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Tinerii și Internetul. Evoluție sau regres? 
Utilizarea Internetului în țara noastră a devenit un lucru obişnuit. Calitatea rețelelor 

și a vitezei acestora este invidiată de foarte mulți străini. Nu putem nega faptul că Internetul 
este una dintre cele mai mari invenţii din istoria omenirii. Îmi amintesc că, la un moment 
dat, în cursul instruirii mele profesionale, cred că prin anul 2000, a trebuit să pregătesc o 

lucrare pentru un examen. Mi-am ales autorul american Mark 
Twain. De unde puteam obține informații? Din biblioteca 
universității. Însă în acea perioda cumva am avut acces la un 
calculator (acestea nu se găseau în fiecare casă la fel ca acum) și 
astfel începea aventura mea în a naviga, respectiv a folosi 
motoare de căutare care, la vremea respectivă, din ce îmi 
amintesc, se aflau într-o fază incipientă. Și din aproape în 
aproape… am reușit să intru în fișiere din biblioteci americane, să 
găsesc materiale autohtone despre autorul lor, să citesc recenzii 
din ziare publicate în perioada în care Mark Twain era în viață și 

își publica operele. Oau… mi-am zis la momentul respectiv, nebănuind ce valențe va 
dobândi această tehnologie în anii care vor urma. 

Internetul, ca multe alte lucruri pe care le considerăm benefice în viaţa noastră, poate 
fi dăunător dacă este utilizat în exces. Comunicarea a fost și este esenţială în evoluţia speciei 
umane. Secolul XX a adus o explozie a comunicaţiei, iar în prezent ne putem bucura de 
telefonie mobilă, email, reţele de socializare, conectare wireless şi mai mult, avem acces la 
toate acestea în majoritatea zonelor populate ale Globului. 

Reţelele de socializare şi chat-uri online, deși sunt privite ca un lucru bun pentru că 
ajută la conectarea uşoară între oameni aflați la mare distanţa, au devenit o problemă 
deoarece mulţi dintre adolescenţi au ajuns să prefere chat-ul discuţiilor faţă în faţă cu 
prietenii. Cercetătorii avertizează că adolescenţii preferă să se retragă în spatele 
computerului şi uită cum să se comporte faţă în faţă cu o altă persoană, au deficienţe în 
exprimarea non-verbală şi înţeleg cu mai mare greutate expresiile faciale sau tonurile 
vocale. 

https://www.verticalonline.ro/tinerii-si-internetul-intre-evolutie-si-regres
https://www.verticalonline.ro/tinerii-si-internetul-intre-evolutie-si-regres
https://www.verticalonline.ro/tinerii-si-internetul-intre-evolutie-si-regres
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Profesorii din şcoli şi licee au fost alarmaţi de rezultatele slabe obţinute de elevi la 
probele orale şi scrise la limba şi literatura română. Aceştia au un vocabular sărac şi o 
exprimare care seamănă din ce în ce mai mult cu cea folosită pe chat. Părinţii ar trebui să 
limiteze timpul pe care adolescenţii îl petrec în faţa calculatorului, iar lingviştii avertizează 
că ne îndreptăm cu paşi repezi spre o mutilare a limbii române. 

Pe de altă parte, ar trebui acordată o mai mare importanță pericolelor care se ascund 
în spatele unor profile aparente. S-au semnalat în întreaga lume cazuri în care tinerii sunt 
ademeniți, punându-și uneori chiar viața în pericol. 

A apărut noțiunea de cyber bullying! Adică nu mai este suficient să ne vorbim urât 
când ne întâlnim. A apărut modalitatea prin care hărțuiala poate continua în orice formă și 
în orice moment. 

Avem posibilitatea de a fi conectaţi în permanenţă; putem lucra de acasă, plăti 
facturile sau face cumpărături pe Internet, putem socializa cu prietenii sau ne putem face 
prieteni noi, fără a ieşi din casă. Oare nu o să ajungem să nu mai avem nici un motiv să ne 
ridicăm de la calculator şi să ne petrecem cea mai mare parte din viaţă online? Mie mi se 
pare o perspectivă înfiorătoare. Această imagine îmi aduce în minte o scenă dintr-un film în 
care, în spatele unui profil al unui om respectabil, se ascundea o persoană dizgrațioasă, 
neîngrijită și nesigură pe ea; așa-zisul său bârlog consta în nelipsitul desktop, înconjurat de 
resturi alimentare, care m-a făcut să cred că acel spațiu era dormitorul, bucătăria și toaleta 
sa. Oare este acest peisaj o normalitate? Nu!!! Suntem oameni, deci prin definiție suntem 
niște ființe sociabile. Bogăția noastră nu ar trebui măsurată prin numărul de prieteni 
virtuali, frumusețea noastră nu ar trebui măsurată prin numărul de like-uri primite de la 
niște conturi care nici măcar nu știm cui aparțin. Ce plăcere ne oferă niște jocuri jucate on-
line, dacă nu ne murdărim puțin, dacă nu transpirăm în euforia competiției? Sunteți din ce 
în ce mai obosiți și apatici, însă nu din cauza faptului că ați petrecut mult timp pregătind o 
lucrare de control sau un referat, ci pentru că ați pierdut una din multele zile, nopți on-line, 
timp prețios din viața voastră, pe care l-ați fi putut investi în ceva care chiar ar putea să 
conteze pentru voi, pentru viitorul vostru. Timpul și efortul investit în mediul on-line pe 
rețele de socializare, chat-uri, you-tube, jocuri etc. nu vă face să fiți buni informaticieni. 
Am avut neplăcuta surpriză să văd că pentru mulţi dintre elevi telefonul reprezintă o 
prelungire a degetelor: au o dexteritate de neimaginat la scris mesaje, însă când vine vorba 
de a crea un document Word de exemplu…. competențele sunt minime. 

Așadar, Internetul ne oferă toate condițiile pentru a evolua….însă modul în care 
alegem să îl folosim depinde de noi deoarece acesta poate duce şi la regres în evoluția 
noastră!!           

           prof. Mihaela Ionițoaei 

https://www.verticalonline.ro/tinerii-si-internetul-intre-evolutie-si-regres
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De la copilărie la adolescență 

Aleinad 

 
Singuri, triști, abandonați, 

Complet de lume separați, 

Cu ochii doar în telefoane, 

Societatea-și pierde din culoare. 

