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Să fim demni, să fim fericiți 

prof. Mihaela Ionițoaei 

 
 Ce înseamnă demnitatea? Poate pentru unii nimic, poate pentru alții totul. Trăim 

într-o societate a consumului, a devenit mai important felul în care ceilalți ne privesc, felul 

în care se raportează la noi. E mai important să fim îmbrăcați într-un anumit fel, să putem 

afișa anumite dispozitive cât mai scumpe posibil, doar de dragul părerii celorlalți. Uităm 

să fim fericiți pentru lucrurile simple: sănătate, familie, prieteni. Lucrurile materiale 

devenind centrul interesului nostru, uităm să fim demni. Uităm să fim prieteni, totul și toți 

din jurul nostru devin instrumente pentru ca noi să ne putem satisface ego-ul care crește 

clipă cu clipă. Orice laudă, chiar și falsă și interesată a celor care o exprimă, este de fapt 

un „combustibil” pentru acest ego.  

 De un lucru sunt sigură, prin prisma lecțiilor pe care viața mi le-a oferit până la 

această vârstă: toți suntem trecători prin tot și toate, însă este important să fim și să 

rămânem oameni. Să ne uităm și să nu îi uităm pe cei din jurul nostru, pe cei fără de care 

nici noi nu am fi nimic. În rest… totul este fum, care mai devreme sau mai târziu se 

risipește. Aceasta este lecția de viață pe care o transmit fiecărei generații de elevi, fiecărei 

clase căreia îi trec pragul. Reușesc de fiecare dată? Uneori da, alteori poate că mai puțin, 

dar satisfacția mea este că foștii mei elevi nu m-au uitat. De ce? Poate pentru că, la un 

moment dat, am fost acolo, într-un fel sau altul… și au simțit că sunt un om și apoi… 

„doamna profesoară”. 
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Trăim clipe unice, cred eu, în 

istoria omenirii, chiar dacă 

pandemii au mai fost de-a lungul 

timpului. Ce conferă unicitate 

acestor vremuri? Faptul că într-o 

societate în care e mai important ce 

zic ceilalți, ni s-a oferit ocazia de a 

petrece mai mult timp cu cei dragi 

nouă, de a intra virtual unii în 

casele celorlalți, de a arăta solidaritate, compasiune, de a fi oameni în primul rând. 

Nemaiputând socializa ca înainte de această distanțare socială, nu ne mai putem etala 

hainele „de firmă”, telefoanele scumpe, parfumul fin, la fel ca înainte. Vor trece toate 

acestea? Cu siguranță, da! Poate curând, poate nu chiar așa de curând, însă ceea ce îmi 

doresc este să nu ne mai plângem de milă, să ne dăm seama că întotdeauna este loc şi de 

mai rău și să fim fericiți și conștienți de ceea ce avem. Îmi doresc să punem nevoia celui 

de lângă noi mai presus de „nevoile” noastre pentru o falsă și trecătoare fericire, mai ales 

atunci când această fericire ne este conferită de lucruri materiale.  

„Omul sfințește locul!” mi se spunea în familia în care am crescut și am fost educată 

sau „Nimic nu este întâmplător în viață!”, „Nu uita de unde ai plecat!”. Nu știam atunci 

că, peste ani, voi putea transmite aceste bogății viitorilor adulți care au ales școala la care 

eu sunt profesor. Totul se face (sau ar trebui să se facă) cu oameni și pentru oameni. 

Suntem oameni în primul rând și apoi... profesori, doctori, avocați sau simpli muncitori. 

Este o „rețea” în care unii fără ceilalți nu putem merge înainte. 

Haideți să fim fericiți! Haideți să ne pese! Avem ceva de pierdut? Absolut nimic! 

Avem doar de câștigat! Ce? Umanitate! Solidaritate! Compasiune! „Chestii” intangibile, 

dar medicament pentru suflet. Haideți să nu ne mai preocupe atât de mult lucrurile 

materiale, care sunt sortite pieirii, ci să ne preocupe mai mult tot ceea ce este legat de 

suflet, de noi ca oameni, pentru că toate acestea vor dura toată viața noastră. 
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DEGEABA CUVÂNT… 

Maria Ruicu,  clasa a XI-a B                    

 
 
M-ai chemat înapoi, 

Dar calea-i de negăsit. 

Tunete și ploi, 

Suflet amețit… 

 

Mă chemi, mă gonești, 

Mă jignești și mă alinți. 

Mă urăști și când mă iubești… 

Nu înțeleg ce simți! 

 

Nu ai răbdare să te găsesc 

Și mă urăști, că am plecat. 

Eu te-am iubit și te iubesc 

Dar tu m-ai alungat… 
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Rahela Igna, clasa a XI-a B 
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RĂMAS 
 
 

Denisa Csiszer, clasa a XI-a B 
 
Să plec departe am vrut eu, 
De câte ori tu nici nu știi, 
Cu astă durere strânsă-n piept, 
Eu greu mă lupt a mai iubi. 
 
Să te iubesc, de vreau, acum nu pot 
Și de-ai avea cunună, 
Pe interior, îți spun, sunt mort 
Și nimeni nu m-adună. 
 
Pe gânduri, în a nopții umbră cad, 
Mă-nvălui și mă frâng, 
Eu tare am vrut ca să dispar, 
Amorul să mi-l  plâng. 
 
Și tot atunci, în alba noapte, 
Inima – plumb – în piept îmi bate. 
Și de-aș avea curaj, 
Eu astăzi aș pleca. 
 
Doar poezia-n urma-mi, 
Să mai rămâie-ntregă. 
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Dragobete 
Theodora-Crina Grebinişan, a X-a B 

 

Dragobete, pupă fete 

Şi feciori de sărbători! 

Noaptea, pe la cântători 

Şi pe zi, măi Dragobete! 

 

Cununiţe împletite pentru 

ursite chitite, 

Urlături şi strigături 

Pentru acre murături, 

Pentru babe şi moşnegi, 

Şireturi, ca să îi legi, 

Şi pe zi, dar şi pe noapte, 

Să te scape de păcate! 
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ELEVI TALENTAȚI - ELEVI PREMIAȚI 

Prof. Liliana Keberle 

În luna octombrie 2020, un grup de elevi ai Colegiului Economic ,,Hermes” Petroșani, 
coordonați de prof. Keberle Liliana, au participat la Concursul Internațional ,,Jurnal de toamnă”, 
organizat de Asociația Cultural-Științifică ,,Pleiadis” din Iași. În cadrul concursului s-au obținut 
următoarele premii: 

• Secțiunea I:  Articole și creații literare:  
 Locul I – Csiszer Denisa Florina – clasa a XI-a B; 
 Locul II – Mocanu Alexandra Andreea – clasa a XII-a A; 
 Locul III – Iancu Raluca Maria – clasa a IX-a A; 

 
• Secțiunea II: Creații artistico-plastice: 

 Locul I – Igna Rahela – clasa a XI-a B; 
 Locul III – Burlacu Mihai Denis – clasa a IX-a A; 
 Locul III – Trif Vlad Daniel – clasa a IX-a A; 

E toamnă… 
Denisa Florina Csiszer 
 
E toamnă iar, iubito, 
Frunzele cad și mor... 
Și parcă mai vesel sunt 
În acest decor. 
 
M-acopăr ușor cu nourii gri. 
Astăzi nu te mai aștept să vii! 
Acum doar râpa-mi este cale, 
Nu mă salva, nu am scăpare! 
 
Să nu te uiți în urmă, 
Să nu suspini amar, 
Căci va fi prea târziu 
Să-mi ridici piedestal. 
 
Am plecat. Adio! 
Ne revedem curând... 
E toamnă la mine-n suflet, 
E toamnă la mine-n gând. 

Toamna 
Alexandra Andreea Mocanu 
 
Toamnă, bine ai venit! 
Că de mult n-am mai vorbit... 
Vântul bate cu putere, 
Poamele-au căzut și ele. 
 
Anotimp al frunzelor uscate, 
Maronii și parfumate, 
Pădurile stau supărate, 
Veștejesc de brumă toate! 
 
Toamna ne-a adus de toate –  
Poame dulci pe săturate: 
Mere rumene, gustoase, 
Pere galbene, zemoase. 
 
Toate frunzele-s căzute   
Și pe drum împrăștiate 
În culori miraculoase, 
Covoare foarte frumoase. 

Gânduri de toamnă 
Raluca Maria Iancu 
 
Am privit la soarele palid, 
La vântul, rece șuierând, 
Ce purta peste tot, foșnind, 
Frunzele în vânt colorând. 
 
Mulțumim că ai venit, 
Ce mult noi te-am dorit! 
Toamnă, bine ai venit! 
Cu belșug tu ai sosit! 
 
Bate vântul printre crengi, 
Oameni gospodari culeg 
Roade bune, minunate,  
Cu sudoare adunate. 
 
Toamnă, anotimp ruginiu, 
Unde-ai fost atâta timp? 
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Rahela Igna – Peisaj de toamnă                       Mihai Denis Burlacu - Recolta 

           

 

                                                        Vlad Daniel Trif - Vijelia 
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LUNA  MARTIE 

                                                                                                  Patricia Ioana Corut                                                                                                                 
clasa  a-IX-a A  

 

 

Ghiocel minunat, 

Mic, firav şi parfumat,  

Tot odat’ cu el aduce, 

Întâi martie - cel vestit.  

Ziua Mamei vine apoi, 

8 Martie mai exact.  

De pe întai până pe zece, 

Baba Dochia apare –  

Şi cum ea tot urca, 

De caldură asuda, 

Din  cojoace  lepăda. 

Primăvară, ai venit! 

