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A fi sau a nu fi fericit? 

dir. adj. prof. Mihaela IONIȚOAEI 

 

„A fi sau a nu fi” (…aceasta este întrebarea – “To be or not to be, this is the question”) 

este citatul cu care începe una din scenele piesei de teatru „Hamlet” de William Shakespeare. 

Indiferent de ce dorea autorul să evidențieze…haideți să ne întrebăm: A fi sau a nu fi fericit? 

Ce este fericirea? Un sentiment, o stare de spirit sau a avea sau a nu avea ceva? Suntem 

fericiți pentru că începe o nouă zi, o nouă etapă în viața noastră? Suntem fericiți pentru că vedem 

culorile din jurul nostru, pentru că respirăm aromele naturii care 

ne înconjoară sau….de ce nu, pentru că simțim parfumul 

persoanei pe care o îndrăgim? Suntem fericiți pentru că suntem 

sănătoși, pentru că avem un țel….pentru ziua de azi, pentru 

mâine sau pentru viitor? Cu siguranță da! Din păcate ne dăm 

seama cât de fericiți eram…și nici nu știam…în momentul în 

care ceva rău se întâmplă….în momentul în care pierdem ceva sau pe cineva drag. Oare ar fi atât 

de greu să ne gândim în fiecare zi la tot ceea ce avem, la tot ceea ce simțim și să punem în 

balanță: suntem sau nu suntem fericiți?  

Cu siguranță ceea ce mă face pe mine fericită, pentru tine poate nu înseamnă nimic! De 

ce? Pentru că fiecare dintre noi este diferit. Eu îmi doresc un stilou nou, iar tu…poate îți dorești o 

mașină nouă. Concluzia? Haideți să fim fericiți! Pentru azi, pentru acum…pentru faptul că 

dimineață a început o nouă zi, o nouă aventură….Haideți să luăm tot ceea ce este bun din tot ce 

ne înconjoară: colegul de bancă cu siguranță are și părți bune nu doar rele; profesorul cu 

siguranță nu este vinovat că eu nu m-am pregătit astăzi pentru oră….și mâine este o zi pentru a 

corecta o notă slabă. 

A fi fericit!....este atât de simplu!  
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                 Dor de tine...                  Doamna profesoară... 

 
Hanga Denisa, clasa a XI-a D 

 
          

 

Ești unică fără doar şi poate, 

Eu te-am ales până la moarte, 

Te știu de 4 lumi, dar parcă 

Te cunonsc de-o eternitate... 

Nu mai contează cine are dreptate, 

Noi 2 ne contopim în noapte. 

 

Povestea noastră filmul bate, 

Acum  că tu eşti prea departe... 

Depărtarea-mi taie aripile, 

Dor de tine mă frământă – 

S-ajung la tine nu-i uşor, 

Dar viaţa-i mai frumoasă-n 2. 

 

 

 

Doamna profesoară, 

Știu că ora e târzie, 

Dar am un mesaj urgent, 

Fără supărare să vă fie... 

 

Doamna profesoară, 

Îmi pare rău,  n-am putut învăța, 

Italiana mă omoară, dar asta o ştiţi deja. 

Haideţi să lăsam testele de-o parte, 

Să fim și noi mai fericiți, 

Promitem că de data viitoare 

O să fim mai pregătiţi. 
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 Maria Georgiana Dragomir, clasa a XI-a B 

     

 



4 

 

Raluca Ștefania Gherman - clasa a IX-a B 

- Lumina sărbătorilor de iarnă 

 

 

 

 

 

Ionela Almaya Achelărițe - clasa a XI-a A  

       - Sărbători împreună 
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Valentina Andreea Moise, clasa a X- a C  

- Peisaj de  iarnă 

 

 

 

 

 

 

  Anca Ioana Stoica, clasa a XI-a A 

- Belșugul sărbătorilor tradiționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Claudiu Oană Stoica, clasa a X-a A 

- Colind tradițional românesc
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CRĂCIUNUL E MAGIA 

  Darius Andrei Cuciureanu, clasa a XI-a A 

 

Cerul îmbrăcat cu stele 

Se preface în mistere, 

Iar în sufletele noastre 

Sărbătorile sunt  frumoase! 

 

 

Crăciunul este magia, 

Căci iubirea este viața! 

Totul e curat, frumos,  

Când se naște Iisus Hristos. 

 

În jurul bradului să ne-adunăm 

Și colinde să cântăm. 

În suflete pe Iisus noi îl purtăm, 

Cu bucurie să urăm! 

 

 

Să fie Crăciunul din copilărie 

Lipsit de griji, cu multă veselie, 

Cu inimile pline de credinţă, 

De speranţă și de recunoștință! 
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Kind words make a beautiful society 

    Dede 

When they look at you, 

Don't overthink it. 

Nobody thinks you are weird, 

nobody thinks you are gonna be the, 

as said, “target of bullying”. 

You are beautiful and you are enough.  

You are your own hope, 

don't let others take it from you. 

Don't let others define who you are. 

Stay humble and don't take the fall, 

that others wants to. 
 

I see a strong person, following her own path, 

who is chasing her dreams. 

When you need to vent, 

instead of being so negative, 

write a good paragraph. 

It helped me, 

it will help you. 

Don't let bad days make you think you have a bad life!  
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – faza județeană 

Premiul I – Ruicu Maria, clasa a XII-a B, profesori coordonatori - Popescu Margareta,  

Tetileanu Mihaela, Ilea Ciprian; 

Premiul I – Stroi Maria Natalia, clasa a XI-a B, profesori coordonatori - Popescu Margareta, Ilea 

Ciprian; 

Mențiune – Axiniei Andra Ana-Maria, clasa a XI-a A, profesori coordonatori - Popescu 

Margareta, Zălog Florentina, Huszar Otilia; 

Mențiune – Chiribuc Adelina Maria, clasa a XII-a B, profesori coordonatori - Popescu 

Margareta, Tetileanu Mihaela, Ilea Ciprian; 

Mențiune - Nastasiu Morena Petruța, clasa a XII-a B, profesori coordonatori - Popescu 

Margareta,  Tetileanu Mihaela, Ilea Ciprian; 

Participare – faza națională – Ruicu Maria, clasa a XII-a B, profesori coordonatori - Popescu 

Margareta, Tetileanu Mihaela, Ilea Ciprian; 

Participare – faza națională – Stroi Maria Natalia, clasa a XI-a B, profesori coordonatori - 

Popescu Margareta, Ilea Ciprian; 

 

Concursul Național de Matematică aplicată „ADOLF HAIMOVICI” 

Mențiune specială – Bălan Alexandru Sebastian, clasa a XI-a B, prof. coordonator Dumitrașcu 

Gabriela; 

Mențiune – etapa județeană – Axiniei Andra, clasa a XI-a A, prof. coordonator Munteanu 

Cristian; 

 

Concursul Județean de creație literară ,,Ion Luca Caragiale – valoare artistică universală”, prof. 

coordonator Keberle Liliana 

Premiul II – Ruicu Maria, clasa a XII-a B; 

Premiul III – Csiszer Denisa Florina, clasa a XII-a B; 
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Concursul Județean ,,Suntem copiii Europei”, CAEJ 2022, nr. 246/28.01.2022 

Premiul I – Csiszer Denisa Florina, clasa a XII-a B, prof. coodonator Keberle Liliana; 

Premiul I – Grebinişan Theodora, clasa a XI-a B, prof. coordonator Tănasie Alina; 

Diplomă de participare – Csiszer Denisa Florina, clasa a XII-a B, prof. coordonator Ianc Clara; 

 

Concursul Internațional ,,Diversitate Culturală în Spațiul Geografic European”, prof. coordonator 

Keberle Liliana 

Premiul de excelență – Achelărițe Ionela Almaya, clasa a X-a A;   

Premiul I – Igna Rahela, clasa a XII-a B; 

Premiul I – Stoica Ioan Claudiu Oană, clasa a IX-a A; 

Premiul III – Stoica Anca Ioana, clasa a X-a A; 

Premiul III – Trif Vlad Daniel, clasa a X-a A; 

Premiul III – Vălvăresc Maria Cristina, clasa a X-a A; 

 

Concursul de cultură generală „Libertăți fundamentale” în cadrul Proiectului Județean Justiția 

pentru tineri, profesori coordonatori Dumitrașcu George, Roșia Matilda 

Premiul I – Koracsony Delia, Grosu Lucian, Pană Alesia;  

 

Concursul de eseuri „Justiția prin ochii mei” în cadrul Proiectului Județean Justiția pentru tineri,  

Premiul II – Ruicu Maria, clasa a XII-a B, prof. coordonator Ianc Clara; 

Diplomă de participare – Csiszer Denisa Florina, clasa a XII-a B, prof. coordonator Ianc Clara; 

Premiul II – Axiniei Andra, clasa a XI-a A, prof. coordonator Lunel Cristian; 

Premiul III – Borbely Sabrina Mădălina clasa a X-a B, prof. coordonator Boboc Irina; 

 

Concursul județean de traduceri „Să traducem împreună” 

Premiul I – limba franceză – Malageanu Luca, clasa a X-a A, prof. coordonator Ichim Andra; 

Premiul I – limba engleză – Ruicu Maria, clasa a XII-a B, prof. coordonator Ionițoaei Mihaela; 

Mențiune – limba engleză – Găină Nicole, clasa a IX-a B, prof. coordonator Kiss Elena; 
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Olimpiada de Inovare și Creativitate digitală – faza județeană 

Mențiune – Dăncescu Nicolae, clasa a IX-a A, prof. coordonator Petrescu Florentina; 

 

Concursul județean „Citești și câștigi”, prof. coordonator Mureșan Diana 

Mențiune – Leach Ștefan, Coruț Patricia, Piper Andrada,  Gogelescu Naomi, Dragotă Andrei, 

Ionică Alin; 

 

Faza județeană a concursului „Bullying-ul și libertatea de exprimare a elevilor”, profesori 

coordonatori - Mureșan Diana, Ichim Andra 

Premiul II – Leach Ștefan, Velici Andreea, Piper Andrada, Coruț Patricia, Dragotă Andrei, 

Ionică Alin; 

 

Concursul „Problematica bullying-ului și cyberbullying-ului în școli” în cadrul Simpozionului 

internațional „Consilierea și orientarea elevilor în context european”, prof. coordonator Petrescu 

Florentina 

Premiul I – Olaru Mario Adrian, clasa a IX-a A; 

Premiul I – Igna Rahela, clasa a XII-a B; 

 

Concurs  Județean de film de scurt metraj Mesajul meu Antidrog,  profesori coordonatori -

Mureșan Diana, Ichim Andra 

Premiul I – Grosu Lucian, Olaru Mario, Strat Ianis, Vladu Robert, clasa a IX-a A; 

 

Concursul național „Știu și aplic – Securitatea și sănătatea în muncă se desprind de pe băncile 

școlii”, etapa județeană, profesori coordonatori - Bădescu Maria, Năstasie Cristina, Popescu 

Margareta, Ilea Ciprian 

Mențiune – Băsu Diana-Petronela, Topolniceanu Karla, clasa a XI-a A; 

 

Concursul „Cofetăria europeană în cadrul proiectului județean Deserturi europene de la A la Z”,  

Premiul I – Nicolau Tudor, clasa a XI-a C, prof. coordonator Năstasie Cristina; 

Premiul II – Drăgan Maria, clasa a XI-a D, prof. coordonator Boroș Larisa; 

Premiul II – Stoica Anca-Ioana, clasa a X-a A, prof. coordonator Năstasie Cristina; 

Premiul III – Herțeg Valentin, clasa a XI-a D, prof. coordonator Boroș Larisa; 
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Mențiune – Blaj Vlăduț, clasa a XI-a D, prof. coordonator Boroș Larisa; 

 

Concursul pentru Sănătate și Prim Ajutor SANITARII PRICEPUȚI, profesori coordonatori - 

Roșia Matilda, Gheciu Ștefania  

Mențiune – Ciurea Alexandra, Klauszman Noemi, Borbely Sabrina, clasa a X-a B; 

 

Competiția “MADE FOR EUROPE” - faza județeană, prof. coordinator Tetileanu Cerasela 

Mihaela  

Premiul II – etapa județeană, Leach Ștefan, clasa a X-a B;  

Premiu de participare – etapa națională, Leach Ștefan, clasa a X-a B; 

 

Concursul „Anton Saimac”, prof. coordonator Mihaela Ștefan 

Mențiune – Cuciureanu Andrița, clasa a X-a A; 

 

Simpozion ,,Student, Știință, Societate”, prof. coordonator Mihaela Ștefan 

Mențiune – Stoica Anca, clasa a X-a A; 

 

Concurs în cadrul proiectului județean „Stop obezității! vreau să fiu sănătos!”,  

- prof. coordonator Popescu Margareta 

Premiul I – secțiunea - Desene – Olaru Mario Adrian, clasa a IX-a A; 

Premiul II – secțiunea - Cel mai motivant mesaj – Stoica Ioan Claudiu Oană, clasa a IX-a A; 

Mențiune – secțiunea - Afișe – Grosu Lucian, clasa a IX-a A; 

Mențiune – secțiunea - Desene – Vladu Robert, clasa a IX-a A; 

Mențiune - secțiunea - Cel mai motivant mesaj – Strat Ianis, clasa a IX-a A; 

- prof. coordonator Dumitrașcu Gabriela 

Premiul III – secțiunea - Afișe – Vocaci Adelina, clasa a X-a B; 

Mențiune – secțiunea - Afișe – Dragomir Maria, clasa a X-a B; 

Premiul II – secțiunea - Desene – Zaharia Teodora Elena, clasa a X-a D, profesor coordonator 

Năstasie Cristina; 

Premiul I – secțiunea - Desene –  Șerban Andreea Lucreția, clasa a IX-a C, profesor coordonator 

Pascal Rodica; 
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- prof. coordonator Petrescu Florentina  

Premiul I – secțiunea - Cel mai motivant mesaj – Grigorescu Denisa, clasa a IX-a B; 

Premiul II – secțiunea - Desene – Costesc Ana-Maria, clasa a IX-a B; 

Premiul II – secțiunea - Afișe – Găină Nicole, clasa a IX-a B; 

 

Concursul Național „Familia mea”, prof. coordonator Petrescu Florentina 

Premiul I – Ruicu Maria, clasa a XII-a B; 

Premiul I – Igna Rahela, clasa a XII-a B; 

 

Concursul Regional „Mari români”, prof. coordonator Petrescu Florentina 

Premiul II – Igna Rahela, clasa a XII-a B; 

Mențiune –  Leach Ștefan David, clasa a X-a B; 

 

Concursul județean de artă fotografică „Pasărea măiastră”, prof. coordonator Petrescu Florentina 

Premiul I – secțiunea - Reportaj – Simion Vlad, clasa a XII-a A; 

Premiul I – secțiunea - Macro – Simion Vlad, clasa a XII-a A; 

 

Concursul județean „Povești călătoare”, prof. coordonator Petrescu Florentina 

Premiul I – Căldăraru Sabrina, clasa a IX-a A; 

 

Concursul județean „Copilăria – cea mai frumoasă poveste”, prof. coordonator Petrescu 

Florentina 

Premiul I – Pană Alesia, clasa a X-a B; 

Premiul I – Igna Rahela, clasa a XII-a B; 

Premiul I – Ruicu Maria, clasa a XII-a B; 

Premiul I – Nastasiu Morena, clasa a XII-a B; 

 

Concursul de utilizare a calculatorului „8 MARTIE - ZIUA MAMEI”, prof. coordonator Năstasie 

Cristina  

Premiul I – Iacobescu Constantin Leonard, clasa a IX-a D; 

Premiul II – Muntean Marius Alexandru, clasa a IX-a D; 

