

probleme care au survenit în timpul lunii, precum şi despre anumite activităţi. După această 

ședință la nivel județean, se organizează o ședință la nivel școlar unde li se comunică elevilor 

ce s-a vorbit la județ și se dezbat şi alte probleme din școală. 

      Este o experiență minunată, încurajez fiecare elev să se implice în activitățile 

Consiliului Elevilor, pentru că îi ajută enorm de mult în ceea ce privește dezvoltarea lor 

personală! 
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 Anul acesta, la Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, la 

inițiativa dnei prof. consilier educativ, toate activitățile din săptămâna 

„Școala altfel” s-au desfășurat în Ateliere, pregătite de fiecare 

profesor în parte. Elevii au avut ocazia de a participa la altfel de 

activități și de a relaționa cu cadrele didactice într-un alt mod. De 

exemplu, la atelierul dnei prof. Diana Mureșan, în loc de istorie elevii 

au avut ocazia de a participa la 

activități de fashion, hairstyling 

și make-up, în loc de fizică, dna 

prof. Găicea a desfășurat un 

atelier de vânătoare de comori… 

bancare. Iată câteva dintre impresiile profesorilor și ale 

elevilor în legătură cu activitățile din această săptămână, 

precum și instantanee din timpul acestor activități: 

English can be fun! 
coordonator- prof. ELENA KISS 

Săptămâna Altfel la școala noastră. Am ales să propun elevilor jocuri de comunicare 

în limba engleză. Grupe mixte, vârste diferite. Pe lângă faptul că încurajează elevii să 

vorbească în limba engleză, jocurile au și alt rol: să îi 

ajute pe elevi să învețe prin descoperire, să găsească 

soluții prin negociere, să selecteze informații relevante, să 

gândească critic etc. 

Copii care la orele de engleză sunt timizi sau 

dezinteresați, acum erau plini de viață și implicați. 

Intuitiv, în activitățile în echipă, se detașează un lider. 

Însă concurența îi stimulează să își crească potențialul de 

a comunica. La sfârșitul primului atelier, copiii au oferit 

feed-back: ,,ce păcat că nu putem rămâne și la 
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următorul.” 

În prima zi, una dintre activități s-a numit Good teacher/ Bad teacher. Elevii au 

primit o listă de calități/atitudini ale unui profesor și li s-a cerut să le puncteze de la 1 la 10 în 

funcție de relevanță. A rezultat o ordonare ierarhică a ceea ce așteaptă elevii de la un 

profesor. Și nu este nimic imposibil. Le-am sugerat să le prezinte și la Consiliul Elevilor din 

școală deși erau ezitanți. Le este teamă să-și spună deschis părerea pentru că s-ar putea să 

sufere repercusiuni. Cultura fricii. 

Iată ierarhia așteptărilor elevilor în privința profesorilor: 

1. Diversitate în predare - 66 p 

2. Disciplina (nu doar în relația profesor-elev) - 53 p 

3. Încurajează autonomia în învățare - 52 p 

4. Înțelegători și cooperanți - 32 p 

5. Recunosc când greșesc - 25 p 

6. Sunt la curent cu noutățile din domeniu - 24 p  

7/8. Prietenoși cu colegii lor / Țin legătura cu părinții - ambele 20 p 

9. Împărtășesc problemele personale elevilor -10 p 

Cu alte cuvinte, elevii vor să nu se plictisească la ore, să fim serioși și să nu învețe 

prin memorare-reproducere, ci prin descoperire. 

În zilele următoare, fiind grupe diferite, am repetat unele activități dar le-am și 

diversificat în funcție de particularitățile de învățare ale elevilor. Interesant de remarcat cum 

au rezolvat aceeași cerință diferite grupe. Activitatea Tower Block a pus în dificultate pe cei 

de clasa a IX-a deși nivelul activității este intermediar. Copiii trebuie să reconstituie logic 

etajele unui cămin studențesc după descrierea locatarilor, a activităților acestora și după 

materiile de studiu ale locatarilor. Se lucrează cu accent pe înțelegerea indiciilor în limba 

vizată, dar și pe capacitatea copiilor de a face asocieri și deducţii logice care să îi ajute la 

rezolvarea de algoritmi logici. Cei de clasa a XI-a au rezolvat acest tip de cerință în 20 de 

minute.  