Mă bucur că ai sosit!    
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Pandemie. Izolare. Carantină. Acestea sunt cuvintele 

care ne-au dat peste cap generația. Da, noi, „generația 

pandemică”. Suntem boboci de liceu. Vara anului ce a trecut a 

fost plină de emoțiile examenului, nerăbdare, dorința de a ne 

trăi visul și de a explora experiențele aduse de viața de licean care se deschidea nouă și 

misterioasă în calea noastră. 

 Toate acele visuri au fost spulberate însă. Ajunși în liceu, măștile, distanțarea și școala 

online au ajuns un impediment în calea noastră de visători inocenți și pozitivi. Locul în care 

trebuia să ne creăm cele mai frumoase amintiri ale vieții noastre, a ajuns locul cu prea multe 

reguli. Voiam să zburdăm, să ne distrăm, să râdem până ne va durea stomacul și mai ales, să ne 

trăim adolescența care oricum e mult prea scurtă.  

 Am ajuns pe un teritoriu necunoscut, care ne-a obligat să ne adaptăm la condițiile noi de 

trai. Dispozitivele electronice au ajuns o nevoie primară, masca face parte din outfit, 

dezinfectantul e noua mireasmă dinaintea orelor de istorie, tremurul din cauza emoțiilor la 

română a fost înlocuit de tremurul că îți va pica rețeaua când ți-e lumea mai dragă. 

 Nu ne e frică de virus pentru noi, ne e frică pentru cei dragi de acasă, care ne așteaptă 

nerăbdători zi de zi de la liceu, doar pentru a ne fi sprijin în zilele furtunoase, fericire în zilele 

frumoase. Ei, cei care vor să se asigure că ne este bine, că ne trăim visurile cele mai mari. Ei sunt 

cei puși în pericol de posibila noastră infectare. Noi suntem tineri cu sufletele firave, ne 

vindecăm, dar ei?! 

 Banchetul, reuniunile între colegi, amintirile din pauze... Unde sunt toate acestea? Posibil 

îmbâcsite din cauza spirtului, acoperite de mănuși și de masca care ne împiedică vorbirea, 

dreptul nostru de a ne exprima și de a visa la un viitor senin, în care vom trece și peste asta. 

Suntem puternici, nu? 

 Săptămânile de școală online păreau o perioadă scurtă, ce se va scurge ca o clipire, dar 

unde suntem oare acum? 

 Am fost nevoiți să spunem: adio colegi de bancă, adio farse nevinovate, adio petreceri... 

Adio normalitate (pentru moment, sper).    Alexia Ioana Ionițoaei 

@books._goals (Instagram)   
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Sport și pasiune 
Andrada Mureșan 

Vreau să vă împărtășesc din experiența mea 

ca sportiv de performanță. 

  Pentru a ajunge un sportiv de performanţă, 

îți trebuie multă ambiție, mult curaj, multă 

perseverență, răbdare, multe ore din timpul liber, 

stres, drumuri, bani investiți.  

Când am început aveam doar 5 ani, nu știam 

cu ce „se mănâncă” acest sport. A fost ca o distracție 

pentru mine. Abia după 8 ani am realizat ce este de 

fapt... 

 Eu am practicat Taekwondo, un sport care în 

ziua de astăzi este foarte practicat de către 

copii/adolescenți, chiar și adulți... Mie acest sport 

mi-a adus numeroase avantaje. Pe lângă faptul că este foarte sănătos să practici un sport, mai 

există și alte avantaje: în primul rând, Taekwondo este un sport de autoapărare, care m-a ajutat 

să-mi formez multe abilități şi, practicându-l, am învățat ce este RESPECTUL și ce înseamnă 

RĂBDAREA, AMBIȚIA şi PERSEVERENȚA. 

Sunt perioade în care crezi că nu ești bun de nimic, simți că nu progresezi cu nimic, dar 

când te vezi în fața ringului înainte să lupți pentru a câștiga un meci să ajungi „cineva”, să obții 

un titlu, tragi tare de tine și când ești pe podium și lumea te aplaudă, atunci îți dai seama că ești o 

persoană importantă. Nu m-am dat bătută niciodată, chiar dacă alte persoane mă desconsiderau, 

chiar dacă știam că nu voi câștiga acel meci pentru că nu mă antrenasem suficient de mult. Faptul 

că am învățat atâtea lucruri și am trăit o experienţă ca aceasta m-au ajutat foarte mult în viață. 

Un sportiv depune foarte mult efort și face foarte multe sacrificii...   

Un sportiv nu poate sta la colțul blocului cu „prietenii” pentru că are antrenamente... 

Nu poate ieși nopțile la petreceri, pentru că a doua zi are antrenamente și trebuie să tragă tare. 

Dacă îi este rău, nu poate lua orice pastilă din casă în acel moment, pentru că va ieşi poate 

pozitiv la testul antidoping.  
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Acum pot spune ca a fost o experiență minunată, care m-a ajutat foarte mult fizic, cât și 

psihic. ACEASTĂ EXPERIENȚĂ M-A AJUTAT  SĂ FIU  CEEA CE SUNT ASTĂZI! 
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23 MARTIE – ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A APEI 

Anca Ioana Stoica – clasa a IX-a A 
Ziua Mondială a Apei de sărbătorește anual în 

data de 23 martie. 
Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în 

cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și 
Dezvoltare de la Rio de Janeiro la 22 decembrie 1992. La 
noi în țară, această zi se sărbătorește din anul 1993. 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop 

aducerea în atenției opiniei publice a problemelor legate 

de necesitatea protejării calitative și cantitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, 

îndatoririle și responsabilitățile surselor de apă. 

 În fiecare an, sărbătoarea se face sub un 

slogan. Până acum au fost: ,,Apa și cultura și 

provocările energetice în Regiunea UNESCAP”, 

,,Făcând față penuriei de apă”, ,,Ape 

transfrontaliere: împărțind apa, împărțind 

oportunitățile”, ,,Apă curată pentru o lume 

sănătoasă”, ,, Apa și energia” etc. 

 Conform unor cercetări realizate până în 

anul 2006 s-a constatat: până în 2006 mai multe 

persoane au murit din cauza inundațiilor și secetelor decât în urma altor calamități naturale; în 

2006 – 1,1 miliarde de persoane au fost lipsite de apă potabilă; 2,6 miliarde de persoane nu au 

avut acces la serviciile de salubritate de bază. 

Tema Zilei Mondiale a Apei în 2021 este Evaluarea apei.  

 Campania se desfășoară pe rețelele de socializare  și își propune să genereze conversații 

– să adune opinii și comentarii de la oameni din întreaga lume despre apă și ce înseamnă aceasta 

pentru ei. Scopul este de a înțelege modul în care oamenii apreciază apa – indiferent dacă este 

economic, social, cultural sau în alte moduri – și ce rol joacă în viața lor. 

Apa este esențială pentru supraviețuirea noastră. Fiecare strop contează… 

 Trebuie să avem grijă de apă! 
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„Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț - judecător 
COPILUL, CIRCULAŢIA 

ŞI CĂLĂTORIILE 
CODUL RUTIER 

 Copilul are dreptul să călătorească. În funcţie de mijlocul de 

transport folosit, sunt câteva reguli pe care trebuie să le respecţi 

pentru a călători în deplină siguranţă. Unele reguli ne ghidează  

conduita pentru a utiliza corect mijlocul de transport, alte reguli 

constituie interdicţii a căror nerespectare poate atrage sancţionarea noastră. Circulaţia pe 

drumurile publice este reglementată într-o lege cunoscută sub numele de „Codul rutier”. Aici 

sunt enumerate foarte multe reguli: unele privesc pietonii, altele privesc conducătorii de vehicule 

sau autovehicule. Participanţii la trafic trebuie să respecte, în ordine:  

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;  

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor aparţinând poliţiei, 

pompierilor, jandarmeriei, serviciului de ambulanţă, serviciilor speciale, procurorilor;  

c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;  

d) semnalele luminoase sau sonore;  

e) indicatoarele;  

f ) marcajele;  

g) regulile de circulaţie. 

CONTRAVENȚII 

 Începând cu vârsta de 14 ani, minorii pot fi sancţionaţi contravenţional: cu avertisment 

sau cu amendă care are cuantumul redus la jumătate din ceea ce pot primi adulţii. De la 16 ani li 

se poate aplica şi sancţiunea cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

 Circulaţia ca pieton 

 Pietonii trebuie să meargă pe trotuar. Dacă nu există trotuar, atunci pe partea stângă a 

drumului, cât mai aproape de marginea sa. Strada se traversează prin locul special semnalizat în 

acest sens; dacă există semafor, traversarea se face numai când acesta arată culoarea verde, nu 

verde intermitent şi nici culoarea roşie şi chiar dacă pe carosabil nu circulă vreo maşină; dacă nu 

există semnalizare, traversarea se face pe la colţul străzii numai după ce s-au asigurat că nu 
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există niciun pericol. Strada nu se poate traversa prin faţa sau spatele unui vehicul oprit în staţia 

pentru mijloacele de transport public de persoane. Pietonii nu au voie să traverseze calea ferată 

atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic 

interzice trecerea. De asemenea, nu au voie să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi 

semnalizate corespunzător. Pietonii care circulă noaptea pe carosabil trebuie să aibă aplicate pe 

îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină vizibilă din 

ambele sensuri. Toate regulile sunt făcute pentru a ne proteja pe noi, dar şi pe ceilalţi participanţi 

la trafic. Încălcarea lor atrage, în funcţie de gravitate, o amendă dată de un poliţist rutier sau o 

sancţiune penală aplicată de judecător. 

DE REȚINUT 

 Când te dai cu patinele sau foloseşti dispozitive cu role (cum ar fi trotineta sau 

transportatorul segway), trebuie să respecţi toate regulile care sunt prevăzute pentru pietoni. La 

fel trebuie să facă persoanele care conduc un scaun rulant special şi cele care conduc vehicule 

destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna. 