 

Suntem ca niște roboți 

Cu picioare-n loc de roți, 

Noi stricăm, nu reparăm 

Și natura o poluăm. 

 

Judecăm fără să știm 

Cauza sau adevărul... 

Înăuntru suferim… 

Trist mai sună viitorul! 

 

Citește o carte, nu o bandă desenată, 

Joacă-te cu mingea, fă lumea mai colorată, 

Aleargă desculț, bucură-te de copilărie, 

Trăiește clipa, mai târziu n-o să mai fie. 
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Înger cu aripi de catifea 
 

 
Înger cu aripi de catifea,  
Ce cauți tu în astă lume rea?  
O persoană bună ca tine nu s-a mai ivit  
Pe acest pământ de oameni locuit.  
 
Cum mi-am dat eu seama, oare, 
Când mergi, vorbești și vocea ți se aude clar și tare? 
Hai să-ți răspund tot cu o întrebare:  
Cine de aici mai are-un suflet atât de mare?  
 
Când mi-ai vorbit am auzit un glas îngeresc 
Fără de care, de atunci, nu mai pot să trăiesc.  
Aveai privirea blândă şi atingerea divină...  
Că m-am îndrăgostit eşti numai tu de 
vină.  
 
Norii să ne fie casă, haide să zburăm,  
Să închidem ochii și de toate să uităm.  
Să zburăm spre cer, departe şi când 
vom obosi,  
Să ne-mbrățișăm și sigur că vom 
adormi.  
 
Nu mă lăsa să mă trezesc,  
Mi-e teamă că e doar un vis.  
Eu sunt încă-n viață, 
Iar tu ești  tot în Paradis.  
 
Şi ştiu că atunci când voi muri, 
Totul va fi bine, 
Pentru că aşa ne-a fost scris, 
Să mă-ntorc din nou la tine.          
 
      Maria Ruicu 
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Despre ceea ce trebuie 
        Prietenia este ceva esențial pentru a trăi în armonie cu propria-ți persoană, pentru a 

simți cu adevărat că ai un rol pe acest pământ în afară de cel de a fi un bun individ în societate. 

         Să ai un prieten sau mai mulți cu care să ieși seara, după o zi de școală, uneori 

monotonă, alteori plină de aventuri, face foarte mult. Alături de prieteni te distrezi, alături de 

prieteni poți fi cine ești cu adevărat, alături de prieteni simți că îți trăiești cu adevărat copilăria și 

mai apoi viața. 

          Cu prietenii te poţi distra în mii de moduri, cum ar fi să mergi în diverse locuri cu 

mașina sau pe jos, să faci focul pe malul unui lac în toiul nopții, să ieși pe ascuns noaptea din 

casă și să te întorci odată ce se ivesc zorile, la 6 dimineața, să vezi becul aprins, semn că ai tăi nu 

dorm și să intri în panică (experiență personală), asta înseamnă să trăiești cu adevărat, să te 

bucuri de intensitatea fiecărui moment pe care îl trăiești alături de prietenii tăi, a doua familie pe 

care ți-o alegi. 

           Este important să știi să râzi, să fii fericit, să iubești natura și tot ce îți dă aceasta, să 

iubești până și apa de ploaie care dă atâta vitalitate plantelor, animalelor și mai apoi nouă. 

Trebuie să înveți să fii recunoscător înainte de a pierde ceva pentru a-ți da seama că totul 

contează cu adevărat, că totul are un rost pe acest pământ și că Dumnezeu nu-ți închide o ușă în 

nas fără a-ți deschide un geam. 

           Nu cred că rostul nostru pe pământ este să fim supărați și nervoși nici măcar pentru o 

clipă și nu cred că, dacă cineva nu te iubește așa cum ai dori tu, nu înseamnă că acea persoană nu 

te iubește din adâncul sufletului... de aceea suntem diferiți, pentru a iubi în feluri diferite. 

            Am simțit nevoia de a împărtăși aceste rânduri cu voi în ideea de a vă insufla o mică 

parte din bucuria de a trăi pe acest pământ, lucru pe care-l consider o şansă extraordinară pentru 

noi toţi.  

Renato Trif 
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Să râdem……puțin! 

 

 

 
– Domnule profesor, când folosim cuvântul 
“etcetera”? – 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.  
-----------------------------  

Gigel vine acasă şi se plânge că învăţătoarea 
îl persecută. 
Nervos, tatăl se duce la şcoală să o întrebe pe 
învăţătoare ce se întâmplă. 
Învăţătoarea: Nu se poate aşa ceva! Gigele, 
vino aici! Cât fac 5×9? 
Gigel: Vezi, tată? Iar a început. 
-------------------------------------- 

Profesoara de biologie explică elevilor: 

-Oxigenul este absolut necesar vieţii. A fost 

descoperit în secolul trecut. 

-Şi cum s-au descurcat oamenii până atunci? 

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

Profesoara: – Elevi, v-am spus să nu mai 

alergaţi pe holurile şcolii! 

Elevii: – Dar doamna profesoară, este un 

Pokemon rar la toaletă! 

Profesoara: Oh, atunci haideţi, repede-

repede! 

------------------------------------------ 
Înainte ca studentul să înceapă să răspundă, 

profesorul se adresează acestuia: 

– La examen este exact ca la teatru. 

Dumneavoastră, domnule student, sunteţi 

actorul… iar eu spectatorul. 

– Minunat! exclamă studentul, numai să 

chem sufleorul. 
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A woman gets on a bus with her baby. The 

driver says, “Ugh! That’s the ugliest baby I’ve 

ever seen.” 

The woman stalks off to the rear of the bus and 

sits down. She turns to the man sitting next to 

her and says, “The driver just insulted me!” 

The man says, “You go and give him a telling 

off. I’ll hold your monkey for you.” 

 

Two aerials meet on a roof – fall in love – get 

married.  The ceremony was rubbish – but the 

reception was brilliant.  

 A sandwich walks into a bar. The barman says 

”Sorry we don’t serve food in here” 

 

Teacher: Paul. Give me a sentence beginning 

with "I".  

Paul: I is the...  

Teacher: No, Paul . You must say "I am" not 

"I is."  

John: All right. I am the ninth letter of the 

alphabet. 

 

 

There’s two fish in a tank, and one says ”How 

do you drive this thing?”  

