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Pandemia – sau cum ne-am dat seama că eram fericiți și nu știam! 
Câți dintre voi nu obișnuiați să afirmați „Of! Iar este luni!?”. Din păcate, a fost 

necesar să ne confruntăm cu o situație nemaiîntâlnită pentru a ne da seama cât de fericiți 
ne putem considera că trebuie să ne trezim în fiecare dimineață pentru a merge la 
ȘCOALĂ. Da, uneori este ușor, alteori este mai greu, însă aceasta este viața! Sunteți la 
vârsta la care, poate mai mult decât oricând, vă pregătiți pentru viața pe care vi-o doriți în 
viitor. De ceea ce faceți acum, de rezultatele pe care le obțineți acum, la școală, poate 
depinde parcursul pe care îl veți avea în continuare. Am continuat să „ne întâlnim” și să 
păstrăm legătura, să facem lecții și să 
învățăm în mediul online și mă bucur 
că și voi v-ați dat seama de ceva ce eu 
știam deja: faptul că iubiți școala, ne 
iubiți pe noi, profesorii voștri, iubiți 
timpul petrecut cu colegii voștri, că vă 
lipsesc cursurile la care participăm împreună, în aceeași sală de clasă.   

Adeseori obișnuiesc să spun: „Întotdeauna este loc și de mai rău!” parcă dorind să 
scot în evidență că indiferent cât de nefericiți ne-am considera, indiferent cât de 
nemulțumiți am fi, trebuie să fim fericiți pentru ceea ce avem deja. Atâta timp cât suntem 
sănătoși, atâta timp cât cei dragi ne sunt alături, putem afirma din toată inima SUNT 
FERICIT! De ce trebuie să conștientizăm acest lucru doar în astfel de momente de grea 
încercare?! Poate pentru că așa suntem noi, oamenii: mereu ne dorim mai mult, mereu 
este loc de mai bine. Însă toate aceste momente, în care ați fost alături de prieteni, colegi, 
profesori doar virtual, v-au făcut și ne-au făcut să apreciem simplitatea fericirii. Sunt 
convinsă că ne vom reîntâlni cu bine, viața va reintra, pe cât posibil, în normalitatea pe 
care o cunoșteam înainte de aceste evenimente. Depinde de noi toți să fim responsabili, să 
ne respectăm și să ne sprijinim reciproc și… cu siguranță că tot răul, de fapt, va însemna 
doar bine pentru că vom fi mult mai puternici prin prisma a ceea ce am învățat din toată 
această distanțare socială: am învățat să apreciem tot ceea ce avem și să găsim fericirea în 
lucrurile simple.                                        prof. Mihaela Ionițoaei 
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ALIMENTAȚIA ȘI  MIȘCAREA – 

FACTORI  IMPORTANȚI PENTRU SĂNĂTATE 

 

 

 
  Prof. Magda Szas 

Alimentația este un proces voluntar și conștient, și de aceea educabil. Aceasta depinde 

de o decizie liberă a individului. De aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase 

reclamă la o convingere profundă. Alimentația este, fără îndoială, obiceiul care influențează cel 

mai mult sănătatea oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai 

constant de-a lungul vieții noastre. Pentru a trăi, omul are nevoie de putere, forța vitală, energie. 

Una din modalitățile de a dobândi energie pentru viață este alimentația. Influența alimentației 

asupra sănătății noastre este foarte mare. Hrana pe care o ingerăm constituie combustibilul care 

face să funcționeze mașinăria atât de complexă a ființei noastre. Așa cum nu este totuna dacă 

unei mașini construite să meargă pe benzină i se pune motorină, la fel omului trebuie să i se 

ofere un „combustibil” potrivit.  

Cum, când și cât să mâncăm? 

   Să nu uităm că nutriția constituie doar unul din cei opt factori (soare, aer, apă, odihnă, 

activitate fizică, temperanță, echilibru atât mintal cât și spiritual), care ne influențează sănătatea. 

Regimul alimentar vegetarian scade însă vertiginos probabilitatea îmbolnăvirii. O cauză o 

constituie greșelile legate de felul în care mâncăm, când și cât mâncăm. 

Cum mâncăm? 

 Factorii de nutriție de care are nevoie organismul provin din alimente. Acești factori pot fi: 

- Factori de nutriție biocatalitici: apă, elemente minerale, tamine și enzime ; 

-   Factori de nutriție plastici: proteinele ; 

- Factori de nutriție energetici: glucidele (zahăruri sau hidrati de carbon) și lipidele 

(grăsimile). 

Alimentația rațională pretinde și un răspuns la întrebarea: Când mâncăm? Răspunsul ar 

putea fi: Atunci când ne este foame. Normal însă, rația zilnică de alimente trebuie repartizată  pe 
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mai multe mese. Pentru vârstnici și pentru cei care efectuează o muncă ușoară, se recomandă 3 

mese pe zi, cu interval de 6 ore între ele, cu următoarea distribuție a cantității de alimente: 40% 

la dejun, 40% la prânz și 20% la cină. Pentru cei care efectuează o muncă mai grea, se 

recomandă 4 mese (cu o gustare între dejun și masa de prânz). În acest caz, distribuția 

cantitativă a alimentelor pe cele 4 mese este următoarea: 30% la dejun, 10% la gustare, 40% la 

masa de prânz și 20% la cină. Ar trebui să ținem cont de proverbul: „Un mic dejun de rege, un 

prânz de prinț, o cină de sărac”. Pentru copii și tineri se pot da 5 mese pe zi, cu următoarea 

distribuție cantitativă: 30% la dejun, 10% la gustarea dintre dejun și prânz, 30% la prânz, 10% 

la gustarea dintre prânz și cină și 20% la cină. 

Când mâncăm? 

Ideal este să mâncăm la ore regulate. Nu se poate impune o regulă generală pentru că fiecare 

om are propriul său program. Însă, în funcție de acesta, fiecare trebuie să-și hotărască un timp 

pentru fiecare masă. Intervale regulate de masă și timp de repaus pentru organele digestive dau 

organismului ca întreg un ritm de lucru foarte benefic. Foarte importantă este masa de dimineață 

care ar terebui să fie cea mai consistentă. 

Cât mâncăm? 

      Dacă ajungem să ne corectăm deprinderile alimentare legate de cum mâncăm, nu va mai fi o 

problemă cât mâncăm. Mestecând bine alimentele, nu va mai fi nevoie să mâncăm mult. Este 

însă important să reamintim cât trebuie să consumăm din cele șase grupe de alimente și cât 

trebuie să reprezinte din aportul caloric total elementele nutritive.  

 

Exercițiul fizic, practicat în mod organizat, la orele de educație fizică, cât și în mod 

independent, reprezintă, prin conținut, o activitate socială cu un real și puternic caracter 

biologic, contribuind într-un mod determinant la menținerea și întărirea sănătății prin:  

- menținera unei stări optime de sănătate; 

- favorizarea proceselor de creștere; 

- optimizarea dezvoltării corporale/ fizice; 

- practicarea sistematică, corectă și conștientă a exercițiilor fizice, cu precădere în timpul 

liber; 

- promovarea valențelor educative; 

- stabilirea unor relații asociative civilizate; 

- socializarea tinerei generații. 
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STRESUL ȘI ALIMENTAȚIA 

CORECTĂ 

Prof. Maria Șchiopu 

 

 

Sănătatea este considerată starea completă de bine din punct de vedere fizic, mintal şi 

social, care nu constă numai din absenţa bolii sau infirmităţii, conform O.M.S. 

Noţiunea de stres (din englezescul „stress” – „presiune”, în traducere liberă), a fost 

propusă de Cannon în 1932. Savantul englez, încerca să demonstreze că organismul omului, 

tinde să se adapteze la o solicitare majoră sau la un alt factor presant, care este perceput drept 

nociv.  

 Stresul își pune amprenta peste tot: la serviciu, acasă, în relațiile personale și chiar la 

bucătărie, prin mâncarea nesănătoasă pe care o consumă mulți dintre noi. Stresul afectează 

sănătatea determinând apariția unor afecțiuni ale organismului cum ar fi cardiopatia ischemică, 

afecțiuni gastro-intestinale, afecțiuni psihice (anxietate, depresie, suicid). 

 Stresul profesional se află pe locul doi în topul problemelor de sănătate profesională în 

Uniunea Europeană.  

Stresul influenţează şi comportamentul alimentar, predispunând la devieri ale acestuia. 

Alegerile alimentare corecte pot ajuta mult organismul să-și sporească rezistența la stres. Stresul 

determină o adevărată infuzie de substanțe toxice în fluxul sanguin, fapt care conduce la 

oboseală, agitație, nervozitate. Totodată, stresul sărăcește organismul de vitamine, minerale și 

alte substanțe nutritive.  

 Iată alimentele care trebuie evitate în situații de stres: 

 Cofeina se găsește în cafea, ceai, ciocolată, cola etc. și determină producerea de 

adrenalină ducând la creșterea nivelului de stres. 

 Alcoolul este o cauză majoră a stresului. Culmea ironiei este tocmai faptul că mulți 

oameni se apucă de băut pentru a combate stresul. Alcoolul stimulează secreția de adrenalină, 

ceea ce duce la apariția unor probleme precum tensiunea nervoasă, irascibilitatea și insomnia. 

