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Legea care interzice bullying-ul a intrat în vigoare! 
Legea care interzice bullying-ul în şcoli a intrat în vigoare, vineri 22 noiembrie 

2019, iar potrivit prevederilor este interzis orice comportament care constă în violenţă 

psihologică. Noua prevedere introdusă în Legea educației prevede „În unităţile de 

învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise 

comportamentele care constau în 

violenţa psihologică - bullying”.  

Potrivit legii, bullying-ul 

(violenţa psihologică) poate fi 

definit ca: „acţiunea sau seria de 

acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/ 

sau cibernetice, într-un context 

social dificil de evitat, săvârşite cu 

intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii 

ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, 

îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de 

discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, 

naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de 

convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de 

acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile 

destinate educaţiei şi formării profesionale”. 

În lege nu au fost introduse sancţiunile pentru bullying, însă este menţionat că 

profesorii vor aplica măsurile. Ce înseamnă acest lucru? Că profesorii, la fel ca și până 

acum, vor aplica sancțiunile prevăzute în regulamentul școlar: observație, mustrare, 

exmatriculare, în funcție de gravitatea faptei și a „antecedentelor” în adoptarea acestui 

comportament față de colegi. Oare cât de „bine” te poți simți să fii chemat împreună cu 
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părinții în fața 

Consiliului Profesoral, 

adică în fața tuturor 

profesorilor din școală, 

pentru a fi tras la 

răspundere? 

După cum bine 
știți, la nivelul 
colegiului nostru există 
și funcționează!  

„Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității” (sau „Comisia de disciplină”, așa cum o 
cunoașteți voi) care soluționează actele de indisciplină ale elevilor și, implicit, situațiile de 
bullying, atunci când sunt sesizate sau chiar observate de profesori sau de colegii voștri. 
Profesorii din această comisie sunt: prof. Găicea Liliana, prof. Mureșan Diana, prof. Kiss 
Elena, prof. Dumitrașcu Gabriela, subsemnata, prof. Ichim Andra, prof. Bobar Tiberiu, prof. 
Tănasie Alina, Pop Bianca – consilier școlar, Lucia Muntean – reprezentant al Autorității 
publice locale, Tănase Laura – reprezentant al părinților, agent șef Stana Marinel – 
reprezentant al Poliției. Acest lucru nu înseamnă că doar acestor persoane trebuie să vă 
adresați în cazul unor comportamente deviante. Orice profesor-diriginte ori profesor de la 
clasa sau din școală vă poate ajuta!  

O mare problemă cu care m-am confruntat de-a lungul timpului a fost lipsa de reacție 
din partea colegilor în astfel de situații. Consider că stă în puterea fiecăruia dintre noi să 
prevenim astfel de comportamente care provoacă suferință fie fizică, fie psihică. Ce putem 
face? În primul rând să reacționăm la comportamentele de hărțuire manifestate de unii dintre 
colegii voștri. Desigur, a recționa nu înseamnă a folosi violența, ci pur și simplu a lua apărarea 
colegului hărțuit, a-i arăta că nu este singur și că cineva îl sprijină. A fi cool nu înseamnă a 
aduce ofense unei persoane pe care o consideri mai slabă! 

Bullying-ul poate fi exercitat și de profesori, nu doar de elevi! Nici un profesor, nici 
prin prisma poziției superioare pe care o are printre elevi, nu poate încălca drepturile elevilor. 
Așadar, și astfel de comportamente care vă prejudiciază imaginea sau starea de bine trebuie să 
fie prevenite. Consider că atâta timp cât îți exprimi părerea sau starea de discomfort fizic sau 
psihic, într-un mod politicos, nimeni nu are dreptul să nu te asculte sau să nu își pună întrebări 
legate de ce a greșit.  
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În fiecare an, în cadrul proiectului educativ interjudețean „Justiția pentru tineri”, 

aflați informații legate de drepturile noastre: drepturile omului și drepturile copilului. 

Primul drept al omului ocrotit de Constituţia României este dreptul la demnitate. 

Așadar, fiecare dintre noi 

trebuie să îi respectăm pe cei 

de lângă noi, să le respectăm 

dreptul la demnitate, la 

propria imagine. Trebuie să 

ne tolerăm reciproc și să avem 

mereu în gând faptul că 

nimeni nu este perfect. Venim 

la școală pentru a ne pregăti pentru viața de adult, pentru a ne pregăti pentru viața de 

viitor profesionist pe piața muncii. Restul e socializare, pentru că omul este o ființă 

socială. De ce să ne clasificăm noi înșine în bogați/săraci, cool/cringe, popular/patetic, 

tocilar/corigent, gras/slab, urât/frumos? Cred că ar trebui să vedem ce este bun în fiecare, 

pentru că în fiecare dintre noi există și calități, nu doar defecte. Haideți să încercăm să 

vedem mai întâi calitățile și sunt sigură că defectele nici nu vor mai conta. 

      prof. Mihaela Ionițoaei 
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Străină 
de Maria Ruicu

 

Îți scriu aceste rânduri  
Cu imaginea ta pe retină.  
Doar tu îmi mișuni prin gânduri,  
Dar eu îți sunt doar o străină. 
 
Compun și te aud chiar în urechea mea 
dreaptă,  
Iar cu cea stângă încerc să te acopăr,  
Dar muzica o aud doar ca pe-o șoaptă,  
Iar pe tine de-abia te-astâmpăr.  
 
Se formează bălți pe foaia de sub mine  
Și cerneala se amestecă cu ele.  
Astea toate, pentru că mă gândesc la tine,  
Iar tu meriți lacrimile mele.  
 
Și foaia se distruge, dar rima nu o pierd,  
Precum te-am pierdut și pe tine după ce m-ai 
distrus.  
Toate astea semnate de cel mai trist poet  
Și sper că îți e bine oriunde ai ajuns.  
 
Din îndrăgostiți tot străini am rămas,  
Dar cu amintiri demult uitate.  
Totuși, încă mă uit la ceas  
Și te-aștept noapte de noapte.  

 
Stiloul fără de cerneală a rămas  
Și nu am să îl mai re-ncarc vreodată.  
Eu încă mă uit la ceas  
Și încă sunt obsedată.  
 
Nu are rost încă să scriu 
Și nici nu mai aștept să vii la mine... 
Mă voi uita ore-n șir pe geam,  
Dar nu te voi mai căuta pe tine.  
 
Și dacă dorul va lovi,  
Tot ceea ce am scris am să citesc...  
Și poate ai să citești şi tu, de vei veni  
Și vei vedea cât am putut să te iubesc.  
 
Și dacă tu nu vei veni ca să mă vezi,  
Să ştii că nu ai nicio vină.  
Tu n-ai avut ce să pierzi,  
Pentru că am fost doar o străină. 
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DESCÂNTEC 
 

Ce privelişte sumbră,  

Ce decor dezolant! 

Totul arde tacit în umbră 

Tăiat ca un briliant. 

 

Ce-i bine sau ce-i rău 

Roade-n sufletul tău 

Căutând speranţa iubirii,  

Urând procesul gândirii... 

 

În spatele vorbelor deşate 

Se nasc monştri timpurii 

Glasul tăcut renaşte 

Limitat de legea firii. 

 

Cu doliu-n suflet 

Şi atent, selectiv, 

Ascultă acest descântec 

Şi pune-l pe portativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRU PRODAN clasa a X-a A 

 

 

 

SCLAVUL IUBIRII 

 

Un sclav al eternei iubiri, 

Iubire ce te condamnă... 

Învins uşor de legea firii,  

În suflet port o dramă. 

 

Activând modul raţiunii  

Din care renasc ca să mor, 

Mor încet... cu fiecare dor. 

Mor din nou şi renasc iar... 

Permanent într-un coşmar. 
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Graffiti 

Andrei Paul Bob, 

clasa a X-a A 

Graffiti Antic 

Graffito (din italiana graffito, derivat din 

sgraffiare = a zgâria), la plural graffiti este 

un termen din arheologie care desemnează o 

inscripție sau un desen executat fie cu 

pigmenți de culoare roșie, fie prin zgâriere, 

descoperite pe monumentele antice. 

Din punct de vedere istoric, termenul 

graffiti 

se 

referea 

inițial la 

inscrip-

țiile, 

portretele găsite pe zidurile mormintelor 

antice sau pe ruine, ca în Catacombele din 

Roma sau din Pompeii. Sensul cuvântului a 

evoluat, desemnând acum orice decorație 

(inscripționată pe orice suprafață) care poate 

fi privită ca vandalism sau imagini sau 

scriituri plasate de obicei pe pereții externi 

și trotuare, fără permisiunea proprietarului. 

Prin urmare, inscripțiile făcute de autorii 

unui monument nu sunt catalogate ca 

graffiti. 

            Primul exemplu cunoscut de graffiti-

ul modern există și astăzi în orașul antic 

grecesc Ephesus (în Turcia de azi). 

Romanii gravau graffiti în propriii 

pereți și monumente, iar exemple ale 

lucrărilor lor există de asemenea și în 

Egipt. Erupția Vezuviului a păstrat graffiti-

ul zgâriat pe pereții din Pompei, și ne oferă 

o perspectivă 

directă aspra 

vieții de 

stradă: latina 

vulgară, 

insulte, 

declarații de dragoste, mesaje politice. În 

contrast cu tipicul graffiti modern, alfabete 

și citate din literatură (în special primul 

vers din Eneida de Virgil) au fost găsite pe 

pereții din Pompei, realizat fie pentru 

plăcerea scriitorului, fie din dorința de a 

impresiona, deși anonim, trecătorul prin 

familiaritatea sa cu literele şi literatura. 