 Circulaţia cu bicicleta 

 De la vârsta de 14 ani puteţi circula cu bicicleta în loc public, dar numai pe banda sau 

pista  special amenajată. Dacă nu există, atunci puteţi circula pe acostament în sensul de mers, 

dar numai dacă circulaţia se poate face fără pericol. Când mergeţi pe drumul public este 

recomandabil să aveţi cască de protecţie omologată. Dacă sunteţi mai mulţi biciclişti, trebuie să 

circulaţi cu toţii pe un singur rând. Sunteţi obligaţi să ţineţi ambele picioare pe pedale şi cel puţin 

o mână pe ghidon. Este interzis să circulaţi cu bicicleta pe trotuar sau să circulaţi dacă sunteţi sub 

influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor stupefiante. Nu aveţi voie să vă ţineţi de un 

vehicul aflat în mers. Sau să transportaţi o altă persoană atunci când bicicleta nu are un astfel de 

echipament. Dacă trebuie să traversaţi drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor, nu aveţi 

voie să o faceţi deplasându-vă pe bicicletă. Noaptea trebuie să purtaţi îmbrăcăminte cu elemente 

fluorescent-reflectorizante. Este interzis să circulaţi pe o singură roată. 

 Circulaţia cu vehiculul 

 Puteţi circula cu vehiculele pe drumurile publice numai dacă, în urma unei examinări 

organizate de Poliţie, aţi obţinut un permis de conducere. Pentru autovehicule şi motociclete 

permisul de conducere se eliberează începând cu vârsta de 18 ani. 
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 Viteza maximă de conducere a unui autovehicul în localitate este 50 km/h. În afara 

localităţii viteza maximă admisă este de 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumuri europene 

şi 90 km/h pe celelalte drumuri. În autoturism, copiii cu înălţimea de până la 135 cm pot fi 

transportaţi numai dacă există dispozitiv de fixare în scaun pentru copii. Peste această înălţime, 

pasagerul trebuie să aibă centură de siguranţă pentru adulţi. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având 

o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme 

de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din 

faţă. Pasagerul de pe scaunul din faţă nu poate transporta în braţe animale. Toţi pasagerii trebuie 

să poarte centură de siguranţă. 

 Circulaţia cu scuterul şi cu ATV-ul 

 Cât timp conduceţi pe drumurile publice scutere sau ATV-uri, aveţi nevoie de permis de 

conducere. Acesta se eliberează începând cu vârsta de 16 ani. Scuterul este un moped, adică un 

autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este între 25 şi 45 km/h, 

echipat cu motor cu aprindere cu scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau 

cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă 

nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg. Cvadriciclul uşor este 

asimilat mopedului. Mopedeul se înregistrează la Primărie, de unde se iau plăcuţe cu numere de 

înregistrare. Cu el se poate circula pe pista pentru biciclete în localitate, dar nu pe autostrăzi. 

Conducătorul şi persoana transportată trebuie să poarte în mod obligatoriu cască de protecţie 

omologată. Luminile de întâlnire trebuie folosite pe tot timpul deplasării. În afara localităţii se 

poate circula cu maxim 45 km/h. 

 Pentru ATV, viteza maximă admisă în localitate este de 50 km/h, iar în afara localităţii 

este de 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 

70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri. 

DE REȚINUT 

 Dacă sunteţi martor la un accident de circulaţie soldat cu victime, sunteţi obligaţi de lege 

să anunţaţi poliţia şi numărul de urgenţă 112. Nu aveţi voie să modificaţi starea locului sau să 

ştergeţi urmele accidentului. Dacă sunteţi implicat personal în accident nu puteţi părăsi locul 

accidentului, căci comiteţi o infracţiune. 
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 Călătoria cu taxiul 

 Urcaţi-vă numai în maşini aparţinând unor firme pe care le cunoaşteţi şi evitaţi şoferii 

care vi se par dubioşi. Atunci când este singur, locul ocupat de client, mai ales dacă este vorba de 

o fată, este cel de pe bancheta din spate, partea dreaptă. Pasagerul din dreapta şoferului trebuie să 

poarte centura de siguranţă indiferent de lungimea traseului de parcurs. 

 Relaţia client-şofer trebuie să fie una corectă: taximetristul nu poate refuza deplasarea pe 

motiv că traseul este prea scurt şi nu are voie să ducă clientul pe un alt traseu decât cel obişnuit 

pentru a încasa mai mulţi bani, iar clientul nu are voie să plece din maşină fără a plăti. Nu uitaţi 

să cereţi bonul fiscal când plătiţi – în felul acesta împiedicaţi evaziunea fiscală, ştiţi exact suma 

de plată şi aveţi datele maşinii şi ale şoferului în caz că v-aţi uitat un bun sau vreţi să faceţi 

reclamaţie. Dacă nu vi se dă bonul, nu aveţi obligaţia de plată şi puteţi să faceţi o reclamaţie 

taximetristului la compania pe care o deserveşte. 

 Călătoria cu metroul 

 În Bucureşti acest mod de transport în comun pe sub pământ permite deplasarea foarte 

rapid. Biletele se cumpără de la ghişeele existente în fiecare staţie. După ce trenul ajunge în 

staţie, călătorii care coboară au prioritate faţă de cei care urcă. Călătorii care transportă 

cărucioare pentru copii şi călătorii în scaune rulante urcă obligatoriu pe la prima uşă în sensul de 

mers al trenului. Sunt interzise urcarea şi coborârea călătorilor în şi din tren după anunţul de 

avertizare a închiderii uşilor. În timpul mersului trenului este interzisă sprijinirea călătorilor de 

uşile de acces. Nu se recomandă staţionarea călătorilor în zona burdufurilor de comunicaţie între 

vagoane. Este strict interzisă acţionarea semnalului de alarmă fără motiv. În cazul în care este 

observat un obiect suspect sau abandonat, călătorii sunt rugaţi să alerteze de urgenţă personalul 

Metrorex sau orice agent de poliţie sau de pază, să se îndepărteze şi să nu atingă obiectul 

respectiv. Nu aveţi voie să faceţi fotografii în metrou. 

 Călătoria cu trenul 

 În timpul călătoriilor cu trenul, pasagerii sunt obligaţi să aibă în posesie o legitimaţie 

valabilă de călătorie. Copiii cu vârsta de până la 10 ani au reducere la preţ, la fel elevii şi 

studenţii dacă au asupra lor carnetul vizat anual. 

 În tren fumatul este strict interzis. De asemenea, sunt strict interzise: urcarea sau 

coborârea călătorilor în şi din tren după plecarea trenului, sprijinirea călătorilor de uşile de 

urcare/coborâre, staţionarea în zona burdufurilor de comunicaţie dintre vagoanele trenului, 
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precum şi deblocarea şi deschiderea uşilor de urcare/coborâre în timpul mersului. La oprirea 

trenului în staţie, călătorii care coboară au prioritate faţă de cei care urcă. În cazul trenurilor 

echipate cu sisteme automate de acţionare a uşilor, atât la cele dintre vagoane cât şi la cele de 

coborâre/urcare, se apasă pe butonul de comandă. 

 Bagajele se depozitează de pasageri în spaţiile special amenajate, nu pe culoar. Fiecare 

călător dispune pentru bagajele sale de mână doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl 

ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. 

 În timpul călătoriei, pasagerii nu au voie să forţeze sistemele pentru deschiderea şi 

asigurarea geamurilor, să intervină la panourile electrice sau să acţioneze frânele de mână. 

Resturile menajere sau de orice fel se depozitează în cutiile special amenajate. Este interzisă 

aruncarea obiectelor de orice fel pe fereastră sau pe uşa vagonului. În toaletele din tren, apa nu 

este potabilă. Pentru transportul persoanelor cu mobilitate redusă, se pot asigura gratuit servicii 

specifice de asistenţă atât la urcarea şi coborârea din tren cât şi la bordul trenurilor de călători, în 

staţiile şi trenurile deschise acestui tip de trafic. Solicitarea acestor servicii trebuie făcută cu 

minim 48 ore înainte de efectuarea călătoriei, pe formularul standard disponibil în format tiparit 

în toate staţiile şi agenţiile de voiaj şi în format digital pe www.cfrcalatori.ro. 

 Accesul în tren cu biciclete pliabile este permis doar în spaţiul special amenajat pentru 

bagaje, amplasat deasupra locului rezervat sau pe culoar, cu condiţia de a nu deranja ceilalţi 

pasageri, iar cu biciclete nepliabile numai în vagoanele cu spaţii special amenajate. Acţionarea 

semnalului de alarmă din tren fără motiv este interzisă şi constituie contravenţie. Nu pot fi 

distruse sau degradate echipamentele din dotarea vagoanelor de călători. Este interzisă apelarea 

la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc. 

 Călătoria cu autobuzul, troleul, tramvaiul 

 Fiecare consiliu local stabileşte regulile de călătorie cu mijloacele de transport în comun 

şi modul de sancţionare a abaterilor săvârşite, pe care le găsiţi postate pe pagina web a 

transportatorului. În mod convenţional, în România urcarea călătorilor se face pe uşa din spate, 

iar coborârea pe cea din mijloc sau din faţă. Se acordă prioritate călătorilor care coboară. 

Asiguraţi-vă că imediat ce aţi urcat în mijlocul de transport aţi compostat biletul sau aţi validat 

cartela de călătorie, ori că abonamentul este valabil pentru linia de transport respectivă. Nu este o 

scuză faptul că la ora când călătoriţi casa de bilete era închisă ori aveți abonament, dar l-ați uitat 

acasă. Legitimaţia de călătorie sau abonamentul nu sunt transmisibile altor persoane! 
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 Nu puteţi călători cu biletul compostat sau cartela validată decât până la capătul liniei, nu 

şi înapoi, iar în anumite localități puteți călători doar o anumită perioadă de timp de la validare. 