Premiul III – Damian Ionuț Cristian, clasa a IX-a D; 
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Premiul III – Șerban Dragoș Nicolae, clasa a IX-a D; 

Mențiune – Nicolau Tudor Cristian, clasa a XI-a C; 

 

Concursul național  „Alege! Este dreptul tău!”, prof. coordonator Popescu Margareta 

Diplomă de participare – Boloca Raluca Georgiana, clasa a XI-a A; 

Diplomă de participare –  Stoian Delia Romelia, clasa a IX-a A; 

 

Concursul pe meserii, prof. coordonator Năstasie Cristina  

Premiul II – Alicu Sergiu Ioan, clasa a XI-a C; 

Premiul III – Miorcăneanu Ana Maria, clasa a XI-a C; 

 

Târgul județean al Firmelor de exercițiu 

- profesor coordonator Lung Marcela:  

- Firma de Exercițiu VILA MELINDA SRL, clasa a XII-a B seral –  Cherciu Ionuț, Iuga Ana 

Maria 

Premiul III – secțiunea – Site 

Mențiune – secțiunea - Prezentare 

Mențiune –secțiunea - Siglă și slogan 

- Firma de Exercițiu PROSPORT SRL, clasa a XIII-a A seral – Grosu Codruț, Cimpoeru 

Lorand 

Premiul III – secțiunea - Prezentare  

- Firma de Exercițiu BOOM KIDS SRL, clasa a XII-a C seral – Turcu Gabriela, Gaier Viorica 

Mențiune – secțiunea - Spot publicitar  

 

- profesor coordonator Huszar Otilia:  

- Firma de Exercițiu CONTA HERMES, clasa a XII-a A – Bucătaru Laurențiu, Dumitresc 

Denisa, Năcioiu Nicoleta, Popescu Diana, Prodan Alexandru Mihai, Sîn Marius Dumitru, Ungur 

Marius Adrian, Ienei Oana 

Premiul I – secțiunea - Spot publicitar 

Premiul I – secțiunea - Siglă și slogan 

Premiul II – secțiunea - Site 

Premiul III – secțiunea - Catalog 
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Mențiune II – secțiunea - Materiale publicitare 

 

- profesori coordonatori Huszar Otilia Șchiopu Maria:  

- Firma de Exercițiu PARTY 4YOU, clasa a XI-a A – Axiniei Andra, Nechita Sebastian, Boloca 

Raluca, Dragomir Larisa, Chiper Adrian 

Premiul I – secțiunea - Catalog 

Premiul I – secțiunea - Siglă și slogan 

Premiul I – secțiunea - Site 

Premiul II – secțiunea - Prezentare 

Premiul II – secțiunea - Materiale publicitare 

Mențiunea I – secțiunea - Spot publicitar 

 

- profesor coordonator Popescu Margareta 

- Firma de Exercițiu DC CAFFE S.R.L, clasa a XI-a B – Tănase Laurenţiu, Alexa Cristian 

Andrei, Țibulcă Delia Miruna, Tătar Iyanis Florian, Danciu Diana 

Premiul  III – secțiunea - Siglă și slogan 

Mențiune II – secțiunea - Spot publicitar 

Mențiune III – secțiunea - Materiale promoționale 

 

- Firma de Exercițiu SUMMER V.I.P., clasa a XI-a B – Hriscu Antonio Constantin, Butnărașu 

Alexandru, Dobrea Raluca, Șinca Ioana Adina, Drăgulescu Bogdan Ioan 

Premiul  II – secțiunea - Siglă și slogan 

Premiul  III –  secțiunea - Materiale publicitare 

 

- Firma de Exercițiu KNITS CAFFEE, clasa a XI-a B – Koracsony Jasmina Delia, Stroi Maria 

Natalia, Gogelescu Naomi Maria, Iozsa Aldina Lăcrămioara, Luca Jessica Elena 

Mențiune – secțiunea - Prezentarea firmei 

 

Concursul județean „Fii antreprenor, fii activ”, prof. coordonator Șchiopu Maria 

Mențiune –  Hanga Denisa Maria, clasa a XI-a D; 
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Etapa județeană O.N.S.Ş., prof. coordonator Țopescu Doina 

Locul I – Şah băieţi – Răspopa Flavius Beniamin, clasa a IX-a A, calificat la faza națională/ 

locul 38 – etapa națională; 

Locul I –  Rugby – calificată la etapa de zonă / locul II – la etapa de zonă: Turcu Gabriel XI E, 

Budai Alexandru X C, Szekely Alexandru XI C, Jugravu Alexandru XI C, Alexa Cristian XI B, 

Radu Andrei XI D, Iftimie Ciprian X B, Chiribuc Bogdan X D, Trif Vlad X A, Romaniuc Crinel 

XI D, Crișan Flavius XI C, Popa Daniel XI C, VasionAnca X B, Hariton Bianca IX B, Farago 

Timea XII B; 

Locul II – Handbal fete –  Raczek Flavia X B, Bartha Diana IX B, Guță Raluca XI A, Țibulcă 

Delia XI B, Farago Timea XII B, Rache Diana IX C, Liteanu Denisa IX C, Micu Georgiana IX 

A, Șerban Lucreția IX C, Harabagiu Timeea IX B; 

Locul II – Handbal băieţi – Burlacu Mihai X A, Răspopa Flavius IX A, Chiribuc Bogdan X D, 

Tătar Ianys XI B, Szekely Alexandru XI C, Jugravu Alexandru XI C, Oprea Liviu XI C, Trif 

Vlad X A, Iftimie Ciprian X B, Lițică Cristian IX C, Morțilă Denis X A; 

Locul II – Volei băieţi – Dămian Dacian XII C, Voina Andrei XI E, Jugravu Alexandru XI C, 

Oprea Liviu XI C, Burlacu Mihai X A, Cristea Robert X D, Răspopa Flavius IX A, Chiribuc 

Bogdan X D, Trif Vlad X A, Vladu Robert IX A, Iftimie Ciprian X B, Lițică Cristian IX C; 

Locul III – Volei fete –  Rache Diana IX C, Tămășescu Adina XII B, Urzică Daniela XII B, 

Boantă Diana XII A, Stratulat Georgiana IX A, Dobre Ingrid XI A, Todeciu Raluca XI C, 

Todeciu Daria XI C, Mitroi Daria IX A, Șerban Lucreția IX C, Harabagiu Timeea IX B, Raczek 

Flavia X B; 

Locul III – Baschet fete –  Raczek Flavia X B, Bartha Diana IX B, Guță Raluca XI A, Țibulcă 

Delia XI B, Farago Timea XII B, Rache Diana IX C, Hariton Bianca IX B, Drăgan Maria XI D, 

Șerban Lucreția IX C, Harabagiu Timeea IX B; 

Locul V – Fotbal băieţi – Budai Alexandru X C, Szekely Alexandru XI C, Jugravu Alexandru 

XI C, Alexa Cristian XI B, Chiribuc Bogdan X D, Tătar Ianys XI B, Albescu Denis X A, Buiama 

Paul XI B, Căilean Gabriel XI B, Popescu Robert IX A; 

Locul VI – Baschet băieţi – Dămian Dacian XII C, Răspopa Flavius IX A, Vladu Robert IX A, 

Strat Ianis IX A, Șerban Dragoș IX D, Oprea Liviu XI C, Trif Vlad X A, Hreniuc Raul  XI B, 

Oprean Alexandru X C, Cristea Robert X D, Morțilă Denis X A;                      
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prof. Magda Szas 

Localitatea Petroșani se află în partea central-vestică a României, în sudul județului 

Hunedoara, având următoarele coordonate geografice: 45°24'44" lat. N și 23°22' 24" long. E, la 

confluenţa Jiului de Est cu Jiul de Vest . 

Localitatea Petroșani are următoarele localități componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, 

Peștera şi Slătiniora . 

Teritoriul administrativ al oraşului are o suprafață de 195,6 km2. 

Localitățile limitrofe localității Petroșani sunt următoarele :  

➢ la est: oraşul Petrila, 

➢  la vest: orașul Aninoasa, orașul Vulcan, com. Băniţa,  

➢ la nord: com. Baru, com.Orăştioara de Sus, oraşul Cugir–județul Alba,orașul Hațeg, 

➢  la sud: com. Crasna – județul Gorj, orașul Bumbești – Jiu – județul Gorj.  

 

Sursa: www.google Earth pro 

Relieful localității Petroşani este tipic depresionar, fiind înconjurat de munți. 

Astfel, relieful este extrem de denivelat, specific zonei montane, cu 

defilee pe traseele celor două Jiuri (Jiul de Est și Jiul de Vest). Treapta munților este 

reprezentată, în estul depresiunii şi a localității Petroşani, de Munţii Parâng. 

 

 Harta Munților Parâng  (Sursa: https://www.carpați.org/ghid_montan/munții/parâng-35/prezentare) 

http://www.google/
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Munții Parâng fac parte din Carpații Meridionali, grupa muntoasă Parâng – Șureanu –

Lotru, având cea mai mare suprafață dintre masivele muntoase ale României; altitudinea maximă 

este în vârful Parângul Mare de 2519 m (al treilea vârf ca înălțime din țară), alte trei vârfuri 

prezentând înălțimi peste 2400 m: Geamăna cu 2426 m, Stoinița cu 2421 m şi Cârja cu 2405 m, 

precum și vf. Parângul Mic cu 2074 m. 

 

Masivul Parâng-Lacuri glaciare: Gâlcescu, Verde, Mândra 

Sursa : www.google Earth Pro 

Procesul umanizării, în spaţiul depresionar în care se găseşte localitatea Petroşani, nu a 

cunoscut o traiectorie unitară în timp, ci o evoluție exponenţială care se reflectă în creşterea 

numărului populației și dispersia în teritoriu a comunităţilor umane, în extinderea pe orizontală și 

pe verticală a aşezărilor, apariția de noi aşezări şi integrarea elementelor antropice în mediul 

natural. 

 
 

Conform datelor oferite de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, populația 

rezidentă a localității Petroșani are un trend descrescător, din cauza diverşilor factori economici 

şi sociali. 

Astfel, relieful depresiunii Petroșani permite dezvoltarea durabilă a turismului care este 

în strînsă legătură și permite o creştere a nivelului de trai al oamenilor, cu accent deosebit 

asupra prosperităţii, evitând, în acelaşi timp, costurile asupra viitorului, acesteia supunându-i-

http://www.google/
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se şi turismul, dând chiar naştere unui nou termen, şi anume turism durabil, caracterizat, 

printre altele, prin păstrarea calităţii mediului ambiant, adaptare la caracteristicile variate ale 

mediului, protejarea mediul înconjurător etc. Toate aceste afirmaţii se menţin şi în cazul 

turismului social, acesta  fiind parte integrantă a turismului, în general. Turismul  social  poate  

interveni  aici  ca  element  regulator  şi  ca  element  compensator datorită formei de relief. 

 Turismul social este evident cel mai susceptibil să răspundă nevoii fundamentale a 

industriei turistice de a prelungi durata anuală de exploatare a echipamentelor sale. 

Turismul prezintă potențial de creștere la nivelul localității, fapt ilustrat şi de creșterea 

cererii pentru servicii turistice. 

Localitatea Petroșani se caracterizează printr-o diversitate ridicată de resurse turistice, ce 

se datorează factorilor naturali (forme de relief variate, determinate şi de o structură litologică 

diversificată şi complexă, rezervaţii naturale ş.a.), istorici şi economici favorabili.  Totuşi, în 

contextul declinului activităţilor industriale, mai ales cele legate de minerit, localitatea a început 

procesul de reconfigurare a economiei, mizând din ce în ce mai mult pe turism. Acest fapt este 

vizibil şi în creşterea ofertei turistice, şi mai ales în numărul sosirilor. 

 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică pe tipuri de structure în localitatea 

Petroșani 1990-2021 (Sursa :https://hunedoara.insse.ro/) 

Din perspectiva durabilă a turismului social, se conturează foarte clar, pe  de  o  

parte,  dimensiunile  acesteia şi,  pe  de  altă  parte, principalele efecte pe care turismul social 

le produce. 

Astfel, cele trei dimensiuni principale ale acesteia sunt cea economică, de care 

depinde satisfacerea într-o măsură crescândă a nevoilor umane, socială, cu efecte asupra 

calităţii vieţii  şi  bunăstării  individului  şi  ecologică,  în  sensul  prevenirii  dezechilibrelor  

şi  asigurării condiţiilor de compatibilitate dintre mediul creat de om şi cel natural. 
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Economia comportamentală 

 

prof. Maria Șchiopu 

 

„Un bun economist trebuie să posede o rară combinație de înzestrări. El trebuie să fie într-o 

anumită măsură matematician, istoric, om politic, filosof. Trebuie să înțeleagă simboluri și să 

vorbească în cuvinte. Trebuie să privească particularul prin prisma generalului și într-un 

asemenea elan de gândire să cuprindă deopotrivă abstractul și concretul. Trebuie să studieze 

prezentul în lumina trecutului, pentru scopuri situate în viitor.” 

Robert Heilbroner - Filosofii lucrurilor pământești 

 

 
 

Până în 1980, teoria economică standard era dominată de ideea „omului economic 

rațional”. Indivizii erau percepuți ca agenți care luau rațional toate deciziile, cântăreau singuri 

costurile și beneficiile și luau decizia care avea să le aducă cele mai multe beneficii. Economiștii 

credeau că oamenii se comportau la fel în situații certe sau incerte și au oficializat ideea luării 

deciziilor raționale în teoria utilității anticipate.  

Astăzi, ideea de Homo economicus se referă la teoria alegerii raționale, care presupune că 

oamenii iau diferite decizii economice și sociale pe baza costurilor și beneficiilor, respectiv aleg 

varianta care le oferă cea mai mare utilitate (satisfacție), cu cel mai mic efort.  

În realitate, oamenii iau adeseori decizii iraționale, care nu le aduc cele mai mari 

câștiguri, ba chiar pot dăuna perspectivelor proprii.  

Există un spectru al preferinței pentru risc, pornind de la iubitor de risc la reticent față de 

risc, la fel cum există și diferite niveluri ale riscului. Atracția exercitată de profitul mai mare 

începe să îl tenteze și pe reticent să riște puțin. Astfel, Frank Knight (1885-1972), filosof și 

economist american spunea că „profitul vine din caracterul inerent și absolut imprevizibil al 

lucrurilor”. 
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Economiştii, părăsind sfera tradiţională trasată de neoclasici, s-au orientat spre 

înţelegerea deciziilor şi comportamentelor economice apelând tot mai mult la psihologie și 

dezvoltând, astfel, un domeniu care în literatura de specialitate este cunoscut sub numele de 

economie comportamentală. 

Ipoteza de bază a economiei comportamentale se bazează pe raționalitatea mărginită 

(limitată) a persoanelor în general și a piețelor în special, care este diametral opusă principalei 

prezumții a economiei tradiționale, cea a teoriei alegerii raționale (nelimitate). Conceptul de 

raționalitatea limitată nu trebuie însă confundat cu cel de iraționalitate. Herbert Simon a avansat 

termenul în mod specific pentru a demonstra că, deși aparent alegerile individuale sunt iraționale, 

de fapt oamenii acționează rațional din punct de vedere al scopului lor (pentru că intenția lor este 

de a acționa rațional), după cum menționează și autorul: 

„Dimpotrivă, cred că există o mulțime de dovezi care susțin că oamenii sunt, în general, 

destul de raționali, adică ei au, de obicei, motive care îi ghidează în a acționa într-un anumit 

mod” (Simon, 1985, p. 297). 