Wordscape - planșe cu desene reprezentând peisaje naturale. Activitatea propune 

activități ludice de descoperire a vocabularului dintr-un câmp semantic. În prima etapă, copiii 

trebuie să descopere cuvintele ascunse în imagini. Apoi fie să facă o ,,chain story” pe baza 

acestora (pentru a încuraja exprimarea orală), fie să adauge un verb la substantivele ascunse 

în desene și să construiască propoziți simple pe care le vor compila apoi în paragrafe (pentru 

a încuraja exprimarea în scris).  

------------------------------------------------------------------- 
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IKEBANA 
coordonator-prof. Leonica Popescu 

 „Nici o poetică din lume nu atinge perfecţiunea    şi semnificaţia celei mai timide flori”.  

                                            (Mircea  Eliade) 

Cea mai veche formă a artei japoneze de a 

aranja florile.  Ikebana este un stil floral minimalist. 

Ikebana este o artă japoneză care are la bază câteva 

principii bine cunoscute: simplitate, eleganţă, 

echilibru. Compoziţia florală ikebana va avea trei 

elemente principale, toate pornind din acelaşi punct, 

numite ramură: shin (adevărul), soe (susţinătoare) și 

hikae (moderatoare).  

 Florile, „pete de culoare” şi „umbre 

îmbietoare de parfum” dau farmec întregii lumii, te 

îndeamnă să te îndrăgosteşti, te ajută să percepi fin 

esenţa vieţii, să prinzi forţa de a simţi puritatea şi 

gingăşia gândurilor bune.  Florile, originale și prin 

formele petalelor, te invită constant să trăieşti 

poveşti viu pictate „care nu se termină decât odată cu 

ele”. 

În natură, spectacolul însoţit de jocul lor 

gingaş se deschide primăvara, când înflorirea primilor „actori” este aşteptată de noi toţi, 

pregătiţi parcă să trăim un mare eveniment, şi se încheie toamna, când cu greu ne despărţim 

de frumoasele şi „zburlitele” crizanteme care, uneori, îşi depăşesc „programul” şi se 

încăpătânează să ne afişeze clişee de viaţă într-o natură moartă.  

Însă din dragoste şi pasiune pentru aceste minunate fiinţe,  IKEBANA  vă asigură zi 

de zi, indiferent de anotimp, bucuria fragedă a florilor lipsidu-vă de despărţiri „tomnatice” şi 

vă asigură implicit stropi de viaţă cu parfum proaspăt de culoare fină. 

Ori de câte ori simţiţi că nu vă găsiţi cuvintele, folosiţi limbajul florilor, ori de câte ori 

viaţa vă invită să traversaţi momente importante, nu ezitaţi să le traversaţi alături de 

„buchete” cu simţiri naturale, ori de câte ori vă veţi dori să prindeţi forţa să transmiteţi 

dorinţele şi sentimentele cele mai puternice sau simple trăiri aveţi posibilitatea să vă 

exprimaţi diafan printr-un original buchet de flori. Astăzi, prezenţa variată a florilor, 

http://dexonline.net/definitie-japonez
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simbolistica lor din ce în ce mai 

cercetată la care se adaugă dărurirea 

designerilor,  transformă dăruirea 

buchetelor într-o adevarată artă. 

Aerisirea curriculei și abordarea 

predării prin jocuri de comunicare ar 

încuraja mult progresul elevilor. În plus, 

acest tip de activități permit predarea 

centrată pe nevoile de învățare ale elevului, activează întreaga clasă și reduc gradul de 

plictiseală sau indisciplina în clasă. 

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

Limba franceză prin benzile desenate  
coordonator- prof. Andra Ichim 

 

 Benzile desenate reprezintă un mijloc de comunicare, o 
formă de expresie artistică în care imaginile, desenele, 
dialogurile și onomatopeele sunt deliciul cititorilor.  
 Apar în 1827 sub semnătura elvețianului Rodolphe 
Töpffer care, inspirat de tehnica teatrală, își prezintă personajele 
într-o vinietă, în prim-plan, cu fața către public. Elementul 
interesant și inovator al acestuia a fost juxtapunerea textului cu 
imaginile, creându-se astfel pentru prima dată în istorie tehnica 
„narativ-ilustrativă” – tehnica benzilor desenate.  După aproape 
70 de ani, în 1894,  Richard Felton Outcault, un pasionat al 