În unele oraşe, copiii de până la 5 ani, în altele cei de până la 7 ani, nu au nevoie de bilet. Elevii 

şi studenţii au în unele localităţi reducere, în altele gratuitate la abonament. Sunt transportatori 

care pun la dispoziţia călătorilor un număr scurt unde se poate plăti prin sms costul unui bilet sau 

abonament. De exemplu, În Bucureşti, prin trimiterea unui sms la numărul 7456, disponibil în 

reţelele de telefonie mobile Orange, Vodafone, Telekom şi RDS&RCS, se poate achita 

contravaloarea unui abonament de o zi, valabil pe liniile urbane. 

 Amintiţi-vă regulile de politeţe: se cedează locul persoanelor cu probleme de sănătate, 

gravidelor sau mamelor cu copii, ori bătrânilor. Ne abţinem de la comentarii neplăcute, nu 

ridicăm tonul când vorbim cu alţii, încercăm să nu răspundem la telefon sau vorbim doar dacă 

este ceva urgent şi pe un ton scăzut, evităm să ascultăm muzică în căşti la un volum care să îi 

deranjeze pe ceilalţi. 

 De regulă, este interzis transportul animalelor, cu excepţia câinilor cu lesă şi a animalelor 

mici care se ţin în braţe, dar acest lucru trebuie verificat în prealabil. Nu puteţi cere şoferului 

deschiderea uşilor între staţii sau la semafoare. Nu aveţi voie să călătoriţi pe scări, să fumaţi sau 

să consumaţi băuturi alcoolice în interior. 

 Dacă vine controlorul, aveţi dreptul să cereţi să se legitimizeze  mai întâi. Nu aveţi voie 

să îl insultaţi sau să îl loviţi. Voi aveţi obligaţia să arătaţi legitimaţia sau cartela de călătorie, ori 

abonamentul, precum şi un act de identitate dacă vi se cere. Dacă eşti surprins fără bilet, vei 

achita pe loc o suprataxă de călătorie şi cu cardul eliberat imediat vei putea încheia călătoria. 

Dacă nu plăteşti această suprataxă, vei coborî din mijlocul de transport şi ţi se va încheia un 

proces-verbal de contravenţie care va fi expediat acasă. Să nu dai date false controlorului, căci 

vei fi ușor descoperit; iar dacă folosești actul de identitate sau abonamentul altuia, acest lucru 

este infracțiune. Nu oferi bani fără a primi un proces-verbal sau o chitanţă, căci fapta se 

consideră mită! În termen de 48 ore poţi plăti doar jumătate din minimul amenzii. Dacă amenda 

ţi s-a dat în mod nelegal, o poţi contesta la Judecătorie în termen de 15 zile, chiar dacă ai achitat-

o, iar dacă vei câştiga procesul, ea ţi se va restitui. 

DE REȚINUT 

 Controlorul nu are voie să vă reţină în mijlocul de transport, să vă coboare cu forţa din 

mijlocul de transport, să vă conducă la biroul său împotriva voinţei dvs. ori să vă 
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percheziţioneze. Are dreptul să vă noteze datele de identitate, iar dacă refuzaţi să i le daţi, poate 

apela la organele de poliţie în faţa cărora sunteţi obligaţi să vă legitimaţi. El nu vă poate reţine 

cartea de identitate. 

ABUZ 

 Dacă eşti jignit, ameninţat sau lovit de către controlor, fapta constituie infracţiunea de 

purtare abuzivă şi poţi sesiza parchetul. Orice alt abuz al controlorului poate fi sesizat în scris 

regiei de transport. Dacă tu eşti cel care comite fapte împotriva controlorului în timpul activităţii 

sale sau ulterior, în scop de răzbunare, fapta constituie infracţiunea de ultraj şi rişti o sancţiune 

penală. 

 Călătoria cu avionul 

 Biletul se rezervă online sau la agenţia companiei de transport aerian. Biletul trebuie 

achitat pe loc sau în termenul asumat, altfel rezervarea se va anula. Ţineţi cont că rezervarea din 

timp a unui bilet vă poate asigura plata unui preţ mai mic. Puteţi avea la dvs un bagaj mare 

pentru cală (maxim 20 kg pentru Europa şi 32 kg pentru SUA şi Canada) şi unul mic pentru luat 

în cabina avionului. În bagajul de mână nu puteţi transporta lichide în recipiente mai mari de 100 

ml, iar regula se aplică şi pentru creme, parfumuri şi deodorante. Volumul total admis este un 

litru. 

 Călătorii peste graniţă 

 Copilul poate călători în străinătate împreună cu părinţii, respectiv singur dacă merge la 

studii sau participă la un concurs oficial. Pentru aceasta, el trebuie să aibă paşaport individual. 

Paşaportul se obţine de la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor: 

pentru minorul sub 14 ani cererea o depun ambii părinţi, pentru cel peste 14 ani cererea se 

depune de copil cu acordul ambilor părinţi. Ieşirea din ţară a copilului implică acordul ambilor 

părinţi, iar dacă vreunul dintre ei nu îl însoţeşte e necesară de la acesta o declaraţie dată în faţa 

unui notar public. Fiecare dintre persoanele care călătoreşte în străinătate trebuie să aibă 

încheiată o asigurare medicală; dacă eşti salariat şi călătoreşti în ţările din UE, Spaţiul Economic 

European şi Elveţia este suficient cardul european de sănătate. 

 După împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii pot circula în ţările care sunt membre ale 

Uniunii Europene şi în Republica Moldova folosind doar cartea de identitate. Pentru restul 

ţărilor, este nevoie de paşaport; iar pentru unele mai este nevoie şi de o viză, care se obţine de la 

consulatul statului respectiv în România. Aceste informaţii, precum şi cele cu privire la 
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eventualele pericole în ţara respectivă şi avertismente pentru turişti se întâlnesc pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Externe disponibil la www.mae.ro. 

 Înaintea zborului trebuie să vă înregistraţi la ghişeul de înregistrare al companiei aeriene 

de la care aţi achiziţionat biletul (check-in), iar pentru aceasta este obligatoriu să vă prezentaţi în 

timp util: cu o oră înainte de decolare pentru transport intern, cu două ore înainte pentru călătorii 

în străinătate. Urmează apoi controlul de securitate (se verifică să nu aveţi asupra voastră obiecte 

interzise – cele care pot fi folosite ca arme, lichide, droguri, brichete), iar în cazul curselor 

externe trebuie să vă supuneţi controlului paşapoarte (se verifică dacă aveţi actele de părăsire a 

ţării şi intrare în ţara de destinaţie, să nu fiţi daţi în urmărire) şi eventual controlului vamal (aici 

trebuie declarate sumele mai mari de 10.000 euro pe care le deţineţi și bunurile supuse taxării). 

 Îmbarcarea în aeronavă se face numai prin poarta indicată în afişajul electronic. Dacă 

întârziaţi, veţi fi anunţat prin staţie. În cazul în care nu vă prezentaţi la apelul repetat, pierdeţi 

cursa. 

DE REȚINUT 

 Indiferent unde călătoriţi şi ce mijloc folosiţi, evitaţi să transportaţi bagaje care nu vă 

aparţin sau în care nu ştiţi ce se află. Uneori infractorii profită de naivitatea noastră pentru a ne 

convinge să îi ajutăm să transportăm în locul lor un pachet, o geantă etc., în care se pot afla 

bunuri interzise: droguri, arme sau bani falşi.  

 Călătorii în ţări din UE 

 În calitate de cetăţeni europeni, aveţi dreptul să călătoriţi în ţările din Uniunea Europeană 

pentru turism, să munciţi acolo sau să urmaţi cursurile unui liceu sau ale unei facultăţi. În loc de   

asigurare, puteţi să aveţi asupra voastră cardul european de asigurări sociale de sănătate. 

 Când cumpăraţi un bilet de autobuz sau de autocar, nu trebuie să plătiţi un preţ mai mare 

pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc. 

 În caz de anulare sau întârziere, aveţi întotdeauna dreptul la informaţii adecvate şi 

prompte cu privire la ceea ce se întâmplă pe durata aşteptării. Dacă deplasarea pe distanţe lungi 

(peste 250 de km), pentru care aţi făcut rezervare, se anulează sau are o întârziere de peste două 

ore, aveţi de ales între două posibilităţi: să vi se ramburseze costul biletului şi, dacă este necesar, 

să vi se asigure transportul gratuit către punctul iniţial de plecare – de exemplu, dacă întârzierea 

sau anularea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei; să vi se asigure transportul, în 

condiţii similare, către destinaţia finală, în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare. Dacă 
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nu vi se oferă la timp posibilitatea de a alege, puteţi înainta o plângere şi solicita atât rambursarea 

costurilor, cât şi o despăgubire echivalentă cu 50% din preţul biletului. 

 Dacă durata deplasării pe distanţe lungi (peste 250 de km) depăşeşte trei ore, iar plecarea 

este anulată sau se efectuează cu o întâziere de peste 90 de minute, aveţi dreptul la: gustări şi 

băuturi răcoritoare - în funcţie de întârziere sau de durata aşteptării; cazare, dacă este necesar, 

pentru cel mult două nopţi, la preţul maxim de 80 de euro pe noapte. Transportatorul nu este 

obligat să vă asigure cazarea dacă întârzierea este cauzată de condiţii meteorologice extreme sau 

de dezastre naturale. 