În ciuda faptului că economia comportamentală este încă pe cale de formare și are nevoie 

de o teorie de baza generalizatoare, în ciuda faptului că acum este alcătuită dintr-o serie de 

modele diferite, oamenii de știință au reușit deja să o folosească pentru a obține rezultate 

importante din punct de vedere practic. Ele sunt exprimate în special în teorii, modele și 

paradoxuri: 

• Teoria jocului comportamental.  A început să se dezvolte începând cu 1980 și are ca scop 

studierea comportamentului oamenilor în situații de luare a deciziilor strategice în condiții în 

care succesul în afaceri depinde de deciziile luate de alte persoane. Principalul interes pentru 

teoria jocurilor va fi acordat unor lucruri precum acorduri, bluff-uri în jocuri de noroc, greve, 

reputație, decizii de cumpărare și vânzare etc. S-a dovedit că interacțiunea socială a 

oamenilor poate avea un grad ridicat de probabilitate folosind teorii matematice. 

• Teoria perspectivelor.  A fost creată în 1979 și este considerată una dintre chei în economia 

comportamentală. Autorii săi sunt Amos Tversky și Daniel Kahneman. Teoria face posibilă 

evaluarea riscurilor, și anume pierderile și câștigurile, și rezumă observațiile practice ale 

comportamentului uman. Esența sa este următoarea: o persoană va evita riscul în pierderi cu 

un rezultat pozitiv și, în cazul în care probabilitatea de pierdere este mare, va prefera să își 

asume riscuri. Apropo, această teorie are o mare importanţă pentru evaluarea pieței muncii. 

https://wadir.ro/sfaturi-simple-pentru-succes-in-afaceri/
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• Teoria finanțelor comportamentale. Poate fi folosită pentru a explica de ce participanții pieței 

fac greșeli sistematice care afectează profiturile și prețurile și duc la faptul că piața își pierde 

eficacitatea. Conform acestei teorii, motivele ineficienței constau în instinctul turmei, atenția 

limitată a investitorilor, reacția insuficientă sau excesivă la informațiile care determină 

tendințele pieței, optimismul excesiv și încrederea în sine. 

• Teoria raționalității mărginite. Autorul său este laureatul Premiului Nobel, Herbert Simon. 

El a reușit să stabilească faptul că o persoană caută să-și satisfacă nevoile și nu să obțină 

maximum de beneficii dintr-un produs sau serviciu. Teoria include diverse fenomene 

psihologice, cum ar fi atenția limitată, proiecția și efectele, încrederea excesivă etc. 

• Paradoxul lui Allais. Paradoxul a fost descoperit de economistul francez Maurice 

Allais folosind analiză matematică. Sensul acestui paradox în procesul de luare a deciziilor se 

reduce la următoarele: o persoană vede raționalitatea în comportament, obținând o fiabilitate 

absolută și nu obținând utilitatea maximă așteptată. Raționalismul gravitează exact la 

utilitatea așteptată, dar experimentele au arătat că o persoană nu face întotdeauna o alegere 

rațională. 

• Modelul lui Thaler. A fost dezvoltat de economistul american (și unul dintre consilierii lui 

Barack Obama) Richard Thaler pentru a descrie reacția prețurilor la informații. Modelul 

cuprinde trei faze: răspuns insuficient, adaptare și reacție excesivă. Acestea creează tendințe 

în mișcările prețurilor. De exemplu, cu o reacție exagerată, profitul mediu al companiilor 

după apariția unei vești bune este mai mic decât profitul acelorași companii după apariția 

unei vești proaste. Reacția pieței la știri în acest caz este prea intensă, motiv pentru care este 

necesară o adaptare în direcția opusă.  

Economia comportamentală și-a făcut simțită prezența din ce în ce mai mult ca o arie de 

cercetare de sine stătătoare, studiul ei fiind animat atât de avansul tehnologic al ultimelor decenii, 

cât și de crizele economice tot mai dese, care au readus în discuție necesitatea reîntoarcerii la 

„origini”, la încercarea „redescoperirii” faptului că, dincolo de orice model abstractizat, formal și 

matematizat, economia este o știință vie, având în centrul ei omul. 

Bibliografie: 

1. Economie – Idei fundamentale, Ed. Litera, București, 2017 

2. https://ro.economy-pedia.com/11032438-behavioral-economics 

3. https://wadir.ro/economia-comportamentala/ 

4. http://store.ectap.ro/articole/877_ro.pdf 

https://ro.economy-pedia.com/11032438-behavioral-economics
https://wadir.ro/economia-comportamentala/
http://store.ectap.ro/articole/877_ro.pdf
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„Educație juridică pentru liceeni” 

 Cristi Danileț – judecător 

 

COPILUL ŞI MIJLOACELE DE 

COMUNICARE 

 

 Mass-media şi social-media 

În faţa televizorului şi a computerului, copiii şi tinerii 

petrec mai mult timp decât pentru orice altă activitate, 

exceptând somnul. Folosite moderat şi urmărindu-se 

emisiuni ori site-uri şi jocuri de calitate, acestea sunt 

mijloace moderne de educaţie; ele facilitează învăţarea şi 

performanţele intelectuale. Tot prin intermediul mass-mediei, 

dar şi al social-mediei (reţele de socializare, site-uri etc.) utilizatorul îşi poate exprima opiniile. 

Dar aceste mijloace moderne pot avea efecte dăunătoare: din punct de vedere fizic, dacă nu se 

face pauză în mod regulat, statul la televizor sau computer generează obezitate, afecţiuni de ochi, 

deformări ale coloanei vertebrale; din punct de vedere psihic, actele vizionate creează tentaţia de 

imitare a lor, întrucât copiii sunt mai impresionabili, diferenţiază mai greu realitatea de ficţiune şi 

învaţă mai mult prin observare şi repetare. Actele de violenţă şi adolescenţii rebeli din filme nu 

pot fi modele de urmat.  

De asemenea, nu pot fi considerate valori nici „vedetele” prezentate azi la TV care îşi fac 

operaţii estetice, se îmbracă provocator, vorbesc urât, îşi expun viaţa privată cu nonşalanţă; şi 

nici infractorii care încalcă legea şi pretind, apoi, că sunt victime ale justiţiei. În acelaşi timp, 

trebuie să ştiţi că vizionarea de materiale erotice sau pornografice determină implicarea timpurie 

în aspecte ce ţin de viaţa sexuală,  facilitând devianţa sexuală. 

 Jocurile video 

Jocurile video ajută la dezvoltarea atenţiei, a inteligenţei. Dar, de multe ori, ele creează  

dependenţă. Jocurile care conţin aspecte violente sunt chiar mai periculoase decât televizorul, 

întrucât impun copilului să se identifice cu agresorul. El devine mai insensibil şi mai violent în 

viaţa reală. 
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 Internetul  

Oamenii folosesc internetul în primul 

rând pentru a se documenta. Practic, 

internetul este o uriaşă bibliotecă care conţine 

informaţii, cărţi, filme. Totodată, internetul 

este şi un  extraordinar mijloc de comunicare. 

Oamenii citesc sau comunică prin intermediul site-urilor, blogurilor, video blogurilor, canalului 

youtube, reţelelor de socializare, căsuţelor poştale electronice. De asemenea, folosesc internetul 

pe telefoanele smart pentru a comunica prin intermediul diverselor aplicaţii. 

Navigarea pe internet nu este lipsită de pericole sau sancţiuni: este ilegală utilizarea de 

programe fără a deţine licenţă, nimeni nu are voie să descarce sau să deţină filme porno cu 

minori, unele programe conţin viruşi sau mecanisme de spionat, descărcarea şi vânzarea filmelor 

piratate nu este permisă. 

Site-uri naţionale utile: 

www.educatiejuridica.ro – site de educație juridică pentru copii; 

http://legislatie.just.ro – site ce cuprinde toate actele normative din România; 

www.copii.ro – site al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

http://consiliulelevilor.org – site al Consiliului Naţional al Elevilor; 

www.salvaticopiii.ro – site al organizaţiei Salvaţi Copiii; 

www.unicef.ro – site al organizaţiei Fondul pentru copii al Naţiunilor Unite; 

www.EducatieFinanciaraPentruCopii.ro – site cu sfaturi pentru gestionarea banilor familiei; 

http://doareu.com – site cu răspunsuri la întrebările care vin odată cu adolescenţa; 

http://copiisinguriacasa.ro – site dedicat copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate; 

http://sigur.info/docs/ghid-sigurinfo.zip – ghid de siguranţă privind utilizarea internetului. 

Site-uri internaţionale utile: 

www.coe.int/children – site al Consiliului Europei dedicat copiilor; 

www.coe.int/compasito - manual de educaţie pentru drepturile omului dedicat copiilor; 

http://europa.eu/kids-corner/ - site al Uniunii Europene despre drepturile copiilor şi 

adolescenţilor; 

http://ec.europa.eu/0-18/ – site interactiv al Uniunii Europene pentru drepturile copiilor; 

http://europa.eu/youreurope – site de sprijin şi consiliere pentru deplasarea în interiorul UE; 

www.coe.int/edc - site al Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului. 
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 Facebook 

De la vârsta de 13 ani puteţi avea în mod legal un cont de FB. Trebuie să ştiţi că toate 

informaţiile şi comunicările efectuate pe această reţea sunt stocate pe serverul companiei, chiar 

dacă voi le ştergeţi de pe pagina voastră sau din chat. 

 Mediul fizic şi spaţiul cibernetic 

  Noile mijloace de comunicare au permis oamenilor să interacţioneze între ei, să se 

exprime şi să se informeze din ce în ce mai rapid şi în modalităţi care nu erau posibile înainte. Cu 

ajutorul internetului s-a creat o lume nouă, care este o extensie a noastră, a imaginii noastre, a 

ceea ce suntem şi gândim. Această lume este tot una reală, doar că mediul este altul – astfel, 

internetul foloseşte mediul online, aşa cum vieţuitoarele marine folosesc apa, care este un alt 

mediu decât cel în care trăim noi zilnic, cel fizic. 

 Pericole legate de calculatoare şi internet 

 Legea protejeaza atât sistemele informatice 

(computerele, telefoanele), reţelele, transmisiunile de 

date (informaţia transmisă), cât şi datele informatice 

stocate pe acestea. Atunci când utilizăm date sau 

computere care aparţin altor persoane, trebuie să fim 

atenţi să nu comitem vreo faptă interzisă de lege. 

Ceea ce publicăm online pe wall-ul nostru de FB 

(fotografii, texte) sau ceea ce scriem pe wall-ul 

prietenilor poate fi amuzant, dar poate avea mai târziu urmări care să nu ne convină. Practic, 

toate informaţiile – gânduri scrise, date şi fotografii – publicate în online de cele mai multe ori de 

cineva sau chiar de noi înşine alcătuiesc imaginea noastră pentru ceilalţi. De aceea, înainte de a 

publica ceva este important să ne gândim de două ori şi apoi să decidem în cunoştinţă de cauză. 

Foarte des, tinerii fac schimb de fotografii prin internet. O poză din copilărie sau adolescenţă 

poate fi hazlie când sunteţi elevi, însă v-ar putea pune într-o situaţie stânjenitoare când veţi mai 

creşte şi, de exemplu, veţi dori să ocupaţi o funcţie importantă şi presa va decide să publice 

fotografia. Trebuie să ştiţi că, potrivit Codului Civil, nimeni nu poate folosi fotografiile unei 

persoane fără voia acesteia, dar până să decidă un judecător retragerea fotografiei sau plata către 

voi a unor despăgubiri, răul se va fi produs deja. S-ar putea ca voi să postaţi o fotografie în care 

apar şi alte persoane – în acest caz asiguraţi-vă că ele doresc să apară în spaţiul public sau 

îndepărtaţi fotografia ori ştergeţi etichetarea dacă vi se cere asta.   
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Oamenii intră foarte rapid în relaţii prin intermediul FB. Trebuie să aveţi grijă ce anume 

comunicaţi şi cui. Aceasta pentru că, pe de o parte, tot ceea ce postaţi pe wall este considerat o 

comunicare în spaţiu public, iar pe de altă parte pentru că uneori persoana cu care comunicaţi şi 

despre care nu ştiţi mare lucru poate fi cineva care vă vrea răul. 

Nu este permis să batjocoriţi persoane pe FB. Cel insultat de voi poate ca în termen de 

trei ani să deschidă un proces civil şi să pretindă să-i plătiţi o sumă de bani cu titlu de daune 

morale. El va putea folosi ca probe în proces capturile de ecran pentru a arăta judecătorului 

afirmaţiilor defăimătoare făcute de voi. 

Stăm conectaţi în online foarte mult. Şi socializăm tot mai mult: împărtăşim opiniile 

noastre, dezvăluim aspecte din viaţa personală (fotografii, video, bloguri personale, postări pe 

FB), adăugăm tot mai mulţi prieteni. Ajungem astfel să construim o prezenţă a noastră în mediul 

online de care ne ataşăm. Dar aşa cum în lumea fizică avem dreptul de a trăi în mod liber, fiind 

protejaţi de lege şi obligaţia de a le respecta libertatea celorlalţi, tot astfel participarea noastră la 

viaţă în acest mediu ne permite exercitarea anumitor drepturi şi ne impune respectarea anumitor 

obligaţii. 

INFRACȚIUNE 

Legea prevede sancţiuni penale pentru următoarele fapte: dacă accesezi calculatorul cuiva fără 

drept, dacă interceptezi comunicaţiile altuia, dacă copiezi informaţiile de pe calculatorul cuiva 

fără permisiune, dacă furi parola şi accesezi conturile personale de email ori FB ale altuia. Cine 

publică pe internet sau distribuie fotografii din locuinţele unor persoane dacă acestea nu şi-au 

dat acordul în acest sens, comite infracțiunea de violarea vieții private. 

 

DE REȚINUT! 

Wall-ul FB este considerat spaţiu public 

 

Trebuie să ştiţi că tot ce postaţi în reţelele de comunicare sau pe internet poate fi reţinut. 

De exemplu, o poză pusă de voi pe FB sau pe un site poate fi descărcată de cineva şi păstrată în 

propriul computer ori urcată pe alt site. Evident, voi puteţi şterge fotografia din computerul 

vostru, dar ea nu va dispărea și din al respectivului. Dacă fotografia a reţinut un aspect de 

nuditate sau de la o petrecere unde s-a consumat alcool, un astfel de „prieten” ar putea favoriza 

apariţia ei peste ani şi astfel să vă compromită cariera sau familia. 
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Mai mult, există servicii de copiere automată a paginilor de internet şi publicare a lor într-

o arhivă sau librărie, de regulă disponibilă gratuit, chiar dacă în prezent informaţiile oferite nu ar 

mai fi disponibile. Înainte de a publica pe internet date şi informaţii cu privire la voi sau prieteni, 

trebuie să aveţi în vedere că internetul nu este folosit doar de oameni de bună credinţă, interesaţi 

de socializare. Ci sunt şi infractori care urmăresc conturile de Facebook ale unor persoane. De 

exemplu, sunt hoţi care urmăresc postările în care apar fotografii din locuinţe cu bunurile pe care 

unii le au în casă şi statusurile de pe FB în care persoanele arată că sunt plecate în vacanţă – 

astfel îşi aleg ţintele pentru următoarelor spargeri pe care le vor da. De asemenea, fiţi atenţi la 

utilizarea funcţiei GPS a telefonului şi tabletei, căci aceasta prezintă riscuri pentru viaţa şi 

bunurile personale: când faceţi fotografii cu telefonul mobil, publicarea lor pe internet poate 

indica infractorilor adresa locuinţei dvs. sau a prietenilor cărora le faceţi fotografia. 

 

ȘTIAȚI CĂ...? 

 Internetul are memorie proprie. De exemplu, dacă deschizi site-ul https://archive.org şi 

introduci adresa unei pagini de internet oarecare, este posibil să afli ce anume era publicat cu mai 

mulţi ani în urmă pe pagina respectivă, chiar dacă în prezent informaţiile respective sau chiar 

site-ul nu mai există. 