Excesul de alcool duce la creșterea depozitelor de grăsime din zona inimii și slăbește funcția 

imunitară, micșorează capacitatea ficatului de a elimina toxinele din organism.  
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 Dulciurile. Zahărul nu conține substanțe nutritive esențiale. El furnizează o creștere 

bruscă de energie în organism, care este posibil să ducă la extenuarea glandelor suprarenale. 

Acest lucru poate duce la irascibilitate, o slabă capacitate de concentrare și depresie.  

Alimentele sărate. Sarea crește tensiunea, epuizează glandele suprarenale și induce 

instabilitatea emoțională.  

 Alimentele grase. Evită consumul de alimente bogate în grăsimi saturate, cum ar fi 

produsele de origine animală, produsele lactate, alimentele prăjite și cele din meniurile de fast-

food. Grăsimile supun sistemul cardiovascular la un stres inutil. 

 Carnea roșie, care are un conținut ridicat de proteine, sporește concentrația de dopamină 

și norepinefrină din creier, ambele substanțe fiind asociate cu starea de anxietate și de stres. 

Alimente care reduc stresul:  

Cerealele fortifiante. Fulgii de porumb au un conținut ridicat în acid folic și în alte 

vitamine din complexul de vitamine B, care ajuta la reducerea stresului. 

 Ţelina este un vechi remediu popular pentru scăderea tensiunii arteriale. Compuşii care 

întră în compoziţia ţelinei scad concentraţia de hormoni ai 

stresului, care provoacă vasoconstricţie. Ţelina conţine 

substanţe nutritive care liniştesc.  

 Seminţele de floarea-soarelui reprezintă nu numai o 

sursă bogată de potasiu, ci şi complexul de vitamine B, 

precum şi zinc care un rol crucial în sănătatea 

suprarenalelor.  

 Orezul brun. Conţine carbohidraţi cu absorbţie lentă, care pot declanşa eliberarea în 

organism a unor substanţe care dau starea de bine, serotonina.  

 Algele. Hormonii care creează starea de bine pot fi obţinuţi din triptofan şi fenilalanină, 

aminoacizi prezenţi în anumite proteine alimentare. Algele au efect energizant asupra ficatului 

şi facilitează eliminarea toxinelor, scăzând astfel nivelul de stres.  

 Varza este o sursă bună vitamine antioxidante A, C şi E care alungă stresul, beta-caroten 

şi seleniu mineral. Antioxidanţii înlătură efectele nocive ale  radicalilor liberi  din organism. 

 Migdalele conțin vitaminele B2 și E, magneziu și zinc.  

 Portocalele conțin o cantitate ridicată de vitamina C, care este un antioxidant natural 

care se lupta cu radicalii liberi eliberați în condiții de stres. De asemenea, acest antioxidant 

ameliorează simptomele și scurtează perioada infecțiilor acute de tract respirator. Alte surse 

bune de vitamina C sunt kiwi, căpșunile, citricele, măceșele.  

Fructele de pădure au un conţinut ridicat de magneziu şi vitamina C. Nivelul scăzut de 

vitamina C slăbeşte sistemul imunitar şi dă o stare de stres şi epuizare. 
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 Seminţele de susan sunt o sursă bogată de zinc. În perioadele de stres, necesarul de zinc 

este mai mare, fiind important şi pentru metabolismul acizilor graşi şi producerea de serotonină. 

  Castraveţii au efect calmant asupra sângelui şi ficatului. Când ficatul este hrănit 

corespunzător şi nu este suprasolicitat, ajută la echilibrarea hormonală, creşte buna dispoziţie, 

elimină stresul şi consolidează sănătatea.  

 Sparanghelul conține numeroase elemente regeneratoare pentru ficat, rinichi, piele, 

ligamente şi oase. Sparanghelul ajută la regenerarea globulelor roşii. 

Usturoiul conţine o substanţă detoxifiantă, denumită alicină. În afara eliminării 

toxinelor, usturoiul mai are impact major şi în scăderea tensiunii asociate cu stresul. Puternic 

antibiotic, alicina are proprietăţi antivirale şi antifungice, de scădere a colesterolului, tensiunii şi 

de creştere a  bunei dispoziţii. 

 Avocado conţine 14 minerale cu rol de reglarea a funcţiilor organismului şi stimularea 

creşterii. Merită remarcată concentraţia mare de fier şi cupru, elemente utile pentru regenerarea 

globulelor roşii şi prevenirea anemiei, o cauză frecventă a oboselii şi a incapacităţii de a face 

faţă eficient stresului. 

 Carnea de vită conține un nivel ridicat de zinc, fier și vitamine din complexul B, astfel 

ajută la echilibrarea stării psihice a pacientului. 

  Laptele conține o cantitate ridicată de antioxidanți (vitaminele B2 și B12), dar și 

proteine și calciu contribuind la întărirea sistemului muscular.  Brânza  conține cantități 

semnificative de proteine și calciu. Alimentele care conțin cantități ridicate de proteine și 

cantități scăzute de zahăr, nu determina creșterea glicemiei, oferind pacientului o stare 

îndelungata de bine. 

 Tonul conține o cantitate ridicata de vitamina B6 și B12, despre care se știe că determină 

o stare de bine, dar sunt și o sursă sigura de proteine.  

 Cartofii conțin o cantitate importantă de carbohidrați complecși, care scad intensitatea 

răspunsului organismului la stres, prin completarea nivelului de serotonină.  

 

Test de verificare a stresului 

Răspundeți la următoarele întrebări prin DA sau NU 
• Aveți o stare de oboseală permanentă? 
• Vi se întâmplă să aveți căderi bruște  de energie în mijlocul zilei? 
• Aveți cumva un „colăcel” în plus în jurul taliei? 
• Simțiți frecvent pofta de a consuma pâine sau paste făinoase? 
• Aveți schimbări bruște de dispoziție? 
• Sunteți nervos? Irascibil? 
• Sunteți balonat după ce mâncați? 
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• Vă simțiți epuizat când vă treziți? 
• Vă simțiți deprimat sau trist? 
• Sunteți agitat? Nu va găsiți liniștea? 
• Sunteți apatic? Nu vreți să fiți deranjat? 
• Aveți insomnii? 
• Faceți indigestii?   
• Manifestați stări prelungite de stres emoțional? 
• Beți multe lichide stimulante? 
• Aveți alergii alimentare sau sensibilități la substanțe chimice? 
• Simțiți impulsul de a consuma alcool? 
• Aveți o senzație permanenta de foame? 
• Aveți palpitații? Nervozitate? 
• Aveți dureri de cap? 
• Izbucniți cu ușurință în plâns? 
• Aveți infecții de natura micotică? 
• Sunteți aiurit? Confuz? 
• Vă cade părul? 
• Aveți pe piele pete de culoare închisă? 
• Vă simțiți incapabil să faceți față emoțiilor? (Orice vi se pare prea mult…) 
• Nu vă puteți relaxa sau deconecta? 
Interpretarea rezultatelor 
 Dacă ați răspuns „DA” la mai puțin de 5 întrebări înseamnă că sunteți liniștit și ați trecut 

testul de verificare a stresului. 
 Dacă ați răspuns „DA” de la 5 pâna la 9 întrebări, înseamnă că sunteți doar un pic 

stresat. 
 Dacă ați răspuns  „DA” la 10 sau mai multe întrebări, înseamnă că nivelul stresului 

dumneavoastră este la fel de ridicat ca un zmeu în zbor! 
 
 

Bibliografie 
- Dr.Gillian McKeith – „Ești ceea ce mănânci”, București, Curtea Veche Publishing, 2008. 
- http://www.doctor.info.ro/stresul_si_alimentatia.html 
- Claire Pinson – „Vreau să slăbesc…și să nu mă mai îngraș”, București, Ed. Teora, 2004. 
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Cercetarea științifică 
 Prof. Clara Ianc 

 

Știința a constituit dintotdeauna un 

factor principal al progresului material și spiritual al societății. Definită ca sistem de cunoștințe, 

știința presupune un mod de cercetare, cunoaștere, utilizare și de posibilă transformare a 

realităților, în concordanță cu nevoile omului. Sub acest aspect, știința constituie o cunoaștere 

înzestrată cu un ansamblu de principii, procedee și tehnici de investigare capabile să o servească 

în lărgirea cunoașterii. 

Ansamblul metodelor, procedeelor, regulilor și postulatelor utilizate în procesul 

cercetării științifice, inclusiv teoria asupra metodelor pe care le utilizează știința, constituie 

metodologia științei. 

Tipuri de cercetare științifică 

Cercetarea științifică, în calitatea ei de investigare consacrată descoperirii, evidențierii, 

verificării și punerii în slujba omului și progresului social a unor noi cunoștințe, poate fi 

delimitată în următoarele tipuri: 

a) Cercetarea fundamentală - Este menită să descifreze legile naturii, gândirii și societății, 

să asigure deschideri noi spre cunoaștere, să ofere perspective de progres. Un loc deosebit 

în cadrul ei îl are cercetarea fundamentală orientată spre aplicații practice în viitor. 

b) Cercetarea aplicativă - Acest tip de cercetare, folosind rezultatele celorlalte categorii de 

cercetare precum și cunoștințe empirice, se preocupă de transformarea lor în tehnici și 

tehnologii concrete, în mașini şi echipamente noi sau perfecționate, în produse noi sau 

înnoite, în măsuri de perfecționare a conducerii și organizării economiei etc. 

c) Cercetarea de dezvoltare - Este consacrată utilizării rezultatelor cercetării fundamentale 

și aplicative în vederea obținerii unor soluții noi, de principiu, problemelor ridicate de 

diferite domenii ale tehnicii și economiei. 