 Aveţi dreptul la despăgubiri dacă sunteţi rănit într-un accident de autobuz în timpul unei 

călătorii pe distanţe lungi (peste 250 de km). De asemenea, compania transportatoare trebuie să 

vă despăgubească dacă bagajele sau alte bunuri vă sunt pierdute sau deteriorate într-un accident 

de autobuz pe durata unei deplasări pe distanţe lungi. În cazul în care consideraţi că nu v-au fost 

respectate drepturile, puteţi adresa o plângere transportatorului în termen de trei luni de la data la 

care a avut loc evenimentul. Acesta are la dispoziţie o lună pentru a confirma primirea plângerii 

şi trei luni pentru a vă da un răspuns definitiv. 
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Să râdem……puțin! 

  

Un pitic intră într-o librarie şi întreabă: 

– Aveți vreo carte despre ironie? 

Bibliotecarul:-Avem, e pe raftul de sus!  

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

O bătrânică își strigă pisica:  

-Pis, pis, pis… Pisica îi răspunde: -Pace 

și ție, mamaie.  

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

Un melc se ia la întrecere până acasă 

cu un ghepard. Primul ajunge melcul 

căci el nici nu și-a părăsit casa.  

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

Lângă cascada Niagara ghidul se 

adresează grupului de turişti:  

- Dacă doamnele vor binevoi să tacă 

un moment, veţi putea auzi zgomotul  

căderii apelor. 

  
– Gigel, tatăl tău nu te mai ajută să-ţi 

faci lecţiile pentru acasă? 

– Nu, doamna profesoară, ultimul 3  

l-a jignit profund. 

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

Trei lilieci pe o creangă, doi cu capul în 

jos, unul cu capul în sus. Unul dintre 

cei cu capul în jos zice: „Uite, mă, ăsta 

iar a leşinat!" 

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

Doi pureci: 

– Ce facem, mă? Mergem pe jos sau 

luăm un căţel ? 
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* Why did the gym close down? It just didn’t 

work out!  

 

* Two artists had an art contest. It ended in a 

draw!  

 

* What do you call a boomerang that doesn’t 

come back? A stick!  

 

* What are shark’s two most favorite words? 

Man overboard!  

 

* If we shouldn’t eat at night, why do they put 

a light in the fridge?  

 

* Why are ghosts such bad liars? Because they 

are easy to see through.  

 

 

 

 * What did one plate say to his friend? 

Tonight, dinner’s on me!  

 

* What lights up a soccer stadium? 

A soccer match. 

 

* I tried to sue the airport for misplacing my 

luggage. I lost my case.  

 

* What did one traffic light say to the other? 

Stop looking! I am changing!  

 

* What do you call bears with no ears? B. 

 

* Why doesn’t the sun go to college? 

Because it has a million degrees! 

   

 Prof. Mihaela Ionițoaei 
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   Limba noastră-i o comoară 
LEXIC ŞI SEMANTICĂ 

Să ne exprimăm corect! 
prof. Alina Tănasie 

 
Coboară  

jos! 

 

Mai reluăm o 

dată. 

Noi 
conlucrăm  

împreună. 

Este foarte 

rarisim. 

S-a întors înapoi. 

El a preferat mai 

bine să plece. 

mijoace  

mass-media 

protagonist 

principal 

Mâine vin din 

nou iarăşi. 

Nu are perspective 

de viitor. 
 

          
         Printre greşelile de exprimare frecvent întâlnite se 
numără pleonasmul. De pildă, dacă spunem Avansaţi 
înainte! sau copil tânăr, comitem greşeala numită 
pleonasm. Pleonasmul (din gr. pleonasmos „a fi în plus”) 
constă în folosirea alăturată a unor cuvinte  sau a unor 
construcţii cu acelaşi înţeles. 
         Se poate ajunge la pleonasm din diverse cauze; 
acestea pot fi de natură lexicală (tricicletă cu trei roţi, a 
aproba pozitiv) sau de natură gramaticală (foarte inferior, 
mai superior, cel mai optim – pt. că adjectivele inferior/ 
superior/ optim nu au grade de comparaţie). 
         O importantă sursă a pleonasmului ar fi şi 
împrumuturile din alte limbi, din cauza faptului că 
vorbitorii nu cunosc sensul exact al cuvântului 
împrumutat, ca în următoarele construcţii pleonastice: 
summit la vârf (summit înseamnă „conferinţă la nivel 
înalt, la vârf”) ori a-şi aduce aportul (aport înseamnă 
„contribuție materială, intelectuală, morală etc. adusă de 
cineva într-o acțiune comună”). 

        Există şi o categorie de pleonasme acceptate în 
exprimarea îngrijită – aşa-numitele pleonasme tolerabile – 
care apar în anumite expresii idiomatice fixe (praf şi 
pulbere, întuneric beznă) sau în textele populare, 
folclorice, biblice, poetice, în proză folosite cu intenţia de 
expresivitate, pentru a pune în relief cele enunţate: 
Domnul Dumnezeul nostru este Dumnezeu în cer sus şi pe 
pământ jos. (Iosua 2/11); Paza bună trece primejdia rea; 
Baba bătrână nu se teme de pâine moale; a tăcea din 
gură; a avea sânge în vine; a se face foc şi pară; „Cobori 
în jos, luceafăr blând ...” (M. Eminescu) etc. 
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Misterele numărului ∏ 

prof. Clara Ianc 

Numărul π este o constantă 

matematică a cărei valoare este egală cu 

raportul dintre circumferinţa şi diametrul 

oricărui cerc într-un spaţiu euclidian, sau 

cu raportul dintre aria unui cerc şi 

pătratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind 

conţinută în multe formule de matematică, fizică, inginerie. Numărul pi este un număr 

iraţional, a cărui valoare este egală, în varianta scurtă, cu 3,14 (3,141592...).  

Litera grecească “π” este prima literă a cuvintelor greceşti ,,perifereia” (periferie) şi 

,,perimetros” (perimetru) - în legătură cu formula de calcul a circumferinţei (perimetrului) 

unui cerc. 

 Alt nume pentru numărul π este ,,Constanta lui Arhimede“, deoarece Arhimede a 

fost primul care a încercat să calculeze valoarea lui pi cu exactitate (a observat că această 

mărime poate fi limitată superior şi inferior înscriind cercurile în poligoane regulate şi 

calculând perimetrul poligoanelor exterioare şi respectiv inferioare). Numărul pi este iraţional 

(nu poate fi scris ca raport a două numere întregi) – iraţionalitatea sa a fost demonstrată 

complet abia în secolul al XVII-lea, de asemenea este transcendent (nu există niciun polinom 

cu coeficienţi raţionali care să-l aibă pe pi ca rădăcină), de unde rezultă următoarea 

proprietate: nu este construibil geometric (nu se poate construi cu rigla şi compasul un pătrat 

cu aria egală cu cea a unui cerc dat – aceasta este o problemă de geometrie veche şi celebră, 

cunoscută sub numele de „Cuadratura cercului“, care este o problemă fără soluţie). Această 

constantă are un număr infinit de zecimale care nu conţin secvenţe ce se repetă; acest şir 

infinit de cifre a fascinat numeroşi matematicieni, iar în ultimele secole s-au depus eforturi 

semnificative pentru a investiga proprietăţile acestui număr; totuşi, în ciuda muncii analitice şi 

a calculelor realizate pe supercalculatoare care au calculat miliarde de cifre ale lui π, nu s-a 

descoperit niciun şablon identificabil în cifrele găsite. Cifrele numărului π sunt disponibile pe 

multe pagini web şi există programe software pentru calcularea lui π cu miliarde de cifre 

precizie. 
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 Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui pi să fie evaluată de calculatoarele 

electronice, unii oameni au devenit obsedaţi de memorarea unui număr record de cifre ale 

sale. Ultimul record înregistrat la memorarea cifrelor lui pi este de 67.890 de cifre şi este 

deţinut de un student chinez de 24 ani (Lu Chao), căruia i-au luat 24 de ore şi 4 minute să 

recite fără greşeală până la a 67.890-a cifră zecimală a lui π.  

Fiind o constantă destul de folosită, dar mai ales apreciată pentru ,,misterele sale” s-a 

stabilit ca pe data de 14 martie să se sărbătorească Ziua mondială a numărului Pi. 

 

 

SĂ AFLĂM DESPRE THALES 
prof. Clara Ianc 

Thales din Milet ( 624 - 546 î.e.n.) considerat părintele ştiinţelor, a fost un filozof grec 

de origine feniciană care a adus contribuţii 

importante şi la dezvoltarea matematicii şi 

astronomiei. Considerat primul dintre Cei 

Şapte Înţelepţi ai Antichităţii, Thales este 

întemeietorul celei mai vechi şcoli 

filozofice din Milet, şcoala ioniană care a 

dezvoltat ideea de materialism în filozofie, 

reprezentând primii paşi în constituirea unei culturi ştiinţifice.  

El a călătorit mult în Asia şi Egipt, a străbătut Chaldeea, făcând studii şi observaţii 

asupra fixării solstiţiilor şi revărsării Nilului, magnetismului, culturilor agricole; a studiat 

eclipsele de lună şi de soare şi a prezis cel dintâi prima eclipsă de soare din anul 585 î.e.n.  

Thales a exclus Divinitatea ca izvor şi esenţă a lucrurilor din Univers, înlocuind-o cu o 

materie primordială şi esenţială, apa. Pământul era conceput ca o navă ce plutea pe un ocean. 