Graffiti Modern 

       În secolul XX, în special în perioada 

celui de-al Doilea Război Mondial, ‘Kilroy 

was here’ (Kilroy a fost aici) a devenit un 

graffiti celebru, împreună cu Mr. Chad, o 

față doar cu ochi și nas, rezemat de perete, 

spunând ‘What? No rare commodity’ în 

timpul raționalizării. Tehnica de luptă a 

secolului XX a văzut sosirea multor 

tehnologii aviatice noi, urmate îndeaproape 

de ‘airplane graffiti’, inclusiv ‘nose art’, 

devenită faimoasa în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 
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        Începând cu urbanizarea la scară mare a 

multor zone în jumătatea postbelică a 

secolului XX, găștile vor marca pereții și 

alte bunuri publice cu numele bandei prin 

tag-uri (semnătură) pentru a-și delimita 

teritoriul. Pe la sfârșitul secolului XX, tag-

urile neasociate unei găști au devenit 

comune. Artiștii de graffiti își scriau „tag-

ul” doar de dragul scrisului sau ca să-și 

consolideze reputația  și prestigiul de 

„writer” (scriitor) sau artist de graffiti. 

Primele cazuri documentate de însemnări 

legale create cu un spray cu vopsea au fost 

create de un artist numit ‘Cornread’ din 

Philadelphia. Spray-ul a devenit o 

caracteristică importantă pentru diferite 

stiluri care au urmat. Pentru autorități însă, 

graffiti-ul are următoarea definiție: 

„înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe 

fațadele imobilelor, proprietate publică sau 

privată, pe monumentele istorice și de 

arhitectură sau pe orice alt tip de 

construcții și a inscripțiilor neautorizate, 

prin utilizarea de vopsele, spray-uri și alte 

asemenea materiale care murdăresc sau 

produc deteriorarea ori distrugerea 

bunurilor în cauză.” 

      Despre 

mine pot să spun 

că am început să 

desenez la vârsta de 11 ani, uitându-mă pe 

youtube și copiind tot felul de desene, litere, 

caractere (animații): mă uitam la videoclip, 

puneam pauză și trasam câte o linie pe 

foaie. Așa am continuat până la vârsta de  

14 ani, când am început să fac desenele  din 

capul meu. De la 14 ani și până în prezent 

am realizat multe stiluri și chiar și propriul 

meu tag. 

         Eu consider că acest lucru nu ar trebui 

să se legalizeze deoarece „writerii” nu ar 

mai simți 

emoția, 

adrenalina 

și 

frumusețea 

plăcerii de 

a căuta locuri unde să scrie. Ei caută locuri 

urâte, uitate de autorități, pe care le 

înfrumusețează. 

Pe de alta parte, legalizarea ar fi un lucru 

bun și ar fi frumos să se înființeze cluburi 

unde noi, tinerii, să putem merge pentru a 

învăța de la cei mai buni tot ceea ce ar 

trebui să știm desspre graffti și ar fi bine să 

fie amenajate locuri unde să putem desena 

fără să ne ascundem. Până atunci, aceasta 

rămâne o mare pasiune și sper să devin din 

ce în ce mai bun și să mă pot afirma cu 

desenele mele, deocamdată pe hârtie. 
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Andrei Paul Bob, clasa a X-a A 
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Morena Nastasiu clasa a X-a B 

 Adelina-Maria Chiribuc, clasa a X-a B 
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Să râdem……puțin! 

 – Doamna 
învăţătoare, poate fi cineva 
pedepsit pentru un lucru pe care 
nu l-a făcut? 
– Nu. 
– Atunci, vă rog, să nu mă 
pedepsiţi, fiindcă nu mi-am scris 
tema pentru astăzi. 
------------------------------------- 

 Educatoarea o întreabă pe 
Măriuca la grădiniță: 
– De unde ai tu, Măriuco, părul 
așa frumos și bogat? De la 
mămica ta sau de la tatăl tău? 
– Cred că de la tata, că el nu mai 
are deloc. 
-----------------------------  

De ce sunt pisicile bune la jocurile 
video? 
Pentru că au nouă vieţi.  

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

 Un copil 
plângea pe hol. Profesoara îl vede. 
– Copile, de ce plângi? 
– Un copil mi-a furat plăcinta! 
– A fost cu intenţie? 
– Nu, cu brânză…..  
-------------------------------------- 
Întrebare la un post de radio: 
– Cum pot să-mi învăț copilul cât 
înseamnă TVA-ul? 

Răspuns: 
– Mâncându-i un sfert din 
înghețată.  
-------------------------------------- 
– Tată, poți să scrii pe întuneric? 
– Hai să încercăm! 
– Bine tată, am stins lumina, acum 
semnează-mi carnetul de note. 
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A: I have the perfect son.  

B: Does he smoke?  

A: No, he doesn't.  

B: Does he drink whiskey?  

A: No, he doesn't.  

B: Does he ever come home late?  

A: No, he doesn't.  

B: I guess you really do have the perfect son. 

How old is he?  

A: He will be six months old next Wednesday. 

 

The doctor to the patient: 'You are very sick'.  

The patient to the doctor: 'Can I get a second 

opinion?'  

The doctor again: 'Yes, you are very ugly too...' 

 A teenage girl had been talking on the phone 

for about half an hour, and then she hung up. 

"Wow!" said her father, "That was short. You 

usually talk for two hours. What happened?"  

"Wrong number," replied the girl.  

 
The teacher to a student: Conjugate the verb 

"to walk" in simple present.  

The student: I walk. You walk ....  

The teacher intruptes him: Quicker please.  

The student: I run. You run .. 

 

Mother: "Did you enjoy your first day at 

school?"  

Girl: "First day? Do you mean I have to go back 

tomorrow?  

 

A: Hey, man! Please call me a taxi.  

B: Yes, sir. You are a taxi. 

 

Why do we park our car in the driveway and 

drive our car on the parkway? 

 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. 

 

Teacher: What are some products of the West 

Indies?  

Student: I don't know. 

Teacher: Of course, you do. Where do you get 

sugar from? 

Student: We borrow it from our neighbor. 
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COPILUL ŞI SĂNĂTATEA 
”Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț - judecător 
Servicii medicale 
Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de 

sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de 
recuperare. Dacă adulţii pot beneficia de acces la policlinici şi 
spitale publice atunci când fac dovada achitării unei cotizaţii lunare 
(utilizând cardul de sănătate), copiii au în mod gratuit acest drept. 
Dar, pentru aceasta, ei trebuie să fie înscrişi în evidenţa unui medic 
de familie. Unele dintre serviciile medicale sunt asigurate chiar în 
interiorul şcolilor şi liceelor, ambulatoriu sau prin cabinete 
medicale. Puteţi merge cu încredere la medic. Pacientul are dreptul 
ca personalul medical să păstreze confidenţialitatea cu privire la 
starea sa, diagnosticul sau tratamentul aplicat. Trebuie să fie tratat în mod respectuos. Cât timp 
pacientul este în unitatea medicală, el nu poate fi filmat sau fotografiat. Internetul oferă informaţii 
despre medicamente. Sunt unele persoane care vând medicamente prin internet. Fiţi precauţi! Ţineţi 
cont că un diagnostic poate pune doar un medic, iar medicamentele le poate vinde numai un farmacist. 

Copiii nu pot dona organe sau ţesuturi. Un copil poate dona numai celule stem, atunci când 
primitorul este o rudă până la gradul patru, dar cu consimţământul său în cazul în care are 10 ani 
împliniţi, dat în faţa preşedintelui tribunalului şi cu acordul părintelui. Prelevarea de organe, ţesuturi 
şi/sau celule de la minorul decedat se face numai cu consimţământul scris al unuia dintre membrii 
majori ai familiei sau al rudelor. 

De multe ori, este de ajutor psihologul din cadrul şcolii sau cel din cabinetul privat. Nu 
confundaţi psihologul cu psihiatrul: primul acordă consiliere şi ajutor emoţional, sufletesc; al doilea 
este un cadru medical care pune diagnostice şi prescrie tratamente, de cele mai multe ori 
medicamentoase. 

Când un medic pretinde bani sau produse pentru a efectua actul medical, el comite 
infracţiunea de luare de mită, indiferent dacă primeşte sau nu ceea ce a solicitat. Când un 
pacient promite sau oferă vreun folos medicului, fie înainte, fie după îndeplinirea actului 
medical, comite infracţiunea de dare de mită. Pentru ambele persoane se va aplica pedeapsa 
închisorii. 
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Alcoolul 
O jumătate dintre adolescenţi au consumat alcool cel puţin o dată. Unii beau din teribilism, alţii 

să îşi facă curaj pentru a comite fapte imorale sau ilegale, iar alţii de plăcere. Unii cred că astfel ajung 
să se simtă maturi, alţii vor doar să se distreze. Trebuie să ştiţi că legea interzice servirea minorilor cu 
băuturi alcoolice. 

Efectele consumului de alcool sunt negative: creierul este afectat, procesul de învăţare şi 
performanţa şcolară scad, dezvoltarea tânărului este pusă în pericol. Scade inhibiţia specifică vârstei şi 
predispune adolescentul la o viaţa sexuală necorespunzătoare, care poate genera o sarcină nedorită sau 
contractarea unei boli cu transmitere sexuală. Cel mai periculos este să fie dependent de băuturi 
alcoolice (devine alcoolic). Trebuie să ştiţi că există instituţii speciale pentru dezalcoolizare şi 
tratament specific. Printre cauzele principale de deces ale adolescenților se află accidentele de 
circulație produse pe fondul consumului de alcool sau a altor substanțe, psiho-active. Dacă aţi 
consumat aşa ceva, sub nici o formă să nu vă urcaţi pe scuter sau la volanul unui autoturism! Riscaţi să 
comiteţi un accident rutier, să distrugeţi mijlocul de transport, să vă răniţi voi înşivă ori să vătămaţi sau 
chiar să ucideţi pe cineva. În România, poliţia face deseori controale în trafic: dacă la testul cu 
alcoolscopul valoarea este pozitivă, veţi fi amendaţi pe loc. Dacă valoarea este peste 0,4 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, veţi fi conduşi la clinică pentru recoltare de mostre biologice, iar dacă se constată 
că aveţi o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie infracţiune 
sancţionată cu închisoare între 1 şi 5 ani sau amendă penală. Evident, dacă nu deţineţi permis de 
conducere şi aţi condus maşina pe drumul public, comiteţi o infracţiune distinctă. Nu are importanţă că 
aţi condus doar câţiva metri până aţi fost oprit de poliţie sau că aveaţi de rezolvat ceva urgent. Dacă 
maşina v-a fost încredinţată de un adult care ştia că nu aveţi permis sau că aţi consumat alcool, acesta 
va fi sancţionat şi el cu închisoarea. În România, limita legală a alcoolemiei la volan este zero la 
mie. 