 

 Parolele 

 Aşa cum cheia uşii ne asigură cu privire la 

persoanele care au dreptul să intre în locuinţa noastră, tot 

astfel parolele ne protejează computerul sau conturile. 

Parolele de la instrumentele sau aplicaţiile pe care le 

folosim trebuie să fie diferite, greu de ghicit şi să nu le 

dăm nici măcar prietenilor. Trebuie să ştiţi că tot ce 

postaţi în reţelele de comunicare sau pe internet poate fi reţinut. De exemplu, o poză pusă de voi 

pe FB sau pe un site poate fi descărcată de cineva şi păstrată în propriul computer ori urcată pe 

alt site. Evident, voi puteţi şterge fotografia din computerul vostru, dar ea nu va dispărea și din al 

respectivului. Dacă fotografia a reţinut un aspect de nuditate sau de la o petrecere unde s-a 

consumat alcool, un astfel de „prieten” ar putea favoriza apariţia ei peste ani şi astfel să vă 

compromită cariera sau familia. Mai mult, există servicii de copiere automată a paginilor de 
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internet şi publicare a lor într-o arhivă sau 

librărie, de regulă disponibilă gratuit, chiar dacă 

în prezent informaţiile oferite nu ar mai fi 

disponibile. 

Înainte de a publica pe internet date şi 

informaţii cu privire la voi sau prieteni, trebuie 

să aveţi în vedere că internetul nu este folosit 

doar de oameni de bună credinţă, interesaţi de  socializare. Ci sunt şi infractori care urmăresc 

conturile de Facebook ale unor persoane. De exemplu, sunt hoţi care urmăresc postările în care 

apar fotografii din locuinţe cu bunurile pe care unii le au în casă şi statusurile de pe FB în care 

persoanele arată că sunt plecate în vacanţă – astfel îşi aleg ţintele pentru următoarelor spargeri pe 

care le vor da. De asemenea, fiţi atenţi la utilizarea funcţiei GPS a telefonului şi tabletei, căci 

aceasta prezintă riscuri pentru viaţa şi bunurile personale: când faceţi fotografii cu telefonul 

mobil, publicarea lor pe internet poate indica infractorilor adresa locuinţei dvs. sau a prietenilor 

cărora le faceţi fotografia. 

 Atunci când vă alegeţi o parolă este bine să nu folosiţi datele personale sau informaţii pe 

care voi înşivă le publicaţi pe facebook! Este de acum o obişnuinţă ca infractorii să verifice dacă 

nu cumva parolele alese de persoanele vizate conţin date de naştere, numele membrilor din 

familie, a animalului favorit etc. Din nefericire, răufăcătorii au posibilitatea să facă rost de 

parolele noastre instalând pe computerele noastre direct (dacă au acces la computer) sau indirect 

(prin intermediul unor aplicaţii pe care le descărcăm noi înşine de pe internet) programe de 

spionat sau de copiat. Iar atunci când ne conectăm la internet acestea le transmit informaţii 

precum comunicarea pe care o purtăm cu cineva sau parolele pe care le utilizăm. Pentru că nu 

aveţi de unde şti dacă un computer care nu vă aparţine nu este cumva infestat cu astfel de viruşi 

sau dotat cu astfel de programe, ar fi ideal să vă accesaţi contul de email sau de FB doar de acasă 

şi nu de la orice alt calculator. 

Programele antivirus, firewall şi anti-spyware sunt absolut necesare pentru computere, 

telefoane, tablete. Ele ne protejează nu doar comunicările purtate, ci şi informaţiile stocate pe 

propriul computer care pot fi distruse, precum şi hard-ul computerului de stricăciuni provocate 

de astfel de viruşi. 
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Cum reclami o infracţiune comisă prin internet sau prin intermediul computerului? 

Există avocaţi specializaţi în acest domeniu la care puteţi apela. De asemenea, puteţi 

depune o reclamaţie online la poliţia română prin intermediul paginii de internet www.efrauda.ro 

- a serviciului de combatere a criminalităţii informatice. 

 Telefonul şi tableta 

Smartphone-urile şi tabletele oferă azi servicii 

complexe – telefon, sms, mms, internet, Whatsapp, 

Viber, Skype etc. – astfel că sunt considerate şi ele 

sisteme informatice. Ca urmare, sunt protejate de lege 

întocmai ca şi computerele. Înainte de a interacţiona, 

de a copia informaţiile sau de a utiliza fără voia 

proprietarului un smartphone sau o tabletă, revedeţi 

informaţiile de mai sus despre ce este pedepsit de lege şi nu aveţi voie să faceţi. Totodată, 

gândiţi-vă de două ori înainte de a da telefonul sau tableta proprie pe mâna prietenilor, pentru a 

nu vă expune la riscuri: ştergere de informaţii, copiere de informaţii, aflarea parolei. 

Regulamentul şcolar interzice elevilor să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de 

curs, al examenelor şi al concursurilor. Puteţi folosi telefoanele mobile în timpul orelor de curs, 

doar cu acordul cadrului didactic, numai în situaţii de urgenţă. În locurile publice şi mai ales în 

mijloacele de transport în comun, poate reuşiţi să limitaţi conţinutul discuţiilor pe care le purtaţi 

cu cineva prin telefon, dar pe care le aud şi alţii şi încercaţi să vă controlaţi tonalitatea vocii. 

Gândiţi-vă că sunt oameni pe care poate îi deranjează să afle ce notă aţi luat la şcoală, cum vă 

veţi îmbraca pentru club diseară sau de ce v-aţi certat cu prietenul. La fel, dacă ascultaţi muzică 

la căşti, asiguraţi-vă că volumul este unul care nu îi deranjează pe cei din jur şi care, atunci când 

traversaţi strada sau sunteţi pe bicicletă, nu vă împiedică să auziţi vreo maşină care se apropie de 

voi. 

Aveţi grijă ca preocupările voastre legate de telefon să nu vă distragă de la respectarea 

legii. De exemplu, dacă daţi sms-uri atunci când traversaţi strada, puteţi să nu observaţi că faceţi 

asta prin loc nepermis. 

 Atenţie la agresorii online! Aceştia sunt persoane care iau altă identitate pentru a intra în 

legătură cu minorii. De cele mai multe ori este vorba de adulţi care îşi ascund vârsta şi numele 

real şi care invită copiii şi tinerii la discuţii despre chestiuni private (de exemplu, date despre 

domiciliu, locuinţă, orele când părinţii sunt plecaţi) sau despre sex. 
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GIRLS GO CIRCULAR 

prof. Florentina PETRESCU 

 

 Împreună cu elevele clasei a X-a B de la 

Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, am participat, 

în luna noiembrie 2022, la activitățile proiectului Girls 

Go Circular, un proiect educațional finanțat de 

Uniunea Europeană, care urmărește dezvoltarea 

competențelor digitale și antreprenoriale ale fetelor din Europa cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 

ani. Proiectul este special dezvoltat pentru a încuraja fetele să se orienteze către domeniile STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

 Elevele au parcurs cele două module obligatorii – Introducere în economia 

circulară și Eticheta și siguranța în online, și cel puțin un modul tematic, la alegere, din cele 

opt propuse pe platforma de e-learning: 

1. Metalele și economia circulară - Este necesară o nouă abordare pentru industria minieră și a 

metalelor. Valoarea mare a multor metale și costul de mediu al extracției lor face imperativă 

reciclarea, recuperarea și reutilizarea acestora. După parcurgerea acestui modul s-a înțeles modul 

în care metalele pot fi extrase și utilizate mai sustenabil. 

2. Moda și economia circulară - Hainele și textilele ar trebui să aibă o rată de utilizare mai mare 

și să intre din nou în economie după utilizare, în loc să ajungă la groapa de gunoi. Fetele au aflat 

despre conceptul de modă circulară și impactul acestuia asupra economiei și asupra mediului și 

cum își pot crea propriul model de afaceri. 

3. Regândirea materialelor plastice - Construirea unei economii circulare pentru materiale 

plastice necesită o regândire completă a modului în care este proiectată și utilizată. Cercetând 

beneficiile și problemele utilizării materialelor plastice, descoperim soluții pentru a aborda criza 

globală a deșeurilor din plastic și propuneri alternative pentru producerea de bunuri fără 

ambalaje din plastic. 

4. O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice - Telefoanele mobile 

conțin o mulțime de metale și minerale prețioase. Prin urmare, este esențial să le menținem în 

funcțiune cât mai mult timp posibil, iar materiile prime care le constituie să fie reciclate, 

refolosite sau eliminate în mod corespunzător. Aflăm despre impactul smartphone-urilor și al 
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altor dispozitive electronice asupra mediului și aflăm cum să creăm o economie circulară pentru 

aparatele TIC. 

5. Deșeurile electronice și economia circulară - Acest modul analizează problema tot mai mare 

a deșeurilor electronice. Acesta explorează importanța îmbunătățirii colectării, sortării și 

reciclării deșeurilor electronice, precum și rolul pe care o economie circulară îl poate juca în 

eliminarea deșeurilor în primul rând. 

6. Robotica și economia circulară - În prezent, trăim în noua eră a producției, așa-numita 

Industrie 4.0, în care tehnologiile inovatoare precum robotica și inteligența artificială joacă un rol 

esențial. Industria 4.0 oferă oportunități enorme pentru a permite economia circulară în care 

produsele la sfârșitul vieții sunt reutilizate, remanufacturate și reciclate. 

7. Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular - Acest modul subliniază rolul 

economiei circulare în abordarea schimbărilor climatice. Oferă o privire de ansamblu asupra 

problemelor de mediu legate de bunurile de consum și indică modul în care adoptarea practicilor 

circulare de consum ne poate ajuta să reducem impactul umanității asupra climei. 

8. Economia circulară a alimentelor în orașe - Orașele pot fi cheia pentru a conduce schimbări 

circulare și a transforma sistemul alimentar. Este una dintre cele mai ambițioase provocări ale 

vremurilor noastre – dacă reușim corect, vom contribui la evitarea unei crize climatice, la 

restabilirea biodiversității, la îmbunătățirea sănătății umane și la reconectarea oamenilor cu 

alimentele lor – creând totodată noi oportunități de afaceri.  

Modulele digitale dezvoltate în cadrul Girls Go Circular au permis elevelor să își 

aprofundeze cunoștințele despre economia circulară, dobândind, în același timp, competențe 

digitale și antreprenoriale.  

Fetele au fost implicate în activități practice, atât individuale, cât și de grup, având 

posibilitatea de a identifica soluții pentru marile provocări sociale și de mediu. 

La final, participantele au primit câte un certificat pentru fiecare modul tematic parcurs și 

un certificat care atestă competențele digitale și antreprenoriale dobândite prin parcurgerea 

programului Girls Go Circular. 
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 Andrada Piper, clasa a XI-a B 

Dintre toți prietenii tăi online, pe cine chiar cunoști? Chiar sunt prietenii tăi? Poți să fii 

sigur că știi că sunt cine își asumă că sunt? Dacă ceva pare neobișnuit sau nu te simți confortabil, 

oprește-te din a comunica cu acea persoană și cere ajutorul unui adult! 

➢ De ce parolele puternice sunt importante? 

 Parolele sunt o barieră care ne protejează informațiile personale de lumea de afară. Este 

esenţial să ştim că reprezintă cheia unei comori din viețile noastre pe care mulți o doresc!  

Dacă parola ajunge în mâinile unei persoane 

greșite, multe lucruri pot da greș: 

- mesajele/pozele tale private pot fi accesate 

sau furate; 

- pot fi extrași bani din contul tău bancar 

(PayPal, credit card etc. ); 

- în cel mai rău caz, întreaga ta identitate poate 

       fi furată.       

 Probabil că nu este prima dată când auzi, dar parolele sunt extrem de importante! 

 Iată câteva sfaturi pentru a îți ține parolele în siguranță: 

 Protejează-le! 

▪ NICIODATĂ nu-ți oferi parola sau codul de deblocare al telefonului nimănui – nici 

măcar unui prieten. Uneori prieteniile nu țin. 

▪ Nu dezvălui informații personale despre tine. 

▪ Nu folosi parole bazate pe informațiile tale personale ca numele de utilizator, data 

nașterii, adresa, numărul de telefon, numele mijlociu, numele animalului de companie, 

etc. 

  Amestecă! 

▪ Folosește un mix de litere mici & mari de tipar, numere și caractere ce nu se regăsesc în 

alfabet (simboluri) dacă este posibil.  



32 

 

 Nu o posta! 

▪ Nu plasa o copie scrisă a parolei pe o parte a monitorului, în husa laptopului, în aplicația 

de Notițe etc. Dacă îți este necesar să o notezi, folosește un manager de parole. 

 Evită introducerea parolelor pe dispozitive în care nu ai încredere! 

▪ Încearcă să eviți introducerea parolelor pe dispozitive care nu îți aparțin sau în care nu ai 

încredere totală. Calculatoarele școlii, aeroporturile, librăriile sau alte spații publice ar 

trebui să fie folosite doar pentru căutările anonime. 

 Folosește parole diferite pentru dispozitive diferite! 

▪ Nu folosi aceeași parolă pentru toate conturile online pe care le deții. Încearcă să folosești 

parole diferite pe site-uri diferite, în așa fel ca dacă o parolă îți este furată, aceasta să poată 

fi folosită pentru un singur site (astfel nu vor putea accesa toate serviciile folosite). 

 Porecle! 

▪ În loc să îți folosești numele real, poți alege să folosești porecle sau aliasuri. Poți chiar să 

o duci la nivelul următor și să îți rogi prietenii să nu îți folosească numele real în postări, 

comentarii  etc. De asemenea, poți sugera ca și aceștia să procedeze la fel pentru a se 

proteja.  

➢ Adrese de email 

 Se pare că site-urile web găsesc adesea o modalitate de a vă face să vă creați un cont sau 

să obțină adresa de email, chiar dacă nu aveți intenția de a cumpăra nimic de la ele: 

 * „Înscrieți-vă la … nostru pentru a obține 5% reducere la următoarea comandă”; 

 * „Creați un cont pentru a continua să utilizați site-ul web”; 

 * „Ești gata să plasezi comanda? Creează-ți un cont!” 

 Un truc pentru a evita ca emailul dvs. personal să fie spamat sau partajat cu companii terțe 

este să utilizați o adresă de email separată pentru autentificare. 

 Acest lucru ar putea suna complicat sau mult de muncă, dar vă poate feri de necazuri. Pe 

lângă primirea de spam și reclame nedorite, o altă problemă legată de utilizarea adresei tale de 

email „reală” este că aceasta poate fi folosită pentru a vă reseta parolele.  

 Cum? 

 Ei bine, dacă cineva are acces la emailul tău personal, probabil că acea persoană poate 

ghici că ai putea folosi acest email pentru a te autentifica la o serie de servicii online. Înseamnă 

că această persoană poate folosi acest email în diverse servicii online pentru a obține o parolă 
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pentru autentificare, utilizând funcția „Resetare parolă”, care de obicei trimite un email către 

contul tău personal, oferind un link de unde puteți seta o Parolă Nouă. Știi unde ajungem, nu? 

Multe servicii de email din zilele noastre vă oferă opțiunea de a utiliza adrese de email alias. 

Așadar, încearcă să folosești această opțiune dacă poți. 

➢ Setările de confidențialitate 

 Care e problema? 