Cel mai interesant lucru observat de istoricii vremii la Thales a fost modul în care acesta 

observa lumea şi reflecta asupra existenţei umane sau a constituirii Universului, depăşind 

astfel condiţia omului de ştiinţă. Thales afirma că: „Dacă natura este una, atunci şi cauza sau 

principiul lumii este unul. Şi dacă părţile se nasc şi mor, întregul este însă indestructibil”; „Cel 

mai înţelept e Timpul, căci el descoperă toate; cel mai iute este Spiritul, căci el aleargă 

pretutindeni; cea mai tare e Necesitatea, căci ea domneşte peste toate; Fericit e acela care are 

trup sănătos, spirit iscusit şi fire educată”. 
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 În matematică, Thales cunoştea că diametrul împarte cercul în două părţi congruente 

sau că unghiul înscris într-un semicerc este drept. De asemenea, ştia că suma măsurilor 

unghiurilor unui triunghi este cât măsura a două unghiuri drepte, precum şi congruenţa 

triunghiurilor, dar şi teoria figurilor asemenea, teorie dezvoltată de el şi în care o teoremă îi 

poartă numele (teorema lui Thales). A măsurat înălţimea unei piramide prin lungimea umbrei 

ei şi distanţa dintre două puncte din care unul inaccesibil cu ajutorul proporţionalităţii laturilor 

în triunghiuri asemenea. Însuşi faraonul Amasis rămăsese uimit de felul cum Thales măsurase 

înălţimile piramidelor, ajutându-se doar de o vergea înfiptă în pământ şi de câteva măsurători 

simple . 

 Pe mormântul său este o inscripţie care spune: ,,Aici, într-un mormânt strâmt, zace 

marele Thales, totuşi renumita sa înţelepciune a ajuns la ceruri.” 
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Marca = un semn susceptibil de reprezentare grafică pentru deosebirea produselor și 
serviciilor apartinând unei persoane fizice / juridică, de cele apartinând altor persoane. 

 
Semne distinctive pot fi: 

� cuvinte (nume persoană); 
� desene; 
� litere; 
� cifre; 
� elemente figurative; 
� forme tridimensionale: forma produsului și formă ambalaj; 
� combinații de culori; 
� orice combinație de semne. 

Caracteristicile generale ale mărcilor: 
 caracterul distinctiv; 
 garantarea calității constante; 
 formează obiectul unui drept privat, de proprietate 

intelectuală. 
Condițiile de formă şi fond: 

1.      Mărci verbale 
o numele de marcă: 

• numele patronului, pseudonimul, nume 
istorice, geografice etc. 

• condiții: aspect caracteristic și combinații 
cu elemente figurative, culori etc. 

• exemplu: FORD, GILLETTE, CHANEL 
etc. 

• sigla: nume, denumire din mai multe 
cuvinte, prescurtări, exemplu: IBM, Fiat, 
BMW. 

2.      Mărci figurative 
o Logotipul 

• reprezentarea grafică de marcă; 
• elemente figurative: linii, curbe, vignete (addidas); 
• culori, asocieri de culori. 

o Emblema 
• semn figurativ semnificând: originea geografică și obiectul de activitate 
• exemplu: PUMA, AUDI, JAGUAR. 

o Design-ul 

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Prof. Maria Bădescu 

 

 

MARCAREA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 1 
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• forma, culoarea produsului / ambalajului; 
• exemplu: PEPSI-COLA, COCA COLA. 

3.      Mărci sonore 
• pentru serviciu; 
• reprezintă o melodie la radio sau TV; 
• dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat de către oficiul de stat pentru 

invenții și mărci – OSIM. 

 
Mărcile nu pot fi înregistrate și protejate când nu îndeplinesc anumite condiții: 
 lipsite de caracter distinctiv; 
 induc în eroare publicul; 
 conțin o indicație geografică eronată; 
 sunt contrarii ordinii publice sau bunelor moravuri; 
 este similară cu o marcă anterioară sau cu o marcă notorie în România. 
Condițiile esențiale ale mărcilor competitive: 
 să aibă caracter distinctiv, de noutate; 
 să fie expresive, clare, ușor de pronunțat și de memorat; 
 să nu inducă în eroare publicul; 
 să aibă legatură cu calitatea produsului/serviciului întreprinderii. 

 

FIȘĂ DE LUCRU NR 2 

SEMNE FOLOSITE 
PENTRU MĂRCI 

CARACTERISTICI 
PENTRU 

IDENTIFICARE 

EXEMPLE DE MĂRCI 
 

LITERE SAU CIFRE Inițialele unor nume XL(Xavier Lauret) 
Varianta modelului Dacia, Peugeot 

   
REPREZENTĂRI 

GRAFICE 
Embleme, peisaje, desene, 

portrete 
Peugeot, Rex, Nestle, Bunica 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 2 
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CULOAREA Culoare folosită distinctă Milka(mov) orange 

(portocaliu) 

   
FORME Produs sau ambalaj Coca-cola,Toblerone 

 

  
 

SONORĂ Pentru servicii Semnalul posturilor de 
radio 

   
COMBINAȚII Mai multe simboluri PRO FM, LOTTO, AUDI A6 

 

   
 

Să învățăm economia prin joc! 
 

prof. Dacia-Petronela Costea 
 

Pentru că instituțiile de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea total sau 

parțial online, atât profesorii cât și elevii au fost supuși unor provocări. Profesorii au fost 

nevoiți să treacă de la lecțiile predate în școli la cele bazate exclusiv pe videoconferințe și să 

depună eforturi mai mari pentru a capta atenția elevilor, iar elevii au fost nevoiți să depună 

eforturi pentru a-și canaliza mai mult atenția și a rămâne conectați la ore, deoarece atenția lor 

a fost mult mai mică fiind acasă. 
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Economia este o știință destul de 

abstractă și nu este ușor să fie predată online. 

În permanență trebuie găsite metode de a o 

face mai atractivă, mai ușor de predat și mai 

ușor de asimilat de către elevi. În afara 

metodelor cunoscute de a facilita predarea-

învățarea-evaluarea, un concept mai nou este 

Gamification în educație. Acesta reprezintă 

practica de a utiliza elemente și tehnici de tip 

joc în contexte reale de non-joc, având ca scop creșterea angajamentului și motivarea elevilor 

și a studenților, captarea interesului lor pentru a continua învățarea și astfel, generând 

rezultate cu impact pozitiv în comportamentul lor de la clasă. Gamification în educație se 

poate aplica și când activitatea didactică se desfășoară exclusiv online, dar și când orele se 

desfășoară parțial online sau chiar în sala de clasă.  

Utilizarea Gamification în sala de clasă poate optimiza capacitatea creierului de a 

procesa noi informații, prin intermediul aspectelor generale ale lecțiilor gamificate, cu 

prezentări audio-vizuale, informații schematizate, modele repetitive reduse la minimum, uzul 

de hărți conceptuale, dezvoltarea unor scheme de gândire laterală; poate îmbunătăți motivația 

și implicarea copiilor datorită elementelor stimulative de joc, dar și a feedback-ului pozitiv 

imediat, a aprecierilor ori a insignelor câştigate pentru finalizarea cu succes a provocărilor 

angajate de aceste jocuri (recompensarea neurofiziologică). 

Există platforme educaționale 

care vin în sprijinul cadrelor 

didactice pentru predarea online, iar 

una dintre acestea este Wordwall. 

Această platformă ne oferă un mod simplu și eficient de a crea propriile resurse educaționale. 

Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele 

interactive pot fi redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tabletă, 

telefon sau tablă interactivă. Pot fi redate individual de către elevi sau coordonate de 

profesori, iar elevii ajung pe rând în fața clasamentului. Cele imprimabile pot fi imprimate 

direct sau pot fi descărcate ca fișier PDF. Ele pot însoți activitățile interactive sau cele 

independente. 
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Astfel, pentru a face mai atractive lecțiile de economie, am creat câteva activități 

interactive care pot fi folosite în orice moment al lecției, pentru reactualizarea cunoștințelor 

anterioare ale elevilor, pentru întreruperea monotoniei lecțiilor și dinamizarea acestora, pentru 

realizarea feedback-ului și fixarea mai bună a cunoștințelor  sau chiar pentru evaluare. 

Exemple de activități care pot fi aplicate cu ușurință și care sunt agreate de către elevi: 

 de tip Chestionar care include o serie de întrebări cu variante multiple de răspuns 

și presupun atingerea răspunsului corect pentru a continua. 

 
 

 de tip Adevărat sau fals (corect-incorect), obiectele în cadrul acestuia zboară cu 

viteză, elevul trebuie să prindă cât mai multe înainte de expirarea timpului. 

 
 

 de tip Potrivește, care presupune ca elevii să gliseze și să potrivească fiecare 

cuvânt cheie lângă definiția lui. 
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 de tip Lovește cârtița, cârtițele apar câte una, pe rând, trebuie lovite doar cele 

corecte pentru a câștiga. 

 
 

În afara activităților prezentate mai sus, platforma Wordwall îți permite să creezi multe 

alte activități interactive, atractive, care pot fi utilizate chiar și atunci când orele se desfășoară 

cu prezența fizică a elevilor și profesorilor la școală. 

 

 
Leadership în organizaţii.    

Leadershipul orientat spre acţiune (Action-centred leadership 

model - ACL) 
prof. Magda Szas 

    Leadershipul în ultimul deceniu a devenit o componentă majoră a managementului 

cu o specificitate şi o autonomie aparte, cu o influenţă majoră, asupra performanţelor 

organizaţiei. Soluţia paradigmelor organizaţionale, 

derularea schimbărilor şi rezolvarea conflictelor 

organizaţionale, introducerea unor culturi 

puternice în fiecare din zonele de activitate ale 

sectorului privat şi cel public, impun însuşirea şi 

practicarea leadershipului. 

Importanţa leadershipului, în cadrul organizaţiei, a  crescut pe măsură ce mediul a 

devenit mai volatil şi competitiv, iar oamenii mai bine pregătiţi şi informaţi pot deschide 

drumul  spre succes  pentru a  a fi un bun leader.  