Tutunul 
S-a constatat că majoritatea adulților fumători s-a apucat de acest viciu în adolescență și că un 

sfert dintre adolescenți fumează regulat sau ocazional. Curiozitatea sau anturajul îi convinge pe unii să 
se apuce de fumat. Apoi devin dependenţi. Chestia cu „Da, dar bunicul a fumat toată viaţa lui şi a 
trăit până la 80 de ani” nu mai ţine: în ziua de azi oamenii fac mai puţin sport, consumă alimente ce 
conţin o grămadă de E-uri şi sunt mai stresaţi. Dacă la toate acestea se adăugă alcool şi tutun, avem 
ingredientele perfecte pentru o moarte prematură. În țara noastră mor în fiecare oră patru români din 
cauza fumatului, atât activ, cât și pasiv. Ar fi bine să nu instigaţi pe alţii să vă urmeze relele obiceiuri. 
Aveţi grijă să nu fumaţi în şcoală sau în zona ei, căci puteţi fi sancţionaţi disciplinar. În ţara noastră s-a 
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aprobat recent o lege care interzice fumatul în spaţii publice închise, iar sancţiunea este amenda între 
100 şi 500 lei. La locurile de joacă pentru copii este interzisă chiar şi utilizarea ţigării electronice. Ar 
trebui să mai ştiţi că fumatul în perioada sarcinii poate avea drept efect aducerea pe lume a unui copil 
cu malformaţii. 

Încă ceva: legea interzice ca minorilor să li se vândă sau să li se distribuie gratuit produse din 
tutun, pastile, etnobotanice, droguri. 

Trebuie să ştiţi că pastilele sunt făcute să vă însănătoşească şi că ele se prescriu de către 
medici. Sunteţi la vârsta la care nu trebuie să vă îmbuibaţi cu vitamine ca să vă crească muşchii sau cu 
pastile ca să slăbiţi: sportul şi hrana adecvată sunt suficiente în această perioadă în care nu e definitivat 
procesul de creştere. Aveţi grijă: unele substanţe, precum diazepamul sau morfina, se vând doar cu 
prescripţie medicală şi nu pot fi folosite decât în scop terapeutic. Deţinerea unor astfel de substanţe 
poate atrage aplicarea unei amenzi. 

Etnobotanicele sunt droguri alcătuite dintr-un amestec de ierburi şi substanţe chimice. 
Consumul lor duce la efecte imediate: ameţeală, halucinaţii, greaţă, leşin. O intervenţie medicală poate 
fi salvatoare numai dacă este imediată. Legea interzice nu doar vânzarea etnobotanicelor, ci şi 
publicitatea cu privire la ele. Din păcate, drogurile sunt consumate de 5% dintre adolescenţii români. 
Există mai multe feluri de droguri: marijuana, haşiş, cocaină, heroină, opiu, crack, ecstasy, LSD, 
amfetamină etc. Ele se găsesc sub mai multe feluri: sub formă de pastile, sub formă de prafuri care se 
aspiră, sub formă de ţigară sau injectabile. Ele se vând de către dealeri care la început le oferă la 
preţuri mici sau chiar gratuit, ca apoi să crească preţul pe măsură ce consumatorul devine dependent. 
Efectele drogurilor sunt diverse: unele provoacă stări de beţie, de veselie sau halucinogene; altele 
generează semipareză; altele generează boli cardiace ori pulmonare, chiar paranoia; unele produc stare 
de comă, iar administrate în anumite doze generează moartea. Efectele unor droguri trec după câteva 
ore, ale altora după câteva zile. Trebuie să ştiţi că acest drum este, de regulă, fără întoarcere. 
Dependenţa nu trece de la sine, ci necesită tratament specializat. Căutaţi îndrumare cât mai repede 
la părinţi, profesori, medici, consilieri; dacă doriţi sfaturi şi sprijin cu privire la combaterea 
consumului de droguri, apelaţi cu încredere la numărul de telefon 0.8008.700.700 unde vă vor 
răspunde specialiştii de la Agenţia Naţională Antidrog. 
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REPERE ÎN AUTOREGLAREA  EMOȚIONALĂ  

         Prof. Magda Szas                                                                             

1. Identificarea situaţiilor problematice                       

 Situaţiile / evenimentele în care simt emoţii negative (ex. m-am certat cu cineva;  cineva 

se comportă urât faţă de mine; urmează să susţin un examen etc.)  

 Situaţiile problematice sunt de trei feluri: 

 Situaţii de pierdere (a respectului, prieteniei, poziţiei, etc.); 

 Situaţii de ameninţare (perceperea unui pericol iminent sub forma unei posibile 

respingeri, eşec, disconfort etc.); 

 Situaţii de frustrare (perceperea unei nedreptăţi, injusteţe din partea altei persoane etc.).  

2. Diferenţierea emoţiilor  

 negative / pozitive (plăcute / neplăcute); 

 tipuri de emoţii (ex. furie, tristeţe, nemulţumire, bucurie, frică, deprimare, îngrijorare, 

satisfacţie, fericire etc.); 

 emoţii funcţionale (care mă mobilizează) / emoţii disfuncţionale (care îmi pun probleme 

în viaţa personală,  socială);  

3. Stabilirea legăturii dintre gânduri şi emoţii 

 nu situaţiile negative mă supără, ci felul în care le percep şi gândesc asupra acestora. 

Oameni diferiţi reacţionează diferit în aceeaşi situaţie; fiecare vede lucrurile dintr-o altă 

perspectivă;  

 dacă vreau / îmi este util să îmi schimb anumite emoţii şi comportamente într-o situaţie 

(şi nu pot schimba situaţia) trebuie să schimb felul în care mă raportez la acea situaţie; 

doar eu pot schimba ceea ce simt şi felul în care mă comport.  

4. Identificarea credinţelor iraţionale din spatele emoţiilor disfuncţionale 

 cum gândesc atunci când mă simt înfricoşat/ă, deprimat/ă, furios/ă etc.?  
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 cum ar fi mai util, realist şi logic să gândesc ca să nu mă mai simt înfricoşat/ă, 

deprimat/ă, furios/ă etc.?  

5. Schimbarea credinţelor iraţionale cu credinţe raţionale 

 pot să accept viaţa, ceilalţi oameni şi pe mine aşa cum sunt, cu bune şi rele? 

 pot să fac distincţie între valoarea unui om şi performanţa acestuia într-o situaţie 

particulară? 

 când mi se întâmplă lucruri foarte rele pot să le privesc ca pe o parte integrantă (chiar 

dacă nu plăcută) a vieţii şi să mă centrez pe căutarea soluţiilor practice? 

 când sunt nedreptăţit sau tratat cu dispreţ pot să tolerez situaţia fără a pretinde ca toţi 

ceilalţi oameni să vadă lucrurile din punctul meu de vedere? 

 când greşesc sau constat că alţii sunt mai buni decât mine într-un anumit domeniu, pot să 

îmi păstrez respectul pentru mine şi încrederea că pot face mai mult?  

6. Reevaluarea emoţiilor 

 cum mă simt când gândesc raţional în comparaţie cu situaţiile în care gândesc iraţional? 

 pentru mine este mai bine să mă simt aşa sau altfel?  

7. Rezolvarea problemelor practice 

 după ce mi-am rezolvat problemele emoţionale, mă pot centra şi pe problemele practice.  

 ştiu să rezolv probleme, să iau decizii şi să comunic eficient cu ceilalţi? Acestea sunt 

abilităţi care se pot îmbunătăţi.  
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Cum lucrez la matematică? 
Prof. Gabriela Dumitraşcu 

 

Tot ceea ce ne înconjoară vine la pachet cu probleme și exerciții pe care a trebuit să le 

rezolvăm de-a lungul evoluției noastre ca omenire conștientă. Modul de a transmite aceasta știință a 

rezolvării problemelor face parte din devenirea noastră. 

Când un copil învață să cânte la chitară, are nevoie de perseverență, ore petrecute cu 

instrumentul, repetând lucruri uneori simple, legate de tehnică, până când le stăpânește, repetând 

melodia vizată până când o livrează perfect. Îl ajută să aibă un profesor bun, o chitară bună, ureche 

muzicală, toate acestea sunt importante. Totuși, va învăța să cânte la chitară frumos și dacă nu are o 

chitară bună și dacă nu are teribil de multă ureche muzicală și dacă nu are un profesor. Dar dacă nu are 

dorința de a depune efortul necesar – de a investi acele ore, de a trece peste durerea din buricele 

degetelor – niciodată nu va stăpâni instrumentul 

suficient de bine.   Așadar, este nevoie de 

efort (de această dată cognitiv) și de exercițiu, 

în matematică, precum cu orice alt instrument.  

Matematicianul George Polya, a încercat 

să găsească o cale generală de a rezolva 

probleme. Cercetările sale sunt publicate în “How to 

solve it”, o carte vândută în un million de exemplare şi tradusă în 17 limbi. 

Primul principiu – ÎNTELEGEȚI PROBLEMA 

Fără a înțelege cu adevărat problema, cerințele sale, condițiile, nu poți rezolva. Polya îi 

sfătuiește pe elevi să răspundă la următoarele întrebări:  

• Înțelegeți toate cuvintele folosite în enunțarea problemei? 