 

I went to buy some camouflage trousers the 

other day but I couldn’t find any.  

 What did Anne Boleyn's mother say when her 

daughter said that she had fallen in love with 

Henry the VIII and was going to marry him? 

That man's not worth losing your head over. 

 

When Susan’s boyfriend proposed marriage to 

her she said: ”I love the simple things in life, 

but I don’t want one of them for my husband”. 

 Why do cows wear bells? 

Because their horns don't work. 

 

Slept like a log last night…….. Woke up in the 

fireplace. 

 What is the longest word in the English 

language? 'Smiles'.  Because there is a mile 

between its first and last letters. 

 

Why did the bald man paint rabbits on his 

head?  Because from a distance they looked like 

hares. 
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1. Studiile arată că 7% dintre americanii religioși se roagă la Dumnezeu ca să găsească un 

loc bun de parcare. 

2. Hippopotomonstrosesquippedaliofobia este frica de cuvinte lungi. Cuvintele lungi îi 

fac pe bolnavi să își piardă respirația, tragând aer sacadat sau să transpire abundent.  

3. În spaniolă, cuvântul „esposas” înseamnă atât „soții” cât și „cătușe”. 

4. La aniversarea a 120 de ani, cea mai bătrână persoană care a trăit vreodată a spus: „Am 

un singur rid și stau pe el”.  

5. În mitologia greacă se credea că roșcații 

se transformă în vampiri după moarte.  

6. Unu din patru americani cred că soarele 

se învârte în jurul pământului.  

7. Când Muntenegru și-a câștigat 

independența față de Yugoslavia, domeniul 

de pe Internet s-a schimbat de la „Yu” to 

„Me”.  

8. Leonardo Di Caprio are prenumele 

Leonardo pentru că mama sa era în fața unui tablou semnat Leonardo da Vinci când 

micuțul a lovit pentru prima dată pântecele mamei.  

9. Charlie Chaplin a pierdut un concurs de sosii ale lui Charlie Chaplin. A ieșit abia pe 

locul al 2-lea.  

10. Încearcă să cauți pe Google cuvântul „askew” să vezi ce se întâmplă.  

 

(https://www.libertatea.ro) 
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Limba noastră-i o comoară 
SĂ SCRIEM CORECT 

Unde stă cratima? 
  

Atunci când scriu în limba română, unii dintre noi uită să utilizeze cratima, iar alţii, de 

teamă să nu greşească, pun cratimă acolo unde n-ar trebui. 

Iată câteva situaţii: 

! Ionel ma lovit de două ori întro zi. 

În exemplul „ma lovit”, cratima ar fi trebuit să lege două cuvinte: pronumele personal în 

acuzativ, formă neaccentuată „mă” şi verbul auxiliar „a” (a avea), indicând şi căderea vocalei 

finale a pronumelui (mă – a lovit → m-a lovit). 

De asemenea, secvenţa „întro” este alcătuită din două cuvinte: prepoziţia „între” şi 

articolul nehotărât feminin „o”. Cele două cuvinte se leagă prin cratimă, semn care marchează şi 

căderea vocalei finale a prepoziţiei: între – o  → într-o. 

Corect ar fi fost: 

 Ionel m-a lovit de două ori într-o zi. 

 

!  Lăsa-ţi, domnule, că vă ajutăm noi! 

În acest exemplu, verbul la persoana a II-a plural „lăsaţi” este confundat cu o secvenţă 

alcătuită din verb (lăsa)  + pronume (ţi) şi despărţit greşit prin cratimă  → lăsa-ţi. 

 Lăsaţi, domnule, că vă ajutăm noi! 

 

Prof. Alina Tănasie 
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COPILUL ŞI IDENTITATEA SA 
”Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț - judecător 
Există două categorii de persoane: persoanele fizice – care 

se individualizează prin nume şi domiciliu (adică locul unde au 

locuinţa principală) sau reşedinţă (unde au locuinţa secundară) şi 

cetăţenie, respectiv persoanele juridice – care se caracterizează prin 

denumire, sediu şi naţionalitate (intră în această categorie 

autorităţile publice, instituţiile publice, societăţile comerciale). 

Numele copilului 

Când copilul vine pe lume, Oficiul de Stare Civilă 

eliberează un certificat de naştere. Acesta este actul cu care copilul 

se va legitima până la vârsta de 14 ani şi în baza căruia îşi va 

exercita drepturile prin părinţii săi (primirea alocaţiei, înscrierea la grădiniţă, apoi la şcoală). 

Numele de familie al copilului este cel pe care îl poartă părinţii, care poate să fie al oricăruia sau 

al ambilor reunite. El se poate schimba prin căsătorie sau, ulterior, prin divorț. Prenumele 

copilului este cel ales de părinţi. În tradiţia românească, copilului i se dau, uneori, două prenume, 

unul fiind, de regulă, al unui sfânt din calendar din ziua sau din apropierea zilei în care s-a născut 

copilul. Persoanele care poartă nume şi prenume ridicole sau indecente, ori poartă nume străine 

sau scrise greşit, pot cere serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor să le schimbe. 

Numele şi prenumele apar în certificatul de naştere emis de Oficiu, care cuprinde şi CNP – codul 

numeric personal, constând într-un număr unic pe care persoana îl va păstra pentru tot restul 

vieţii. 

Structura C.N.P. 

Este alcătuită din 13 cifre, astfel: prima cifră din CNP reprezintă sexul (1 pentru bărbaţi, 

2 pentru femei – pentru cei născuţi  înainte de 1999, respectiv 5 şi 6 - pentru cei născuţi ulterior); 

următoarele două cifre reprezintă anul naşterii; următoarele două reprezintă luna naşterii; 

următoarele două reprezintă ziua naşterii; următoarele două cifre din CNP reprezintă codul 

judeţului; următoarele trei cifre reprezintă numărul de ordine; ultima cifră din CNP reprezintă 

cifra de control.  
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Nume amuzante 

Deşi autorităţile au obligaţia de a refuza înregistrarea unor nume ridicole sau indecente, 

în anuarul statistic al României figurează nume ca Beţivu, Prostu, Nebunu, Blegu, Expertiza, 

Justiţia, Poliţia, Facultatea, Farmacia, Semafor, Ministru sau Preşedinte. De asemenea, nume 

frecvente sunt Curcă, Păsărică, Bucilă, Mortu, Pipi, Bounegru, Boubătrân, Regulatu, Găinaţ, 

Bulan, Gunoi, Jegu, Nespălatu, Găleată, Castron, Belibou sau Oasenegre. Unii Români au 

prenume ca Paracetamol, Termopan, Împărăteasa, 

Papanaş, Televizor, Superman. În fine, unii aleg să dea 

copiilor prenume auzite la telenovele sau prenume 

specifice ţărilor în care lucrează: Giovani, Celeste, Juan 

Carlos, Kassandra, Alejandra. 