 Internetul ușurează comunicarea cu prietenii și familia, și chiar și cu persoane cu care ai 

interese comune. Mulți dintre noi împărtășim destul de multe informații online – trimiterea de 

mesaje, partajarea imaginilor, participarea la conversații pe rețelele sociale sau în alte locuri 

publice de pe internet. Toate aceste date sunt înregistrate și stocate. În plus, există și date pe care 

poate nu ați vrut să le partajați – aplicațiile și dispozitivele pe care le folosim adesea colectează 

automat informații, cum ar fi tipul și modelul specific al dispozitivului pe care îl folosim, locația 

noastră, ceea ce privim,  ceea ce căutam și apăsăm . 

 Ce face? 

 În majoritatea serviciilor online, vei putea defini cine vede și ce despre tine. Cel mai bun 

loc pentru a începe garantarea unei experiențe sigure (ex: social media) este verificarea setărilor 

de confidențialitate ale oricărei rețele de social media pe care o utilizezi. În cele mai multe cazuri, 

setările implicite de confidențialitate vor fi mai deschise decât ai dori să fie, oferind postărilor 

tale o expunere publică mai mare, ceea ce poate fi periculos dacă nu dorești să partajezi totul cu 

toată lumea.  

 Iată câteva link-uri către resursele de setare de confidențialitate ale unor rețele pe care 

este posibil să le utilizezi deja: 

• Facebook Privacy Settings 

• Twitter Privacy Settings 

• Control Visibility on Instagram 

• TikTok’s Privacy & Safety Settings 

• Snapchat’s Privacy Settings & Safety Resources 

• WhatsApp’s Privacy Settings 

 Citiți cu atenție aceste informații la fiecare rețea socială și serviciu online pe care îl 

folosiți (în cazul serviciilor, aceste informații sunt adesea puțin mai „ascunse” și „acoperite” în 

Termeni și Condiții) . 
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 Dacă vrei să fii în siguranță, păstrarea profilurilor (sociale) strict private este probabil cea 

mai bună opțiune.  

 Dacă vrei, în cele mai multe cazuri poți decide individual pentru fiecare postare să o facă 

disponibilă pentru un public mai larg. 

 Dacă s-a întâmplat ceva care te-a supărat sau te-a făcut să te simți inconfortabil, ar trebui 

să spui cuiva despre asta, chiar dacă crezi că ar putea fi jenant pentru tine. Spune părinților, 

prietenilor, profesorilor sau caută ajutor de la organizații precum centrele de conștientizare. 

 Site-ul “Better Internet for Kids” oferă o listă de centre de conștientizare locale care oferă 

și un bun prim punct de contact pentru a primi ajutor suplimentar.  

 

 

 

(traducere realizată din materialele prezentate la https://circularlearningspace.eu) 

 

 

https://circularlearningspace.eu/
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Să râdem……puțin! 

  

 

- Alo, mamă, nu te speria, te rog să nu intri 

în panică, nu e nimic grav, dar sunt la spital!  

- Manole, ești medic de zece ani, nu mai 

spune asta de câte ori mă suni.  

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

- Domnule doctor, câinele meu nu are nas!  

- Şi cum miroase?  

-  Îngrozitor!  

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

O barză zboară cu un moș în cioc. La un 

moment dat mosneagul zice :  

- Hai, recunoaște că ne-am rătăcit !  

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

Oxigenul și Potasiul și-au dat întâlnire.  

Se pare că totul a fost OK.  

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

De ce arată așa de trist culegerile de 

matematică? Pentru că au așa de multe 

probleme… 

 

 

 

 

 

Doi pitici numărau o bilă. Bila cade pe 

ciment și face: „poc! poc!” - De ce nu a făcut: 

„poc! poc! poc!”? - Pentru că de-aia se 

numește bilă. Dacă ar fi făcut „poc! poc! 

poc!” se numea trilă.  

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

Zorro vede o tipă care arată super. Ca să o 

impresioneze, face un „z” pe gard. Tipa:       

- Uau, Zuperman!  

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

O bătrânică își strigă pisica: - Pis, pis, pis… 

Pisica îi răspunde: - Pace și ție, mamaie.  
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* My uncle named his dogs Timex and Rolex. 

They're his watch dogs. 

 

* Did you hear about the guy whose left side 

was cut off? He's all right now. 

 

* Which is faster, hot or cold? Hot, because 

you can catch cold. 

 

* What did the left eye say to the right eye? 

Between you and me, something smells. 

 

* I'm so good at sleeping I can do it with my 

eyes closed! 

 

* Why does Humpty Dumpty love autumn? 

Because he had a great fall. 

 

 * What happens when a strawberry gets run 

over crossing the street? Traffic jam. 

 

* How do celebrities stay cool? They have 

many fans. 

 

* How did the student feel when he learned 

about electricity? Totally shocked. 

 

* Why was six afraid of seven? Because 7-8-

9. 

 

* Did you hear the rumor about butter? Well, 

I'm not going to spread it. 

 

* Why did the student eat his homework? 

Because his teacher told him it was a piece of 

cake. 

 

* Did you hear the one about the roof? Never 

mind, it's over your head. 

   
 

dir. adj. prof. Mihaela IONIȚOAEI 
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CARE SUNT TREND-URILE ÎN FASHION ÎN ANUL 2023 

Ce se poartă în acest an 

     Ștefan Leach, clasa a XI-a B 

Anul 2023 în modă 

Acest an ne aduce clasicism și foarte mult 

confort, lejeritatea și fluiditatea sunt promovate 

foarte mult. Va fi ușor să îți creezi o garderobă 

la modă, deoarece piesele de bază sunt cele care 

creează outfit-ul trendy .  

În moda adolescentină sunt evidențiate look-

urile street wear foarte baggy și fluide, aproape 

mereu negre și foarte cool . 

Hainele over size au devenit un trend, 

mulțumită designerilor vestimentari foarte 

talentați care au readus trendurile 2000.  

 

 

Cu ce vine nou 2023? 

 Articolele vestimentare clasice, precum blugii simpli, tricoul alb, sacoul negru 

cambrat, celebra rochie neagră sunt doar câteva dintre articolele must have. În cazul 

încălţămintei, botinele ciocate, cizmele cu toc gros şi pantofii stiletto vor fi nelipsiţi.  

 O ținută actuală pentru sezonul rece poate fi completată cu un hanorac tricotat, o 

pereche de blugi over size sau cargo pants, un puffer jacket călduros și o pereche de ghete 

înalte fără toc. Pentru o ținută elegantă sau pentru un eveniment special, am putea purta un  

costum masculin negru, cu tocuri tip șosetă, cu mănuși de piele și cu un mic accesoriu, un 

inel, cu un make-up negru care să strige eleganță.  
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Un alt Look ar fi rochiile sau fustele din Denim, care din fericire s-au întors și au avut un 

mare succes în prezentarea de modă „DIESEL” toamnă / iarnă 2023.  

 

THINK 

 
 

”Style is a way to say who you are without having to speak.” 

Rachel Zoe 
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Limba noastră-i o comoară 

SĂ SCRIEM CORECT 

SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE 

prof. Alina Tănasie 

 Pronumele şi adjectivele pronominale compuse se scriu într-un cuvânt sau în cuvinte 

separate.  

 Se scriu într-un cuvânt toate formele pronumelor şi adjectivelor pronominale sudate, 

compuse la origine, cu excepţia formelor pronumelui relativ compus cel ce.  

 Conform DOOM2, se scriu într-un singur cuvânt toate formele pronumelui negativ 

compus niciunul/ niciuna şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun/ nicio, 

aplicând principiul următor: „compusele trebuie distinse şi grafic de îmbinările libere 

asemănătoare”. Atunci când segmentele componente au alte valori morfologice, se scriu în 

două cuvinte. Pentru a nu greşi, este necesar să distingem între: 

→ Pronume nehotărât: N-a reuşit niciunul/ niciuna. („nimeni”) 

 

→ Conjuncţie + pronume nehotărât: Nu-mi place nici unul, nici celălalt.  

 

→ Adjectiv pronominal: Nu a venit niciun băiat la bibliotecă. 

      Nu s-a prezentat nicio fată la concurs. 

 

→ Conjuncţie + numeral: Nu am nici un frate, nici mai mulţi. 

  Nu a dorit nici o floare, nici două cărţi, voia doar nişte încurajări. 

 

→ Adverb + articol: Nu e nici prea înalt şi nici un om prea robust. 

    

 

 



40 

 

  

 

ELEVI TALENTAȚI 

       prof. Liliana Keberle 

De-a lungul anilor de activitate am descoperit 

mulți elevi talentați la desen, pictură, grafică,  chiar dacă 

liceul nostru nu este unul cu profil de arte plastice. 

Rezultatele obținute și diversele premii ne-au bucurat și 

determinat să participăm mai departe la alte și alte 

concursuri. Una dintre elevele talentate avea și să 

confirme prin premiul obținut la Concursul Internațional 

,,Diversitate culturală în spațiul geografic european”, 

secțiunea creații artistico-plastice, grafică pe calculator, 

desfășurat la Iași, în intervalul martie-iunie 2022. Este 

vorba de eleva Achelărițe Ionela Almaya, din clasa a XI-a A, care a obținut Premiul și 

Trofeul de Excelență pentru lucrarea ,,Frumusețea portului popular” prezentată în concurs, 

coord. prof. Keberle Liliana. Lucrarea se regăsește și pe coperta volumului ce conține o 

antologie cu lucrările prezentate în concurs.  

Felicitări și succes la viitoarele concursuri! 
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Matematicieni români celebri 

                                    dir. prof. Ramona Estera INȚA 

 

DIMITRIE POMPEIU(1873-1954) 

           În anul 1873, când s-a născut Gheorghe Ţiţeica la 

Turnu Severin, în aceeași lună octombrie s-a născut, lângă 

Dorohoi, un alt mare creator român în matematică, anume 

Dimitrie D. Pompeiu. Acest matematician a fost recunoscut de 

matematicianul de valoare T. Levi-Civita, ca cel mai bun 

cunoscător, la începutul secolului nostru, al teoriei funcțiilor uniforme, cărora le dăduse prin 

teorema lui Morera o definiție nouă. 

          D. Pompeiu, matematicianul român, care a fost preocupat de reprezentarea cât mai 

expresivă a faptelor și construcțiilor matematice, având o profundă logică în expunerile sale, 

își începe cariera de matematician (cum povestește profesorul Onicescu) printr-o discuție cu 

savantul Henri Poincare care a avut loc în 1904. Se pare că această discuție l-a dus pe 

Pompeiu la teza sa de doctorat în matematică. 

           La lecțiile de practică pedagogică pe care le-a făcut elevul Pompeiu, a asistat de multe 

ori Alexandru Odobescu, care făcea parte din comitetul de perfecționare a școlii de institutori 

și care i-a apreciat calitățile pedagogice (documentare, metoda, ținuta), dar și cei care au avut 

influență deosebită asupra lui, A. Odobescu și C. I. Istrati, care, deși nu făceau parte din 

corpul profesoral al școlii, erau în comitetul de perfecționare și veneau des în contact cu 

viitorii institutori. Poate de la Odobescu a rămas Pompeiu cu distincția cu care se prezenta în 

societate, căci Pompeiu n-a fost văzut vreodată a nu da atenție la prezentarea vestimentară 

sau la buna-cuviință. 

             Obținând la 1 iunie 1893 diploma de institutor, Pompeiu a fost repartizat la 1 

septembrie 1893 la Școala primară nr.5 din Galați. Dorind să fie însă cât mai aproape de 

Bucureşti, s-a transferat la 1 octombrie 1893 la Ploiești, la Școala primară nr.1. Aici a fost 

repartizat la clasa I, la care a predat din 1893 până în iunie 1898. În acești ani, urmărindu-și 

studiile matematice, a avut totuși timp să scrie în colaborare o geografie a județului Prahova 

și un studiu asupra indicilor de refracție. 

              În 1896, a fost propus de Andrei Ioachimescu și admis ca membru al societății 

„Amicii științelor matematice”, condusă de Constantin Gogu. 
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              La Ploiești, s-a căsătorit cu institutoarea 

Aristia Dragomirescu care, în acest timp, i-a dăruit 

trei copii (Marcel, Margareta, Ortansa). Soția lui 

Pompeiu l-a sprijinit și l-a stimulat în legatură cu 

proiectele de a pleca la Paris pentru a-şi 

perfecționa studiile matematice.   

              Făcând economii din salariu, ajutat de 

unchii săi și obținând un împrumut rambursabil din drepturile de salariu ale amândurora, 

după ce a obținut scutirea de serviciul militar, Pompeiu și soția lui au cerut concediu de la 

catedră (1898- 1900), iar în septembrie 1898 au plecat la Paris. Copiii i-au lăsat la Ploiești, la 

o soră a Aristiei. 

             La Paris, a trebuit să-și treacă în primul rând bacalaureatul francez, deoarece Școala 

normală de institutori din București nu echivala cu acest bacalaureat. Din acest motiv, în anul 

școlar 1898-1899 Pompeiu a urmat clasa de matematică specială unde l-a avut ca profesor de 

matematică pe C. Bourlet, iar în vara lui 1899 a obținut la universitate acest bacalaureat cu 

mențiunea “tres honorable”. În toamna anului 1899, s-a înscris la Sorbona, iar în vara 

următoare a obținut primele două certificate (din cele trei cerute pentru obținerea diplomei de 

licențiat), și anume: certificatul (adică examenul promovat) de calcul diferențial și integral, 

dat cu Edouard Goursat, și mecanică rațională cu Paul Appell. Imediat, în toamna anului 

1900, s-a înscris pentru alte două certificate: analiza superiora (teoria funcțiilor) cu Emile 

Picard și mecanică fizică experimentală cu G. Koenigs. Pompeiu și-a ales analiza superioară 

pentru primul examen, atras fiind de faima lui Picard, dar și stimulat de preocupările sale din 

domeniul teoriei funcțiilor, iar pentru cel de-al doilea, în afară de talentul lui Koenigs, îl 

îndemna mai ales dorința vie de a descifra lucruri legate de experimentare. De altfel, Pompeiu 

a avut tot timpul o adevărată afinitate pentru aplicațiile practice ale matematicii. Când 

pregătea aceste examene, Pompeiu a aprofundat teoria mulțimilor și teoria funcțiilor de o 

variabilă reală și mai ales de o variabilă complexă, concepând totodată și o nouă teorie a 

mecamismelor (ultima i-a folosit ca al doilea subiect pentru teza de doctorat). Dupa trei ani 

(1900-1903) de studii în laboratorul lui Koenigs și după aprofundarea chestiunilor noi din 

domeniul analizei superioare, Pompeiu a trecut și aceste două examene, iar în 1903 a obținut 

licența în matematică la Sorbona. 

              În acest interval de timp a dus-o destul de greu, fiincă nu avea mijloace materiale 

suficiente. De aceea, soții Pompeiu au trăit ca niște izolați. Cel mult în familia lui Victor 

Place, fiul fostului consul francez de la Iași, care a fost de partea românilor cu ocazia Unirii 

Principatelor, soții Pompriu au găsit sprijin și înțelegere pentru munca grea ce trebuiau să o 
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ducă și restricțiile ce trebuiau să și le impună. În afară de muzică – continua să cânte la vioară 

– și mici vizite la Luvru, când audierea cursurilor la Sorbona și College de France îi dădeau 

răgaz, Pompeiu a trăit retras. De aceea, nu i-a cunoscut în general pe românii ce studiau 

atunci la Paris; și, deși G. Ţiţeica era la Paris în 1898-1899, fiincă acesta și-a luat doctoratul 

în vara lui 1899, totuși, Pompeiu, care-și pregătea bacalaureatul, nu a avut legături prietenești 

sau măcar colegiale cu Ţiţeica la Paris; abia după întoarcerea în țară a lui Pompeiu s-au 

cunoscut mai bine. De altfel, și Ţiţeica a trăit ca un ascet în timpul studiilor sale de doctorat. 