• Ce vi se cere să găsiți sau să demonstrați ? 

• Puteți rescrie problema folosind cuvintele voastre ? 

• V-ar putea ajuta un desen, grafic sau un tabel ? 

• Aveți îndeajuns de multe date şi informații pentru a găsi soluția? 

Al doilea principiu – ELABORAȚI UN PLAN 

Polya menționează ca sunt multe căi rezonabile de a rezolva problemele. Capacitatea de a găsi 

calea spre rezolvare vine din rezolvarea multor probleme. 
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• Estimare sau chiar ghicire; 

• Căutați un tipar; 

• Desenați un desen, grafic, tabel; 

• Eliminați posibilitățile; 

• Folosiți un model; 

• Considerați un caz special; 

• Folosiți argumentarea directă; 

• Fiți ingenioși. 

Al treilea principiu – URMAȚI PLANUL 

Un pas și un principiu mai uşor de urmat decât cel anterior. În general e nevoie de răbdare, 

grijă şi preocupare. Trebuie să fii persistent în planul ales însă, dacă acesta nu funcţionează, trebuie să 

vă gândiţi la alternative.  

Al patrulea principiu – PRIVIȚI ÎNAPOI 

A privi înapoi şi a reflecta asupra ce a mers bine şi ce a mers rău este foarte important pentru 

problemele viitoare şi strategiile de ales. Întotdeauna capitolul lecţiilor învăţate este foarte important. 
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NORME MORFOLOGICE 

SCRIEREA ŞI PRONUNŢAREA CORECTĂ A UNOR CUVINTE  

ŞI FORME GRAMATICALE 

Prof. Alina Tănasie   

 Pentru a putea evita unele greşeli frecvente, este necesar să ţinem cont de 

următoarele reguli: 

 Adjectivul DRAG are la feminin plural forma DRAGI (fete dragi) – articulat 

DRAGILE (dragile mele) dar NU drage (fete drage/ dragele mele); dar 

ultime/ ultimele, NU ultimile; 

 Adjectivele masculine care la singular au i la finală se scriu la plural nearticulat cu 

doi i, iar la forma articulată cu trei i: 

o (sg.) cercel argintiu – (pl.) cercei argintii – (pl. articulat) argintiii 

cercei; 

 Articolul posesiv la feminin singular este a şi înaintea genitiv-dativului adjectivului 

posesiv postpus: (al) unei prietene a mele (NU ale mele); 

 Numeralul cardinal „12” şi cel ordinal corespunzător trebuie folosite la forme de 

feminin atunci când se referă la substantive feminine: ora douăsprezece, clasa a 

douăsprezecea (dar se acceptă şi formele de masculin în indicarea datei: doi, 

doisprezece, douăzeci şi doi mai); 

 Pronumele şi adjectivul demonstrativ de depărtare şi de identitate se scriu la 

feminin singular aceea, aceeaşi, iar la masculin plural aceia, aceiaşi. 

 Pronumele şi adjectivele posesive noştri, voştri se scriu întotdeauna cu un singur 

– i (ai noştri tineri, tinerii noştri), pentru că nu primesc articol.   

(DOOM2) 

 

LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ 
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Leadership în educație 
Prof. Magda Szas 

                ””CCeeeeaa  ccee  ggâânnddiimm,,  cceeeeaa  ccee  ccuunnooaaşştteemm  ssaauu  cceeeeaa  ccee  ccrreeddeemm  nnuu  ssuunntt  aallttcceevvaa  ddeeccââtt    
ccoonnsseecciinnţţee..  SSiinngguurraa  rreeaalliittaattee  eessttee  cceeeeaa  ccee  ffaacceemm””..  JJoohhnn  RRuusskkiinn 

 

 

 

           În opinia lui John Adair 1  leadershipul este ,,abilitatea ancestrală referitoare la stabilirea 
direcției”2 derivând din cuvântul anglo-saxon ,,lead” care înseamnă a arăta drumul sau calea; înseamnă 
cunoaşterea următorului pas şi determinarea celorlalţi pentru a face acest pas înainte.  

A.Zaleznik (1977) 
Criterii Categorii de conducători 

Liderii Managerii 

Scop Manifestă atitudini personale, active Manifestă atitudini impersonale, 
pasive 

Concepție despre 
muncă 

Stimulează munca, oferă și crează 
posibilități de alegere a ei 

Coordonează, echilibrează munca. 
Recurg la compromisuri valorice 

Relațiile cu alții Sunt empatici,acordă atenție 
semnificației acțiunilor și 
evenimentelor 

Se implică emoțional puțin în 
relațiile cu alții 

Percepția de sine Au o identitate de sine mai slabă, 
fiind orientați spre schimbare 

Se identifică cu nevoia de a 
menține ordinea actuală, sunt mai 
conservatori 

C.M. Watson (1983), aplicând procedura celor 7 S ( strategie, structură, sistem, stil, staff, skills, 
scopuri) ajunge la concluzia că: 
• liderii se orientează spre ultimii 4 S (stil, staff, skills, scop); 
• managerii spre primii 3 S (strategie, structură, sistem). 
                                       
1 John Adair, născut în 1934 în Marea Britanie, a dezvoltat modelul leadershipului orientat spre acţiune la nivelul anilor 60 
si 70;John Adair este autorul a peste 40 de cărţi despre management şi leadership, printre care se numără: Effective 
Leadership, Not Bosses but Leaders, şi Great Leaders. 
2 Adair, John - http://www.johnadair.co.uk 
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 Forme de leadership  
• Leadership-ul previzional – centrat pe surprinderea și anticiparea coordonatelor viitoare 

ale organizației; 
• Leadership-ul strategic – axat pe stabilirea strategiei ce trebuie urmată de organizație în 

evoluția sa; 
• Leadership-ul dinamic – vizează conceperea și dirijarea proceselor derulate în timp, care 

asigură succesul sau eșecul organizațional; 
• Leadership-ul prin obiective – are în vedere coordonarea obiectivelor subsistemelor 

organizaționale în vederea obținerii rezultatelor scontate; 
• Leadership-ul prin excepție – se concentrează asupra anumitor probleme sau perioade care 

se abat de la regulă, dar care influențează maximal scopurile organizaționale; 
• Leadership-ul prin inovare – centrat pe introducerea unor schimbări, transformări 

inovatoare în organizație. 
Covey  propune  așa-numita paradigmă PS a conducerii bazate pe principii: 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Personalul – membrii 
organizației sunt considerați 
valoarea supremă, ei fiind cei 
care programează și produc 
totul. 

Strategia – corelația dintre 
scopurile mărturisite , resursele 
disponibile și situația pieței în 
vederea obținerii rezultatelor 
maxime. 

Structura și sistemele – vizează 
relațiile de interacțiune și 
interdependență dintre 
componenții organizației. 

Priceperile – se referă la delegare, 
comunicare, negociere, 
autoconducere, absolut necesare 
pentru atingerea de performanțe 
înalte. 

Principiile împărtășite – vizează 
acordul dintre lideri și subordonați 
în virtutea unor principii care să 
permită realizarea sarcinilor. 

Sinele – cunoașterea de sine și 
schimbarea sinelui sunt 
esențiale. 
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  Teorii  în abordarea  leadershipului 

 A. Teoria leaderilor înnăscuți  – „Leaderii se nasc, nu 
se fac.” 

 B. Teoria trăsăturilor personale – „Leaderii diferă de 
oamenii echipei lor prin anumite caracteristici.” 

 C. Abordarea situațională – „Situația va determina cine 
va fi leaderul.” 

 D. Teoria rolului funcțional 

 E. Teoria stilurilor de conducere – Stilurile de 
conducere pot fi clasificate în: autoritar, democratic și “laissez-faire”. 

 

Bibliografia : Sorina Mihaela Bălan, Management educațional , Universitatea Dimitrie Cantemir  Tg. Mureș. 
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CREŞTEREA ECONOMICĂ  
Profesor Clara Ianc 

Conceptul de „creştere economică” este formulat ca atare numai de secolul al XX-lea, dar în 

mod neexplicit economiştii au studiat probleme de macroeconomie în legătură cu diviziunea muncii la 

scară socială. Încă din secolul al XVIII-lea, problemele creşterii economice au concentrat atenţia 

economiştilor ca demersuri incipiente privind funcţionarea economiei; studiul problemelor 

macroeconomice a fost abordat de A. Smith şi D. Ricardo vizând diviziunea socială a muncii. În prima 

parte a secolului al XX-lea, cercetarea macroeconomică s-a intensificat pe fondul crizelor economice. 

Keynes propune un macromodel economic pentru ieşirea din criză. După al Doilea Război Mondial, 

neokeynesienii realizează sinteza între concepţia dinamică şi abordarea macroeconomică. Se 

conturează Teoria creşterii economice de care s-au ocupat economişti renumiţi ca Paul Samuelson, 

François Perroux şi alţii. 

• Creşterea economică este un proces complex care vizează sistemul economic în ansamblul şi 

dinamica lui. Prin conţinutul ei, înseamnă o evoluţie pozitivă, ascendentă a economiei 

naţionale, fără a exclude oscilaţiile conjuncturale şi chiar anumite regresii temporare. Se 

folosesc chiar termenii de „creştere economică zero” şi „creştere economică negativă”. 

• Termenul de „creştere economică zero” a fost folosit pentru prima oară într-un raport pentru 

clubul de la Roma şi avea semnificaţia unei situaţii în care rezultatele economice absolute şi 

populaţia totală sporesc în acelaşi ritm, încât nivelul rezultatelor pe locuitor rămâne constant. 

• „Creşterea economică negativă” evidenţiază acea situaţie în care rezultatele macroeconomice 

pe locuitor au tendinţă de scădere, menţinându-se totuşi sub control o serie de corelaţii 

fundamentale de echilibru, ceea ce presupune compromisuri rezonabile pe planul eficienţei şi 

bunăstării. 