Actul de identitate  

Se eliberează pentru prima oară la împlinirea vârstei de 14 ani. În termen de 15 zile de la 

această dată trebuie solicitată eliberarea cărţii de identitate la serviciul public comunitar de 

evidenţa populaţiei. Acest document face dovada identităţii şi domiciliului titularului. Termenul 

de valabilitate al cărţii de identitate este: - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 

ani; - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; - 10 ani după împlinirea vârstei 

de 25 ani; - permanent după împlinirea vârstei de 55 ani. Dacă vi se fură cartea de identitate, 

trebuie ca în termen de 24 de ore să anunţaţi poliţia de la locul comiterii faptei. Dacă o pierdeţi, 

trebuie să anunţaţi în acelaşi termen serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde 

aveţi domiciliul. Dacă găsiţi o carte de identitate, trebuie ca în termen de 48 de ore să o depuneţi 

sau să o trimiteţi la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public 

comunitar de evidenţă a persoanelor. 

CONTRAVENŢIE 

Se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei refuzul unei persoane de a da relaţii 

pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la 

sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de 

menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

INFRACȚIUNE 

Se sancţionează cu închisoarea încredinţarea cărţii de identitate unei persoane pentru ca 

aceasta să o folosească fără drept – de exemplu, să deschidă un cont bancar sau să cumpere un 

produs electronic. 



 

 

 13   

 

 

        La GÉODE 
Prof. Alb Liliana-Maria 

 În  partea nordică a Parisului, pe linia 

de metrou numărul 7, se află stația Porte de la 

Villette, iar în apropierea acesteia este 

amplasat un deosebit punct de atracție turistică 

al „Orașului Luminilor”, care merită vizitat: 

La cite des Sciences et de l’Industrie – La 

Géode. 

 Acest parc de explorare a științei și 

industriei este structurat pe mai multe nivele: 

- Nivelul S2 – cuprinde: -  un imens acvariu și La 

Géode; 

- Nivelul S1 –  Mediateque, Cetatea Meseriilor, 

Centrul de Congrese de la Vilette; 

- Nivelul 0 – Cetatea Copiilor între 3 – 12 ani, 

Eurocite, Cinematograful Louis – Lumiere, 

Salonul Europei; 

- Nivelul 1 – Explorări: Matematică, 

Informatică, Aventuri Industriale, 

Materiale, Energie, Mediul 

Înconjurător, Spațiul Marie – Curie; 

- Nivelul 2 – Explorare, care cuprinde: 

Roci și vulcani, Stele și galaxii, Jocuri 

de lumini, Omul și sănătatea, Simulator 

din spațiu – Cinaxe – Călătorii în 

spațiu. 

Vreau să vă rețin atenția asupra 
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unei curiozități a lumii cinematografice – un cinematograf într-o uriașă sferă – La Géode. Sala 

interioară este destinată mai mult de 60% unui imens ecran hemisferic, iar 30%, rândurilor de 

scaune aranjate pentru spectatori.  

Imaginați-vă o imensă sală de  cinema pe al cărui ecran hemisferic rulează un film 

documentar despre:  

 - Cascada Niagara – Aventuri și legende; 

 - Cercul de Foc al Pacificului; 

 -  Marii Descoperitori și Exploratori. 

 
 Dacă ați făcut acest exercițiu de imaginație, cu siguranță că, pe viitor, datorită facilităților 

existente în prezent între statele Uniunii Europene, vă veţi propune vizitarea acestui obiectiv unic 

pe harta obiectivelor turistice europene și în special pariziene, la minunata Cetate a Științei și 

Tehnologiei moderne și bineînțeles - La Géode. 
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                Notre-Dame de Paris  

   15.04.2019        Renato Trif 

         O parte din lume a ars, o parte din istorie s-a făcut scrum, o parte din Paris s-a înălțat la cer...  
Se spune că atunci când Colosseumul va cădea, Roma va cădea și odată cu ele și lumea 

întreagă... tot la fel este și pentru Franța, doar că, diferența este că în capitala dragostei, susținerea lumii 
revine Turnului Eiffel şi Catedralei Notre-Dame. 

De ziua mondială a artei, de ziua nașterii marelui Leonardo da Vinci, în ziua morții arhitectului 
Renașterii Filippo Brunelleschi, de ziua scufundării Titaniculului, în ziua morții lui Abraham Lincoln... 
arde Catedrala Notre Dame din Paris. Se fac cenușă opt secole de istorie. Un loc în care în secolul al 
XIV-lea se definitivează construcția,.un loc care a fost prădat în timpul Revoluției Franceze, o bijuterie 
în care a fost încoronat Napoleon Bonaparte, o catedrală..care a supraviețuit celor două conflagrații 
mondiale sângeroase, tendințelor de distrugere ale naziștilor. Ar plânge și Victor Hugo cu tot cu acel 
cocoșat de la catedrală, despre care citeam în copilărie. 

Vorbind despre vitralii, trebuie să amintim de cele trei roze ale catedralei, care reprezintă una 
din marile opere de artă ale creștinătății. Roza de sud, numită și La Rose du Midi, este un dar din partea 
regelui Ludovic al IX-lea al Franței și este consacrată Noului Testament. La începutul Paștelui catolic... 
ffffffffffConstrucția a început în anul 1163, pe locul unui lăcaș de cult dedicat sfântului diacon Ștefan. În 
1182, episcopul Maurice de Sully a sfințit altarul, dar construcția catedralei a durat din 1163 până în 
1345. 
..............Salt în istorie până azi, 15 aprilie 2019, când Catedrala Notre Dame din Paris este mistuită 
de flăcări... 
..............Nu arde doar un monument, nu arde doar un simbol al Franței, ci una dintre emblemele artei 
europene. Incendiul a izbucnit la ora 19:00 ora Franței... 
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La mulți ani, Doamnă! 
Prof. Liliana Găicea 

Ziua Internațională a Femeii 
(denumită generic Ziua Femeii) 
este sărbătorită anual la data de 8 
martie pentru a comemora atât 
realizările sociale, politicile și 
condițiile economice ale femeilor, 
cât și discriminarea și violența care 
își fac încă simțită prezența în 
multe părți ale lumii. În România, Ziua Femeii o asimilează și pe cea a mamei, chiar dacă în 
multe țări mama este sărbătorită într-o zi dedicată doar ei.  