Concluzia științifică este rezultatul final al cercetării științifice. Orice concluzie 

științifică trebuie argumentată solid și concret, adică ea trebuie să fie integrată organic în 

sistemul de cunoștințe existent și acceptat deja din punct de vedere teoretic, arătându-se cum se 

poate realiza această integrare, cum se poate face legătura cu vechile concluzii. 
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GOOGLE CLASSROOM – o aplicație ideală 
pentru educație în secolul XXI 

prof. Florentina PETRESCU  

 

Google Classroom este aplicația pe care o utilizăm în cadrul Colegiului Economic ”Hermes” 

din Petroșani, datorită avantajelor pe care le oferă atât elevilor, cât și profesorilor. 

Google Classroom este o aplicație pentru educație, inclusă în pachetul G Suite for 

Education, care a fost dezvoltată de către Google în colaborare cu profesorii pentru a-i ajuta să 

economisească timp și să își organizeze orele într-un mod eficient. În același timp, Google 

Classroom îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii, părinții și colegii 

lor, profesori. 

Aplicația a fost lansată de către Google în august 2014 și este folosită astăzi de peste 20 

de milioane de profesori și elevi din întreaga lume. 

Google Classroom este o platformă web gratuită, cu o interfață disponibilă și în limba 

română, care integrează celelalte servicii G Suite pentru educație, precum: Google Docs, Google 

Slides, Google Sheets, Google Forms, Google Sites, Google Drive și Google Calendar. 

20 DE MOTIVE PENTRU CARE SĂ FOLOSIM GOOGLE CLASSROOM 

1. Aplicație gratuită și sigură. Aplicația Google Classroom nu conține reclame și nu folosește 

niciodată conținutul sau datele elevilor sau profesorilor în scopuri publicitare. 

2. Aplicație accesibilă oriunde și oricând. Putem accesa Google Classroom cu orice navigator 

de Internet al unui computer (de ex. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) sau de pe 

dispozitivele mobile, deoarece Classroom este disponibilă pentru sistemele Android și iOS 

(descărcare din Google Play Store sau App Store pentru iOS). 

3. Ușor de configurat: Cu aplicația Google Classroom profesorii pot crea un curs și pot invita 

elevi și profesori colaboratori să se alăture cursului. 

4. Elevii participă ușor la curs: Elevii pot să se alăture unui curs, folosind codul acestuia. 

5. Gestionarea mai multor cursuri: Se pot  reutiliza postările cu anunțurile, temele și 

întrebările din fluxurile altor cursuri. 
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6. Predarea împreună cu alți profesori: Pentru buna gestionare a activităților și temelor din 

cadrul fluxului, pot fi invitați până la 20 de profesori colaboratori pentru un singur curs Google 

Classroom. 

7. Crearea șabloanelor printr-un sigur click: Se pot crea fișiere individuale pentru fiecare 

elev, printr-un singur click, distribuind șabloane de orice tip (documente, prezentări, foi de 

calcul, imagini etc.). 

8. Crearea materialelor de evaluare complexe: Se pot adăuga materiale de facilitare a 

sarcinilor de lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube, chestionare cu Google Forms, fișiere de tip 

PDF și alte fișiere din dosarele Google Drive. Profesorii și elevii pot desena, pot scrie note și 

evidenția datele în aceste documente cu ajutorul aplicației Google Classroom de pe dispozitivele 

mobile. 

9. Personalizarea temelor: Se poate adăuga opțional un subiect pentru teme ce poate fi utilizat 

pentru o filtrare eficientă și găsire rapidă, un termen de predare pentru temele elevilor pentru a 

putea vizualiza temele întârziate, temele nefinalizate și punctajul de evaluare în funcție de fiecare 

temă. 

10. Pregătirea conținutului unui curs în avans: Se pot programa anunțurile, întrebările și 

temele pentru a fi postate automat în fluxul cursului, la o anumită dată și la o anumită oră. Astfel, 

elevii vor avea acces la informații doar în momentul în care au nevoie de ele și se pot organiza 

mai bine. 

11. Crearea rapidă a sondajelor de opinie: Se poate posta, pentru elevi, o întrebare cu 

variante multiple de răspuns, apoi se pot vizualiza răspunsurile selectate de către aceștia, direct 

din aplicația Google Classroom. 

12. Personalizarea temei cursului: Se poate schimba modelul de culoare pentru curs, imaginea 

temei din galeria de poze implicite sau poate fi încărcată o fotografie nouă. 

13. Păstrarea resurselor într-un singur loc: Se poate construi o pagină de resurse a cursului 

pentru documente cum ar fi: programa cursului sau programa școlară, manuale electronice, 

modalitățile de evaluare, regulile clasei, catalogul virtual, metodologii, norme de lucru și de 

protecție, instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă etc. 

14. Lucrul în cel mai organizat mod: Google Classroom permite revizuirea muncii elevilor 

incluzând sarcini, întrebări, note și comentarii. Poate fi vizualizată activitatea pentru un anumit 

curs sau pentru toate și să se sorteze ceea ce trebuie revizuit. De asemenea, profesorii pot 
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organiza fluxul cursului prin adăugarea de subiecte la postări și prin filtrarea acestora după 

subiectele selectate. 

15. Evaluarea și acordarea de note rapid și ușor: Sortarea elevilor alfabetic, vizualizarea  

acelora care au predat tema, notarea temelor și adăugarea comentariilor private. În plus, 

adnotarea și feedback-ul pentru teme, inclusiv din versiunea mobilă a aplicației. Google 

Classroom permite  exportul rezultatelor evaluărilor într-o foaie de calcul sau într-un fișier de tip 

CSV. 

16. Comunicare rapidă, eficientă și în timp real: Profesorii au posibilitatea de a crea teme, de 

a trimite anunțuri și de a începe imediat discuții cu elevii de la curs. Aceștia interacționează între 

ei sau cu profesorii, distribuind resurse în fluxul cursului sau prin e-mail. 

17. Oferirea de feedback în timp real: Fișierele în care lucrează elevii pot fi vizualizate, 

comentate și editate în timp real. Se pot face adnotări direct de pe dispozitivul mobil. 

18. Inițierea de dezbateri cu elevii și gestionarea discuțiilor: Se pot posta anunțuri, angaja 

elevii în discuții bazate pe întrebări sau muta subiectele importante pentru a fi poziționate 

primele în fluxul cursului. În plus, aplicația permite gestionarea permisiunilor pentru cei care pot 

face postări și excluderea din discuție a anumitor elevi, dacă se consideră că aceștia și-au pierdut 

dreptul de a posta sau de a comenta în cadrul fluxului unui curs. 

19. Distribuirea conținutului printr-un singur click: Cu ajutorul extensiei Trimiteți în Google 

Classroom se pot distribui către elevi sau colaboratori link-uri, videoclipuri și imagini de pe 

Internet. 

20. Comunicarea cu părinții: Profesorii pot invita părinții și tutorii să se înscrie pentru a primi 

via email un rezumat al cursului. Rezumatul Google Classroom pentru părinți include sarcinile 

de lucru ale elevilor sau temele nerealizate. De asemenea, părinții primesc anunțurile și 

întrebările postate de profesori în fluxul cursului la care s-au înscris. 

  Aşadar, platforma Google Classroom permite profesorilor să faciliteze, în online, predarea, 

interacțiunea și colaborarea cu elevii atât în timpul orelor, cât și în afara lor. Pentru cei care nu au 

încercat-o încă, îi îndemn să o facă și îi asigur că are o interfață prietenoasă și intuitivă, este 

accesibilă, sigură și poate fi configurată rapid. 
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PREŢUL – INSTRUMENT DE 
MARKETING 

prof. Maria Bădescu 

 În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri 

şi servicii, preţul deţine un rol special, de maximă importanţă pentru atingerea obiectivului final 

pe care aceasta şi-l propune – maximizarea profitului.  

Preţul este una din cele patru variabile clasice ale mixului de marketing, care are cea mai 

mare influenţă în activitatea întreprinderii în general, a celei de marketing, în mod special, 

deoarece el afectează nemijlocit şi prompt: profitul, volumul vânzărilor, cota de piaţă şi poziţia 

pe care aceasta o ocupă pe piaţă în complexul economic naţional. 

Ca expresie a informaţiilor furnizate reciproc de către participanţii la schimb, în 

economia contemporană, întâlnim şi alte posturi ale preţului, ce poartă numele de:  

� tarif – în cazul serviciilor; 

� taxă – în cazul plăţilor la bugetul de stat sau alte instuţii financiare;  

� impozit – ca preţ al dreptului de a câştiga bani;  

� comision – pentru agenţii comerciale;  

� primă – în cazul asigurărilor sociale;  

� chirie – pentru utilizarea temporară a unui 

spaţiu;  

� onorariu – în cazul unui liber profesionist;  

� cotizaţie – pentru apartenţe la o organizaţie;  

� amendă – pentru contravenienţi;  

� penalizare – pentru nereguli;  

� cauţiune – ca preţ al libertăţii temporare;  

� rată – în cazul unei plăţi eşalonate;  

� salariu – ca preţ al muncii;  

� dobânda – ca preţ al banilor împrumutaţi;  

� garanţii – pentru amanetare;   

� mită – preţ al bunăvoinţei, favorizării.  
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Tot în categoria de preţ se includ şi denumirile arhaice, care astăzi se folosesc în cadrul 

unor comunităţi restrânse, cum ar fi:  

� obol (contribuţie modestă);  

� pomană (la săraci);  

� ort (la înmormântare);  

� ciubuc (mică atenţie);  

� peşcheş (cadou) etc.  