                 Dintre profesorii de la Sorbona, au avut o influență deosebită asupra lui Pompeiu, 

în formarea sa ca matematician, Henri Poincare, Emile Picard, G. Koenigs şi Paul Appell. 

                  În acești ani, la Paris, s-au născut alte două fete ale soților Pompeiu: Odette și 

Alice. 

                  Cu toate greutățile materiale pe care le întâmpina familia sa la Paris, Pompeiu era 

hotărât să-și ia doctoratul în matematică. Pentru a-l ajuta cât mai mult, soția lui Pompeiu a 

revenit la Ploiești cu cei doi copii și a continuat să profeseze ca institutoare. În acest scop a 

făcut un nou împrumut. Pompeiu a putut să 

studieze astfel mai departe, câte 12-14 ore pe zi, 

susținând la 31 martie 1905 doctoratul în 

matematică, având ca prim subiect: “Sur la 

continuite des fonctions de variables 

complexes”. Precum se vede, este un subiect din 

domeniul teoriei funcțiilor de o variabilă 

complexă. 

           Teza a fost susținută în fața unei comisii de examinare compusă din H. Poincare ca 

președinte, iar Koenigs și Goursat ca examinatori. Ea cuprinde două părți, dintre care prima 

este consacrată problemei lui Briot și Bouquet, care într-un cadru general se enunță astfel: 

„Dacă R este o anumită regiune în planul variabilei complexe u, și f(u) este o funcție definită 

în R, punctele regiunii R sunt de două feluri: 

1) Puncte u=z pentru care se știe că funcția f(u) admite o derivată; 

2) Puncte u=   pentru care se știe că f(u) e continuă. Care este pentru puncte distribuția cea 

mai generală în interiorul lui R, așa ca funcția f(u) să admită o derivată în orice punct ?“. 

         Această primă parte a tezei are cinci capitole. În primul capitol se arată condițiile 

necesare și suficiente ca o funcție de variabilă complexă să fie olomorfă (teorema lui 

Morera). În capitolul al doilea se arată că o mulțime numărabilă dă o soluție a problemei lui 

Briot și Bouquet. În capitolul al treilea, ocupându-se de mulțimile închise și introducând 

noțiunea de mulțime (ansamblu) reductibilă la ordinul unu, Pompeiu dă condiția necesară și 
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suficientă ca o mulțime închisă oarecare să furnizeze o soluție a problemei lui Briot și 

Bouquet. Capitolul al patrulea tratează cazul general al celor obținute în capitolele 

precedente, iar capitolul al cincilea se ocupă de mulțimile de arie nulă. 

       Partea a doua a tezei tratează despre singularitățile funcțiilor analitice uniforme. Pompeiu 

arată aici că întinderea mulțimii punctelor singulare joacă un rol esențial asupra felului în care 

se comportă funcția în apropiere de funcțiile singulare. De aceea, întinderea mulțimii de 

puncte singulare poate servi ca un criteriu pentru clasificarea funcțiilor analitice uniforme. 

      După obținerea titlului de doctor în matematică, Pompeiu s-a întors în țară, unde a fost 

numit imediat, în 1905, conferențiar de calcul diferențiar și integral la Universitatea din Iași, 

iar în 1907 a fost ridicat la rangul de profesor titular la catedra de mecanică. 

      A stat aici până în 1912, când a 

trecut la București, la catedra de 

mecanică rațională, care fusese 

ocupată până la 1 aprilie 1911 de 

Spiru Haret și suplinită, până la 

venirea lui Pompeiu, de Traian 

Lalescu. Pompeiu a predat 

mecanică rațională la Universitatea 

din București până la 10 octombrie 

1930. La această dată, David 

Emmanuel de la catedra de teoria 

funcțiilor a fost pensionat, iar Pompeiu a renunțat la postul său și a ocupat postul lui 

Emmanuel. 

     Pompeiu a decedat în București, în data de 7 octombrie 1954, la vârsta de 81 de ani. El 

este singurul dintre cei trei inițiatori ai școlii matematice române, cu o viață mai lungă. După 

moartea sa, Petre Sergescu a început să scrie un articol despre viața și opera lui Pompeiu. 

Redactase jumătate din articol la 20 decembrie 1954, urmând ca restul să-l continue a doua 

zi. Dar peste noapte, moare subit. Articolul a fost terminat apoi Paul Montel, care l-a publicat 

în „L’enseignement mathematique” din Geneva. 

 

Bibliografie:  

Andonie, George Şt. - Istoria matematicii în Romania, Editura Științifică, București, 1965 
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 NUMĂRUL DE AUR 

    dir. prof. Ramona Estera INȚA 

 

Grecii, romanii, egiptenii, evreii, în antichitate, par să fi fost toți de acord că 1,618 

este numărul de aur, numărul armoniei universale, numărul divin, al Creației, al 

perfecțiunii, ascuns în tot ceea ce există în natură și preluat de om în edificiile consacrate 

Creatorului, dar și în pictură, sculptură, muzică etc.  

În cultura greacă antică, numărul de aur a fost simbolul pitagoricienilor (adepții școlii 

filozofice a lui Pitagora, fondată în secolul al VI-lea î.Hr.), care considerau ca 1,618 este 

expresia vieții, a iubirii și a frumuseții. 

Numărul de aur este denumit prin litera grecească phi (φ), ca omagiu adus 

sculptorului Phidias, care a decorat, cu sculpturile sale, Parthenonul din Atena. Unii istorici 

susțin că cea mai veche dovadă a faptului ca acest număr era cunoscut de foarte mult timp 

ține de Templul din Andros, ale cărui ruine au fost descoperite sub apele Mării Bahamas, alții 

iau ca reper Piramida lui Kheops (anul 2600 î.Hr., cu aproximație).  

Primul text științific – „Elemente de matematică” –  în care numărul de aur este 

definit, îi aparține lui Euclid, „părintele geometriei” (anul 300 î.Hr.), după care Platon i-a 

dedicat un timp de studiu important. În Evul Mediu, matematicienii arabi aduc o nouă 

perspectivă asupra numărului de aur, insistând nu asupra proprietăților geometrice, ci 

asupra faptului ca Phi este rezultatul unei ecuații de gradul al doilea. 

Leonardo Pisano, mai cunoscut sub numele de Fibonacci, preia şi el sugestii ale 

matematicienilor, pentru a pune la punct ceea ce, în matematică, se cunoaște astăzi ca  „Șirul 

lui Fibonacci”, o succesiune de numere în care fiecare este suma a două numere anterioare 

(iar dacă se împarte oricare număr din şir la precedentul, rezultatul este, aproximativ, 

numărul de aur). Trei secole mai târziu, în perioada 

Renașterii, Luca Pacioli,  matematician italian, scrie o 

carte intitulata „Proporția divină”, în care numărul de aur 

este abordat nu din perspectiva științifică ci, mai degrabă, 

mistică, o carte ilustrată de Leonardo da Vinci (cu 

arhicunoscutul desen  „Omul vitruvian”, numit așa 

deoarece pictorul renascentist, pentru a-l realiza, s-a bazat 

pe notițele arhitectului roman Marcus 

Vitruvius). Astronomul german Johannes Kepler, în 

secolul al XVI-lea, cel care a dus mai departe 
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teoria heliocentrismului, a lui Nicolas Copernic, a fost fascinat, la rândul său, de numărul de 

aur, pe care îl consideră „a doua comoară” a matematicii, după Teorema lui Pitagora. 

Studii contemporane mai amănunțite, facilitate de tehnologia modernă, arată 

că numărul de aur apare : 

• în proporțiile corpului uman ; 

• în proporţiile a numeroase animale și plante, peste tot în natură; 

• în structura ADN-ului; 

• în alcătuirea sistemului solar; 

• în arte (pictură, muzică, arhitectură, sculptură etc.); 

• în rata de creștere a populației; 

• pe piața acțiunilor; 

• în realizarea fractalilor, figuri geometrice deosebit de estetice, în care fiecare parte 

este o copie, la dimensiuni mai mici, a întregului, care se construiesc, în întregime, 

pe baza numărului de aur. 

    

 

 

ARISTOTEL ȘI MATEMATICA 

prof. Clara Ianc 

 

Aristotel folosește matematica și științele matematice în 

trei moduri importante în tratatele sale. Matematica 

contemporană servește ca model pentru filozofia sa de știință și 

oferă câteva tehnici importante, de exemplu, utilizate în logica 

sa. În corpus, el construiește argumente matematice pentru 

diverse teze, în special în scrierile fizice, dar și în biologie și 

etică. În cele din urmă, filosofia lui Aristotel de matematică 

oferă o alternativă importantă la platonism. În această privință, 

în ultimii ani a existat o renaștere a interesului datorită 

afinității sale cu fizicismul și ficțiunile bazate pe fizicism. Cu toate acestea, filozofia sa de 

matematică poate fi mai bine înțeleasă ca o filozofie a științelor exacte sau matematice. 

Secolul al V-lea și al IV-lea î.Hr. a înregistrat numeroase evoluții importante în 

matematica greacă, inclusiv organizarea de tratate sau elemente de bază și dezvoltări în 

concepții ale dovezii, teoria numerelor, teoria proporțiilor, utilizări sofisticate ale 

construcțiilor (inclusiv spirale sferice și secțiuni conice) și aplicarea geometriei și aritmeticii 

https://destepti.ro/viziunea-heliocentrica-asupra-lumii
https://destepti.ro/matematica-cea-mai-veche-stiinta
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în formarea altor științe, în special astronomie, mecanică, optică și armonică. Autorii unor 

astfel de tratate au început, de asemenea, procesul de creare a unor metode eficiente de 

concepere și prezentare a lucrărilor tehnice, inclusiv folosirea literelor pentru identificarea 

părților din diagrame, utilizarea unor cantități abstracte marcate cu litere în dovezi în loc de 

valori numerice reale și utilizarea de dovezi. Nu putem ști dacă Aristotel a influențat autorii 

tratatelor tehnice sau doar reflectă tendințele actuale. 

În acest context, Academia lui Platon a fost un teren fertil pentru controverse cu 

privire la modul în care cunoaștem matematica (felul de principii, natura dovezilor etc.) și 

care trebuie să fie obiectele cunoscute dacă știința trebuie să fie adevărată și nu vacuă. 

Tratamentele matematice ale lui Aristotel reflectă această diversitate. Cu toate acestea, 

reputația lui Aristotel ca matematician și filosof al științelor matematice a fost adesea ceruită 

și scăzută. 

De fapt, tratatele lui Aristotel arată unele dintre cele mai dificile tehnici matematice 

care pot fi găsite la orice filozof înainte de epoca greco-romană. Eșecurile sale tehnice 

implică zone dificil conceptual care implică linii infinite și mărimi neomogene. 

Comentatorii despre Aristotel din secolul al II-lea au avut tendința de a interpreta 

obiectele matematice ale lui Aristotel ca obiecte mentale, ceea ce a făcut ca Aristotel să fie 

mai compatibil cu neo-platonismul. Mai târziu, mișcarea mecanicistă din Renașterea târzie a 

tratat Aristotel ca divorțând matematica de la științele fizice pentru a conduce o pană mai 

profundă între părerile lor și ale lui. Din această cauză, a fost foarte ușor să-l reducem pe 

Aristotel ca abonându-se la o versiune a psihologiei în matematică. Aceste tendințe contribuie 

la părerea comună a faptului că opiniile lui Aristotel despre matematică sunt marginale 

gândirii sale. Mai recent, însă, cititorii simpatici l-au văzut pe Aristotel ca exprimând o 

versiune fictivistă a fizicismului, părerea că obiectele matematicii sunt entități fictive 

fundamentate pe obiecte fizice. În măsura în care această părere este considerată o viziune 

plauzibilă despre matematică, Aristotel și-a recăpătat poziția. 

Există două simțuri importante în care Aristotel nu prezintă niciodată o filozofie a 

matematicii. Aristotel consideră geometria și aritmetica, cele două științe despre care am 

putea spune constituie matematica străveche, ca doar cele mai importante două științe 

matematice. Explicațiile sale despre matematică includ întotdeauna optica, astronomia 

matematică, armonicele etc. În al doilea rând, Aristotel, din câte știm, nu a dedicat niciodată 

un tratat filozofiei matematicii. Chiar și Metafizica XIII și XIV, cele două cărți dedicate în 

principal discuțiilor despre natura obiectelor matematice, sunt cu adevărat preocupate de 

difuzarea pozițiilor platoniste că există substanțe imuabile și eterne dincolo de substanțele 

sensibile și pozițiile pitagoreice care identifică numerele cu substanțe sensibile. 
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TEATRUL – PUNTE EDUCATIVĂ ÎNTRE GENERAȚII  

 Ediția a – IV-a 

prof. Liliana Gaicea 

 

Este un proiect educativ care s-a derulat în 

perioada februarie – decembrie 2022. 

Scopul proiectului a fost promovarea teatrului ca 

metodă educațională în învățământul preșcolar şi primar 

din Petroșani, prin asimilarea valorilor morale din  

povestea „Fata moșului și fata babei” de către copiii 

beneficiari ai proiectului și, de asemenea, dobândirea de abilități de comunicare, dramatizare, 

management de proiect a membrilor echipei de teatru „Hermes Team”. 

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost copiii de la grădinițele din Petroșani și elevi 

ai clasei 0 şi I de la Școala nr.7 Petroșani și copiii de la Centrul Social Petroșani.  

De ce teatru? Pentru că teatrul formează simțul 

estetic, dezvoltând sensibilitatea, îmbogățind capacitățile 

empatice și de comunicare, formând spirite frumoase și 

libere într-o lume închisă  prea mult între frici, interdicții 

sau clișee. Interesul, curiozitatea, spontaneitatea, 

deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu 

fantasticul, toate aceste componente ale personalității 

creative  se dezvoltă prin teatru.  

Limbajul emoțional al teatrului pune accentul pe modul de transmitere a mesajului, nu 

doar  pe conținutul acestuia,  stabilește o anumită relație de comunicare şi cultivă interesul 

receptorului pentru mesajul transmis. 

În cadrul celor cinci întâlniri și prestații, elevii liceului nostru au punctat valorile 

morale ale poveștii și au concluzionat, împreună cu copiii spectatori, elementele negative și 

pozitive ale comportamentului celor două fete, a moșului și a babei. 

La final de proiect, veniturile realizate s-au transformat în pachete pe care „Moșul 

Nicolae” le-a adus celor 17 copii de la Centrul Social Petroșani. 

Obiectivele noastre au fost atinse: tinerii și-au dezvoltat  vocabularul, 

dobândind  capacitatea de a se exprima liber, elevat, de a purta un dialog pe teme diverse; s-

au implicat în situații care le-au activat spiritul civic, spiritul comunitar; descoperind că ştiu 
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mult mai multe lucruri decât cred ei că ştiu, au  învățat să prețuiască aspectele pozitive, 

benefice ale realității înconjurătoare alături de spectatorii lor, copiii. 

Imaginile, dar și gândurile exprimate de elevii 

Colegiului Economic Hermes Petroșani la final de 

proiect, vin să confirme afirmațiile de mai sus. 

Televiziunea HD365 TV a fost partenerul 

media al proiectului prin emisiunea din 13 iunie 

„Croită pe povești” a doamnei Oana Croitoru. 

Echipa „Hermes Team” a fost formată în acest 

proiect de: Leach Ștefan, Borbely Sabrina, Lascău Lorena, Ciurea Alexandra, Klauszman 

Andreea, Lupșa Eduard, Burdea Florin, Profir Alexia, Jitea Bogdan, Stoica Ștefania, Piper 

Andrada, Coruț Patricia (în prima parte a proiectului). 

Au ajutat la realizarea decorurilor:  Dragomir Georgiana și Vocaci Adelina. 