benzilor desenate, publică un desen umoristic alb-
negru care are drept protagonist un băiețel 
îmbrăcat într-o cămașă lungă de noapte. După 
succesul neașteptat pe care îl capătă acest personaj 
fară nume, editorul ziarului umoristic Truth, se 
decide să îl publice în următorul număr, îmbrăcat 
în galben – de atunci devenind Yellow Kid (băiețelul în galben).  
 Începând cu secolul al XX-lea, benzile desenate devin din ce în ce mai populare, în 
special în America de Nord unde capătă numele de comics și sunt destinate supereroilor 
(Superman, Batman, The Amazing Spider-Man etc). Între cele două războaie mondiale, 
Georges Remi Hergé prezintă lumii Aventurile lui Tintin, un tânăr reporter franco-belgian 
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care, însoțit de fox-terrier-ul său, Milou au parte de călătorii cu peripeții. La sfârșitul celui de-
al doilea război mondial, benzile desenate ajung și în Japonia, unde Osamu Tezuka le 
promovează sub numele de manga. 
 Din ce în ce mai populare pentru cititorii de toate vârstele, la începutul secolului XXI, 
acestea au fost desemnate a noua artă, alături de comics și manga.  
 Pornind de la provocarea de a învăța altfel gramatica și vocabularul, care altădată îi 
puneau în dificultate pe elevi, s-a născut atelierul „Franceza prin benzi desenate” desfășurat 
în cadrul programului Școala altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 
După ce au aflat despre istoria benzilor desenate, elevii au fost împărțiți pe grupe, 

fiecare grupă primind câte o planșă cu viniete și casete de dialog necompletate cu Tintin și 
Milou. Pornind de la tehnica lectura imaginii, fiecare grupă a reușit să construiască un fir 
narativ, realizând în același timp o bandă desenată și o povestire în ramă în limba franceză.  
 Cel mai surprinzător moment a fost prezentarea planșelor, când fiecare dintre noi am 
înțeles avantajele lucrului în echipă.  Am încheiat cu promisiunea că vom repeta această 
experiență!  
 

 

În lumea poveștilor 
Coordonator- prof. Liliana 
Keberle                                            
   Autor: I. R. 

 
 

A fost odată o fată, pe nume 

Gigi… Era singură la părinți și 

avea 13 ani.  Micuță, cu părul bălai și ochi albaștri, ea își iubea părinții, dar mai ales pe 

bunicul ei, un fost profesor iubit de toți copiii. 

Într-o zi, părinții i-au dat de veste că bunicul ei a avut un accident. Gigi se întristează, 

dar prinde curaj văzând că mama ei nu este prea afectată, dar care o roagă să  plece imediat la 
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drum spre ,,castelul” bunicului pentru a-i duce ,,poțiunea magică” pentru vindecare. La 

plecare, mama îi promite că la întoarcere îi va cumpăra prăjitura favorită, dar înainte de a-și 

lua la revedere, mama ei o sfătuiește să aibă grijă de ea, să nu vorbească cu străinii și să fie 

atentă la drum. 

Fata plecă la drum fericită, știind că își va vedea bunicul cât de curând. După un timp, 

pe drum o zărește pe Roxi, o vecină, care mereu avea treabă cu fetele. Gigi trece cu 

indiferență pe lângă Roxi, dar aceasta o prinde de mână și îi ia ,, poțiunea magică” din 

buzunar.  

Are loc o altercație, Gigi se luptă pentru ce i s-a luat, dar din păcate Roxi este mai 

puternică. Cu o viclenie ce o caracteriza, Roxi o obligă pe Gigi să-i îndeplinească o dorință, 

să-i cumpere o poșetă cu sclipici, doar așa va primi înapoi ,,poțiunea magică”… Cu spatele 

rezemat de un zid, Gigi analizează situația. Ce e de făcut? Bani nu avea pentru așa ceva… 

bunicul o aștepta… acasă nu voia să-și dezamăgească părinții… 

                     Voi cum ați fi procedat? 

                      Cum a procedat Gigi, veți afla în numărul viitor al revistei !  

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

 ÎN LUMEA FICŢIUNII 
 coordonator-prof. Alina Tănasie 

Atelierul „În lumea ficţiunii” şi-a dorit să-i provoace pe elevi să-şi folosească 

imaginaţia şi să se joace creând.  

Prima activitate propusă elevilor a fost aceea de a realiza propriile creaţii de tip 

haikú.Mai întâi le-au fost prezentate informaţii legate de acest gen de poezie şi mai multe 

exemple de poeme care să le folosească drept model elevilor.  