În orice sistem economic, cu privire la preţ există 

puncte de vedere cu interese aparent diametral opuse şi anume: al producătorului şi al 

consumatorului.  

Astfel, în calitate de producător, se solicită un preţ, dacă este posibil cât mai mare, deoarece 

i-ar putea aduce un profit mai mare, dar acesta trebuie acceptat de către consumator şi, ca 

urmare, nu poate depăşi posibilităţile lui.  

În calitate de consumator, preţul este suma pe care eşti dispus să o oferi pentru un bun sau 

serviciu, în funcţie de valoarea pe care o acorzi ofertei.  

În mod normal, preţul se stabileşte prin negocierea dintre producător şi consumator, 

negociere în care producătorul propune un preţ consumatorului, dar în final contează valoarea pe 

care consumatorul o atribuie produsului.  

Deci preţul joacă adesea rolul decisiv în opţiunile cumpărătorului, iar studiile din ultimul 

deceniu arată că se accentuează rolul său în ansamblul mixului de marketing, mai ales datorită 

faptului că preţul este acela care-i oferă o imagine consumatorului asupra a ce trebuie să se 

aştepte de la un produs. Aceasta înseamnă, că stabilirea unui preţ mic nu va duce automat la 

creşterea vânzărilor, întrucât consumatorul se îndoieşte de calitatea produsului, iar un preţ mare 

poate fi susţinut printr-o imagine de marcă.  

Dintre toate elementele mixului, preţul este variabila 

cea mai puţin controlabilă de către întreprindere, 

deoarece nivelul său real se stabileşte pe piaţă în 

funcţie de o serie de factori obiectivi sau subiectivi pe 

care ea nu-i poate determina, ci doar influenţa prin 

cantitatea de produse oferite şi nivelul cheltuielilor de producţie efectuate. Cu toate acestea, este 
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cel mai uşor de influenţat pe termen scurt de către producător – producerea, promovarea şi 

distribuţia cer mai mult timp şi cheltuială pentru a fi influenţate.  

Fiind componenta cea mai flexibilă a mixului, preţul devine şi variabila ce se poate 

modifica urgent, când piaţa o cere, fie datorită dinamicii cererii, fie ofertei sau atacurilor 

concurenţei.  

De asemenea, preţul produce efecte mult mai rapide, imediate, faţă de celelalte variabile 

ale mixului, întrucât „cererea, dar şi concurenţa, este în general mai promptă să acţioneze la 

modificările de preţ, decât la modificări ale imaginii produsului”.  

Preţul, spre deosebire de celelalte 

componente ale mixului, nu este de natură pur 

endogenă, deoarece producătorul îşi stabileşte un 

nivel, dar piaţa îl validează sau nu, dar nici pur 

exogenă, întrucât nivelul costului de producţie al 

fiecărui producător şi cantitatea produsă de acesta, 

stau la baza formării preţului de piaţă. Deci preţul are o poziţie intermediară şi de abilitatea 

managerului depinde fructificarea oportunităţilor ce i le oferă la un moment dat piaţa. Această 

poziţie a preţului, face ca evoluţia lui să fie mult mai greu de anticipat, în comparaţie cu a 

celorlalte variabile ale mixului.  

În general, după părerea specialiştilor, preţul nu este elementul cel mai important al 

strategiei competitive, dar el nu poate lipsi. Un preţ competitiv este necesar, dar nu şi suficient 

pentru succesul în afaceri. Oricare ar fi cadrul de alcătuire a mixului de marketing, preţul este 

prezent şi se află într-o relaţie de interdependenţă cu celelalte submixuri.  

Astfel, preţul ca element de contact şi armonizare a întreprinderii cu mediul de afaceri, se 

adaptează uşor la cerinţele segmentelor de piaţă, stimulându-i pe clienţi să cumpere.  

De asemenea, preţul reflectă şi politica de distribuţie, dar este şi element al activităţii 

promoţionale, influenţând puternic imaginea unei mărci, a unui produs.  

La rândul lui, preţul este influenţat de produs, el variind în mod frecvent de-a lungul 

ciclului de viaţă al acestuia. Preţul este cel care compensează cheltuielile de distribuţie şi 

promovare, influenţează serviciile clienţilor, 

sensibilizează şi atrage segmente de piaţă.  
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Producătorul este cel care decide preţul pe care-l va solicita clienţilor. Există însă şi 

excepţii în economia de piaţă, impuse de:   

 legislaţii speciale cu privire la preţul unor produse;  

 limitare indirectă prin politica fiscală, salarială şi de credit practicată în perioada 

respectivă;  

 necesitatea protejării unor categorii de producători sau consumatori; 

 acorduri sau restricţii internaţionale;  

 obligativitatea comunicării baremurilor.  

De reţinut este faptul că avantajele politicii de preţuri nu sunt protejabile, ele au un 

caracter temporar, dar trebuie fructificate cu maximă urgenţă şi eficacitate.  

Ca variabilă strategică, preţul trebuie folosit de întreprindere cu multă abilitate, atât 

pentru structurarea producţiei – proces în care să fie criteriu esenţial – cât şi pentru a-şi asigura 

pe piaţă accesibilitatea şi competitivitatea. 

 

FIŞA DE DOCUMENTARE 1 

                Preţ = suma ce se încasează din vânzarea bunurilor; 

     Preţ cu amănuntul = preţul de vânzare către consumatori la   

detailist (la magazin); 

Preţ cu ridicata = preţul de vânzare la angrosist (depozit); 

Preţ de producţie = preţul de vânzare al producătorului; 

Tarif = preţul de vânzare al serviciului prestat; 

          Valoarea de utilitate = valoarea de intrare a bunurilor aduse   

ca aport la capitalul social sau primite ca donaţie. 

  PREŢURI ŞI TARIFE 

Preţul = suma ce se încasează din vânzarea bunurilor. 

TIPURI DE PREŢ: 

 

Preţul de vânzare al producătorului intern 
(Pprod) 
Unde: Cp = cost de producţie 
P = profit 

                  TVA = taxa pe valoarea adăugată 

 

Pprod = Cp + P + TVA 
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Preţul de vânzare al importatorului (Pimp) 
Unde: Vv = valoarea în vamă (în lei) 
Tv = taxe vamale 
Acc = accize  

                 Ac = adaos comercial 

 
 

               |Preţ de vânzare cu ridicata (angro) (Pr) 
Atenţie!  Pentru calculul preţului cu 
ridicata se porneşte de la preţul 
producătorului fără TVA. După ce se 
aplică adaosul comercial, se calculează   

TVA la întreaga valoare (preţ producător + adaos 
comercial angrosist). 

 

Preţ de vânzare cu amănuntul (Pa) 
Atenţie!  Şi pentru calculul preţului cu 
amănuntul se ia în considerare preţul de 
cumpărare (respectiv preţul cu ridicata) 
fără TVA. După ce se aplică adaosul 

comercial, se calculează TVA la preţul de cumpărare 
+ adaosul detailistului. 

 
 

 
 
 

 

Tariful = preţul de vânzare al serviciului prestat 
 

Exemple de tarife: 
●Tarif de cazare  
●Tarif pentru servicii de 

telefonie (fixă sau mobilă)  
●Tarif pentru transport 

(marfă sau persoane) 
                                       ●Tarif pentru reparaţii   
                                     ●Tarif pentru energie electrică, apă, gaze, canalizare, salubritate etc. 

În cadrul mixului de marketing, deşi preţul este variabila complet abstractă (considerat 

element intangibil al produsului) mai ales pe perioade scurte, el constituie arma tactică cea mai 

eficientă, pentru că este singura componentă care aduce venit, toate celelalte componente – 

crearea produsului, informarea consumatorului despre existenţa lui şi punerea la dispoziţia lor – 

generând doar cheltuieli, investiţii. De aceea, pentru producător, fundamentarea lui este extrem 

de însemnată, de mărimea lui depinzând direct profitabilitatea întreprinderii.  

 

Pimp = Vv + Tv + Acc + Ac + TVA 

Pr = Pprod (-TVA) + Ac + TVA 

Pa = Pr (-TVA) + Ac + TVA 
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FIŞA DE DOCUMENTARE 2 

PREŢURI ŞI TARIFE 

- MODEL DE CALCUL - 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare: 
Datele problemei: 
Cp= 7,50 lei 
P= 10% din Cp 
Ac angrosist= 20% 

Ac detailist= 30% 
a) Pprod=? 
b) Pr=? 
c) Pa=? 