Aşadar, creşterea economică relevă acele modificări care au loc în sporirea rezultatelor 

macroeconomice care nu sunt exprimate independent, ci în strânsă legătură cu factorii ei determinanţi. 

Aceşti factori sunt: factorul uman (cantitativ şi calitativ, drept capital uman), factorul material (atât ca 

investiţii, cât şi capitalul real existent) și factorul informaţional – tehnic (având în prezent rol decisiv). 
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2018 – 2019 
 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ  „ADOLF HAIMOVICI” – etapa județeană 
MENȚIUNE – Balint Cristian Robert, clasa XI - prof.coord. Dumitrașcu Gabriela 
MENȚIUNE – Peter Denisa-Florentina, clasa XI - prof.coord. Dumitrașcu Gabriela 
 
OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - secțiunea TIC – etapa județeană 
PREMIUL III – Berindei Onisim, clasa XI - prof.coord. Petrescu Florentina 
 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ, ARIA CURICURALĂ TEHNOLOGII – etapa județeană 

o Domeniul Turism și alimentație 
PREMIUL I – Stoica Andrei Răzvan, clasa XII - prof.coord. Huszar Otilia, Lung Marcela 
MENȚIUNE – Streinu Larisa Georgiana, clasa XI - prof.coord. Huszar Otilia, Lung Marcela 
PARTICIPARE – Ilie Denisa, clasa XI - prof.coord. Zălog Florentina, Sandu Mihaela 
PARTICIPARE –  Podină Roxana Denisa, clasa XI - prof.coord. Huszar Otilia, Lung Marcela  

o Domeniul Economic – prof.coord. Huszar Otilia, Bădescu Maria, Lung Marcela 
PREMIUL I – Arotăriței Maria Alexandra, clasa XII 
PARTICIPARE – Miclea Maria Cristina, clasa XI 
PARTICIPARE – Săcârcea Dănuț Emanuel, clasa XI 
PARTICIPARE – Burlan Ion Cristian, clasa XI 
 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – etapa județeană, prof.coord.Țopescu Doina 
LOCUL I – Rugby fete/ băieți: Horobeț Cosmin Dănuț, Duduveică Ionuț Bogdan, Iordache Sorin 
Adrian, Ghiur Flavius, Băran Titus Eugen, Șerban Iosif Marian, Csomos Flavius, Hariuc Nicușor 
Alexandru, Turcu Gabriel, Gruianu Diana, Dumitresc Denisa, Aonofriesei Simona Bianca, Hîrtie 
Naomi Denisa, Sas Abigail Rahela 
LOCUL II – Rugby tag 
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LOCUL II – Volei băieți: Duduveică Ionuț Bogdan, Clenciu Alexandru Bogdan, Iloiu Dragoș 
Gabriel, Zăican Tudorel Bogdan, Dămian Darian Daniel, Crasuc Sebastian, Blok Arthur Ioan, Giurgiu 
Darius Ciprian, Foca Răzvan Nicolae, Sângeorzian Petru Adrian, Benghea Mugurel 
LOCUL II – Fotbal băieți: Balasz- Simo Claudiu, Horobeț Cosmin Dănuț, Iordache Sorin Adrian, 
Muraru Alexandru, Ghiur Flavius Andrei, Ionașc Bogdan Valentin, Csomos Flavius, Hariuc Nicușor 
Alexandru, Băran Titus Eugen, Costache Ștefan Lucian 
LOCUL III – Handbal băieți: Ionașc Bogdan, Ghiur Flavius, Stoian Lucian, Șerban Marian, Ionesi 
Alexandru, Costache Ștefan, Ile Raul, Gillig Francisc, Muntean Petrișor, Hariuc Alexandru, Vînătpru 
Andrei, Voina Dumitru Adrian 
LOCUL IV – Baschet băieți: Popovici Casian, Sandu Adrian, Cotețiu Raul, Țibulcă Alin, Berindei 
Onisim, Crasuc Sebastian, Damian Dacian, Țăranu Ciprian, Csomos Flavius, Grigoraș David, Pușchiu 
Eduard, Câmpean Flavius  
LOCUL IV – Volei fete: Ghiră Alexandra, Boantă Diana, Mihăilă Alexandra, Popescu Diana, Urzică 
Daniela, Tămășescu Adina, Cigmăian Alexandra, Dumitresc Denisa, Szel Raluca, Gruianu Diana 
LOCUL IV – Handbal fete: Cebuc Maria Iasmina, Gruianu Diana, Peptenaru Gabriela, Petcu 
Emanuela, Farago Timea Alina, Savu Ionela, Dumitresc Denisa, Mihăilă Alexandra, Anca Georgiana, 
Băluse Sara 
LOCUL IV – Pentatlon băieți: Ghiur Flavius, Stoian Ion Lucian, Iordache Sorin, Hariuc Nicușor 
Alexandru, Turcu Gabriel 
LOCUL V – Pentatlon fete: Victoria Dariana, Peptenaru Gabriela, Gruianu Diana, Sas Abigail Rahela 
 
SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 
PREMIUL I – Savu Bianca, clasa IX - prof.coord. Tănasie Alina 
PREMIUL I – Vlad Robert, clasa XI - prof.coord. Boboc Irina 
PREMIUL I – Drăgănesc Alina, clasa XII - prof.coord. Boboc Irina 
PREMIUL I – Lăutaru Melania, clasa XII - prof.coord. Tănasie Alina 
PREMIUL III – Peter Denisa, Sianu Gabriela, clasa XI - prof.coord.Lunel Cristian 
 
SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – LIMBI MODERNE 
Limba engleză - prof.coord. Ionițoaei Mihaela 
MENȚIUNE – Trif Renato, clasa XI 
Limba italiană - prof.coord. Ionițoaei Mihaela 
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PREMIUL I – Trif Renato, clasa XI 
 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ 
TEHNOLOGII – etapa judeţeană 
PREMIUL I – Boantă Diana Maria, Popescu Diana Maria, clasa IX - prof.coord. Bădescu Maria 
PREMIUL I – Mihăilă Alexandra Gabriela, Cigmăian Diana Alexandra Sorina, clasa IX - prof.coord. 
Bădescu Maria 
PREMIUL I – Dragulin Bianca Cristina, clasa X - prof.coord. Ilea Ciprian 
PREMIUL II – Berindei Onisim, Mihăilescu Elena, clasa XI - prof.coord. Huszar Otilia 
MENȚIUNE – Ilie Denisa Andreea, Gruianu Diana Larisa, clasa XI - prof.coord. Zălog Florentina 
 
CONCURSUL PE MESERII - Bucătar – etapa judeţeană 
PREMIUL I – Iloiu Dragoș Gabriela, clasa XI - prof.coord. Piscureanu Maria 
PREMIUL III – Stănoi Adrian Marin, clasa XI - prof.coord. Piscureanu Maria 
 
SANITARII PRICEPUȚI  - prof.coord. Popescu Leonica 
PREMIUL I – etapa locală 
MENȚIUNE – etapa județeană 
Echipaj: Iloiu Daiana, Victoria Dariana, Peter Denisa, Podină Roxana, Clenciu Bogdan, Miclea Maria 
 
CONCURS NAȚIONAL „Alege! Este dreptul tău” – etapa județeană - prof.coord. Bobar Tiberiu 
LOCUL I – Făcăleț Ștefan Valentin, clasa X 
MENȚIUNE – Dascălu Raluca-Alina, clasa X 
 
CONCURS REGIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ „Pasărea măiastră” - prof.coord. Petrescu 
Florentina 
PREMIUL II – Bucur Andreea (secțiunea fotografie-macro) 
PREMIUL II – Mintău Adina (secțiunea: fotografie-animale) 
PREMIUL III – Simion Sorin Vlad (secțiunea: fotografie) 
MENȚIUNE – Mintău Adina (secțiunea: fotografie-reportaj) 
MENȚIUNE – Bucur Andreea (secțiunea: fotografie-peisaj) 
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE – Peagu Florin Alexandru (secțiunea: afiș) 
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CONCURSUL INFOEDUCAȚIA  - Secțiunea utilitar – etapa județeană 
PREMIUL III – Berindei Onisim, clasa XI - prof.coord. Petrescu Florentina 
 
Spectacol concurs cultural-artistic, Proiect Regional Festival „Interculturalitate și Spiritualitate” 
PREMIUL I – Dans momârlănesc – Cernat Miruna, Cigmăian Bianca, Gălăţan Ioana, Gălăţan 
Teodor, Onosă Denisa, Munteanu Ana Maria - prof.coord. Tănasie Alina 
PREMIUL I cu trofeu – Bodescu Ana Maria - prof.coord. Alb Liliana 
 
Concursul „Libertăți fundamentale” în cadrul proiectului interjudețean „Justiția pentru tineri” 
PREMIUL I – Peter Denisa, Victoria Doriana, Marușan Mădălina, clasa XI A - prof.coord. Ichim 
Andra 
 
Concursul de eseuri  „Justiția prin ochii mei” în cadrul proiectului interjudețean „Justiția pentru tineri” 
MENȚIUNE – Băltărețu Alexandru - prof.coord. Boboc Irina 
MENȚIUNE – Toth Alexandra, clasa X - prof.coord. Ianc Clara 
 
Concursul național de creație literară și eseistică ,,Adolescența și provocările scrisului”, organizat de 
Universitatea ,, Aurel Vlaicu” Arad,  ediția a VII- a, secțiunea poezie 
PREMIUL I – Kallos Ladislau Marius, clasa XI - prof.coord. Keberle Liliana 
PREMIUL II – Urzică Daniela Maria, clasa IX - prof.coord. Keberle Liliana 
PREMIUL III – Trif Renato, clasa XI - prof.coord. Keberle Liliana  
 
Concurs de creație artistică „Scrisoare de dragoste”, organizat de Liceul Tehnologic ,,Retezat” Uricani 
PREMIUL ADOLESCENȚEI – Niță Alina Nicoleta, clasa X - prof.coord. Keberle Liliana  
PREMIUL SPECIAL – Ibănescu Teodor, clasa XI - prof.coord. Keberle Liliana 
 
Concursul „Vreau să descopăr, vreau să învăț, vreau să știu!”, organizat de ISJ Timiș, CAERI 2018-
2019 

PREMIUL SPECIAL – Bacs Roxana, CIopei Melissa, Streinu Larisa , clasa XI - prof.coord. Keberle 
Liliana 
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HALLOWEEN-UL 
ȘI...NOI 

Consilier Educativ: 
Prof. Liliana Găicea 

 

Halloween-ul este considerat o 

sărbătoare importată din Statele Unite, 

însă puţini ştiu că este originară chiar din 

Europa. Unii spun că are rădăcini celtice, 

alţii că are rădăcini creştine, cert este faptul că Halloween-ul este una din cele mai vechi sărbători de 

pe continentul nostru. Deşi noi sărbătorim varianta vestică, şi noi avem propria celebrare a spiritelor 

morţilor, la fel de înspăimântătoare. 

