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 Probabil este cel mai banal clișeu: viața merge înainte! Însă, în spatele acestui clișeu suntem 
noi. Tot anul 2020 a fost, mai mult decât oricând, despre noi: despre cum putem face față vieții, 
când aceasta e cu adevărat provocatoare, despre cum facem față fricii, dar și despre cum luptăm, 
chiar dacă viața însăși se transformă în luptă, și despre cum învățăm să trăim normal și atunci când 
ne este greu, dar, mai ales, despre cum învingem. 

 

 Așa că da, ce ne rămâne e să mergem înainte! Să iubim mai mult, să fim mai buni, să 
zâmbim și să ne bucurăm de acele momente ale vieții de care merită să ne amintim mai apoi.  
 
 Paginile ce formează actualul număr al revistei despre asta vorbesc, despre faptul că suntem 
frumoși și muncitori tot timpul și că învățăm mai mult decât oricând să ne bucurăm de munca 
noastră. 

 

                     

 

 

 

 

 

 Colectivul de redacție 
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Proiect european inovator coordonat de Liceul Tehnologic Economic 
de Turism, Iași 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași implementează un nou proiect Erasmus +        
„Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development of Our Community”, începând cu luna 
octombrie 2020.  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și implică o colaborare 
europeană între patru țări: România (Liceul Tehnologic Economic de Turism- coordonatorul 
proiectului), Belgia (Technisch Heilig-Hartinstituut,Tessendelo), Italia (Liceo Terenzio Mamiani, 
Roma) și Portugalia (Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº 3).                        

 Scopul proiectului răspunde nevoilor comune tuturor participaților și este de implicare a 
tinerilor în dezvoltarea durabilă a comunității locale prin cultivarea sentimentului de respect pentru 
mediu. Prioritatea orizontală a proiectului este legată de protecția mediului, iar obiectivele vizează 
dezvoltarea competențelor privind educația ecologică, creșterea gradului de informare a comunității 
locale privind problemele legate de mediu și implicarea activă a elevilor în activități specifice.  

Protecția mediului trebuie privită din perspectivă globală, continentală și nu doar la nivel local. 
În acest sens, promovarea educației ecologice în rândul participanților direcți și a grupurilor țintă  
constituie premisa unei societăți durabile.  

Proiectul se va desfășura transfrontalier, deoarece urmărește identificarea problemelor de     
mediu specifice fiecărei țări în vederea găsirii de soluții pentru a îmbunătăți calitatea vieții la nivel  
european. Fiecare școală va desfășura activități practice de determinare a calității apei și aerului,de 
ecologizare,de identificare a speciilor de plante și animale.Toate aceste activități vor fi realizate din 
perspectivă transcurriculară. 

Activitățile sunt în concordanță cu obiectivele și scopul proiectului: Portugalia va aborda    
Biodiversitatea, Belgia – Poluarea aerului; Italia- Poluarea apelor, România- Arii protejate.  

Metodele de lucru ce vor fi utilizate sunt: workshop-uri, sesiuni de proiectare a activităților 
practice, activități de cercetare, vizite de documentare, aplicarea unor chestionare, ateliere de lucru, 
etc. 

Participanții vor face schimburi de bune practici, ceea ce îi va ajuta în dezvoltarea personală, 
sporindu-le respectul de sine și pentru mediu. Comunicarea efcientă între parteneri va constitui       
premisa unei colaborări durabile în cadrul căreia vor fi desfășurate toate activitățile propuse.  

 
 
 

Prof. Petronela Budeanu 
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În luna octombrie a acestui an școlar, în școala noastră, a început implementarea 
proiectului Erasmus+ KA102- START PENTRU O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN SERVICII 
(STEUCAS) care se va derula pe parcursul a doi ani și se adresează elevilor din clasa a-X-a 
care se pregătesc în domeniile Turism/ Alimentație/ Comerț.  

Activitatea principală din cadrul proiectului este efectuarea de către elevi din clasa a X-
a a unui stagiu de 3 săptămâni de practică comasată, la agenți economici dintr-o țară a Uniunii 
Europene. 

În primul an de implementare (2020-2021), un grup 21 de elevi (câte 7elevi de la fie-
care specializare) vor efectua stagiul de practică la agenți economici din Valencia, Spania. În 
cel de-al doilea an (2021-2022), un alt grup de 21 de elevi vor realiza stagiul de practică în 
Barcelos, Portugalia. 

Proiectul își propune patru obiective generoase ce vizează pregătirea profesională, 
lingvistică și culturală. Astfel prin implementarea proiectului STEUCAS se vor dezvolta și 
aprofunda cunoștințe, abilități, atitudini și competențe profesionale precum și competențe de 
comunicare profesională în limba engleză, dialogul intercultural și egalitatea de șanse pe piața 
muncii europene. 

Prima mobilitate a proiectului este programată în primăvara anului 2021. Până atunci, 
se va realiza selecția elevilor care vor face parte din grupul țintă (conform unei proceduri ce 
este publicată pe site-ul școlii) urmață de pregătirea acestora pentru participare la stagiu 
(pregătire pedagogică, lingvistică, culturală). 

 
                             

Prof. Apetrei Mona 
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”Dăruiește o carte, dăruiește speranță în sufletul unui copil” 

În contextual actual, când parcurgem vremuri stranii și nemaintâlnite decât în filmele 
S.F. cu tentă apocaliptică, în care ni se intensifică senzaţia că această pandemie de coronavirus 
ne îngrădește tot mai mult socializarea, posibilitatea de a circula liber, prin măsurile restrictive 
care au rolul să limiteze răspândirea virusului Sars-Cov2, trebuie să găsim soluții de a ne 
înconjura de energii pozitive. Și cum putem să facem acest lucru mai bine, dacă nu cultivând 
sentimente frumoase, precum compasiunea și iubirea aproapelui, cu ajutorul acțiunilor de 
voluntariat? 