Astfel, elevii au aflat că HAIKÚ este un poem clasic japonez, cultivat începând cu 

sec. al XV – lea. Acesta este alcătuit din trei versuri, primul și ultimul din cinci silabe, iar al 

doilea din șapte silabe. Se caracterizează printr-o deosebită concizie și delicatețe a expresiei 

lirice.  
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Haikú-urile trebuie să conțină cel puțin o imagine sau un cuvânt care să exprime 

anotimpul (kigo) în care acesta a fost scris. De obicei subiectele se referă la natură, plante, 

flori, insecte etc.Cuvintele sezonale pot fi înlocuite cu „cuvinte-cheie”, cu caracter universal: 

mare, copaci, viitor, foc, apă, fără legătură cu anotimpurile. 

Viața mea toată: 

Frunze purtate de vânt 

În prag de toamnă. 

Astăzi, poezia haikú este cea mai populară formă din Japonia, dar este foarte 

cunoscută și în afara ei. Mulți s-au întrebat de ce această formă este atât de populară, atât în 

Japonia cât și în afară, mai ales că, în încercarea de a compune o asemenea poezie în altă 

limbă decât japoneza, haikú își pierde definiția - căci în această limbă și doar aici, toate 

sunetele ce formeaza alfabetul au aceeași lungime, iar toate poemele haikú - implicit - sunt la 

fel de lungi, pastrând un ritm impus din timpuri străvechi. Arta modernă încearcă să elimine 

aceste limite, aceste reguli, lasând liberă imaginația artistului, iar aceștia se concentrează 

asupra conținutului, nu numărului de silabe. Se poate spune că poezia haikú are un punct 

forte: exprimă atât de multe prin atât de puține cuvinte. 

Primul Simpozion internațional contemporan de haikús-a organizat la Tokyio, pe 11 

iulie 1999, sub patronajul Asociației de Haikú Modern, una din cele trei organizații 

importante din Japonia. La încheiere a fost dat publicității "Manifestul Haikú din Tokio - 

1999", în șapte puncte, cu scopul de a reorganiza regulile tradiționale ale Haikú-ului, pentru 

ca acesta să se poată adapta la cultura fiecărui popor.  

 La noi, la 19 martie 1991 s-a constituit Societatea Română de Haikú, fiind înființată 

de membrii colegiului de redacție al revistei Haikú. Din acesta făceau parte scriitori de 

prestigiu ca Marin Sorescu, Ștefan Augustin Doinaș, Aurel Rău, Christian W. Schenk, Vasile 

Smărăndescu, Ion Acsan, Mihail Diaconescu. 

Trec pe cer, în formă fixă   O, ce nalt naufragiu! 
Cocorii,     Singura luntre 
Sonetele țăranilor.    are vîsle de pene. 
                       (Marin Sorescu)   (Ștefan Augustin Doinaș) 

Iată şi câteva dintre creaţiile noastre: 

Împărţim ploaia... 
străzi pustii sub norii rebeli 
fără umbrelă. 

(Pîrvan Silviu) 

        În viitorul tău văd 
        un trecut 
        plin de emoţie. 

(Savu Bianca) 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kigo&action=edit&redlink=1
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Primăvara vine – 
            eu locuiesc pe mare  
            într-o vară neîncetată.  
   (Năstase Ana-Maria) 

Frunzele focului 
mă mistuie... 
dispar încet. 

   (Haiducsi Daria) 

Sufletul meu – 
un vis îngheţat 
se topeşte încet.            
                        (Savu Bianca) 

                   Păsările nu cunosc  
                   Floarea numită fluture... 
                   Vis de primăvară. 
                                     (Bucătaru Laurenţiu) 

Următoarea activitate a constat în realizarea unei poeziicu titlul Toamna, elevii având 
obligaţia să folosească cuvinte dintr-o listă(toamnă, frunză, vânt, ploaie, brumă, amurg, 
dimineaţă, înserare, tristeţe etc.), fără să ţină cont de alte reguli. 

Frunze îmbrăcate în brumă, 
pictate în galben... 
Trist şi melancolic privesc 
cum vântul poartă după el 
frunzele ruginii. 
Ah! Atâta toamnă! 
 (Haiducsi Daria) 

Vântul pietrele mişcă, 
melancolic plâng... 
În zare, în amurgul dimineţii, 
ploaia cade-n disperare 
ca o frunză arămie. 
Iubire târzie? 
  (Drăgulin Bianca) 

În amurg, bate vântul 
melancolic,  

Scutură frunzele galbene. 
Coroana arămie a pomilor 

Joacă hora cu păsările 
Care pleacă departe... 