 

a) P= 7,50 x 10%= 0,75 lei 
Cp + P= 7,50 + 0,75= 8,25 lei 
TVA= 8,25 x 19%= 1,57 lei 
Pprod = 8,25 + 1,57 = 9,82 lei 

b)  Pprod (-TVA) = 8,25 lei 
 Ac = 8,25 x 20%= 1,65 lei 
 Pprod(-TVA) +Ac=8,25+1,65=9,90 
 TVA= 9,90 x 19%= 1,88 lei 
 Pr = 9,90 + 1,88= 11,78 lei 

c)  Pr (-TVA)= 9,90 lei 
  Ac = 9,90 x 30%= 2,97 lei 
  Pr (-TVA) +Ac = 9,90 + 2,97= 12,87 lei 
  TVA= 12,87 x 19%= 2,45 lei 
  Pa = 12,87 + 2,45= 15,32 lei 

 

Societatea comercială „RUCĂR” SRL produce caşcaval. Pentru 1kg de caşcaval, 
costurile de producţie sunt de 7,50 lei, iar marja de profit este de 10% din costuri. 
Considerând că are un contract încheiat cu un angrosist, care practică un adaos comercial de 
20% şi de la acel angrosist se aprovizionează S.C. „AUCHAN” SRL, care practică un adaos 
comercial de 30%, să se afle: 

a) Preţul producătorului; 
b) Preţul angrosistului. (Preţul cu ridicata) 
c) Cu cât se va putea cumpăra 1 kg de caşcaval de la magazinul firmei „IX SAM” 

SRL? (Preţul cu amănuntul) 

Pprod = Cp + P + TVA 

Pr = Pprod (-TVA) + Ac + TVA 

Pa = Pr (-TVA) + Ac + TVA 
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Să râdem……puțin! 

  

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

 – Copii, ce înseamnă să fii 
diplomat? 
– Să te gândești de două ori înainte 
de a nu spune nimic! 

-----------------------------  
O mamă a cumpărat fiului ei un costum 
de Halloween, ca să-şi sperie prietenii. 
– Mamă, ar trebui să scot eticheta cu 
preţul, nu? 
– Nu, lasă-l, să-l speriem şi pe tatăl 
tău!     
------------------------------------- 

  
Copilul unui maniac de internet îl 
întreabă pe tatăl său: 
– Tati, noi de ce avem cinci degete la 
mână dacă mouse-ul are doar două 
butoane? 
-------------------------------------- 
La școală: 
– Luna este atât de mare încât ar 
încăpea să locuiască pe ea un milion de 
oameni. 
– Și ce se întâmplă cu ei când e lună 
plină? 
-------------------------------------- 
– De ce spunem limba maternă și nu 
limba paternă? 
– Fiindcă mama vorbește cel mai mult 
acasă. 
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Physics Teacher: “Isaac Newton was sitting 

under a tree when an apple fell on his head and 

he discovered gravity. Isn’t that wonderful?” 

Student: “Yes sir, if he had been sitting in class 

looking at books like us, he wouldn’t have 

discovered anything.” 

 

A man talking to God: 

The man: “God, how long is a million years?” 

God: “To me, it’s about a minute.” 

The man: “God, how much is a million 

dollars?” 

God: “To me it’s a penny.” 

The man: “God, may I have a penny?” 

God: “Wait a minute.” 

 Teacher: “Why are you late, Joseph?” 

Joseph: “Because of a sign down the road.” 

Teacher: “What does a sign have to do with 

you being late?” 

Joseph: “The sign said, ‘School Ahead, Go 

Slow!'”

 
Teacher: “John, why are you doing your math 

multiplication on the floor?” 

John: “You told me to do it without using 

tables.” 

 

Q. How does a computer get drunk?  

A. It takes screenshots.  

 

I just got fired from my job at the keyboard 

factory. They told me I wasn't putting in enough 

shifts.  

 

Q: Why did the computer show up at work late? 

A: It had a hard drive. 

 

 Jacob: Why was the teacher wearing 

sunglasses to school? 

Leonard: Why? 

Jacob: She had bright students! 

 

Q: Why did the student take a ladder to 

school?  

A: Because he/she was going to high school!  
 

Q: Why is a math book always unhappy?  

A: Because it always has lots of problems. 
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Sex și contracepție 
„Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț - judecător 
Este recomandat ca tinerii să nu întreţină relaţii sexuale decât 

începând cu momentul în care sunt complet dezvoltaţi fizic şi psihic. 

Aceste relaţii intime trebuie să aibă loc cu consimţământul 

partenerilor implicaţi şi fără încălcarea legii. Vârsta prea mică a 

copilului implicat într-o astfel de relaţie va atrage sancţionarea 

partenerului indiferent că acesta este major sau, la rândul lui, minor. 

Chiar dacă copiii îşi dau acceptul, le este interzis majorilor să 

întreţină relaţii sexuale cu minorii care le sunt rude (fii, nepoţi, 

strănepoţi şi fraţi) sau pe care îi îngrijesc, păzesc, ocrotesc, educă 

sau îi au în tratament (doctori, profesori, instructori sportivi, preoţi, îngrijitori, paznici, etc). 

În ziua de azi, contracepţia nu mai este un subiect tabu. Trebuie să ştiţi că există metode 

moderne de a împiedica o sarcină, fiecare cu avantaje şi dezavantaje, cu beneficii şi riscuri: abstinenţa, 

pilule contraceptive, sterilet, diafragmă, prezervativ, injecţie etc. Medicul de familie, medicul 

specialist ginecolog sau specialiştii în planificare familială pot oferi sfaturi tinerilor în alegerea celei 

mai bune metode contraceptive. 

Act sexual cu un minor: Întreţinerea de relaţii sexuale cu un minor sub 15 ani, chiar și cu 

consimţământul acestuia, este infracţiune. Dacă minorul are sub 13 ani, fapta este considerată mai 

gravă. 

Informaţii despre prevenirea sarcinilor nedorite, a bolilor cu transmitere sexuală şi chiar a 

comportamentelor agresive sau deviante dintre parteneri puteţi găsi pe „sexul vs. barză”. Aceasta este 

prima platformă de educaţie sexuală în format video din România şi este disponibilă pe 

www.sexulvsbarza.ro. 

Infecții venerice 

Relaţiile sexuale neprotejate pot avea ca rezultat nu doar naşteri nedorite, ci şi transmiterea 

infecţiilor (boli venerice sau BTS – boli cu transmitere sexuală). Relaţiile cu mai mulţi parteneri şi/sau 

nefolosirea prezervativului prezintă riscuri majore pentru dobândirea sifilisului (care afectează organe 

vitale şi în final duce la deces), a gonoreei (duce la inflamarea testiculelor), a infecţiei cu Chlamydia 

(care la femei duce la infertilitate), a virusului HPV (acesta duce la apariţia cancerului de col uterin şi, 

nedepistat la timp, este fatal). Un mare pericol îl constituie dobândirea virusului HIV care, în câţiva ani 

de la infectare, duce la declanşarea bolii SIDA şi, inevitabil, la deces – în România trăiesc cam 10.000 
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de persoane care suferă de SIDA; aproape 1.000 de cazuri noi de SIDA sunt depistate anual. Infecţia 

se poate produce prin orice contact neprotejat. Unele dintre infecţii sunt latente, altele se manifestă 

prin secreţii, erupţii, mâncărimi, arsuri, dureri. E posibil ca unul dintre parteneri să nu aibă niciun 

simptom, dar să aibă infecţia. La astfel de semne trebuie să consultaţi un medic de familie, un 

specialist dermato-venerolog sau un ginecolog; trebuie să anunţaţi partenerul să îşi facă şi el un 

control. Rușinea este ultimul lucru la care trebuie să vă gândiţi. Apelaţi grabnic la un medic. 

Agresiunile sexuale și corupere sexuală a minorilor 

Relaţiile intime pot avea loc doar cu acceptul ambilor parteneri implicaţi. Nu sunt permise 

atingerile, gesturile sau acţiunile împotriva voinţei partenerului. Dacă faptele produc doar umilinţă, 

victima poate să ceară unui judecător să oblige autorul să o despăgubească cu o sumă de bani. Dacă se 

comite o infracţiune, victima poate face plângere penală împotriva autorului. Sexul în public este 

interzis. 

Abuzul sexual produce frică şi neîncredere. De ruşine, victima însăşi ajunge să nege ce i s-a 

întâmplat. În unele cazuri victima rămâne cu traume psihice profunde. Sunt situaţii care s-au sfârşit cu 

sinuciderea victimei. În anumite localităţi şi regiuni din România, agresiunile sexuale sunt privite ca 

fiind ceva normal, ca drept al celui mai tare din familie sau cu autoritate mai mare în comunitate – 

acest mod de gândire este profund greşit. Trebuie să ştiţi că agresiunile sexuale nu sunt acceptabile 

nici măcar în cadrul familiei: soţ asupra celuilalt soţ, părinte asupra copilului, copil asupra părintelui. 

Minorii care nu au împlinit încă 13 ani sunt ocrotiți în mod special. Unele aspecte ale vieţii intime încă 

trebuie ţinute departe de ei, pentru a nu le tulbura dezvoltarea. 

Infracțiune: Dacă victima este forţată sau legată ori adormită pentru a suporta agresiuni 

sexuale, autorul va fi sancţionat penal. Fapta este şi mai gravă dacă autorul este rudă, profesor sau 

medic al victimei, sau dacă victima este mai mică de 16 ani ori ea a fost utilizată pentru a apărea în 

materiale pornografice, sau dacă au acţionat mai mulţi autori împreună. 

Actele nepotrivite faţă de minorii mai mici de 13 ani, în legătură cu viaţa intimă, constituie 

infracţiunea numită corupere sexuală şi pedepsele sunt mai mari. Intră aici agresiunile sexuale asupra 

lor, obligarea lor să facă asemenea acte faţă de alte persoane, desfăşurarea de acte sexuale de faţă cu 

ei, înmânarea către ei de materiale pornografice. 