Halloween-ul este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie, fiind ajunul Zilei Tuturor Sfinţilor. 

Potrivit experţilor, Halloween-ul este influenţat de festivalurile din vestul Europei dedicate recoltelor 

şi de festivalurile dedicate morţilor, având posibile rădăcini păgâne, precum sărbătoarea celtică 

Samhain. Alţi savanţi susţin că Halloween-ul are rădăcini creştine şi nu celte. 

Deşi originea cuvântului Halloween este creştină, sărbătoarea ar avea rădăcini păgâne. Istoricul 

Nicholas Roger spune că în timp ce unii folclorişti „au detectat originile sale în festivalul roman al 

Pomonei, zeiţa fructelor şi a seminţelor sau în festivalul morţilor Parentalia, Halloween-ul este legat 

mai degrabă de festivalul celtic Samhain, care vine din denumirea în irlandeza veche pentru <sfârşitul 

verii>”. Samhainul era văzut ca un moment când „uşa” către Lumea de Apoi se deschidea pentru a 

permite sufletelor celor morţi şi a altor fiinţe precum zânele să vină în lumea noastră. Se spunea că 

sufletele morţilor îşi revizitau casele de Samhain. Înainte de secolul al XX-lea, locuitorii din anumite 

zone din Irlanda, Mann, Scoţia, insulele britanice şi Wales se deghizau cu ocazia Samhainului. 

Purtarea lor ar fi fost o modalitate de a se ascunde de spiritele rele sau de zâne. 

Dovlecii sculptaţi de Halloween, cu lumini înăuntru, ar proveni şi ei tot din Samhain şi din 

tradiţiile celtice. Oamenii îi foloseau pe post de lanterne, dar îşi protejau şi casele cu ei de spiritele 

rele. 

Şi în România există sărbători dedicate spiritelor celor morţi, însă nu pe 31 octombrie sau 1 

noiembrie. „În cultura tradițională românească, spiritele defuncților se manifestă printre cei vii în 
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perioada marcată de zilele de ajun a două sărbători mari: Sf. Gheorghe (22 aprilie) și Sf. Dumitru (25 

octombrie). Perioada de maximă activitate este în ajunul Sf. Andrei (29 noiembrie) fiind momentul în 

care, după credințele populare, se pogoară pe pământ sfinții patroni ai lupilor, Petru și Andrei, și se 

dezlănțuie forțele malefice reprezentate de strigoi și de lupi”, a declarat etnologul Ania Moldoveanu. 

Ziua de  Sf. Andrei marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub 

denumirea de Sânandrei Cap-de-Iarnă. „Punctând un început, acest moment este unul puternic marcat 

de sacru, astfel explicându-se manifestările specifice acestei sărbători: deschiderea cerurilor, coborârea 

spiritelor morților precum și luptele nocturne ale strigoilor și strigoaicelor care fură mana laptelui și a 

câmpului”, povesteşte etnologul. Remediile cele mai folosite pentru a contracara acțiunea acestor 

spirite neliniștite erau sarea, macul, cânepa și usturoiul. În noaptea de 29 noiembrie se organiza 

„păzitul usturoiului”, o noapte de veghe în care tinerii petreceau și mâncau, având în centrul mesei 

câteva căpățâni de usturoi înconjurate de tămâie și resturi de la lumânările de Paști, aprinse. Usturoiul 

privegheat era dus a doua zi la biserică și sfințit. Fetele care voiau să își vadă ursitul preparau în 

această noapte „turta de indrei”, din apă, făină și sare în cantități egale, măsurate cu o coajă de nucă. 

Fetele mâncau acest aliment, urmând să îl vadă în vis pe viitorul soț venind să le ofere apă. În această 

zi nu se lucra, pentru ca oamenii să fie feriți de boli și pentru ca lupii să nu atace gospodăriile. 

Consiliul Elevilor din Colegiul Economic Hermes Petroșani și-a propus și în acest an 

activitatea „Happy Halloween!” care s-a desfășurat în data de 31 octombrie în sala de sport acolo 

unde la standuri/ clase au putu fi admirate dovleci, desene, preparate culinare și alte obiecte specifice 

acestei sărbători. Au defilat costume, măști, au dansat și au fost jurizați de colegii lor din clasa a XII-a. 

 Astfel, la secțiunea „Masca” s-au evidențiat elevii: Achim Alexandra din clasa a IX-a C 

(Locul I), Csiszer Denisa din clasa a X-a B (Locul II), Crișan Flavius din a IX-a C (Locul III) și 

Prodan Valentina din a X-a B (Mențiune). 

La secțiunea „Costum” au fost premiați elevii: Motău Adrian din a IX-a A (Locul I), Peagu 

Alexandru din clasa a XI-a B (Locul II), Grigoraș David din a X-a A (Locul III) și Oprea Oana din 

clasa a IX-a A (Mențiune). 



 

 

 31   

 

La secțiunea „Preparate culinare de 

Halloween” au ieșit în evidență elevii: Zoltan 

Silviana din clasa a IX-a A (Locul I), Drăgan 

Maria și Titeși Simona din clasa a IX-a D 

(Locul II) și Ghiră Alexandra din clasa a X-a 

A (Locul III).  

Dovleacul cel mai interesant a fost 

realizat de elevii: Peagu Alexandru din clasa a 

XI-a B (Locul I), Vlad Izabela din a IX-a B 

(Locul II), Mihăilă Alexandra din a X-a A (Locul III) și Guță Raluca împreună cu Zoltan Silvana din 

clasa a IX-a A (Mențiune). 

Pentru stand și implicare s-au evidențiat clasele: X A (Locul I), XI B (Locul II), IX A (Locul 

III) și X B (Mențiune). 

Felicitări tuturor elevilor, profesorilor și părinților implicați !!! 
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OBICEIURI  DE CRĂCIUN ÎN SATELE HUNEDORENE  
Prof. Maria Bădescu  

 Cea mai frumoasă și mai așteptată sărbătoare este Crăciunul, celebrat de toată lumea creștină 

pe 25 decembrie. 

Din punct de vedere religios, Crăciunul semnifică 

nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, 

trimis pe Pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai 

credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și 

răbdători. 

Oamenii din satele hunedorene au obiceiuri 

specifice de la care nu se abat. De aceea, în ajunul 

Crăciunului, există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiționale formate din 

urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. 

Iarna e un peisaj de vis aici, dar puţini au fericirea de a petrece sărbătorile de iarnă printre 

casele înzăpezite din Târsa, Luncani sau Boşorod 

unde ai parte de o linişte deplină, care îţi curăţă 

gândurile şi sufletul.  

De câte ori vizitez aceste sate, mi se pare că 

am norocul să trăiesc într-o poveste, într-un basm. 

Pur şi simplu pluteşti în albul zăpezilor nesfârşite şi 

ţi se bucură inima că au fost lăsate pe pământ 

asemenea locuri.  

Ceea ce încercăm să facem în  preajma sărbătorilor de Crăciun este să  păstrăm tradițiile locale 

aşa cum sunt, ca generaţiile viitoare să se poată bucura de ele, aşa cum o facem şi noi. 

LOCALITĂŢILE ÎN CARE OBICEIURILE 

POT FI VĂZUTE  

Sunt zone în județ unde tradiția Crăciunului încă se 

păstrează cu sfințenie și se transmite nealterată, din generație 

în generație. Obiceiurile prezentate mai sus pot fi văzute „pe 

viu” de către turiştii interesaţi în următoarele sate (cele mai 
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reprezentative recomandate): Chitid, Boşorod, Ocolişu Mic, Luncani.  

Căluşari, irozi (crai), stelari în data de 25, 26 şi 27 decembrie începând cu orele 14.30-15.00 şi 

până seara târziu. În această zonă se ajunge astfel:  

Pensiunea Magic-Hunedoara-Călan (din centru oraşului nou) se face dreapta, se merge 

aproximativ 1 km, iar apoi se face stânga (spre Cetatea dacică Piatra Roşie şi Peştera Cioclovina - a se 

vedea indicator).  

La aproximativ 4-5 km este primul sat Chitid, celelalte sate fiind în continuare Boşorod, 

Luncani sau la stânga, la 2-3 km după localitatea Chitid se face o ramificaţie spre Ocolişu Mic. 

Şoseaua este asfaltată, distanţa aproximativă de la Pensiunea Magic până la prima localitate (Chitid) 

este de 35 km. 

* Dâncu Mare, Dâncu Mic, Tămăşasa. Căluşari în data de 25, 26 şi 27 decembrie începând cu orele 

14.00-14.30 şi până seara târziu. În această zonă se ajunge astfel: Pensiunea Magic-Hunedoara-Călan 

(din centru oraşului nou) se face stânga înspre satul Valea Sângeorgiului urmându-se drumul asfaltat. 