Au filmat, fotografiat și au asigurat coloana sonoră: Vasion Anca, Ioanăș Petru, 

Cuciureanu Andrei, Buleandră Ariana. 

Mărturii ale protagoniștilor: 

„Mă bucur că am făcut parte din acest proiect, am învățat să îmi dezvolt abilitatea de 

a vorbi în public, să nu mă panichez când stau în fața oamenilor/copiilor!” ☺ (Baba) 

„M-a ajutat să mă deschid ca persoană, să nu mai fiu timidă. Mi-a plăcut fiecare 

moment petrecut cu copilașii, mai ales când le vedeam fericirea. Mi-a adus aminte de dulcea 

copilărie, când eram mici și nu știam nimic altceva în afară să zâmbim sau să fim triști că nu 

ne-a luat mama un dulce. Fiecare moment petrecut cu ei mi-a deschis inima și m-a ajutat să 

devin o persoană mai bună!”❤ (Fata moșului) 

Mulțumim pe această cale tuturor doamnelor educatoare, învățătoare și profesorilor 

care ne-au sprijinit în buna desfășurare a proiectului! 
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Consilier educativ prof. Andra ICHIM 

 

Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.  

(Nelson Mandela) 

 Elevii Colegiului Economic „Hermes” își doresc și în acest an școlar să schimbe 

lumea! Ne dorim ca prin diversitatea activităților noastre să avem un impact pozitiv în 

comunitatea noastră! Suntem plini de recunoștință pentru numărul mare de elevi care se 

implică în activitățile extrașcolare!  

 Scopul activităților extrașcolare este identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

 Mai jos regăsiți câteva impresii ale elevilor noștri despre activitățile la care au 

participat pe parcursul modulului I și II: 

• 26 septembrie – Ziua Limbilor Europene 
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Ana Costea, a X-a B: Această activitate a fost foarte educațională și distractivă! Am 

descoperit niște limbi noi și cum se pronunță unele cuvinte cu accent, o experiență 

încântătoare și folositoare. M-am simţit bine alături de colegi și sper să mai avem 

oportunități ca aceasta! Cel mai mult mi-a plăcut că am învățat să spun cele 5 expresii 

uzuale în peste 10 limbi europene! 

• 27 septembrie – Ziua Mondială a Turismului 

 

Darius Nițescu, a IX-a B: Am celebrat Ziua Mondială a Turismului la școală, alături de 

celelalte clase cu același profil - Turism și Alimentație, dar și „pe teren”, la Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică din municipiul Petroșani. A fost prima dată 

când când am vizitat Centrul și când am avut ocazia să ascult prezentarea punctelor turistice 

ale orașului nostru. La final, ghidul turistic ne-a învățat câteva trucuri pe care le-am putea 

folosi în viitoarele discuții cu turiștii.  

• 3 octombrie 2022 – Ziua Mondială pentru Reducerea Riscului Dezastrelor  

 Această activitate a avut ca scop informarea elevilor cu privire la modul de acțiune în 

situația producerii unor calamități specifice orizontului nostru local şi s-a desfăşurat în 

colaborare cu Detașamentul de Pompieri din Petroșani. 
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Maria Zarcula, a X-a B: Este prima dată când particip la o astfel de activitate și mi-a 

plăcut faptul că am putut afla cum trebuie să procedăm în cazul unor calamități, atât acasă, 

cât și la școală. Un plus al acestei activități a fost vizita din partea Detașamentului de 

Pompieri care a ținut o lecție demonstrativă în curtea școlii. Cred că acești oameni care se 

expun riscului merită toată recunoștința noastră!  

• 14 octombrie – Balul Bobocilor 

 

Patricia Danciu, a IX-a B: Faptul că am câștigat titlul de Miss Boboc 2022 este o mare 

realizare pentru mine, deoarece chiar mi-am dorit să rămân cu o amintire mai mult decât 

frumoasă din primul an de liceu. A fost o experiență minunată, plină de emoție și suspans. 

Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați pentru că au fost alături de noi, ne-au susținut, 

ne-au încurajat și au crezut în visul nostru.  

Edi Varadi, a IX-a A: Pentru mine, balul a însemnat foarte multa pentru că am avut parte 

de momente și clipe foarte frumoase alături de colegii mei.  Am experimentat lucruri, emoții 

noi și am cunoscut persoane deosebite. Aș vrea să mai trăiesc odată acele momente la 

aceeași intensitate!  

• 16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentației 
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Andrada Piper, a XI-a B: Această activitate m-a ajutat să învăț să gătesc și să mănânc mai 

sănătos, folosindu-mă de o varietate largă de alimente. Pentru adolescenți, un stil de viață 

sănătos ar trebui să însemne un consum echilibrat de macronutrienți (proteine, glucide, 

grăsimi) și micronutrienți (minerale și vitamine). Pe parcursul activității am învățat că 

alimentația trebuie să fie normocalorică, adică să conțină atâtea calorii cât sunt necesare 

organismului, în funcție de vârstă, de efortul fizic și intelectual depus. Mi s-a părut grozavă 

provocarea de a prepara un desert cu ingrediente naturale și slab calorice! Vă asigur că au 

fost extraordinar de gustoase pentru că toți cei prezenți le-au degustat! 

• 21 octombrie – Let's do it, România! 

 

Darius Cuciureanu, a XI-a A: Activitatea "Let's Do It!" m-a impresionat prin modul în care 

reușește să mobilizeze comunitățile în jurul unei cauze importante - curățarea mediului 

înconjurător. Mi-a plăcut faptul că aceasta este o acțiune concretă și ușor de înțeles, care 

încurajează oamenii să iasă din case și să lucreze împreună pentru a face o schimbare 

pozitivă în comunitatea lor. De asemenea, mi-a plăcut că aceasta este o activitate care poate 

fi adaptată la diferite niveluri, de la curățarea parcurilor locale, până la proiecte mai mari, 

cum ar fi curățarea râurilor, orașelor sau chiar a plajelor. 

 

• Proiect Județean „Abilități pentru acțiune” în parteneriat cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara 

Maia Nicolăescu, a IX-a B: În cadrul acestui proiect am avut ocazia să aflăm efectele 

drogurilor asupra sănătății noastre fizice și psihice. Cred că mesajul cel mai important al 
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acestui proiect a fost că drogurile nu sunt o soluție pentru problemele noastre, dimpotrivă, 

pot conduce la agravarea lor, presiunea anturajului ar putea să ne conducă la luarea unor 

decizii greșite și iremediabile. Consider că aceste activități de prevenție sunt binevenite 

printre adolescenți.  

 

• Campania Națională „19 zile de activism împotriva violenței asupra copiilor și 

tinerilor”  în parteneriat cu FICE România 

 

 

Alesia Pană, a XI-a B: Sunt de părere că aceste activități au fost benefice pentru colectivul 

nostru și mi-ar plăcea să se dezvolte și să ajungă la nivel de oraș, poate chiar de țară, 

deoarece în ultimii ani, nivelul violenţei asupra tinerilor, copiilor și în același timp asupra 

femeilor a crescut în mod considerabil, și cred că persoanele care trec prin astfel de etape 

trebuie sprijinite și ajutate în număr cât mai mare. Fiecare clasă a transmis într-un mod 

original mesajul antidrog pe care l-am promovat pe tot parcursul campaniei, apoi ne-am 

întâlnit și am discutat despre acest fenomen și despre cum este el perceput în clasele noastre! 
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Noi suntem generația care poate face o schimbare, aceste activități sunt primii pași spre o 

lume mai bună!  

• Proiect Județean „Delicvența Juvenilă” în parteneriat cu Penitenciarul Bârcea 

 

Andrica Daria, a IX-a A: Din punctul meu de vedere, a fost o experiență inedită, deoarece a 

fost prima dată când am avut oportunitataea de a vorbi cu persoane private de libertate. În 

urma acestei experiențe, am decis să îmi respect mai mult părinții, să ascult de ei și de 

fiecare dată când vreau să fac ceva, să mă gândesc la consecințe.  

Grigorescu Denisa, a X-a B: Activitatea a fost una cu un impact emoțional destul de mare, 

văzând acești oameni despre care, dacă nu aș ști că vin din detenție, aș putea spune că sunt 

ca orice trecători pe care îi întâlnesc în drumul meu spre școală; m-am gândit că trebuie să 

trăiesc o viață mai responsabilă, să respect legea pentru că îmi doresc un viitor al meu. Cred 

că a fi privat de libertate este mai mult decât o suferință fizică, psihică și emoțională, este o 

închisoare a gândurilor și a clipelor frumoase trăite alături de cei dragi. Am povestit familiei 

mele și prietenilor mei despre această activitate și am dezbătut mult despre viața și 

reabilitarea unei persoane private de libertate. Din punctul meu de vedere, orice om care 

trece pragul închisorii, nu mai poate fi la fel. 

• 23 noiembrie – Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” din cadrul 

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) - Elevii și cadrele didactice de la 

Colegiul Economic „Hermes” Petroșani au donat aproximativ 150 kg fructe și legume. 
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Gabriela Dulcescu, a XI-a A: Este prima dată când particip activ la o activitate de 

voluntariat. A fost o oportunitate pentru noi de a ne alătura unei cauze nobile și de a 

înțelege cu adevărat impactul pe care îl au aceste activități asupra comunității. Este atât 

de minunat să poți dărui și să poți transmite un gând bun celor în nevoi! Cu siguranță voi 

mai participa la astfel de activități și voi mai convinge și alți colegi să mi se alăture, 

deoarece odată ce ai devenit voluntar, ești voluntar pentru totdeauna! 

• 23 noiembrie – Ziua Economistului 

   

Flavius Dinculeanu, a X-a A: În urma activității organizate cu ocazia „Zilei 

Ecologistului” am învățat să fiu mai responsabil cu banii mei și chiar mai econom! Cred 

că activitățile de educație financiară sunt foarte importante, deoarece ne oferă 

cunoștințele și abilitățile de care avem nevoie pentru a gestiona banii în mod eficient. E 

important să începem planificarea financiară cât mai repede și să ne construim un 

comportament financiar corect, care să ne ducă spre alegeri financiare inteligente. 

• 25 noiembrie – Ziua Internațională a Profesorului de Franceză 

 

Denisa Gâlie, a X-a B: Această activitate ne-a convins că limba franceză menţine tradiţia 

francofonă în România. A fost foarte interesant, au fost organizate diferite concursuri la care 

am putut participa individual sau în echipe. Am participat la concursul de cultură generală 
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despre cultura și civilizația Franței și am aflat multe lucruri noi. A fost și distractiv, pe lângă 

faptul că am reușit să ne îmbogățim cunoștințele, spiritul de echipă și încredera în noi, am 

reținut mult mai ușor toate informațiile. A fost o lecție altfel, pe care aș vrea oricând să o 

repet! 

• 25 noiembrie – Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor 

 

 

Naomi Gogelescu, a XII-a B : Am avut parte de o experiență foarte emoționantă și 

frumoasă alături de colegii și de profesorii care au luat parte la acțiunea aceasta, şi sper ca 

astfel de acțiuni să schimbe atitudinea și comportamentul nostru! Mi-a plăcut că s-au 

mobilizat elevi din mai multe clase care au transmis mesajul antiviolență în cadrul flash-

mobului din curtea școlii! 

Ștefan Leach, a XI-a B: Cred că aceste activități sunt necesare în rândul tinerilor, deoarece 

suntem la vârsta la care trebuie să înțelegem că atitudinile greșite pot duce la 

comportamente greșite! Mi-aș dori să cred că în jurul meu nu există această formă de 

violență, dar statisticile spun altceva. Faptul că am reușit să ne unim mai mulți elevi în jurul 

aceluiași scop a fost cea mai mare realizare! Clasa noastră a participat cu un dans manifest 

împotriva violenței asupra femeilor, însă am fost impresionat și de mesajul celorlalte clase 

care au decis să ni se alăture! Împreună putem schimba mentalitatea învechită conform 

căreia femeia nu este egală bărbatului, împreună putem identifica și ajuta victimele violenței 

domestice! Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să luăm atitudine!  
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• 28 noiembrie – Lecții demonstrative desfășurate în cadrul parteneriatului cu Crucea 

Roșie – Subfiliala Petroșani 

 

Paul Potoroacă, a X-a A: Mi-a plăcut mult această activitate, voluntarii ne-au arătat tehnici 

de prim-ajutor. Am învățat multe lucruri noi pe care le-am împărtășit cunoscuților mei. 

Consider că fiecare om ar trebui să știe să ofere primul ajutor, deoarece ar putea salva 

oricând o viață. 

• 1 decembrie – Ziua Națională a României  „Hai să dăm mână cu mână” 

 

Lucian Grosu, a X-a A: Anul acesta, cu ocazia Zilei Naționale a României, m-am simțit cu 

adevărat mândru că sunt român! Am pregătit alături de colegii mei preparate tradiționale, 

dansuri și cântece din zona Moldovei. Cred că această activitate a fost un prilej pentru 

reafirmarea conștiinței și unității noastre naționale. Ne dorim prin aceste activități să 

menținem viu spiritul românesc, să ne promovăm valorile, cultura și istoria țării fiind mândri 

de originile noastre.  

• 3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Împreună 

suntem mai puternici! 
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Lorena Lascău, a XI-a B: Consider că astfel de activități ajută persoanele cu dizabilități să 

se integreze mai ușor. Susțin acest tip de activități și mă bucur că am putut face parte din 

fericirea unor persoane marginalizate, dar EGALE CU NOI ! Pentru mine, această activitate 

a fost plină de emoție, mai ales momentul în care a trebuit să transmitem mesaje copiilor cu 

sindromul Down. Cel mai important lucru, înainte de orice, este să învățăm că bunătatea este 

gratuită! 

• 20 decembrie – Concert de colinde 

 

Ștefania Stoica, a XI-a A: Pentru mine, activitatea colindelor a fost o activitate deosebită, 

plină de bucurie în suflet și momente frumoase alături de colegi și profesori. Cred că am 

reușit să aducem prin colindele noastre Naşterea Domnului Iisus Hristos în inimile tuturor 

celor care ne-au ascultat colindând. 

 

 Cu speranța că v-am convins de originalitatea activităților care se desfășoară la 

Colegiul Economic „Hermes”, vă invităm să ne fiți în continuare alături în această aventură a 

cunoașterii și a dezvoltării personale!  
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           START-UP THROUGH VIRTUAL LEARNING 

COOPERATION 

Experiența Erasmus+ în Portugalia 

                     Ștefan David Leach, clasa a XI-a B 

 

Plecarea a fost una emoționată, pentru unii dintre noi 

fiind prima ieșire fără părinți din țară, o experiență care a fost 

de neuitat. Ajunși în aeroport, emoțiile au crescut din ce în ce 

mai mult. Zborul s-a desfăşurat fără complicații și ne-am și 

distrat pe avion.  

Orașul în care am ajuns, și anume Coimbra, ni se 

părea parcă scos dintr-o poveste. Știam că atât experiențele, cât și oamenii noi pe care aveam 

să îi cunoaștem, ne vor fascina. În prima zi, 

împreună cu doamnele profesoare, am 

vizitat tot orașul, am urcat până la 

Universitatea din Coimbra unde ni s-a 

prezentat istoria acesteia. Ajungând în 

weekend, ne așteptam la multă 

aglomerație, deoarece acest oraș este unul 

plin de poveste. Am vizitat centrul 

orașului, unde am luat și masa. În aceeași 

zi a ajuns și grupul din Cipru, cu care ne-am înțeles foarte bine și am creat legături de 

prietenie.  