Comit infracţiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale adulţii care propun acestor 

minori, inclusiv prin telefon sau internet, să se întâlnească pentru a participa sau asista la acte sexuale 

sau de agresiune sexuală. 

Violul: Violul este un fel de armă fizică, dar şi psihică. El răspândeşte teama şi umileşte nu 

doar victima, ci şi familia acesteia. Victima este stigmatizată, pe când agresorul este uneori văzut drept 
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un erou printre prietenii săi. În timp, victima dezvoltă o repulsie faţă de sexul opus sau, din contră, 

ajunge să nu îi mai pese de corpul său şi se poate deda la acte de prostituţie. De cele mai multe ori, 

agresorul este o persoană violentă, cu probleme psihice sau care a mai comis astfel de fapte în trecut. 

În ultimii ani a crescut numărul de fete şi băieţi violaţi de cei din jurul lor: prieteni, cunoştinţe, iubiţi. 

Mulţi încearcă să aplice ceea ce văd în filme pornografice. În 80% din cazuri, victima cunoaşte 

agresorul. S-au înregistrat cazuri de părinţi care îşi violează propriii copii (mai ales părinţi care 

consumă alcool şi droguri), unele fete rămânând însărcinate. 

De regulă, agresiunea sexuală are loc din partea băieţilor/bărbaţilor asupra fetelor sau asupra 

altor băieţi. Există cazuri, foarte rare, când femei au violat bărbaţi. Există şi câteva cazuri de fete care, 

pentru a se răzbuna, au pus la cale violarea unor prietene, motiv pentru care au fost condamnate pentru 

complicitate la viol. 

INFRACŢIUNEA DE VIOL se pedepseşte cu închisoarea orice raport sexual, act sexual oral, 

act sexual anal, orice alt act de penetrare, cât timp a fost comis prin constrângere. Atenţie: este la fel 

de grav dacă pentru penetrare s-au folosit părţi ale corpului ori diverse obiecte! 

Prudenţa în relaţiile cu anumite persoane sau faţă de locurile frecventate poate înlătura 

condiţiile care favorizează comiterea violurilor. Dacă totuşi fapta are loc, victima nu trebuie să aibă 

niciun fel de simpatie sau compasiune faţă de agresor. 

Trebuie să înţelegeţi că nu victima este cea vinovată pentru viol ! Nu are importanţă că este o 

rudă sau un simplu cunoscut al ei; agresorul trebuie să răspundă pentru fapta sa. Violul este considerat 

o faptă atât de gravă încât este sancţionat chiar dacă intervine între soţi sau concubini. Victima unei 

infracţiuni de viol trebuie să anunţe imediat organele de poliţie şi, mai înainte de a se spăla, să meargă 

la medic pentru a obţine un certificat medico-legal. În acest document se menţionează urmele faptei 

constatate pe corpul victimei şi el va fi folosit ca probă în proces. Victimei nu trebuie să îi fie ruşine 

pentru ce i s-a întâmplat. Nici nu trebuie să îi fie teamă de agresor, căci acesta va fi prins şi probabil 

arestat de către organele legii. 

AJUTOR CALIFICAT 

Dacă ai fost victima unei agresiuni sexuale sau fizice, poţi intra în legătură cu un avocat, în 

mod gratuit, prin intermediul reţelei pro bono pentru drepturile omului gestionate de Asociaţia 

ACTEDO: http://probono.actedo.org. De asemenea, victimele violenţei sexuale pot beneficia de 

consiliere psihologică gratuită, inclusiv online, oferită de Asociaţia Aleg la http://aleg-

Romania.eu/Consiliere şi la Helpline 0753.893.531. 

REȚINEȚI 

NU ÎNSEAMNĂ NU! 
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ADHD - ce este? 
Prof. Magda Szas 

 O tulburare neurobiologică caracterizată printr-un nivel necorespunzător vârstei de dezvoltare de: 
  Inatenţie (concentrare, distractibilitate); 
  Hiperactivitate; 
  Impulsivitate, simptome care pot să apară în orice 

combinaţie la şcoală, acasă şi în alte situaţii sociale 
(American Psychiatric Association, 2003).  

                                                                                                

Hiperactivitate/  Impulsivitate 

 Mişcare excesivă- nivel crescut de activitate (inhibiţie motorie); 
 Vorbit excesiv; 
 Luare de decizii impulsivă - nu poate aştepta sau amâna gratificaţia; 
 Nepăsare legată de viitor; 
 Impulsiv emoţional. 

Nota: Neliniştea/agitaţia (restlessness) descreşte cu vârsta, devine interioară, subiectivă la adult. 
  

ADHD şi funcţiile executive 
                                                                          Model Barkley 

 Principalele simptome şi FE afectate 
 

      

 

 

 

 

 

 

Inhibiţie: 
Motor, 
Verbal, 

Cognitiv & Emoţional  
 

Metacogniţie: 
ML non-verbală, 

ML verbală, 
Planificare/Rezolvare de 

probleme, 
Auto-reglare emoţională  

 
 
 

Hiperactivitate/Impulsivitate  
 

 
                    Inatenţie  
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Intervenţii în ADHD 
1. Orientate pe pacient: 

– Psihoeducație  
– Medicaţie specifică  
– Intervenţii de tip comportamental  

2. Orientate spre părinți  
– Psihoeducație  
– Training parental 

3. La nivelul școlii  
– Psihoeducatie  
– Intervenţie comportamentală  

 
Scopurile intervenţiei 
 Reducerea simptomelor ADHD; 
 Reducerea simptomelor si problemelor coexistente;  
 Reducerea afectării funcționale;  
 Creșterea calității vieții;  
 Îmbunătățirea relațiilor;  
 Reducerea riscului aparițiilor complicațiilor ulterioare;  
 Imbunătățirea abilităților de coping la copil, familie, școală;  
 Adaptarea mediului la nevoile pacientului.  

 
Autoreglarea afectivă şi motivaţională 
 Tehnici  

– Dezvoltarea abilităţilor emoționale 
 Identificarea şi recunoaşterea emoţiilor 
 Înţelegerea emoţiilor 
 Reglarea emoţională 

– Dezvoltarea  abilităţilor sociale 
 Iniţierea şi menţierea unei relaţii 
 Integrarea în grup  

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale : identificarea şi recunoaşterea emoţiilor   

 

 

 

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale – înţelegerea emoţiilor                                                                
• Cum crezi că se simte? 
• Tu când te-ai simţit aşa? 
• De ce crezi că se simte aşa?  
Idei utile : 

 Lucrurile pozitive, înaintea celor negative; 
 Întotdeauna începeţi schimbarea comportamentului prin recompensă; 
 Fă ceva, nu pleca/ţipa! (Act, don’t yak!);  
 Căutaţi acceptarea; 
 Exersează iertarea - a ta, şi a celorlalţi. 
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Să ne exprimăm corect 

MINIM/ MINIMUM sau MAXIM/ MAXIMUM? 

Prof. Alina Tănasie 

Forma corectă a acestor cuvinte depinde de statutul de adjectiv sau de adverb pe care îl au în 

propoziţii sau fraze. Dacă apar lângă un substantiv, deci sunt adjective, au forme variabile – minim, 

minimă, minimi, minime (valoare minimă, punctaj minim) şi maxim, maximă, maximi, maxime 

(nivel maxim, dimensiune maximă). Adjectivul minim este definit astfel: „Care are dimensiunile, 

durata, intensitatea sau valoarea cea mai mică”; „foarte mic, neînsemnat, minimal sau neglijabil”, în 

timp ce prin maxim se înţelege „Care are cea mai mare dimensiune, durată, intensitate etc.”. De 

pildă, vom spune: 

Pragul minim pentru calificarea la olimpiadă este de o sută de puncte. 

Am reuşit să facem cheltuieli minime. 

Salariul maxim din această instituţie nu poate depăşi patru mii de lei. 

Am luat nota maximă la test. 

Dacă se subordonează unui numeral, atunci sunt adverbe, caz în care au formă invariabilă – 

minimum și maximum. Definiţia lui minimum este următoarea: „În cantitatea, timpul sau spaţiul 

minim”.  Echivalentele adverbului minimum sunt „cel puţin”, „pe puţin”, „măcar” sau „barem”. De 

exemplu: „Ea ar trebui să împrumute minimum cinci mii de euro ca să-şi cumpere casa.” 

Prin maximum se înţelege „În cantitatea, timpul sau spaţiul maxim cu putinţă”. Iată un 

exemplu: „Este nevoie de maximum zece elevi pentru a participa la dezbatere.” 

Adverbul poate să apară în diverse construcții subordonat unui verb şi trebuie folosit corect 

minimum sau maximum, nu cum apare adesea greșit în formulări precum „Matematica a redus la 

minim speranța de promovare la bacalaureat.” sau „Motoarele sunt încinse la maxim pe bulevard.” 

La maximum şi la minimum (NU la maxim/ la minim) sunt locuţiuni adverbiale. Aşadar, 

vom spune: „Asculta muzica la maximum/ la minimum.” sau „Televizorul era dat la maximum/ la 

minimum.” 

LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ 
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Stagii de Practică în Agenţii de turism 
2019-1-RO01-KA102-061474 

Malaga 02-20.03.2020 

prof. Mihaela Tetileanu 

Este denumirea proiectului Erasmus+ care va implica 30 de elevi, împărțiți în trei fluxuri, de la trei 

licee de profil tehnologic din Valea Jiului. 