După aprox. 5 km se ajunge în satul Dâncu Mare, celelalte sate fiind în continuare Dâncu Mic şi 

Tămaşasa. Şoseaua este asfaltată, distanţa aproximativă de la Pensiunea Magic până la prima localitate 

(Dâncu Mare) este de 38 km. 

* Căstău, Beriu, Orăştioara de Jos, Bucium, Orăştioara de Sus, Costeşti (zona cetăţilor dacice din M-

ţii Orăştiei). Căluşari în toate localităţile enumerate, irozi, stelari în satele Beriu şi Orăştioara de Sus. 

În această zonă se ajunge astfel: Pensiunea Magic-Hunedoara-Simeria-Oraştie-centru de unde se 

urmează indicatoarele rutiere de Costeşti (Cetăţile dacice din M-ţii Oraştiei). Prima localitate după 

Oraştie este Căstău după care urmează localităţile enumerate cu distanţa de 2-4 km între ele. Şoseaua 

este asfaltată, distanţa aproximativă de la Pensiunea Magic până la prima localitate (Căstău) este de 55 

km. 

Din păcate, nu prea sunt indicatoare rutiere, dar turiştii pot întreba localnicii, majoritatea fiind 

extrem de prietenoși. 

PREZENTARE OBICEIURI 

 În zilele de Crăciun 25, 26 şi 27 decembrie, majoritatea satelor hunedorene abundă în obiceiuri 

folclorice tradiţionale. Cele mai întâlnite obiceiuri sunt: 

Căluşarii - dans popular fecioresc, cu origine pre-romană, fiind cel mai vechi şi mai 

spectaculos dintre dansurile tradiţionale româneşti. Ceata de căluşari este formată din 8 până la 20 de 
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feciori (în funcţie de tradiţia locală şi de numărul feciorilor din sat) îmbrăcaţi în costum popular 

tradiţional. 

  

Irozi sau crai - obicei folcloric tradiţional de Crăciun, vechi de 2000 de ani, ce interpretează 

„sceneta” în care este vorba de Naşterea lui Isus, venirea 

Magilor urmărind steaua călăuzitoare şi întâlnirea lor cu 

Irod. Ceata de irozi (crai) este formată din 4-8 băieţi (în 

funcţie de tradiţia fiecărui sat) cu vârste cuprinse între 12 şi 

14 ani, îmbrăcaţi în costum popular tradiţional. 

Stelari - obicei folcloric tradiţional de Crăciun, 

vechi de 2000 de ani, ce vesteşte Naşterea Mântuitorului. Ceata de stelari este formată din 7-10 copii 

(în funcţie de tradiţia fiecărui sat) cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani. Au ca semn particular steaua 

împodobită, în unele sate copiii fiind îmbrăcaţi în costum popular tradiţional.  

Cetele de căluşari, irozi (crai) şi stelari prezentate mai sus, merg în zilele de Crăciun în satele 

hunedorene de la o casă la alta, dansul (sceneta) având 

loc atât în curţile gospodarilor cât şi pe stradă. După 

dansul (sceneta) din curte, ceata intră în casa 

gospodarului, colindându-l. Acest eveniment face ca 

atât locuitorii satului, cât şi invitaţii aflaţi în sat, să 

urmeze cetele. În 

casele unde sunt 

fete de vârste apropiate băieţilor din cete, aceştia le „joacă”, 

formând perechi mixte. 
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COLINDUL MOMÂRLANILOR 

În spatele culmilor abrupte ale Văii Jiului, la adăpostul unei adevărate fortificaţii naturale, s-a 

dezvoltat o spiritualitate unică, din care răzbate o puternică amprentă dacică. 

Băştinaşilor li se spune momârlani, iar numele 

li se trage de la şocul pe care l-au avut cei care au 

ajuns în Valea Jiului la sfârşitul veacului trecut când, 

venind pentru prima oară în aceste ţinuturi, au găsit 

nişte grămezi de pietre şi pământ făcute de locuitorii 

acestor locuri, care poartă numele de momia. O 

populaţie arhaică, cu obiceiuri şi tradiții proprii. Mulți 

dintre ei preferă și acum să trăiască izolați pe 

culmile muntoase, într-un spațiu fără vârsta, în 

condiții comparabile cu cele ale vremurilor 

mitologice. Azi, momârlanii se amestecă printre cei 

veniți după cărbunele din Valea Jiului, dar rămân 

reprezentanți ai unui neam uitat între timpuri. 

Festivalul Piţărăilor, manifestare care se 

desfăşoară anual în perioada sărbătorilor de 

Crăciun în comunităţile de momârlani din Valea 

Jiului, este un obicei transmis din generaţie în 

generaţie încă de pe vremea dacilor. Îmbrăcaţi în straie populare şi cu steaguri cu clopoţei, cete de 

tineri şi copii pleacă la colindat prin gospodăriile din localitate, gazdele oferindu-le daruri pentru 

colindul oferit.  
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Obiceiul piţărăilor este păstrat în comunităţile de momârlani din Valea Jiului încă de pe 

vremea dacilor şi are ca semnificaţie sacrificiul adus divinităţii ca mulţumire pentru rodnicia holdelor 

şi a pomilor. Adunaţi în cete, copiii şi tinerii din sat îmbracă straie populare şi în noaptea de Ajun 

împodobesc steaguri cu clopoţei, năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori, pe care le agaţă pe 

prăjini, iar a doua zi dimineaţă pornesc, călare, la colindat.  

Cetele de piţărăi sunt primite în gospodării cu strigăte de veselie şi daruri. Tradiţia spune că 

nimeni nu are voie să ceară mai mult decât primeşte. În caz contrar, riscă să fie exclus din ceată. După 

împărţirea darurilor, în ogradă se încinge dansul piţărăilor, denumit „învârtita jienească”, în 

acompaniament de fluiere. Cetele de piţărăi strigă: 

Cât îi Soarele de sus / 

Piţărăi ca-n Jieţ nu-s / 

Cu feciori înalţi-frumoşi / 

                                                   Şi la minte sănătoşi / 

                                               Cât îi Soarele de mare / 

                                                     La Jieţ întâi răsare” 

 

Tinerii au învăţat versurile de la cei mai în vârstă. 

Potrivit credinţei populare, piţărăii pot umbla liberi prin 

casele şi curţile oamenilor, pentru că ei sunt purtători de 

noroc şi fericire. 

În zilele noastre, sărbătoarea de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini, atât în 

mediul rural, cât și urban, odată cu așteptarea în seara de Ajun a lui Moș Crăciun. 
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Pe urmele străbunilor – de Ziua Națională a României 
Consilier Educativ - Prof. Liliana Găicea 

 

În fiecare an, Consiliul Elevilor din Colegiul 

Economic Hermes Petroșani organizează activitatea 

intitulată  Pe urmele străbunilor. Și în acest an elevii 

au tras la sorți pe echipe de câte două clase, una de 

liceu și alta de profesională, regiunea istorică pe 

urmele căreia să meargă . 

Echipele au fost: X B și IX D pentru 

Transilvania, IX A și X C pentru Moldova, X A și IX 

C pentru Maramureș, IX B și X D pentrru Muntenia și 

Oltenia, XI B și XI D pentru Dobrogea și XI A cu XI C 

pentru Banat. 

Astfel, în data de 2 decembrie, sala de sport a 

răsunat de muzica populară românească cântată de cele 

șase echipe, podelele s-au zguduit în pașii de dans 

popular, mirosul de sarmale, cozonaci și alte preparate 

tradiționale a dăinuit și după plecarea acasă, iar 

standurile fiecărei regiuni au demonstrat modul în care elevii s-au documentat despre regiunea primită 

cu hărți, planșe cu obiective turistice, economice importante, costume populare, obiective istorice, 

tradiții și obiceiuri. S-a lucrat în echipă, cu dăruire, iar la finele manifestării am cântat cu toții Noi 

suntem români, am încins o horă a unirii și am strigat în cor „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”.  
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Biblioteca vie 
prof. Liliana Keberle 

 

În data de 09.12.2019 

elevii Colegiului Economic 

,,Hermes” Petroșani, Csizer 

Denisa Florina (X B), Ruicu 

Maria (X B), Streinu Larisa (XII 

C) și Trif Renato (XII C), 

coordonați de prof. Keberle Liliana Adriana au paricipat la activitatea culturală ,,Bibilioca vie”, dedi- 

cată evenimentului: ,,2019 – Anul cărții în România” în cadrul programului național ,,România 

citește!”. La această activitate desfășurată la Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva” 

Petroșani au participat elevii liceelor din municipiul Petroșani. În cadrul evenimentului, elevii au 

prezentat recenzia cărții preferate cu multă însuflețire, dovedind că tinerilor le place să citească.  

 Activitatea a fost foarte interesantă, trezind interesul tuturor participanților. 
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Colectarea selectivă a deșeurilor, o problemă pe care o 

putem rezolva 

prof. drd. Nicolae Tașcă 

Se spune că modernitatea unui popor se măsoară și în modul în care își tratează deșeurile 

(gunoiul). Extrapolând, putem spune că modernitatea unei comunități se poate măsura prin acest lucru. 

Dacă e să ținem cont de acest lucru, atunci putem spune că lucrurile nu sunt deloc bune. 

Colectarea selectivă - aproape inexistentă 

Cei mai mulți dintre noi am călătorit în Europa și am remarcat că aproape în fiecare casă se 

face colectare selectivă. La noi, nu. Se face colectare selectivă doar în puține case, iar la ghenele de 

gunoi se aruncă de-a valma. Nici măcar împărțirea: 

fracție uscată (materiale care pot fi reciclate)/ fracție 

umedă (gunoi menajer) nu este respectată.  