 Luni, la ora 9:00 a.m, gazdele din Portugalia ne-au transportat cu un autocar din 

Coimbra, orașul în care eram cazați, până în Penacova, unde era liceul lor. Am fost 

întâmpinaţi cu multe preparate de patiserie făcute chiar de copiii de la școala lor, preparate 

foarte delicioase. Ne-au prezentat specializările, şi am desfăşurat mai multe activități 

sportive: tiroliană, cățăratul pe perete, fotbal, volei. Dar cel mai amuzant a fost momentul în 

care o doamnă profesoară de sport a încercat să ne învețe pe toți unele dintre dansurile lor 

tradiționale. Ne-am distrat și ne-am simțit foarte bine în compania acestora. 

 Marți plecarea a fost la aceeași oră, doar că locațiile au fost puțin diferite: am ajuns la 

liceu și aceștia ne-au anunțat că vom descoperi ceva nou despre aceasta minunată țară. Am 

fost la o fabrică de îmbuteliat apă. Bineînțeles că poate suna plictisitor, doar că acesta este 

felul în care învățăm să fim antreprenori prin exemplul preluat de la ceilalţi. 
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Miercuri aceștia ne-au făcut o surpriză și ne-au dus în stațiunea Aveiro unde am văzut 

niște căsuțe meticulos vopsite și cu un  design fabulos. Am ajuns și la momentul când am 

vizitat oceanul. Vremea nu a fost favorabilă, dar 

asta nu ne-a oprit să atingem nisipul fin și să 

intrăm cu degetele de la picioare în apa care era 

caldă.  

Joi, în ultima zi, am vizitat o fabrică de 

panouri solare și una de ciuperci, care ne-au 

fascinat. Ne-am luat la revedere de la cei din 

Portugalia, cu puțină tristețe, deoarece acești 

adolescenți ne-au intrat într-un oarecare fel în suflet, am creat conexiuni și ne-am împrietenit.  

Ce am învățat din această experiență a fost să fim responsabili, atât cu noi, cât și cu 

cei din jur, și scopul acestei experiențe a fost de a ne învăța cum să fim antreprenori și, din 

fericire, am învățat câteva tactici. Am ajuns acasă cu bine, bucuroși de această experiență, 

aşteptând-o cu nerăbdare pe următoarea. 
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 Life of a Footballer  

   Nicholas Lovas 

   Robert Vânătoru, clasa a XI-a B 

 

Hello, Ladies and Gentlemen! 

We are going to present to you the life of 

a footballer. We are going to tell you 

about the ups and downs, how it 

influences our lives and many more 

things such as what you and the people 

who see this should know about football.  

 Why did we choose to be footballers?  

We chose to be footballers because since we were children, we grew up seeing and playing 

football everywhere we could. We were fascinated when our idols showed up on TV and we 

forever dreamed about the day when we could play with them in the same team. We think 

that everyone is born with a passion for a sport; our passion is football. We didn’t have the 

technology that today’s kids have, so we 

were playing football all day long. Football 

brought us the most beautiful friendships 

and moments in life, but it can be 

heartbreaking too… we will talk about that 

later.  

 How do we handle doing football 

and school at the same time?  

We would like to change the mentality of 

those people, but unfortunately we can’t, because they think that in life we should learn some 

useless things that don’t help us in life, especially us, footballers, and work all life after you 

have finished school without knowing anything in life. But it is not their fault totally. That’s 

how they grew up and sadly we did too, because the school system is very outdated. My 

colleague and I think the main problem is that those kinds of teachers think they have total 

power over us and do whatever they want and don’t show us respect, so how would they 

expect us to respect them when we don’t get that.  

This subject is very sensitive to us because most of the teachers don’t understand that 

we can’t play football all life long and most of our time in the day is just training and extra 
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training, so it sometimes can be hard for us to do what teachers want because we don’t have 

time. School affects our performance because it really tires and stresses us all. Some teachers 

discriminate against us because they hate what we do and can’t accept that we are playing 

football and we are more focused on it.  

 What do we need to sacrifice in order to go pro?  

Footballers need to sacrifice a lot of things in order to become professional players. Many 

people see only the awards and good performances of top level players and clubs, but don’t 

know how many training sessions and hours are in the back in order to make it. People think 

it’s easy but it really isn’t. There is a 1% chance to become a professional player. So, if you 

really want to make it, you should say bye as soon as you can to long party nights or junk 

food or wasting any time without purpose. You have to be focused only on football because 

time flies and those years don’t come back.  

 How hard is it to be a football player?  

Life as a footballer is really beautiful, 

but it can be hard sometimes. We 

don’t have any guarantee that we will 

become professional players. There 

are years of practice and struggles 

until you have at least a chance to 

become pro if you become….of 

course. It is a really hard path with a 

lot of days with pain and low 

confidence and even doubt of yourself, but you need to stay strong. Football can be really 

heartbreaking sometimes. From rejection of your favorite club to losing very important cups 

which you worked your whole life for. We are doing football in very bad conditions and we 

don’t have the equipment that other big teams have. We don’t have the recognition, nor the 

tournaments needed to have at least a chance to be scouted by professional teams. So, think 

about our chances to become professional with all these things that set us back. But you never 

know what’s going to happen in football because you need a little bit of luck too. You can 

play one match and your whole life would be changed because someone scouted you. Or you 

can play one match and destroy your career because of a horrible injury. Football in our 

country is more of a money industry, rather than a football industry. For example, you can get 

transferred to a bigger club, but that club will only use you for money and doesn’t care about 

you. They won’t give you opportunities to play and you will only lose a lot of years without 

any progression. I had many offers that I rejected because of this. But I also got rejected by 
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my favourite club. That was a really hard moment for me, but I didn’t give up and went 

forward.  

 What should people know about football?  

We think we should promote sport in general more because the new generations are lazier 

and lazier and more addicted to phones and games that they don’t get to see the happiness of 

playing a sport even for fun. You, the people who see this, should even ask yourselves why 

you became so addicted to a phone, that when you are running on low battery, you are trying 

to find the charger as fast as possible, but don’t care if your life is going past you and you 

don’t try to grow yourself and become the best version of yourself. Football taught us the 

most important lessons in our lives. You are in a permanent competition with the other 

players and if you don’t train more than the others, you will lose. That’s how life is too: if 

you don’t work harder than the others, don’t expect to have the freedom to do whatever you 

want. Football can teach you a lot of things such as how to be disciplined by doing your 

everyday training and task routine, how to work in a team, how to overcome defeats, how to 

celebrate victories. The conclusion is that it really is an interesting life, but with this life a lot 

of sacrifices and work come and very important choices that we talked about can have very 

bad consequences. It also has a lot of beautiful moments such as winning a cup or winning 

the championship or a tournament or becoming a professional player which you worked your 

whole life for. It’s up to you if you want to live this life and we hope you liked our article.  
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       Alexia Ioniţoaei   

        @books._goals (Instagram)   

https://www.booksgoalsbylexy.com/ 

 

 “Where the Crawdads Sing” was the surprise of this year. I 

was introduced to the solitude of a marsh and its fluctuation of life. 

It is a thrilling and yet uncommon story. This title is meant to own 

the first place in every person’s TBR. 

 “Where the Crawdads Sing” is an emotional damaging 

view in a lost and lonely soul. I was astonished by the author’s 

techniques of narration, by the fresh details and perspective. I 

            totally recommend you this novel for 2023. 

  The insides of the book 

 Due to the 3rd person narration, I firstly considered it a huge minus. Fortunately, I was 

wrong ☺. It was perfect for delimitating all the characters’ memories and experiences. It was 

like an overview of the marsh and the little simple stories from the side. The description 

passages, the vagueness and the intrigue completed each other. The whole view seemed 

harmonized. 

 There is the kind of book which makes you sense something big is about to happen. 

There’s, unwillingly, created a waiting space for the reader. While sometimes it is fascinating 

and on other times annoying, it loses its element of surprise. Readers already expect the big 

plot twist… “Where the Crawdads Sing” proved to me the greatest books don’t expose their 

aces! They keep you wondering patiently, while a key moment is just around the corner. 

 The story is formed by two parts. The first one tells us Kya’s backstory and experiences. 

It is like a bunch of flashbacks from her memory. Nevertheless, they don’t give the impression 

of fast-forwarding or summarizing her memories. It looks just perfectly complete and long not 
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to bore the reader. I have the impression that the essence of every moment was exploited with 

so much talent! You can’t find a single missing detail! 

 The second part relates Kya’s moments with Chase. Technically, the readers are 

introduced discreetly in all the aspects which form up the crime investigation. I was taken by 

surprise seeing the author’s attention to all the details. They were chosen carefully, all of them 

having a meaning and reason in the complete overview of the story. I loved how none aspect 

was left to chance. 

 I truly believe “Where the Crawdads Sing” is a challenging read. Even though I wholly 

enjoyed it, the first part of the story was hindered by the elevated description passages. They 

were a mindful detail, offering a natural and dark allure of the place. The passages were so 

detailed that my whole concentration was continuously solicited. Don’t get me wrong! Beside 

this tiring aspect of the first part, this reading was complex, captivating and a total mind-play! 

 The beginning of a life 

 The book starts with a confusing and mind-blowing passage of description. It was 

exhausting trying to follow the essence of that passage. It was a description of the marsh, which 

abounded of details and different points of interest, far one from the other. Though, the incipit 

settled very well the protagonist’s surroundings and the place of action. 

 Generally, the whole description present in this book gave the marsh significance in 

Kya’s life. She was like the daughter of that marsh. The connection between the marsh and 

protagonist had a different meaning. It was more than a place, but a family and a home for Kya. 

The girl connected with the place and lived by its rules. 

 There is that metaphor about how humans are part of the nature and the total overview. 

The protagonist became part of her marsh. She lived under the nature’s unspoken laws and 

respected the place which protected her day and night. My favorite aspect related to the subject 

is the narration of her experiences and emotions. Every moment she lived or interaction she 

had was compared to its equivalent in the marsh. Kya was living in two places in the same time: 

her marsh and the little town, which seemed like a totally different world to her. Every element 

was present in both of the worlds, under different forms. 

 I admired the deep meaning and symbol Kya gave to every natural element. She was a 

quiet observer, creating her own world. When the outside one didn’t have the intention of 

accepting her in it, she made up her own. The rules of the place were known only to her. I 

simply adored this! 
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 A symbol 

 The book cover captures the essence of her life and identity: a girl in her boat on a 

sunset overview, with her hair in the wind. The picture spoke very clearly about her freedom in 

the marsh, the gift she was blessed with: living for herself. The sunset is the metaphor of life, 

equilibrium and freedom, an ending which only brings a new beginning in the morning. It is the 

most romantic and deep aspect of life and nature. Although, it’s impossible not to sense her 

loneliness, that her way was always a solitary one. A boat predestinated to carry only one 

person. 

 A legend 

 Kya was named “The Marsh Girl” by the locals, an awful nickname which was 

supposed to replace her identity. Not many were the ones who knew her real name, or cared 

about it anyway. She proved to be fearless and stubborn to live, being exposed to loneliness 

and need for survival since her early childhood. 

 Her life was so messed up! Even when she had a family, they were empty souls, most of 

them. All her family members left her one by one without thinking twice. I won’t give further 

details which would spoil the book. Nevertheless, no matter what personal problems and 

trauma each of them had, she was still so young and fragile! It’s no wonder she forgot everyone 

in the end. All those faces and names which meant only persons who did not care enough to 

return for her. 

 She thought she didn’t worth enough, that she deserved being left alone in that cruel 

world. It broke my heart to see her innocence and self-guilt… All her life and human relations 

made her assimilate love with pain. It was the only constant of her life. 

 Share your loneliness with me 

 Tate was the boy who met her when they were still too young and naïve. While being a 

teenager, their actual interactions started just like a little secret fun game. Trading feathers when 

no one saw them, Kya’s most expected moment of the day. Their little game gave her a 

purpose, a thing on which she would keep her attention. Everything made her forget about her 

situation, her loneliness and need of affection. For some time, Tate was the best thing that 

happened to her. 

 She put everything she was and felt in their relationship. There are many sequences 

which mention her happiness, the fact she wasn’t alone anymore. I know, they’re just words, 

but… her state of mind was heart breaking. She hung up to him, because he seemed the only 
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one who intended to stay. I know she was in love with him, but her feelings were accentuated 

by her need of companionship. 

 Tate meant for her more than anyone would’ve. He taught her how to read, he 

witnessed her awkward moments and was there to guide her whenever she felt lost. His leaving 

affected her, being like her whole world split in half. That’s because HE was her only world, 

the only person who proved to care well enough to stay…until he left, as well. 

 I previously said that the 3rd person narration proved to be really effective and a great 

idea. In this way, I could read about Tate’s reactions and little usually unseen gestures. I 

noticed how his acting was described as very attentive, trying his best not to upset or make her 

feel awkward. So he didn’t mention even once her condition. He became very self-aware 

around her. Tate wanted to be part of her life and make it brighter, not to be like the locals 

who put her a nickname. He became more delicate and acted like an older brother next to her, 

even though there was nothing brotherly in his feelings ☺. 

 A misfortune 

 Kya became a local legend. Little groups of children knocked on her door in the 

middle of the night, relieved when “The Marsh Girl” wouldn’t answer. Most of the teenage 

boys put a bet upon her virginity. There were spreading rumors about her being wild, not 

knowing to talk and so many more. Nobody truly wanted to meet Kya, a simple girl who was 

drowning in loneliness. She looked up at Chase’s friends, saw the girls laughing and enjoying 

their time together. Kya wanted that, to be accepted and seen. To play, run and laugh with 

them. 

 She fell for Chase’s lies. Marriage, children, their own house. A life in which she would 

be finally seen. It was obvious not love, but need. She needed him to banish her loneliness, to 

make herself feel something. She was numb to love, friendship and happiness. Tate 

disappointed her, so, for her, any moment of joy came together with pain. She would’ve done 

anything to keep pain away. 

 Day by day 

 Being on her own since a very young age, Kya was forced by circumstances to grow up 

more quickly than she should’ve. It was definitely emotional to see her hard work for earning 

some money. How she woke up at the crack of dawn, working every day with her fingers in 

mud. Kya sacrificed her childhood to survive. Her fumed, but gross looking fish, which 

would’ve never been sold, emotionally destroyed me. She was just a little kid, hungry, lonely 

and out on her own in a cruel world. Everything about her life story was unfair. It must have 

been that her character was designed to mark our minds forever. 
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 A cage 

 “Where the Crawdads Sing” might be considered controversial because of the trial 

presented in the book. The trial, for my annoyance, was based on non-rational or solid 

evidences, but only theories. Nothing worthy to be mentioned in a trial for murder. The 

prosecutor’s witnesses were weak and their statements were not stable. They gave place to 

misinterpretation and their version of the story was, most of the time, based on theories. In 

those circumstances, many racist gestures took place, like everyone’s stare and attitude 

regarding the black people’s seats in the court. Most of all, the fact that Mabel and her husband 

took a seat downstairs, in the front row, close to Kya. I appreciated the judge’s words: everyone 

is allowed to stay anywhere in his court, no matter their race or sexuality was. 

 

 

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: 

Calea apei” începe să spună povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), 

necazurile care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se 

proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe 

care le îndură. 

 

(https://m.cinemagia.ro/filme/avatar-the-way-of-water-578279/sinopsis/) 

dir. adj. prof. Mihaela IONIȚOAEI 

 

 

 

Avatar: Calea apei (2022) 
Regia: James Cameron  

Gen film: Dramă, Romantic, SF, Dragoste  

 

https://www.cinemagia.ro/actori/arie-posin-25301/
https://www.cinemagia.ro/filme-drama/
https://www.cinemagia.ro/filme-romantice/
https://www.cinemagia.ro/filme-sf/
https://www.cinemagia.ro/filme-dragoste/
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Today is the first day from the rest of 

your life! 
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