                (Savu Bianca) 

Peste codru, peste iarbă, 
A lovit o brumă albă. 
Frunza roşie-arămie 

Iară urcă, iar coboară... 
Mii de greieri melancolici 

Susţin ultimul concert. 
(Căldare Adrian) 

Toamna acum soseşte, 
Frunza-ngălbeneşte, 
Codrul lăcrimează 
Şi se întristează. 
 
Păsări călătoare, 
Trec în zbor, spre zare, 
Zare-ndepărtată, 
De codru uitată. 

  (Nătângă Ionela) 
 
Frigul se-mprăştie, 

îmi învăluie lumea, 
iar eu dispar încet. 
 
Pământul moare, 
copacii ruginesc lent, 
viscolul învie. 

 

Toamna cea melancolică 
A venit îndată 
Cu un peisaj trist, cu ploaie. 
Frunzele portocalii, acoperite de bruma dimineţii, 
Cad pe pământul tare, 
Vântul disperat ia tot ce-i stă în cale. 
În amurgul liniştit se aude un greier  
Cântând melodramatic.  

               (Năcioiu Nicoleta) 
 
 

Statui de ceară 
ard cu disperare... 
Totul îngheaţă.  

(Muntean Narcis) 
 
Copaci singuratici. E toamnă – 
Mă gândesc la frunze îngălbenite 

              ca sufletul meu.  
  (Năstase Ana-Maria) 
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În cadrul ultimei activităţi li s-a cerut elevilor să îşi imagineze că sunt un animal, o 

insectă,  un fenomen al naturii, o fiinţă extraterestră sau un personaj fictiv. Ei au avut de 

redactat o poveste şi apoi de reprezentat printr-un desen ceea ce şi-au ales. 

Fulgul de nea 

Am fost primul fulg căzut în acel an. Drumul a fost unul lung. De la norul meu pufos 

de pe cerul infinit, am alunecat pe aripi de vânt până pe pământ. Vântul m-a purtat cu viteză 

în toate direcţiile, până am ajuns pe mâneca unui palton roz. Posesoarea lui era o fetiţă 

superbă, cu ochii albaştri ca cerul şi cu părul auriu ca soarele de care mă temeam atât de tare. 

Spre mirarea mea, când m-a observat, fetiţa a început să zâmbească şi să se bucure. După 

mine au început să apară mii de alţi fulgi. Afară era suficient de frig cât să nu mă topesc. 

Fetiţa a început să se joace cu prietenii ei, să se bucure împreună, să alerge şi să râdă. Totul 

era minunat. De jur împrejur totul devenise alb. Copiii au construit un om de zăpadă uriaş, iar 

fulgii care alcătuiau frumoasa capodoperă erau chiar fraţii mei. Ei mă chemau să-i însoţesc. 

La rugămintea lor, vântul a început să bată şi am fost purtat până acolo. Eram cu toţii 

mulţumiţi de fericirea pe care am adus-o copiilor. Când seara a sosit, copiii au pornit spre 

casele lor. 

A doua zi, soarele de care mă temeam atât de mult şi-a reluat locul pe cer şi după 

puţin timp am devenit apă... 

                  (Coandă Dalia) 

 

Zeul 

Eu sunt un zeu – jumătate tigru, jumătate leu – şi îmi folosesc puterea pentru a ierta 

sau a pedepsi muritorii. Jumătatea mea de tigru este calmă, răbdătoare şi îi apără pe cei care 

merită şi sunt neajutoraţi, în timp ce jumătatea mea de leu este aspră, dură şi îi pedepseşte pe 

cei laşi, egoişti şi răi. Îi răsplătesc pe oamenii înţelepţi cu mai multă înţelepciune şi cu daruri 

de la zei.  

Când mă întâlnesc, oamenii cred despre mine că sunt doar o specie foarte rară, 

neştiind că eu sunt, de fapt, un zeu atotştiutor. Puterile mele 

sunt nemărginite şi am capacitatea de a vedea dacă un om 

apreciază doar frumuseţea exterioară sau dacă sunt cu adevărat 

vrednici de darurile zeilor pentru că apreciază mai mult 

frumuseţea interioară. Printre altele mai sunt şi zeul onoarei şi 
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doar cei puternici şi oneşti pot trece gardurile infinite spre paradisul lumii mele. Îi previn pe 

cei netrebnici şi laşi să nu se arate în faţa mea de leu, doar a celei de tigru, căci altfel îi 

zdrobesc,dar îi încurajez pe cei înţelepţi să vină, să le ofer mai multă putere deoarece voi sta 

zi de zi pe Pământ şi voi veghea asupra tuturor.     (Năstase Ana-Maria) 

 

Poveste de la Polul Sud 

- Bună, eu sunt Pingui! Da, după cum v-aţi dat seama, sunt un pinguin din Antarctica 

şi aş vrea să vă împărtăşesc un lucru extraordinar din viaţa mea. 