De 8 martie deci, o avalanșă de flori acaparează piețele, supermarketurile și noi toți ne 
gândim la femeile minunate din viața 
noastră.  

Sunt totuși femei pe care valurile 
vieții le-au purtat la anii batrâneții - anii cei 
mai grei ai vieții - în instituții care le poartă 
de grijă. Acestora oare cine le aduce flori 
sau mici atenții, cine le îmbrățișează și le 

mulțumește pentru tot ceea ce de obicei femeile știu și fac pentru familia lor?  Nu avem cum să 
putem da noi un răspuns, dar putem să fim și noi cei care să dăruiască.  

Pentru că de ziua lor  toate femeile merită să se bucure de aceasta, să admire o floare, să 
fie măcar pentru o secundă în centrul atenției, elevii și profesorii Colegiului Economic „Hermes” 
Petroșani au adus bucuria în sufletul doamnelor de la cele două centre de bătrâni din Dărănești și 
Cartierul Aeroport. Și pentru că femeile iubesc ciocolata, dulciurile și micile atenții la fel de mult 
ca și florile, am încercat să îndulcim momentul vizitei noastre. 

 Zilele sunt mult mai frumoase 
atunci când facem ca lacrima din colțul 
ochiului unei doamne să fie o lacrimă de 
fericire! 
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Săptămâna meseriilor 
Responsabil comisia de marketing, 

Prof. Margareta POPESCU 

 În perioada 25-29 martie 2019  s-a desfășurat 

acțiunea - Săptămâna meseriilor – componentă a 

Strategiei de marketing a Colegiului Economic 

„Hermes”, activitate în cadrul Calendarului de admitere 

în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 

2019-2020 și parte a Planului de măsuri privind admiterea în învățământul profesional stabilit la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. 

 La nivelul Colegiului Economic „Hermes” s-au desfășurat următoarele activități: 

- diseminarea prevederilor Metodologiei de admitere în învăţămânul profesional pentru 

anul școlar 2019-2020  (OMENCS nr. 5031/04.09.2018); 

- prezentarea calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 

2019-2020; 

- prezentarea agenților economici cu care Colegiul Economic „Hermes” are încheiate 

parteneriate (contracte cadru) corespunzătoare nevoilor de formare profesională prin 

învățământul profesional; 

- afișarea ofertei educaţionale detaliate pe domenii şi calificări profesionale; 

- Zilele porţilor deschise – vizitarea unităţii şcolare de către elevii claselor a VIII-a – Zona 

Valea Jiului și participarea acestora la activtățile: Măiestrie în bucătărie - demonstrație 

practică în laboratorul de gastronomie și Reguli de servire și protocol - demonstrație 

practică; 

- distribuirea pliantelor de promovare a ofertei educaționale; 

- informare privind oportunităţile oferite de învăţământul profesional.   
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La „Casa Pollicino”  
Prof. Clara Ianc 

Fiind însuflețiți de cuvintele 
părintelui Nicolae Steinhardt ,,dăruind vei 
dobândi” -  elevii Colegiului Economic 
,,Hermes” Petroșani și-au dorit să-i 
cunoască și să interacționeze cu copiii de  
la Casa Pollicino. Au învățat jocuri și 
cântece, au făcut rost de minge, de 
baloane  colorate, baghete cu soluție de 

făcut  baloane de săpun  și au mers în mijlocul copiilor care îi așteptau cu interes. Joaca cu 
micuții a adus zâmbete minunate pe fețele tuturor. La sfârșitul activităților, toți s-au înțeles că 
vor mai urma și alte întâlniri comune. 
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Educaţia ecologică la elevi 

Prof. Leonica Popescu 

Atitudinea faţă de natură este în primul rând o 
chestiune de educaţie, de cultură. Omul se naşte şi trăieşte 
într-un mediu natural, dependent de celelalte elemente ale 
biosferei cu care poate şi trebuie să stabilească relaţii de 
armonie şi respect faţă de particularităţile specifice 
regnului sau speciilor din care provin. Ca membru al 
naturii, omul trebuie să cunoască legile ei şi să se supună 
lor pentru a evita un conflict din care, cu siguranţă, ar ieşi 
învins.  

Prin 
activităţi 

şcolare şi extraşcolare, elevul conştientizează 
faptul că mediul înconjurător constituie un 
mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a 
cărui integrare şi bună funcţionare depinde 
întreaga activitate umană. 
  Biologia arată modul cum omul transformă 
natura şi propune elevului să descopere 

complexitatea acestor relaţii, formele de poluare fizică, chimică şi chiar biologică şi consecinţele 
dezastruoase ale acestora asupra vieţuitoarelor. 

Prin activităţi specifice şcolare şi extraşcolare, elevul trebuie să devină conştient că 
mediul înconjurător constituie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare 
şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Întrucât societatea actuală are nevoie de 
oameni care să se remarce nu numai prin ceea ce ştiu, ci şi prin ceea ce pot să facă, ameliorarea 
relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător se poate realiza numai prin activităţi practice la care 
trebuie să participăm cu toţii. A venit vremea când omul trebuie „să încheie pace cu natura”, o 
pace cu condiţii de reciprocitate pentru „ambii combatanţi”. 

Este necesar să urmărim formarea unor trăsături pozitive de caracter – respect, admiraţie, 
ocrotire, apreciere, compasiune – care să se statornicească în relaţia omului cu natura. Fără 
aceste trăsături, fără o conştiinţă şi o conduită adecvate, există pericolul distrugerii 
oricăror forme de viaţă. 
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De sănătatea Pământului depinde sănătatea noastră; de aceea trebuie să-i învăţăm pe copii 
să iubească, să respecte şi să ocrotească natura. Trebuie să refacem şi să protejăm ceea ce ni se 
pare inepuizabil şi gratuit, să protejăm singura planetă din Sistemul Solar pe care există viaţă, pe 
care existăm noi. Avem datoria morală ca, împreună cu familia şi comunitatea, să-i ajutăm pe 
copii să găsească răspunsuri la o serie de întrebări legate de tainele naturii, de strânsa legătură 
care e între om şi mediul înconjurător, de influenţa pe care o are omul asupra naturii. 