O  teorie  considerată  de  referinţă  este  cea  a  leadershipului  axat  pe  acţiune  al  

cărui fundament  îl  constituie  ideile  promovate  în  lucrările  lui  John  Adair  (John  Adair  

este recunoscut  astăzi ca fiind  cea  mai  mare  autoritate  mondială  în  domeniul  conducerii  

şi  al perfecţionării muncii de conducere. Autor a 30 de cărţi pe această temă, el a fost numit 
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unul dintre  cei  40  de  oameni  din  întreaga  lume  care  au  contribuit  cel  mai  mult  la  

dezvoltarea gândirii şi practicii manageriale.). 

          Modelul de leadership dezvoltat de John Adair realizează o schiţă concisă a 

leadershipului şi managementului oricărei echipe, grup sau organizaţie. ACL este un model 

simplu, care se aplică uşor şi se poate adapta oricărei situaţii. Modelul este reprezentat grafic 

prin diagrama celor trei cercuri 1 , care ilustrează cele trei responsabilităţi primare ale 

leaderului: 

  îndeplinirea sarcinii (task); 

  dezvoltarea echipei;  

  dezvoltarea indivizilor (individuals);                                                   

                     

 

Figura 1 Diagrama responsabilitǎţilor primare ale leaderului 
Sursa : http://www.johnadair.co.uk 

 
     O acţiune întreprinsă de leader referitoare la o componentă a modelului va avea de 

asemenea un impact asupra celorlate două.  Se poate afirma, deci, că cele trei elemente 

componente sunt interdependente, chiar şi în condiţiile în care fiecare îşi aduce propria 

contribuţie în conturarea rolului leaderilor. 

   Modelul ACL se pretează extrem de bine cerinţelor managementului modern. Leaderii şi 

managerii de valoare ar trebui să stăpânească toate cele trei elemente ale modelului şi să fie 

capabili să folosească fiecare dintre elemente în funcţie de situaţia dată.  Prin încorporarea 

                                       
1 Conform sursei http://www.businessballs.com/action.htm diagrama  celor trei cercuri este unul dintre cele mai 
cunoscute simboluri din teoria managementului.  

 

http://www.johnadair.co.uk/
http://www.businessballs.com/action.htm
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unor elemente particulare, caracteristice unei anumite situaţii cu care managerul sau leaderul 

se confruntă, modelul se poate plia şi aplica în orice circumstanţe, oferind o perspectivă nouă 

şi utilă.   

 
Responsabilităţile leaderului în raport cu îndeplinirea sarcinii: 

 
a. definirea sarcinii (identificarea scopului, obiectivelor şi direcției); 

b. identificarea resurselor necesare (resurse  umane, procese, sisteme şi instrumente; ex. 

instrumente financiare, sisteme de telecomunicații, IT ); 

c. stabilirea unui plan de acţiune; 

d. alocarea sarcinilor şi resuselor; 

e. evaluarea calităţii şi tempo-ului de realizare a muncii; 

f. informarea membrilor echipei referitor la progresele realizate; 

g. evaluarea performanţelor colective şi individuale 

în raport cu planul; 

h. ajustarea planului; 

i. verificarea atingerii scopului. 

 
 

 

Responsabilitățile leaderului în raport cu dezvoltarea echipei: 

a. stabileşte şi comunică standardele referitoare la performanţă şi comportament; 

b. se asigură că fiecare membru al echipei cunoaşte sarcinile proprii, dar şi pe cele ale 

coechipierilor; 

c. stabileşte modul de abordare a echipei; 

d. monitorizează şi menţine disciplina, spiritul etic, integritatea şi se concentrează asupra 

obiectivelor;  

e. anticipează şi soluţionează conflictele şi diferenţele de 

opinie;  

f. evaluează şi schimbă  componenţa echipei în funcţie 

de necesităţi;  

g. susține munca în echipă, cooperarea, spiritul de 

echipă şi asigură un moral ridicat;  
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h. dezvoltă maturitatea şi capabilitatea colectivă/a grupului - creşte progresiv libertatea 

de acţiune şi autoritatea echipei;  

i. încurajează echipa în vederea atingerii obiectivelor şi scopului – motivează grupul şi 

asigură sentimentul unui scop comun;  

j. creează roluri de leadership în interiorul grupului (de ex. pentru anumite proiecte, sau 

sub-echipe);  

k. facilitează şi asigura o comunicare eficientă atât în interiorul grupului, cât şi în ceea ce 

priveşte comunicarea grupului cu exteriorul;  

l. identifică şi rezolvă nevoile de training; 

m. asigură feedback grupului referitor la progresul realizat; se consultă cu membrii 

echipei, încurajează feedback-ul şi contribuţia acestora. 

 
Responsabilităţile leaderului în raport cu dezvoltarea indivizilor: 

 
a. înţelegerea membrilor echipei – personalitate, abilităţi, puncte forte, nevoi, obiective și 

temeri;  

b. asistarea şi sprijinirea indivizilor – probleme, provocări, planuri (ex. planul de dezvoltare 

a carierei);  

c. stabilirea unor reponsabilităţi şi obiective adecvate pentru fiecare membru al echipei;  

d. recunoaşterea eforturilor depuse şi a performanţelor obţinute;  

e. încurajarea, motivarea şi răsplătirea indivizilor prin  promovare sau statut; 

f. identificarea, dezvoltarea şi utilizarea capabilităţilor şi punctelor forte ale membrilor 

echipei;  

g. respectarea membrilor echipei; 

h. dezvoltarea membrilor echipei prin coaching şi training.  
 

      
 Abilitatea de a face toate aceste 
lucruri, precum şi asigurarea echilibrului, 
obţinerea rezultatelor scontate, dezvoltarea 
echipelor şi creșterea productivităţii, 
reprezintă emblema unui leader de succes. În 
plus, încurajarea sinceră şi motivarea 
puternică sunt atribuţii importante ale 
leaderilor.  
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CUM SĂ PROMOVEZI UN LEADERSHIP EFICIENT 

 
1. Planifică: cere toate informaţiile disponibile; defineşte obiectivele şi sarcinile 

grupului; elaborează un plan lucrativ fezabil. 

2. Iniţiază: fii în permanenţă în contact cu grupul condus; transmite sarcini; elaborează 

standarde de performanţă pentru membrii grupului. 

3. Sprijină: încurajează iniţiativa; creează spiritul de echipă; elimină tensiunea dintre 

membrii grupului; ajută-i pe cei care au nevoie de sprijin pentru a progresa. 

4. Informează-te: solicită informaţii de la membrii grupului; analizează ideile şi 

sugestiile; informează grupul. 

5. Controlează: verifică dacă standardele sunt îndeplinite; măsoară progresul înregistrat; 

stabileşte acţiuni şi ia decizii. 

6. Evaluează: verifică fezabilitatea ideilor, deciziilor şi planurilor; ajută grupul să se 

autoevalueze. 
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Coordonator de proiect, prof. Mihaela Tetileanu 
 

 Proiectul Erasmus +"START-UP through VIRTUAL LEARNING 

COOPERATION" – pentru care avem calitatea de coordonatori – continuă și în mediul 

virtual. 

 În 12 februarie, a avut loc prima clasă virtuală organizată de școala parteneră din 

Letonia - Gulbenes 2.vidusskola,  în care eleva Elizabeth Browni, coordonată de profesoara  

Diana Briede, a prezentat o afacere de succes inițată de elevii școlii și continuată de tinerii 

absolvenți.  

 La întâlnire au fost prezenți peste 60 elevi și profesorii coordonatori din cele 6 țări 

implicate în proiect. Tot atâția participanți au fost și în data de 18 martie, la a doua activitate 

organizată tot în mediul virtual de școala din Cipru-Technical and Vocational School of 

Education and Training Paralimni,  în care elevii din anii terminali de la profilul turism, 

coordonați de profesoarele Christina Savvidou și Antigoni Koutsou, au prezentat planul de 

afaceri pentru un restaurant care oferă produse tradiționale locale. 

La finalul ambelor întâlniri, elevii și profesorii din școlile partenere au putut pune 

întrebări despre mediile de afaceri, disciplinele de studiu antrenate în realizarea planurilor de 

afaceri, ce particularități pot avea afacerile de succes și care sunt afacerile care îi interesează 

pe elevii din anii terminali. Au concluzionat despre asemănările și deosebirile din mediile de 

afaceri și sistemele educaționale specifice țărilor implicate. 

Reamintim că, prin acest proiect, ne dorim să ne concentrăm pe implementarea 

educației antreprenoriale, astfel încât elevii care studiază cursurile își pot crea propriile 

companii, afaceri care ar putea opera pe piața forței de muncă. Participând la activitățile 

https://www.facebook.com/christina.savvidou.39
https://www.facebook.com/morena.nastasiu?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/morena.nastasiu?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/morena.nastasiu?__tn__=%3C
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viitoare, ei își vor depăși frica și îndoielile, deoarece datorită participării active la proiect, pot 

deveni antreprenori tineri încrezători, ambițioși și activi. 
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Rețele parteneriale 
prof. Margareta Popescu 

Colegiul Economic „Hermes” a participat 

în luna februarie a acestui an la trei activități ale 

proiectului  Erasmus „Support to European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” 

(EQAVET-NRP-RO 2019) – Rețele parteneriale. În cadrul acestui proiect, unitatea școlară 

este membră în cadrul rețelei parteneriale 9 TURISM, alături de alte 5 unități școlare din 

județele Timiș, Bihor și Municipiul București.  

Activitățile s-au derulat sub forma seminariilor interactive on-line, astfel: 

În data de 18 februarie 2021, membrii echipei de proiect au participat la activitatea 

„De dragul profesiei – dezvoltarea abilităților de comunicare adaptate diferitelor tipologii de 

turiști” derulată de Colegiul Economic „Costin C. 