Într-o dimineaţă, m-am trezit foarte binedispus şi am pornit încântat spre ocean, fiind 

lăsat pentru prima dată singur. Odată ajuns acolo, eram înconjurat de o mulţime de pinguini 

care înotau, pescuiau sau stăteau împreună cu familiile lor. Când m-am avântat în apă ca să-

mi iau masa, în depărtare am observat un pui aflat în pericol. În momentul acela nici nu am 

mai stat pe gânduri şi am înotat cât am putut de repede spre el. Puiul era încolţit de doi lei de 

mare. El se afla pe o bucată de gheaţă de pe care era în pericol să alunece curând drept în gura 

atacatorilor. Mi-am făcut un plan rapid în minte, intenţionând să îi distrag pe cei doi lei şi să-i 

fac să mă urmărească pe mine, ca între timp puiul să reuşească 

să ajungă la mal în siguranţă.  Aşa s-a şi întâmplat. Leii au 

început să mă urmărească pe mine însă eu, cunoscând peşterile 

subacvatice din zonă pe unde obişnuiam să mă ascund cu 

prietenii mei, am reuşit să-i păcălesc. Ei m-au căutat o vreme, 

iar apoi au renunţat. Ajuns la suprafaţă, mă aştepta o surpriză: 

micul pui mă aştepta pe mal alături de familia sa. Drept 

mulţumire că îl salvasem, mi-au dăruit un peşte pe care l-am mâncat împreună cu familia 

mea. Nu cred că există un lucru mai frumos  decât acela de a-i ajuta pe alţii şi de a putea 

dărui.  

        (Savu Bianca) 
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Excursie Târgu Jiu 
    coordonator-prof. Gabriela Dumitrașcu 

În 26.10.2018 prof. Dumitraşcu Gabriela a organizat cu  elevii clasei a XI-a A o 
excursie la Târgu Jiu, la care au participat 11 elevi.  

 Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a 
petrece timpul liber, desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment şi  stimulării 
interesului elevilor pentru cunoaşterea valorilor spirituale.     
  S-a urmărit vizitarea următoarelor obiective turistice: Muzeul de Artă din Târgu Jiu, 
Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului. 

Muzeul de Artă din Târgu Jiu este o instituție amplasată în strada Traian (Parcul 
Central) şi expune o colecție de icoane, sculptură în lemn din secolele XVII - XVIII, pictură 

românească modernă (Mișu Pop, Corneliu Baba, Vasile 
Grigore) și sculptură (Rodica Popescu), din donație. 

Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu 
Jiu, cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental 
„Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, este un omagiu adus eroilor 
căzuți în timpul Primului Război Mondial, proiectat și 
construit de Constantin Brâncuși. Cele patru componente 
sculpturale — Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta 
sărutului și Coloana fără sfârșit — sunt dispuse pe aceeași 
axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m. 

Plecarea  în excursie a fost în 26.10.2018, ora 9  din 
gara din Petroşani, iar sosirea în 26.10.2018, ora 20. 

 
Curiozități. Călător prin Europa și România- coordonator prof. Liliana Alb 

(rezolvarea la pagina 36) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu,_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i
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„VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN PENTRU 

CĂ TU EȘTI MAI BUN” 

 
A devenit o tradiție dorința elevilor Colegiului 

Economic „Hermes” Petroșani de a aduce bucurie în 

sufletelor copiilor și bătrânilor vitregiți de viață, în 

prejma Crăciunului. Astfel, și în acest an, Consiliul 

Elevilor din Colegiul „Economic” Hermes Petroșani a 

organizat și realizat o serbare caritabilă cu: muzică, 

dansuri populare, glume de sezon, scenete, pantomimă 

cu Moș Crăciun, dansul majoretelor, dans țigănesc și 

colinde. Le-au fost alături prof. Găicea Liliana și Țopescu Doina și, bineînțeles, echipa 

managerială. 