Educaţia ecologică în şcoală este necesară, posibilă şi utilă, este o nouă ofertă de învăţare 
care a dus la schimbări importante în comportamentul elevilor noştri. Lor nu le este greu să 
planteze o floare, un copăcel, să se bucure de sosirea păsărilor călătoare, să asculte susurul apei, 
să descopere micile minuni ale naturii şi, de ce nu, să ia atitudine când întâlnesc aspecte negative 
care degradează mediul înconjurător. 

Ştiind aceste lucruri 
în teorie, am hotarât, la 
nivelul şcolii, să facem o oră 
de ecologizare a spaţiului din 
curtea şi din jurul şcolii .  

Am început 
organizarea activităţii din 
3.04.2019  astfel: 

- elevii au fost 
anunţaţi, înainte cu o 
zi, să vină cu ţinuta 
corespunzătoare;  

- au fost solicitate Administraţiei Şcolii materialele necesare pentru curăţenie: saci, manuşi, 
mături, greble; 

- au fost prelucrate Normele de protecţia muncii; 
- s-au stabilit sectoarele de curăţenie; 
-  au fost organizate grupele de lucru coordonate de doamnele profesoare, după cum 
urmează: clasa a IX-a D - prof. Popescu Leonica, clasa a X-a A - prof. Ianc Clara, clasa a X-a 
C - prof. Ţopescu Doina, clasa a XI-a A - prof. Dumitraşcu Gabriela, clasa a XI-a B - prof. 
Zălog Florentina şi Sandu Mihaela, clasa a XII-a D - prof. Ilea Ciprian şi Bobar Tiberiu, 
clasa a XII-a E - prof. Mureşan Diana. Felicitări tuturor elevilor şi cadrelor didactice pentru 
activitatea desfăşurată. Educaţia ecologică continuă! 
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Obezitatea poate fi prevenită şi tratată 
prof. Doina Ţopescu, prof. Gabriela Dumitraşcu 

 

Proiectul -  Stop obezităţii! – Aleg să fiu sănătos! – continuă 
             Alimentația reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Trăim înt-o lume în 

care alimentația noastră nu mai este ca acum 25-30 de ani. Trebuie să avem mare grijă astăzi la 

tot ce mâncăm, pentru că alimentele de tip fast-food sau  cele procesate sunt adevărate „bombe” 

nutriționale de care nu ne putem păzi decât dacă suntem informați corect. Omul modern se 

hrănește într-un mod nesănătos, mănâncă neregulat și mult. Așa se face că o persoană din două 

suferă de exces de greutate (depășirea cu peste 10% a greutății normale), aceasta având un efect 

nefast asupra sistemului osos, a scheletului  și 

aspura aparatului motor, în special asupra părții 

inferioare a corpului. Cu cât excesul în greutate 

este mai mare, cu atât crește și procentul  

persoanelor care suferă de maladii coronariene 

(angină pectorală, infarct miocardic, 

ateroscleroză) sau cu afecțiuni cancerigene, cum 

ar fi cancerul intestinelor. Statisticile arată că  

peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de 

ficat sau a diabetului. De asemenea, supraponderalii pot avea probleme mult mai mari decât cei 

cu greutate normală în cazul unor intervenții chirurgicale. Cea mai mare greșeală facută în 

domeniul nutriției, privește absorbția excesivă a hidraților de carbon, care sunt lipsiți de valoare 

nutritivă și care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făină și băuturi alcoolice. Acestea sunt 

transformate de organism în depuneri de grăsime. 

Prevenirea obezităţii şi gestionarea 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, de aceea şcoala noastră 
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continuă derularea proiectului Stop obezității! Vreau să fiu sănătos!  împreună cu şcolile 
partenere şi în acest an şcolar. Proiectul nostru își propune să-i responsabilizeze pe părinți, 
pentru că ei sunt cei care pot și care trebuie să traseze direcția corectă pe care trebuie să o 
urmeze copiii lor, inclusiv din punct de vedere al alimentației. Dacă nu reușim să facem o 
informare și o necesară educație părinților, atunci nu o să reușim nimic! Este foarte important ca 
un părinte să înteleagă faptul că un copil implică atenție și responsablitate. 

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. 

Evaluarea nutrițională a elevilor constituie preambulul activităților  privind rolul unei 
alimentații corecte, echilibrate din punct de vedere nutrițional, dar și a beneficiilor mișcării în 
menținerea sănătății. 

      
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 vârstă, sex, înălțime și greutate corporală. În urma interpretării 
statistice au fost selectați elevii cu risc crescut de obezitate. 
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            În 3.04.2019, elevii din grupul țintă și cadrele didactice 

implicate în proiect au participat la  activitea  de ecologizare a 

spațiilor verzi din apropierea școlilor pentru a promova 

mişcarea, dar şi dragostea şi respectul pentru natură.  

O altă activitate importantă a fost întâlnirea tematică cu 

specialistul în lifestyle Vlachos Fotios, manager Eurodiet 

România, desfășurată în 11.04.2019 la Sala de Marmură a 

Primăriei Petroșani, unde au participat părinți și elevi din 

școlile cuprinse în proiect.  

Venim cu acest proiect și nu le vindem niciun produs 

oamenilor, nu cerem niciun leu și nu cerem nimic în schimb 

decât puțină atenție, pentru ca informațiile pe care le oferim 

gratuit să ajute copiii să scape de problemele obezității și, 

implicit, de problemele medicale conexe generate de aceasta. 
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 prof. Mihaela Ionițoaei  

 În acest an școlar se desfășoară la Colegiul nostru proiectul educațional inter-județean 

„Justiția pentru tineri”, înscris în CAEI 2019, Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile, poziția 1329. 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 Național „Mihai Eminescu” Petroșani; 

- Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila; 

- Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;  

- Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva; 

- Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara;  

- Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” 

Geoagiu; 

- Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud.Maramureș; 

- Colegiul Național „I.C. Brătianu” Hațeg; 

- Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, jud. Bihor; 

- Colegiul Tehnic „G-ral David Praporgescu” Turnu Măgurele,  jud.Teleorman. 