Uniunea Europeană ne-a cerut ca în 2019 măcar 20% 

dintre deșeuri să fie colectate selectiv, în realitate, 

conform unor măsurători superoptimiste, colectarea 

selectivă nu depășește 3%.  

Mulți oameni susțin că un impediment al colectării 

selective este faptul că firma care ridică deșeurile le pune 

în mașină unele peste altele, fără a face vreo diferențiere. E adevărat.  

Însă, cel puțin ceea ce se găsește în containerele inscripționate cu fracția uscată merge la stația 

de sortare, unde se sortează ce se poate sorta, adică metal, sticlă, plastic.  

Din păcate, responsabilii firmei susțin că nu este o muncă simplă, mare parte din această fracție 

fiind contaminată cu gunoi menajer. 

Ce s-a făcut? 

Ca și în multe alte probleme ale societății, cheia rezolvării se află în educație. Mai exact în 

campanii reale (pentru că au existat și campanii doar pe hârtie) de conștientizare.  

În municipiul Petroșani, s-au realizat până acum două campanii de conștientizare pe această 

temă. Prima a fost în 2009 și s-a numit „Fă diferența! Colectează selectiv!”, iar cea de-a doua anul 

acesta, în cadrul Proiectului „Petroșaniul selectează pentru viitor”. Ambele campanii au fost 

implementate de Asociația Niloran și au avut un impact important.   
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În campania de anul acesta au fost distribuite 20.000 de flyere în instituțiile de învățământ 

petroșănene, printre care și Colegiul Economic „Hermes”, iar mulți elevi din ciclul gimnazial și liceal 

au ieşit chiar ei în stradă pentru a oferi flyere și a fi astfel parte a campnaiei de conștientizare. În unele 

instituții de învățământ au avut loc dezbateri pe tema colectării selective, iar tinerii participanți s-au 

arătat interesați de acestă temă. 

Este suficient? 

Nu se poate spune nici pe departe că este suficient. Pentru ca situația să se schimbe cu 

adevărat, este nevoie de mult mai mult. Campaniile de conștientizare trebuie să fie cel puțin anuale și 

mult mai bine finanțate. Conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor trebuie să ajungă 

în fiecare casă, în fiecare familie. Schimbarea care trebuie să se producă este la nivelul mentalității, iar 

această schimbare nu se va putea produce pur și simplu. Este nevoie de un efort conjugat al 

autorităților locale, al instituțiilor de învățământ și al ONG-urilor cu activități pentru tineri și pentru 

mediul înconjurător. 

În loc de concluzie 

Presiunea necesității colectării selective a 

deșeurilor este uriașă. Pe de-o parte, dacă nu 

reușim să scădem cantitatea de deșeuri pe care o 

depozităm în noile gropi de gunoi ecologice, 

prețul colectării deșeurilor va deveni de 

nesuportat. Pe de altă parte, România riscă 

sacțiuni severe din partea Uniunii Europene 

dacă nu va reuși să schimbe radical situația 

tristă a colectăriii selective a deșeurilor. Deși 

este greu de rezolvat, problema colectării 

selective a deșeurilor ține de fiecare dintre noi.  

Începem?  
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Gală a excelenței 
Prof. Liliana Keberle 

 

  Elevii Colegiului Economic 

,,Hermes” Petroșani, cu rezulate la 

Concursul național de creație literară și 

eseistică „Adolescența și provocările 

scrisului”, organizat de Universitatea  

„Aurel Vlaicu” Arad,  ediția a VII- a, 

secțiunea poezie, Kallos Ladislau Marius 

(XII C), Urzică Daniela Maria (X B) și 

Trif Renato (XII C), coordonați de prof. 

Keberle Liliana Adriana au fost premiați, la final de an, pentru realizările lor de Primăria Municipiului 

Petroșani. A fost o Gală a excelenței, o gală în care elevii colegiului și-au văzut recunoscută și 

apreciată valoarea la concursurile din anul 2019. 

 

Excelența – premiată de domnul primar Tiberiu Iacob-Ridzi 
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OFF-ROADING 
Răscolean Alexandru - clasa a X-aB 

             Off-roading este activitatea de a 

conduce sau „călări” un vehicul pe drumuri 

sau piste neasfaltate, realizate din materiale 

precum nisip, pietriș, alei de râu, noroi, 

zăpadă, stânci și alte terenuri naturale. 

Tipurile de 

off-road 

variază în 

intensitate, de 

la unități de 

agrement cu 

vehicule 

nemodificate 

la competiții 

cu vehicule 

personalizate 

și șoferi profesioniști. Practicanții acestui 

sport au fost criticați pentru daune aduse 

mediului de către vehiculele lor. Off-road-ul 

este o activitate periculoasă, pentru că sunt 

pietre foarte mari, iar dacă mergi pe ploaie, 

poți cădea în prăpăstii, deoarece roțile tale pot 

aluneca. De asemenea, ţi se poate sparge roata 

și poți să rămâi undeva pe munte, fără semnal 

și nimeni să nu știe despre tine nimic. 

 

Off-roading is the activity of driving 

or riding a vehicle on dirt roads or tracks, 

made of materials such as sand, gravel, 

riverbeds, mud, snow, rocks, and other natural 

terrain. Types of off-roading range in 

intensity, from leisure drives with unmodified 

vehicles to competitions with customized 

vehicles and professional drivers. Off-roaders 

have been met with criticism for the 

environmental damage caused by their 

vehicles. The Off-road is a dangerous activity, 

because there are very big stones, and if you 

go in the rain, you can go off a cliff, because 

your wheels may slip. 

 



 

 

 43   

 

   
GRAFFITI MOON       Alexia Ioniţoaei  
de Cath Crowley 

                  Este o carte unică, cu o poveste destul de realistă, după părerea mea, doar unul din 

personajele principale aducând cu sine partea de Science 

Fiction. Ed este colegul de clasă al lui Lucy, un tip simplu și 

delăsător, genul de adolescent care nu pare să aibă un viitor 

strălucit. Lucy și Ed au încercat o posibilă viitoare relație între 

ei, dar prima lor întâlnire nu s-a putut termina într-un mod mai 

frumos, decât cu spargerea nasului lui Ed. Cei doi par pe cât de 

diferiți, pe atât de frumoși în această combinație ciudată, cei 

doi având în comun pasiunea nestăvilită pentru artă. 

Cu toate acestea, Lucy nu remarcă că cel pe care îl 

caută, Shadow a fost întotdeauna în fața sa, la vedere. Ed a 

devenit un graffer renumit, lucrând sub pseudonimul 

„Shadow”, împreună cu prietenul lui cel mai bun, „Poetul”. 

Printr-o idee „strălucită” a prietenelor sale, Lucy ajunge 

să îl caute o noapte întreagă pe Shadow și Poet, ajutată chiar... de ei înșiși. Astfel, o noapte de 

căutat devine o noapte a destăinuirii sentimentelor ascunse și a laturii necunoscute a celor 

doi. Lucy rămâne singură într-un parc împreună cu Ed, iar când cei doi sunt puși în pericol de 

o cunoștință a băieților, aceștia își dau seama cât de mult înseamnă unul pentru celălalt, cât de 

mult a însemnat această distanță pe care au fost nevoiți să o ia unul față de celălalt datorită 

evenimentelor petrecute acum un an. 

Aceasta este o poveste de dragoste tipică romanelor americane, dar totuși... este una 

specială datorită asemănării izbitoare a evenimentelor și a personajelor cu realitatea noastră. 

Consider că este o carte frumoasă și plăcută, care se citește foarte ușor. 
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• Regia Alexis Sweet Cahill  
• Cu Roxana Lupu, Daniel Plier, 

Adrian Titieni  
• Gen film Dramă 
• Durata 110 minute 
• Rating 

 
• Premiera in Romania 08.11.2019 

Un film cât o istorie, o poveste bazată pe fapte reale ce are în prim-plan figura marcantă a 
Reginei Maria. Regăsim o Românie devastată de Primul Război Mondial. Măcinată de boală, 
ținută captivă foametei și deznădejdii, soarta politică a țării este extrem de controversată. 
În primăvara anului 1919, Regina Maria pleacă la Conferința de Pace de la Paris să-i înfrunte 
pe cei mai puternici lideri ai lumii și să lupte pentru o Românie Mare. 

Regina Maria, așa cum o prezintă filmul, este o „regină a inimilor”: în vremurile tulburi 
de după Primul Război Mondial, luptă să aline suferințele oamenilor simpli (prin contrast cu 
un Ferdinand distant și rece). Este anul 1919, imediat după încheierea Primului Război 
Mondial, iar chemarea ei pare să fie una de ambasador: unul care să repună România în 
drepturi și să o așeze pe harta Europei. 

Frumoasă și dedicată, dar confruntată nu doar cu o lume a bărbaților – care o 
marginalizează în spiritul vremii – dar și cu distanța celor trei mari decidenți de la Paris, care 
urma să traseze granițele lumii, Regina (Roxana Lupu) reușește cu destoinicie să-i convingă 
pe conservatorii Lloyd George (Richard Elfyn) și Clemenceau (Ronald Chenery) prin 
inteligență, insistență și nu în ultimul rând, poziția ei de cap încoronat european. 

Punctul culminant al filmului este confruntarea cu Woodrow Wilson (Patrick Drury), 
președintele american. Dificil și abstras, indiferent la problemele Balcanilor, acesta acceptă 
întrevederea numai prin șarmul și îndrăzneala Reginei, care îl convinge aducând pe masă un 
argument forte: combaterea pericolului bolșevic, o realitate în epocă. 

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

https://www.cinemagia.ro/actori/alexis-sweet-cahill-62181/
https://www.cinemagia.ro/actori/roxana-lupu-524931/
https://www.cinemagia.ro/actori/daniel-plier-151397/
https://www.cinemagia.ro/actori/adrian-titieni-9511/
https://www.cinemagia.ro/filme-drama/
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