Am fost astfel Moș Crăciun pentru o zi, chiar dacă zăpada a 

încercat să se împotrivească cu troienele sale saniei noastre cu cadouri 

pentru copiii de la grădinița Dărănești, vârstnicilor de la centrul din 

Dărănești și unor familii 

cu mulți copii și cu 

probleme materiale din 

parohia bisericii „Sfânta 

Varvara” din Petroșani .  

   Datorită lui Bogdan Zeicanu din clasa a 

XI-a F și a Carinei  Bordeuș din clasa a XI-a C, 

Moș Crăciun a ajuns 

acolo unde îl rugasem să ajungă. 

Felicitări tuturor celor care au fost pe scenă, în sală și prin 

troiene!!!!! 

Prof. Găicea Liliana 
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Argentina. 

Eva Duarte de Perón. 
María Eva Duarte de Perón, numită și Evita datorită deosebitelor sale talente în muzică, 

teatru și radio, a fost soția președintelui Argentinei, Juan Perón. Datorită ei, privirile întregii 
lumi s-au întors aspra orașului Buenos Aires și aspra Argentinei. Povestea Evei Peron începe pe 
7 mai 1919, în Los Toldos, o provincie a Buenos Aires. Juana Ibaguren are cinci copii – Elisa, 
Blanca, Juan, Erminda și Evita – împreună cu moșierul Juan Duarte. La 16 ani, Evita renunţă la 
școală pentru a pleca în Buenos Aires să își îndeplinească visul de a deveni actriță. Talentul său 
era evident, de aceea a fost susținută de familie și de rectorul Colegiului Național, ale cărui 
cursuri le frecventa. 

La Buenos Aires se angajează la un post de radio și rămâne aici până când, în 1943, îl 
întâlnește pe Juan Perón, pe atunci Secretar al Muncii și Protecției Sociale care devine mai târziu 
președinte al Argentinei datorită Evei, datorită discursurilor ei încrezătoare adresate poporului 
argentinian. Evita dedică 5 ani pasiunii sale pentru artă. În 1945, după ce se afirmă pe scenă, 
spune într-un interviu pentru revista Radiolandia: 
          „Nu sunt o aventurieră, deși unii (cei care nu iartă niciodată o femeie tânără pentru 
reușitele sale) mă descriu ca fiind una. Am dedicat peste 5 ani vocației adânc înrădăcinate în 
mine: artele. Au fost 5 ani de necazuri, de lupte nobile, timp în care am cunoscut incertitudinea 
adversității, precum și satisfactia succesului.” 

 
Eva Perón este mâna dreaptă a soțului său. Extrem de activă politic, Eva vizitează 

fabrici și spitale, se întalnește cu populația defavorizată, inițiază programe de supraveghere în 
domeniul sănătății pentru a eradica tuberculoza, malaria și lepra. Păturile sociale defavorizate 
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ale populației o iubesc, dar este urâtă de clasa mijlocie și de bogați. Pune bazele Fundației 
Caritabile Maria Eva Duarte de Perón, cu scopul de a împărți bani, haine, alimente și case 
sărmanilor. 

Înfurie și mai mult elita argentiniană când militează pentru drepturile femeilor. 
Campania sa pentru dreptul de vot al femeilor este încununată de success când, în 1947, este 
aprobată legea prin care femeile au drept de vot.  
      Eva află că este bolnavă de cancer pe când avea 32 de ani. Doi doctori renumiți, 
americanul George Peck și argentinianul Ricardo Finocheto efectuează operația. Cu toate 
acestea, boala și-a continuat evoluția. Apare în public pentru ultima oară la 4 iunie 1952, când 
soțul ei, Juan Perón, depune jurământul pentru al doilea mandat. Moare la 26 iulie 1952. 
Trupul ei este îmbălsămat de către doctorul Pedro Ara. Din motive politice, trupul Evei Peron 
este transportat sub nume fals, Maria Maggi de Magistris, și depus într-un cimitir din Milano, 
unde va sta timp de 15 ani. Este deshumată în 1973 și readusă în țară. Va fi îngropată în 

cimitirul Recoleta. După moartea Evei, soțul său este exilat din 
Argentina împreună cu a doua sa soție. Aceștia se stabilesc la 
Madrid, iau mumia Evei și o țin timp de câteva luni pe masa 
living-ului lor unde o îngrijesc, curățând-o zilnic și pieptănându-
i părul mereu după care o înhumează în cripta familiei Duarte 
din Buenos Aires. 