  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 membri ai comunității locale și 

globale.  

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

doamna profesoară Ionițoaei Mihaela, cum ar fi masa rotundă cu tema „Drepturile mele versus 

obligațiile mele”  ocazie cu care am avut plăcerea de a-l avea din nou printre noi pe domnul 

procuror Robert Scorța din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani. 
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 O altă activitate va consta într-o campanie 

de informare, „Libertatea mea se termină acolo 

unde începe libertatea ta”, în cadrul căreia elevi 

ai Colegiului nostru vor distribui 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 cu două secțiuni: Eseu – 

„Justiția prin ochii mei”, respectiv cultură generală- 

„Libertăți fundamentale”. 

  Feed-back-ul oferit de voi a fost unul pozitiv 

și în anul școlar trecut, așadar această a doua ediție 

vi se datorează vouă, elevilor de la Colegiul 

Economic „Hermes” Petroșani și ne dorim să 

continuăm și în anul școlar viitor.   
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TREASURE HUNT… BANCAR 
Prof. Liliana Gaicea  

Banii vin, banii pleacă! Cu toții observăm că banii circulă. Îi 
primim cadou sau îi câștigăm prin muncă, îi donăm sau îi cheltuim. 
Câteodată reușim să îi păstrăm pentru un timp şi acest fapt ne aduce 
satisfacție, siguranță… Dar când suntem tineri, este mai dificil să îi 
adunăm (economisim) și acesta din diferite motive. Problema banilor 
apare, la tineri mai ales, în situații limită. De aceea, după ce am 
conștientizat comportamentul nostru, e important să învățăm cum să 
gestionăm un buget personal. Ce este bugetul, economisirea, 

împrumutul, creditorul, debitorul, riscurile și alte noțiuni au 
fost discutate la atelierul Treasure Hunt… bancar în cadrul 
Săptămânii Altfel.  

Evaluarea s-a realizat prin metoda nonformală 
„Vânătoare de bogății” (Treasure Hunt). 

Treasure hunt este un joc de echipă  în care 
jucătorii primesc mai multe indicii care îi conduc la 
găsirea unui premiu ascuns. 

Avantajele acestei metode sunt multiple: 
-  Favorizează lucrul în echipă; 

      - Poate fi personalizat în n moduri, în funcţie de momentul 
în care se află echipa şi necesităţile ei; 

- Este o activitate distractivă, cu miză şi rezultat concret simultan; 
- Creează mediul potrivit în care oamenii să socializeze, să fie 

transparenţi şi autentici; 
- Căutarea indiciilor este un exerciţiu fizic în sine şi, în acelaşi timp, 
stimulează adrenalina şi simţul de aventură al participanţilor; 
- Antrenează atitudini şi aptitudini diverse: responsabilitate, 
ascultare, comunicare, leadership; 
- Stimulează mai multe dimensiuni mentale în acelaşi timp: 
cunoştinţe teoretice (de geografie, istorie, artă etc.) şi abilităţi 
practice (orientare pe hartă, în natură sau GPS, rezolvarea 
problemelor, creativitatea, logica etc). 

În speranța că metoda a fost eficientă și a plăcut participanților, vă ofer câteva imagini. 
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Mișcarea înseamnă viață, sportul înseamnă 
sănătate 

Prof. Doina Țopescu 

 

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun! la 

Colegiul Economic „Hermes” Petroșani este cea coordonată de doamna profesor Țopescu 

Doina - „Mișcarea înseamnă viață, sportul înseamnă sănătate”, din domeniul educației fizice, 

sport și sănătate, care are ca scop principal pentru participanți să înțeleagă prin experiență 

proprie că sportul, mișcarea zilnică este absolut necesară 

pentru o viață sănătoasă. 

Obiectivele educaționale ale activității sunt:  

 participarea cu interes, entuziasm la activitățile 

sportive propuse; 

 colaborarea cu toți participanții activităților; 

 să fie prudenți în situații riscante; 

 să fie atenți, organizați, disciplinați; 

 să concureze cu sportivitate;  

 să recunoască meritele, succesele colegilor; 

 să aibă grijă de echipamentele sportive, de diferite accesorii sportive;  

 să-și încerce limitele în sport, în situații mai dificile;  

 să fie atenți la alimentație, la consumarea apei necesare pentru organism;  

 să fie recunoscători că sunt sănătoși și să aibă grijă de sănătate;  

 să realizeze că a aparține unui colectiv este un lucru nemaipomenit. 

 Elevii participanți s-au bucurat zilnic de ateliere diferite, iar prezența lor a fost 

generoasă, în proporție de 100%. 

Rezultatele obținute în urma acestei activități: 

• Satisfacția elevilor obținând performanțe deosebite; 

• Participare cinstită la jocurile și concursurile organizate – sportivitate;  

• Participare cu seriozitate și conștiinciozitate la toate activitățile;  

• Comportare sportivă, cu o atenție sporită la ceilalți în fiecare situație;  

• Consolidarea spiritului de echipă, a colectivului de elevi; 
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• Conștientizarea faptului că mișcarea zilnică este esențială 

pentru o viață sănătoasă și echilibrată.  

Toți elevii participanți au fost foarte mulțumiți și 

entuziasmați de această săptămână tematică, de activitățile 

dedicate mai ales sportului, dar nu numai. Toți cei implicați și-

au exprimat dorința de continuare a acestor activități și sunt 

deschiși să participe și în viitor la activitățile organizate în acest 

domeniu.  

Menționez  propunerea activității ca fiind cea mai bună, 

deoarece a fost o săptămână tematică bine pregătită, care a 

început încă din anii școlari trecuți, când a fost anunțată organizarea „Şcolii altfel” pentru elevi. 

Toți elevii şi-au exprimat dorința de a organiza și în viitor asemenea activități. Prin 

aceste experiențe toți participanții au înțeles că mișcarea zilnică este foarte importantă și nu este 

doar un slogan. Îndrumarea elevilor de a trăi o viață sănătoasă este datoria noastră, a 

profesorilor. Mă bucur că elevii au participat cu drag la aceste activități în număr așa de mare. 
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Suplimente = steroizi? 