Kirițescu” – în cadrul proiectului Erasmus „Support 

to European Quality Assurance in Vocational 

Education and Training (EQAVET) National 

reference points”(EQAVET-NRP-RO 2019).  

În  data de 24 februarie 2021, membrii 

echipei de proiect au participat la activitatea 

„Împreună pentru elevi, împreună pentru turism!” derulată de Colegiul Economic „Francesco 

Saverio Nitti” în cadrul proiectului Erasmus „Support to European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-

RO 2019) – Rețeaua partenerială 9 Turism, realizată în parteneriat cu C.N.D.I.P.T.   
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În data de 25 februarie, membrii echipei de proiect au participat, alături de colegii de 

la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” București, la seminarul interactiv on-line „Să învățăm de 

la profesioniști – Tendințe în restaurație determinate de pandemia COVID 19” în cadrul 

proiectului Erasmus „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and 

Training (EQAVET) National reference points”(EQAVET-NRP-RO 2019), realizat în 

parteneriat cu C.N.D.I.P.T  

 

 

Toate activitățile derulate au avut ca scop promovarea exemplelor de bună practică, a 

importanței formării competențelor profesionale ale tinerilor în vederea integrării cu succes pe 

piața muncii prin activitățile practice, prin dezvoltarea unei comunități de învățare în cadrul 

rețelelor parteneriale. 
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De ce da sau de ce nu… activități extrașcolare 

online? 
Consilier educativ prof. Andra Ichim 

 

 Experiența primului semestru ne-a oferit încrederea de care aveam nevoie pentru a 

continua desfășurarea activităților extrașcolare online. Resemnați cu situația pandemică, am 

decis să ieșim din rutină convinși că necesitatea de a socializa în orice condiții este mai presus 

decât orice! 

 

• Dor de Eminescu 

Activitatea organizată de Catedra de limba și literatura română –  reprezentată de prof. 

Keberle Liliana, Boboc Irina, Tănasie Alina și Lunel Cristian – cu ocazia Zilei Culturii 

Naționale a adus în inimile elevilor Colegiului Economic „Hermes” romantismul poeziilor lui 

Eminescu. Fiecare clasă participantă a realizat prezentări PowerPoint, desene sau materiale 

video în care au fost prezentate viața și opera marelui nostru poet, însoțite de un recital al 

celor mai semnificative poezii ale sale. 

 
                 Clasele a IX-a B și a X-a B 

 

 
Clasele a XI-a A și a XI-a  B 
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• Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 

 Catedra de istorie reprezentată de prof. Mureșan Diana alături de Trupa de Teatru 

Hermes Team s-a reîntors în timp, în vremea zeilor daci și romani, care au coborât în 

Kogainon-ul sacru pentru a decide soarta poporului român, în vremea lui Moș Ion Roată care 

a înfruntat boierii la divanul Ad-hoc și a lui Alexandru Ioan Cuza, care a reușit unirea celor 

două principate, Moldova și Țara Românească.  

 
Imagini de la sceneta online : Confruntarea Zeilor 

 
Imagini de la sceneta online : Moș Ion Roată și Unirea 

 

• Ziua Internațională a Nonviolenței în școli 

 Înțelegând consecințele tipurilor de violență prezente în școlile din țara noastră, elevii 

au transmis un mesaj antibulling prin cântece, desene, discursuri motivaționale și scenete, iar 

la finalul activității au completat un chestionar despre acest fenomen,împreună cu părinții și 

cadrele didactice ale colegiului nostru. 
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Imagini - discursuri motivaționale online 
 

• De Dragobete, iubește românește! 

 Cum altfel să sărbătorim iubirea decât autentic! Elevii noștri au povestit legendele 

Dragobetelui și a Babei Dochia, au cântat și au recitat versuri despre iubire și au pledat în 

numele acestui sentiment nobil prin discursuri și desene artistice. Această activitate s-a 

desfășurat sub forma unui concurs între clase, iar câștigătorii au fost desemnați în urma unui 

vot electronic.  
 

 
 

• Ziua Internațională a Francofoniei  

 Cu ocazia acestei sărbători internaționale, clasele a XII-a A și a XII-a B au realizat 

materiale audio-video în limba franceză: o emisiune despre originile, tradițiile și însemnătatea 

acestei zile, iar celelalte clase au dublat desene animate inspirate de fabulele lui La Fontaine 

Corbul și Vulpea și Greierele și Furnica, au recitat poezii ale marilor poeți francezi și au 

participat la concursurile online de desen și prezentări PowerPoint. Câștigătorii au fost 

premiați cu dicționare și cărți de lectură în limba franceză.  
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            Almaya Acheratitei a IX-a A   
   

   

Pentru vremurile viitoare: Dum spiro spero, pentru activitățile 

extrașcolare următoare: Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont 

fait! 
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HAZARD     Alexia Ioniţoaei  
de A. Stephanie     @books._goals (Instagram)   

 

 Voi începe această recenzie, mărturisindu-vă că „Hazard” a fost o serie foarte specială 

pentru mine. Unul dintre motive ar fi faptul că primul volum îi este adresat lui „Ale”, 

prescurtarea numelui meu. Așadar, am simțit această serie ca fiind un semn al Universului. 

Am trăit cartea la un alt nivel și am savurat fiecare pagină și capitol. 

 Seria aceasta te prinde și nu o mai poți lăsa din mână. Este 

nemaipomenită! Neveah este fata impulsivă, dar dulce, care acționează 

sub impulsul momentului, fiind copleșită de intensitatea propriilor ei 

sentimente, pentru ca mai apoi să regrete. Impulsivitatea e numele meu 

mic, deci mulțumesc, A. Stephanie. 

 Hazard mi-a frânt inima. Descrierea și mentalitatea lui Hazard 

m-au zdruncinat din temelii. Cu un tată violent, fost alcoolic, acesta 

ține capul sus, deoarece știe că în urma accidentului tatălui său, el a 

devenit stâlpul familiei sale. El ajunge în punctul în care nu mai rezistă, în care se lasă 

copleșit de greutățile vieții și nu mai știe cum să iasă la suprafață. Consideră că numele său i-

a pecetluit destinul, dar uneori un hazard nu este un dezastru total, ci doar începutul 

sfârșitului, urmând să răsară soarele foarte curând. 

 Am plâns odată cu personajele, am suspinat odată cu Neveah, deoarece ca și ea, am 

fost pusă în fața rezultatului vorbelor mele grăbite și aruncate fără grijă. Este complicat să fii 

adolescent, nu? Dar ce te faci atunci când un joc de-o vară se transformă în dragoste și ai 

nevoie de pulsul celeilalte persoane pentru a continua să respiri? Ce te faci atunci când 

fiecare inspirație a sa este un lucru vital pentru viața ta? Ce te faci când nu mai ai ce face? 

 Am citit această carte la momentul potrivit, iar asta mi-a dat o nouă perspectivă a 

lucrurilor, a acestei perioade și a primei iubiri. Vă recomand cu ardoare să o citiți și voi 

pentru că, până la urmă, ar trebui să apreciem mai mult și cărțile autorilor noștri români. Seria 

aceasta, da, este scrisă de o româncă și cred că a făcut o treabă excepțională.  
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Regia: Amy Poehler  
Cu: Hadley Robinson, Lauren Tsai, Alycia 
Pascual-Pena  
 
ABC Everyday 
/ By Grace Jennings-Edquist 

Traducere și adaptare: prof. Mihaela Ionițoaei 

 

 Unul dintre cele mai vizionate filme de pe Netflix este despre nişte adolescenți care 

ridică un semn de exclamare asupra sexism-ului. Este povestea unei tinere timide, în vârstă de 

16 ani, Vivian, care realizează un afiș anonim, prin care critică comportamentul sexist și 

misoginismul din liceul său, fiind inspirată de strămoșii feminiști ai mamei sale. 

 Este o poveste care omagiază puterea activismului și îl face pe privitor să fie optimist 

în ceea ce privește faptul că fetele din ziua de azi ar putea salva lumea. (sau nu….) 

 Moxie reușește să ilustreze că micile șicanări zilnice dintre fete și băieți sunt la fel de 

grave ca și agresiunea. Astfel, atunci când un personaj masculin o provoacă pe o colegă de 

clasă, la începutul filmului, aceasta refuză să îl categorisească a fi „deranjant” și îi spune unei 

prietene: „Știi că deranjant poate fi mai mult decât doar deranjant, nu-i așa? Adică, poate fi 

un cod pentru chestiile cele mai rele.” Este o observație potrivită – și, într-adevăr, acel 

personaj continuă să facă cele mai rele lucruri pe durata întregului film.  

 Acest tip de filme care se adresează tinerilor poate fi un motiv ca părinții să inițieze 

conversații cu copiii lor adolescenți și să verifice cât de mult înțeleg aceștia când este vorba 

despre consimțământ,  respect și autonomie.  

 

https://www.imdb.com/name/nm0688132/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm6044874/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm8816423/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm4875229/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm4875229/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm4875229/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.abc.net.au/everyday/
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	LUNA  MARTIE
	Patricia Ioana Corut                                                                                                                 clasa  a-IX-a A
	Ghiocel minunat,
	Mic, firav şi parfumat,
	Tot odat’ cu el aduce,
	Întâi martie - cel vestit.
	Ziua Mamei vine apoi,
	8 Martie mai exact.
	De pe întai până pe zece,
	!?
	Trei lilieci pe o creangă, doi cu capul în jos, unul cu capul în sus. Unul dintre cei cu capul în jos zice: „Uite, mă, ăsta iar a leşinat!"
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