Popularitatea și puterea Evitei a atras după sine critici din partea opoziției și (în unele 
cazuri) din anumite sectoare ale Peronismului. Criticile au atacat din diferite unghiuri: activități 
nepotrivite pentru o Prima Doamnă, resentimente fățişe, influență periculoasă aspra lui Perón, 
ambiția necontrolată pentru putere. La suprafață a fost criticata pentru ceea ce nu a făcut, sau 

cum a făcut, sau de ce a făcut, însă adevarata critică era că toate acestea Au fost făcute de o 
femeie!!!         Renato Trif 
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De veghe în lanul de secară continuă să fie, la peste cincizeci de ani de la apariție, 

cartea de căpătâi a adolescenței. Ce poate fi uimitor pentru tinerii care o citesc acum, la 16 

ani, și ai căror părinți s-au născut, probabil, în aceeași perioadă ca și romanul, e că trec prin 

aceleași episoade, angoase și mirări precum Holden 

Caulfield. Holden este un adolescent frustrat și cu 

grave probleme de atitudine. Deși majoritatea 

adolescenților trec prin astfel de crize de identitate, ei 

reușesc să le depășească de cele mai multe ori cu 

ajutorul prietenilor și uneori al familiei. Din păcate, 

această soluție nu funcţionează pentru Holden, un 

puști care, deși teoretic are ceva prieteni și la şcoală și 

în New York, nu se simte apropiat de niciunul dintre 

ei și, în același timp, se îndepărtează din ce în ce mai 

mult de familie. Problemele lui rămân însă, și chiar și 

modul în care sunt rezolvate: prin revoltă, prin negare 

sau, uneori, prin ignorarea lor. Există voci care se 

întreabă de ce totuși a avut romanul un succes atât de 

uimitor, în toată lumea și, deja, de atâția ani. În fond, 

nu e singura carte care-și păstrează prospețimea cu 

trecerea timpului. E vorba despre altceva, un ceva despre care s-au scris zeci de mii de pagini. 

Ceva imposibil de sintetizat într-o scurtă prezentare. Poate, pur și simplu, e o carte foarte-

foarte bună. Atât.  

http://www.elefant.ro/carti/carte/fictiune/clasici/de-veghe-in-lanul-de-secara-111306.html
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The King's Speech (2010) 
Discursul regelui 
 
 
•  Regia: Tom Hooper  
Cu: Colin Firth, Helena Bonham Carter, 
Geoffrey Rush  
Gen film: Dramă, Istoric 
Rating:  
 

 Bazat pe o poveste adevărată, filmul descrie relația de prietenie care se leagă 
între cel care avea să devină regele George al VI-lea și Lionel Longue, un logoped mai puțin 
obișnuit. Chinuit de dificultatea de a articula cuvintele și, prin urmare, și de teama de a apărea 
în public, George (Colin Firth) se vede nevoit să facă față îndatoririlor regale după ce fratele 
său abdică în urma unui mariaj nedorit de casa regală. Cel care îl va ajuta să-și articuleze 
gândurile în fața națiunii și să conducă țara prin cel de-al doilea Război Mondial este 
excentricul Lionel (Geoffrey Rush), un logoped care face apel la metode bizare, dar cu 
rezultate miraculoase. 

Poveste a unei prietenii extraordinare, „Discursul regelui” reunește o distribuție de 
prima mână și a primit 7 nominalizări la Globurile de Aur din 2011, Colin Firth cîștigând un 
Glob de Aur la categoria „Cel mai bun actor”, 14 nominalizări la premiile BAFTA și 12 
nominalizări la Oscar 2011, la categoriile „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel 
mai bun scenariu original”, „Cea mai bună actriță în rol secundar” (Helena Bonham Carter), 
„Cel mai bun actor în rol secundar” (Geoffrey Rush), „Cel mai bun actor în rol principal” 
(Colin Firth), „Cea mai bună scenografie”, „Cea mai bună imagine”, „Cele mai bune 
costume”, „Cea mai bună muzică”, „Cel mai bun montaj”, „Cel mai bun mixaj de sunet”. 

Prof. Mihaela Ionițoaei  
http://www.cinemagia.ro 
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https://www.cinemagia.ro/filme/the-kings-speech-486062/
https://www.cinemagia.ro/actori/tom-hooper-10304/
https://www.cinemagia.ro/actori/colin-firth-962/
https://www.cinemagia.ro/actori/helena-bonham-carter-2158/
https://www.cinemagia.ro/actori/geoffrey-rush-894/
https://www.cinemagia.ro/filme-drama/
https://www.cinemagia.ro/filme-istorice/
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