,,Stagii de Practică în Agenții de 

turism”, proiect scris, câștigat și 

implementat de Asociația Euroeduas 

din Petroșani în calitate de 

Coordonator, urmărește câteva aspecte 

practice:  

- Să dezvolte abilitățile profesionale 

pentru 30 de formabili VET din liceele 

consorțiului format din: Colegiul 

Economic „Hermes” Petroșani, Liceul 

Tehnologic Lupeni și Liceul Tehnologic Uricani, prin dezvoltarea de cunoștințe, abilități, atitudini 

specifice domeniului Turism;                

- Să dobândească abilități necesare calificării „Tehnician în Turism”, în vederea obținerii de 

competențe profesionale, personale, socio-culturale și lingvistice;  

- Să creeze un parteneriat cu companii şi organizaţii care oferă formare profesională. 

În primul flux au participat 10 elevi din clasa 11 B de la Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani, care au studiat în Agențiile de turism spaniole din orașul Malaga, timp de două săptămâni. 

Perioada de mobilitate aferentă primului flux Colegiului Economic „Hermes” Petroșani 

prevedea iniţial 3 săptămâni de stagiu, însă pandemia de coronavirus care a înspăimântat lumea și a 

făcut zeci de mii de victime, a forțat finalizarea acestuia și reîntoarcerea în siguranță acasă.  
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Acest proiect Erasmus+ nu numai că a format deprinderi profesionale și personale, ci a format 

un grup de tineri inimoși care au lucrat, împreună cu profesorul însoțitor și monitorul proiectului, la 

finalizarea acestui stagiu. 

Obiectivul principal al proiectului  Erasmus+, al doamnei profesor Tetileanu Cerasela Mihaela 

- care a scris proiectul - și al Asociației Euroeduas, a fost astfel împlinit. 
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Vine, vine Moș Crăciun pentru că TU ești mai bun!!!! 
Prof. Gaicea Liliana  

 

Chiar dacă Crăciunul și Sărbatorile de iarnă au trecut de mult, haideți 

să ne reamintim de acea perioadă din an când mai mult ca niciodată ne-am 

dorit să dăm jos armura de nepăsare și să fim mai înțelegători și mai buni cu 

cei din jurul nostru. Nu trebuie să-ți propui să schimbi lumea în câteva zile, 

însă poți aduce un plus în viața ta și a altora. Cu siguranță că și cu prilejul 

Sărbătorilor Pascale am fi vrut să continuăm cu astfel de gânduri și fapte, dar 

virusul nemilos ne-a întrerupt și nimicit planurile. Dar… să revenim. 

 

Vine, vine Moș Crăciun pentru că TU ești 

mai bun!!!! a fost un proiect al Consiliului 

Elevilor din Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani care,  de câțiva ani, se desfășoară 

sub forma unei serbări caritabile.  

Echipele de teatru „Hermes Team” 

coordonate de doamnele profesoare Gaicea 

Liliana și Ichim Andra au pregătit din timp 

scenete. Astfel, fetele din clasa a X-a B, 

Urzică Daniela, Csziszer Denisa, Nastasiu 

Morena și Prodan Valentina  au prezentat sceneta  „Nota 4 la geografie” în care au pus în evidență 

cum să nu procedăm atunci când notele noastre nu sunt chiar bune. Nu s-au lăsat mai prejos nici 

colegele lor Ruicu Maria, Chiribuc Adelina și Igna Rahela care, în sceneta „ În gară”, ne-au arătat cum 

putem să facem ca timpul petrecut în gară, atunci când trenul 

întarzie, să ne aducă doar bună dispoziție. „La târg” ne-au 

condus într-o scenetă muzicală cei patru elevi din clasa a X-a 

A: Sîn Marius, Puşchiu Eduard, Mihăilă Alexandra și Bardoş 

Vlad. Elevii din clasa a XI-a A ne-au amuzat cu „Litera F” și 

cu mima „Trei olteni săriră gardul”.  
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(Făcăleț Ștefan, Matraș 

Cristina, Zamfir Daniel, Cîtea Marius, 

Lazăr Mihai, Donca Alexandra și 

Mocanu Andreea). 

Dansul este iubit de tineri atât 

pe scenă, cât și în viața cea de toate 

zilele. De aceea ne-am bucurat de vals 

(Grigoraș David, Șteți Sebastian, 

Donca Alexandra și Mocanu Andreea), 

dar mai ales de dans modern (Donca 

Alexandra, Mocanu Andreea, Sbirciog Denisa, Furdui Ionela, Gruianu Diana și Sebastian Hunyadi). Și 

pentru că de Ziua României au fost cei 

mai buni, au mai dansat încă o dată 

pentru noi dansul din Maramureș elevi ai 

claselor a X-a A și a IX-a C. Bineînțeles 

că dansatorii au fost coordonaţi de 

doamna profesoară Țopescu Doina. 

Colindătorii (XA și IXA) au 

învățat colinde noi, iar cei doi 

prezentatori, Denisa Hîrtie și Turtuleanu 

Fineas și-au pregătit ținutele, 

discursurile și au întreținut atmosfera de 

bună dispoziție alături de colegii lor.  

Noi toți, elevi, profesori și personalul administrativ, am cumpărat bilete la spectacolul care s-a 

desfășurat în data de 5 decembrie 2019 la 

Teatrul de Stat „I.D. Sîrbu” din Petroșani și 

bineînțeles că i-am aplaudat pe cei care ne-au 

oferit momente pregătite cu dăruire, 

transpirație, dar și distracție. 

Ne-am bucurat cu toții, la final, de faptul că 

am putut fi alături de 11 familii (unele de 

bătrâni și altele cu mulți copii) din parohia 

bisericii Sfânta Varvara din Petroșani cu 
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pachete care au conținut alimente, legume, fructe și dulciuri. Distribuirea acestora s-a făcut de elevii 

sufletiști Sîn Marius și Cigmăian Diana (XA) cu „sania” condusă de doamna profesoară Găicea 

Liliana.  

În speranța că astfel de activități se vor putea repeta cât mai curând… 

Felicitări tuturor participanților!!!!! 
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TUNING AUTO 
 Alexandru Retegan - clasa a X-a B 

Ce trebuie să știi dacă vrei să apelezi la tuning 

auto: indiferent dacă ești pasionat de motoare și cai 

putere, sau dacă alegi să îți personalizezi autoturismul 

modificându-l la nivel exterior, tuningul auto îți 

rezolvă problema. Trebuie să știi însă că totul trebuie 

făcut într-o anumită limită, fără a exagera cu 

modificările la nivel de aspect sau la partea de motor. 

Atracția pentru personalizarea mașinilor se face simțită tot mai pregnant și în România. 

Șoselele sunt asaltate de autoturisme modificate, fie la partea exterioară, fie „sub capotă”. Pasionații de 

tuning și personalizare a vehiculelor nu se zgârcesc deloc când vine vorba despre costul modificărilor 

făcute. 

Dacă ai luat hotărârea de a-ți personaliza mașina, trebuie să ai în vedere un lucru foarte 

important: valoarea acesteia se poate diminua. Opinia este susținută de o idee simplă: dacă ai 

modificat aspectul mașinii și intenționezi să o vinzi după o perioadă, noului proprietar este posibil să 

nu îi placă pragurile, eleronul sau celelalte elemente de caroserie pe care le-ai personalizat. 

Ce modificări poți aduce mașinii prin tuning?  

Termenul generic de tuning se referă la modificările aduse unui autovehicul pentru a-i 

îmbunătăți performanțele, aspectul sau gradul de confort prin înlocuirea pieselor standard cu care 

acesta este dotat. 

Tuningul se împarte în principal în trei categorii: tuning exterior, tuning interior și tuning la 

motor. Pentru fiecare dintre aceste categorii vei avea nevoie de piese auto tuning, de regulă denumite 

aftermarket. Acestea vor aduce modificările necesare și vor transforma autoturismul după preferințele 

tale. 

Ca simplă idee, poți obține un bolid cu mult mai mulți cai putere decât varianta de motorizare 

standard, poți transforma mașina din „stoc” în „aftermarket” cu elemente de tuning exterior sau o poți 

accesoriza cu sisteme audio, DVD, display-uri, ceasuri de bord și alte elemente de interior. De ce nu, 

poți încerca și o combinație a celor trei! 
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Piese tuning pentru îmbunătățirea aspectului exterior al mașinii: 

La acest segment vei încadra orice piesă pe care o 

achiziționezi de la producători sau distribuitori de piese aftermarket. 

Lista este destul de lungă. Poate fi vorba despre eleroane, praguri, 

triple sau faruri, pleoape pentru faruri, capote cu design deosebit de 

cel din fabrică, bull-bar-uri, prize de aer, colantari si multe, multe 

altele. 

Deși părerea generală despre tuningul exterior este că 

modifică doar aspectul, prin modificarea elementelor exterioare se poate obține și un autovehicul mai 

aerodinamic, ce duce la performanțe sporite și în ceea ce privește deplasările. 

Piese tuning pentru interiorul mașinii: 

În ceea ce privește interiorul autoturismului, există de asemenea loc de îmbunătățire și 

personalizare oricând. 