 Suplimentele sunt diferiți macronutrienți/ micronutrienți deseori întâlniți sub formă de 

pudră precum proteina, creatina monohidrată, bcaa (aminoacizi) etc. sau se mai pot întâlni sub 

formă de pastile precum uleiul de pește (omega 3), 

creatina, aminoacizi, vitamine etc. Sunt un complex ce 

au la bază un aliment, da, ați înţeles bine, un aliment, 

nimic mai mult. Proteina, de exemplu, este extrasă din 

zer sau soia. Steroizii sunt la un nivel mult prea 

avansat, sunt hormoni sintetici, care sporesc 

capacitatea organismului de a produce țesut muscular. 

Încă de la apariția steroizilor anabolizanți și androgeni, 

aceștia au fost folosiți de sportivi pentru îmbunătățirea 

performanțelor sportive. Pe scurt, steroizii au la bază  

un hormon. Deci? Până la urmă proteinele nu sunt 

steroizi?! 

Nu, nu sunt, și au cu totul alt efect. Da, proteina este 

esențială în creșterea țesutului muscular, dar dacă 

carbohidrații și grăsimile nu sunt și ele puse la 

punct, sunt șanse puține în a crește țesutul muscular. 

În concluzie, poți crește masa musculară cu o dietă 

echilibrată fără steroizi. Nu vă recomand să folosiți 

steroizi: cresc riscul cancerului de ficat, al 

problemelor de ordin psihologic, al modificărilor 

hormonale, sunt ilegali, au risc crescut de hepatita B 

sau C, pot provoca leziuni ale venelor. Steroizii nu 

sunt o joacă și nu îi puteți administra după voia voastră. Deci, pe scurt, suplimentele au la bază 

un aliment, steroizii au la bază un hormon. 

 

Darius-Alin Nicola 
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    Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini (BustoArsizio, 25 marzo 1940), è 

una cantante, conduttrice televisiva, attrice e discografica italiana. 

Considerata la più famosa cantante pop italiana di tutti i tempi, è nota per le qualità della 

sua voce e per essere stata protagonista in numerosi spettacoli televisivi diffusi dalla Rai a 

partire dagli anni sessanta. Il suo strumento, dal timbro caldo e personalissimo, subito 

riconoscibile, è dotato di grande ampiezza, estensione, agilità, 

capace di coniugare la potenza vocale con la duttilità, ed è 

sostenuto da una tecnica saldissima; Mina si distingue anche per 

le doti interpretative e l'eclettismo, che l'hanno portata ad 

affrontare con successo generi musicali spesso lontani tra loro. 

Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni 

cinquanta, Mina ha interpretato più di 1.500 brani vendendo oltre 

150 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo primati e 

ricevendo premi e riconoscimenti, con due partecipazioni al 

Festival di Sanremo, tre alla Mostra internazionale di musica leggera, una Targa Tenco, e 

l'assegnazione dell'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Sulla 

scena internazionale ha raccolto il plauso di artisti quali Frank Sinatra, Louis Armstrong, 

Antony and the Johnsons, Mónica Naranjo, Liza Minnelli, Luciano Pavarotti, Plácido 

Domingo.          Renato Trif 

  

   MINA   MINA 
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Alexia Ioniţoaei  

 

Mincinoșii – E. Lockhart 
 

 

„Șocant, de o frumusețe tulburătoare și foarte bine construit,  Mincinoșii  o să-ți 

rămână în minte pentru totdeauna.” – John Green, autor al romanului  Sub aceeași stea, 

bestseller New York Times. 

“Mincinoșii” de E.Lockhart este una 

dintre scrierile cele mai renumite ale acestei 

autoare. Odată începută cartea, te vei 

contopi în povestea tinerei Cadence 

Sinclair, o adolescentă care a fost crescută 

să mențină aparențele legate de importanța 

familiei sale în societate, aceștia fiind 

cunoscuți pentru domeniile și funcțiile pe 

care le dețin.  

O familie frumoasă și distinsă. O 

insulă privată. O fată vulnerabilă și 

îndrăgostită. Un băiat curajos, plin de 

pasiune. Un grup de patru prieteni, Mincinoșii, a căror prietenie se dovedește a fi distructivă. 

O revoltă. Un accident. Un secret. Minciună după minciună. Dragoste adevarată. Adevarul. 

Citește  Mincinoșii. Și dacă te intreabă cineva cum se sfârșește, minte, pur și simplu! 

„Obsedant, sofisticat… Mincinoșii  e un roman atât de captivant și de bine scris, încât 

nu numai adolescenții îl vor îndrăgi, ci și cititorii maturi.” – Wall Street Journal 

„E. Lockhart face un portret fidel al unei familii cu tradiție, pentru care a păstra 

aparențele este vital și, în ultimă instanță, tragic.” – The Chicago Tribune 
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The Last  Kingdom  
Ultimul Regat 

      
 
Cu: Nicholas Rowe, Emily Cox, Alexander 
Doetsch  
Gen film: Acțiune, Istoric 
 
 

  
Serialul „The Last Kingdom” ne dezvăluie un punct de cotitură din istoria Angliei. 

Regele Alfred luptă împotriva ocupanților păgâni, care ocupaseră teritoriile engleze de 

ceva timp. Numai regatul Wessex mai putea opune o oarecare rezistență în fața 

ocupanților danezi. Ne este reprezentată o luptă atât la nivel strategic și ideologic, cât și la 

nivel religios. Cultura Angliei creștine se ciocnește de cea a Daniei păgâne.  

Toată acțiunea acestui serial este strâns legată de personajul lui Utred care de mic 

copil devenise prizonierul danezilor. Însă personajul, chiar dacă practic a crescut în tabăra 

adversă, mereu a simțit că în vene îi curge sânge saxon. Tânărul a fost educat ca un 

adevărat viking, însă acum trebuie să aleagă de partea cui va fi. De partea cui va lupta? 

Prof. Mihaela Ionițoaei  

http://www.cinemagia.ro 

https://www.cinemagia.ro/filme/the-kings-speech-486062/
https://www.cinemagia.ro/actori/nicholas-rowe-18579/
https://www.cinemagia.ro/actori/emily-cox-318961/
https://www.cinemagia.ro/actori/alexander-doetsch-424945/
https://www.cinemagia.ro/actori/alexander-doetsch-424945/
https://www.cinemagia.ro/actori/alexander-doetsch-424945/
https://www.cinemagia.ro/filme-drama/
https://www.cinemagia.ro/filme-istorice/
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