Dacă ești pasionat de tuning, cu siguranță îți vei 

dori să modifici elemente precum tapițeria, scaunele sau 

volanul, ori poate vei dori chiar să înlocuiești în 

totalitate sistemul audio standard. Astfel de modificări 

de interior au rolul de a conferi un aspect mai sportiv 

mașinii, însă pot îmbunătăți de asemenea și confortul 

șoferului și al pasagerilor. 

Există șoferi și pasionați pentru care exteriorul nu contează atât de mult. Aceștia pun accent pe 

ceea ce se află sub capotă, dar și pe elementele de siguranță și confort din interiorul mașinii. 

Tuning auto pentru motor: 

Și la această categorie posibilitățile sunt multiple. Pasionații de tuning aleg adesea să 

îmbunătățească performanțele automobilului prin tuningul la motor. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv, opțiunile sunt de asemenea foarte variate. Pornind de la bază, 

îmbunătățirea performanțelor poate fi obținută prin 

schimbarea filtrelor de aer și carburant sau înlocuirea 

kit-urilor turbo cu unele noi. 

Chip-tuningul, ECO tuning, intercoolerele, fisele de 

bujii sau modificările la sistemul de evacuare pot de 

asemenea să crească performanțele motorului, 

adăugându-i un plus la partea de putere. 



34 

 

Atunci când alegi piese tuning auto pentru motor, trebuie să fii totuși atent, întrucât investițiile 

în astfel de piese pot să genereze și alte costuri. Odată ce mașina devine mai puternică, cu performanțe 

crescute, este posibil ca și alte piese să necesite modificări, pentru ca întregul autoturism să fie pe 

măsura noilor dotări. 

Dacă te numeri printre cei ce vor să modifice aspectul, performanțele sau interiorul mașinii, 

asigură-te ca achiziționezi piesele auto tuning doar de la dealeri și distribuitori autorizați. 

Cât costă tuningul auto? 

Îmbunătățirea aspectului, designului, confortului și performanțelor mașinii prin tuning este 

direct proporțională cu suma pe care ești dispus să o investești. 

Elementele singulare, simple, nu îți vor scoate din buget sume mai mari de câteva sute de lei. 

Dacă îți dorești însă să personalizezi în totalitate autoturismul proprietate personală, este foarte posibil 

să scoți din buzunar sume ce ajung la ordinul 

miilor de euro. În unele cazuri, pasionații ajung 

să investească în tuningul mașinilor proprii 

sume ce depășesc chiar valoarea vehiculelor în 

cauză. Rezultatele sunt însă pe măsura 

investiției. 

Prin urmare, atunci când vrei să obții 

cele mai bune rezultate din tuning, trebuie să ai 

în vedere trei elemente: 

* tipul de tuning pe care îl dorești - interior, exterior sau motor (sau chiar o combinație a celor trei); 

* colaborarea cu profesioniștii - comandarea pieselor de tuning și instalarea lor pe mașină de către un 

mecanic poate avea rezultate nu tocmai pe măsura așteptărilor; 

* atenție la buget - fiecare modificare adusă atrage după sine și costuri, unele elemente de tuning 

necesită și instalarea altora; costurile sunt astfel direct proporționale cu numărul modificărilor aduse 

autoturismului.  
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CSM Jiul Petroșani 
Paulo Denis Tătar, clasa X B 

 

Jiul Petroșani is a football club from Petroșani, Romania that operates in League IV 

Hunedoara. The club was founded on March 11, 1919, with the name of the Athletic Mine Club from 

Petroșani. The most important achievement in the club's record is winning the Romanian Cup in the 

1973-1974 season. 

 In the Jiu Valley, football entered the first years of the twentieth century, however, football 

was viewed with distrust and hostility by miners, because those who practiced it came from other 

guilds. In 1919, during the summer months, football was played in Petroșani on the current site in the 

area of the Dâlja mine. 

 The first instructors (coaches) were names such as Iosif Keiling, Carol Krausz, Wilhelm 

Spitzer or Janos Kovezdi, along with the players Lajos Nagy - Ferenc Keiling, Grava, Ocsofsky, Kuna, 

Jozsef Bobei, Janos Horvath, Fridmansky, Lajos Spitzer, Cornea, Heinz, Ladany or Palinkas. The first 

games were with teams from the Hunedoara region, so that after a homogenization, in 1922, CAMP 

joins the Arad district championship. To face the competition, the leaders of the CAMP brought 

players with desires from other areas of the country, such as Iosif Klein, L. Kiminich, Adalbert Danko 

or Z. Veszpreny, with real competitive qualities. 

    The players: 

• Goalkeepers : Ilie Anton,Dragoș Stefănoaica și Ursachi Dumitru. 

• Field players : Alexandru Bălan,Dan Pavel, Ilie Andrei, Daniel  Roșianu, Mihai Dăescu, 

Cornel Graur,  Dacian Ungur, Gabriel Rujoi, Dragoș Grigoriu, David Daniel, Sandu 

Remus, Sansiro Ciocoi, Alin Hasan, Alexandru Daj, Robert Stoicoiu, Cătălin Ionică, 

Oroles Roșu, Dani Stoica și Daniel Savu. 

 

 



36 

 

 

ENDURO 
Alexandru Barna 

Alexandru Răscolean         clasa X B 
Enduro este o formă de sport de motociclete care 

se desfășoară pe cursuri extinse de teren și de 

drum. Enduro constă din multe obstacole și 

provocări diferite. Principalul tip de eveniment 

enduro, precum și formatul la care se desfășoară 

Campionatul Mondial de Enduro, este un enduro 

cu card-time, prin care o serie de etape sunt trase 

într-un cronometru. 

 O motocicletă enduro este specializată în natura 

sportului, cu suspendarea profundă a unei 

motocross, combinată cu caracteristicile necesare 

pentru a face legală porțiunile de drum  public ale 

cursului. Motoarele sunt, în general, cu doi 

cilindri în doi timpi între 125 și 300 cm³ (cc), sau 

în patru timpi între 250 și 650 cm³ (cc). În 1973, 

Yamaha a introdus o motocicletă pentru utilizare 

pe traseu care avea cuvântul enduro ca insigna pe 

panouri laterale. 

În vederea menținerii tradiției (timpului-

tradiţional) enduro, motocicliștii pleacă împreună 

în grupuri sau rânduri, ai fiecare rând începe la un 

anumit minut. Ideea evenimentului este de a 

ajunge la anumite puncte după un anumit program 

strict. Cei care ajung mai devreme sau mai târziu 

vor avea un scor penalizat. 

 

 

 



37 

 

   
CUM SĂ NU MĂ VEZI   Alexia Ioniţoaei  
de Sharon Huss Roat     @books._goals (Instagram)  

 Suntem adolescenți, motiv pentru care vrând, nevrând o parte considerabilă din timpul 

liber ne-o petrecem în mediul virtual. În acest scop și context, vă prezint romanul „Cum să nu 

mă vezi” de Sharon Huss Roat. Este o carte aparent ciudată dacă e să fim influențați de titlul 

acesteia, dar....chiar  NU e ciudată.   

Această carte abordează într-un mod discret marea 

problemă a generației noastre, faptul că am ajuns să 

socializăm și să ne trăim majoritatea VIEȚII DE ZI CU ZI în 

mediul online (și eu sunt adolescentă și îmi este enorm de 

greu să recunosc că și eu sufăr de „prelungirea degetelor”). 

Astfel, acest roman ne-o prezintă pe Vicky Decker, o fată 

foarte, foarte timidă a cărei prietenă cea mai bună s-a mutat la 

câteva ore distanță, în alt stat, astfel rămânând complet 

singură și fiind nevoită să își înfrunte marea frică de a vorbi 

cu o persoană necunoscută. Teama o ia pe nepregătite și 

personajul nostru se află într-un impas, dar..... o situație neprevăzută se ivește: aceasta este 

încurajată să își deschidă o pagină de Instagram, dar hotărăște să nu își folosească adevăratul 

nume, ci un pseudonim. Contul fiind creat, și ea fiind expertă în arta de a edita... doar un pas 

până contul acela devine unul faimos, ajungând a se discuta despre el la emisiuni TV, în 

mass-media și în propria școală. Toți sunt dornici de a afla cine este această fată frumoasă și 

încrezătoare în sine, total opusă personalității lui Vicky. Deci.... putem spune că adolescenta 

noastră favorită trăiește sub două identități. Viața ei reală decurge în paralel cu cea virtuală, 

încet, încet aceasta reușind să se adapteze și să renunțe la propriile temeri.  
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•  Regia William Bindley  

•  Cu K.J. Apa, Maia Mitchell, Norman Johnson, Jacob Latimore, 

Wolfgang Novogratz 

2019  13+   1 h 49 min  

Comedii romantice 

 
 

Un grup de tineri adolescenți colegi la același liceu 
din orașul american Chicago, se confruntă cu propria lor 

identitate și cu visele și relațiile din vara plină de schimbări de dinaintea plecării 
la facultate, vara care-i va schimba complet. 

Prof. Mihaela Ionițoaei  
https://www.netflix.com 

 

https://www.cinemagia.ro/actori/william-bindley-28818/
https://www.cinemagia.ro/actori/kj-apa-1102527/
https://www.cinemagia.ro/actori/maia-mitchell-381620/
https://www.cinemagia.ro/actori/norman-johnson-1698141/
https://www.cinemagia.ro/actori/jacob-latimore-527309/
https://www.cinemagia.ro/actori/wolfgang-novogratz-1832847/
https://www.netflix.com/ro/browse/genre/5475
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