În această direcție, în luna septembrie, liceul nostru a încheiat un acord de parteneriat 
cu CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ”DUMBRAVA 
MINUNATĂ” din loc. Dumbrava, jud. Iași în vederea organizarii și desfășurării unor activități 
extracurriculare în beneficiul tuturor, atât al elevilor din școala noastră implicați direct, cât și a 
micuților beneficiari din cadrul centrului. Proiectul se va desfășura în perioada septembrie-
decembrie 2020. 
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Prima activitate din cadrul acțiunii ”Dăruiește o 
carte, dăruiește speranță în sufletul unui copil” a avut 
loc în luna octombrie după ce, în prealabil, tinerii voluntari 
ai școlii noastre, elevi ai clasei a 10-a I, coordonați de prof. 
Ifrim Mariana și prof. Baciu Monica, au contribuit la 
adunarea unui număr considerabil de bunuri (cărți de 
povești, hăinuțe și încălțăminte), fructe și dulciuri. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă 
voluntariatului următoarea definiție:  

"Voluntariatul este activitatea de interes public 
desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, 
în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; 
activitatea de interes public este activitatea desfașurată în 
domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 
drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 
filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și 
comunitar și altele asemenea." 
În cazul de față, tinerii implicați în această primă activitate 
de voluntariat au dezvoltat calități organizatorice, un 
puternic simț al apartenenței la grup, creșterea stimei de sine 
și a încrederii, o mai bună comunicare în cadrului grupului 
de acțiune, ceea ce ne face să spunem că voluntariatul 
trebuie să fie o formă de acțiune promovată și practicată 
intens. 
Din dorința de a respecta măsurile restrictive privind 
distanțarea fizică, pachetele au ajuns la micuții beneficiari 
din Centrul de Zi prin intermediul doamnei prof. Ifrim 
Mariana, care, la întoarcere, ne-a transmis în imagini 
bucuria micuților. 

Prof. Baciu Monica 
Prof. Ifrim Mariana 
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Proiectul Hodora sau despre cum putem sădi fapte bune 
pentru semenii noștri! 

Vrem să prezentăm o inițiativă venită din partea unui om și cadru didactic minunat, domnul 
diriginte Viorel Paraschiv. Dânsul a venit anul aceasta cu o propunere extraordinară pentru elevii săi:  
aceea de a ajuta o familie nevoiașă dintr-o comunitate parcă pierdută printre dealurile golașe ale 
Bahluiului care, din păcate, nu are deloc posibilități financiare. 

 Totul s-a desfășurat destul de repede și am reușit să ne organizăm pentru a strânge hăinuțe și 
bani pentru alimente. Este dureros să ajungi acolo și să observi o casă bătrânească înconjurată de 
râsetele și zâmbetele sincere ale unor copii.  

 Ne așteptau patru copilași: trei mai micuți și un băiat mai mare cu probleme grave de sănătate 
care te face să realizezi cât de dură este viața . 

 Am descărcat toate alimentele, am pus bagajele în camera lor din casă, una singură de altfel 
care îți transmite o energie pozitivă și multă iubire. Nu ne-am gândit nicio secundă la banii donați, am 
făcut asta cu dragul de a le aduce un zâmbet copiilor și de a le demonstra că oamenii nu i-au uitat. 

 Nu trăim cele mai bune timpuri, iar oameni răi găsim la tot pasul, dar asta nu ne poate 
împiedica să fim mai buni și să facem fapte bune.  

*** 

 Proiectul nostru a demarat în preajma sărbătoririi Paștelui, în primăvară. Atunci, în plină 
pandemie, am reușit să ne mobilizăm câțiva elevi din clasă și cu dirigintele nostru am dus o donație de 
alimente la această familie din Hodora- Cotnari. Fiind în plină perioadă de interdicții pe fondul 
pandemiei, nu am reușit să ajungem să vedem situația reală din teren. Pentru campania din decembrie 
2020 ne-am pregătit mai bine și am reușit să strângem mai multe donații (haine, jucării, bani pentru 
dulciuri și alimente), iar prin intermediul dlui diriginte au contribuit și doamnele profesoare Brîndușa 
Pleșca și Simona Albăstroiu. Ne-am deplasat la Hodora 10 elevi, dl. diriginte și un membru al 
comitetului de părinți al clasei, dl. Ionel Caraiman.  A fost o colaborare foarte bună între profesori-
părinți și elevi care ne-a mobilizat exemplar pe toți elevii, inclusiv pe cei plecați acasă în Republica 
Moldova care au donat electronic sume de bani. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil ca 
proiectul nostru să fie unul de succes. Suntem convinși că am reușit să aducem zâmbetul pe fețele 
acelor copii și vom încerca pe viitor să revenim cu alte donații și ajutoare pentru această familie! 
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Ștefan Morariu, Clasa a XII-a B 

Alexandra Apăvăloaei, Clasa a XII-a B 
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Morariu Ștefan și Chitic Robert - campioni la ridicat greutăți!  

Pasiunea noastră pentru sport a început frecventând sala de forță iar acum facem asta de 5/6 ori 
pe săptămână, în mod profesionist. 

Eu și cu Robert suntem sportivi de performanță în ramura sportivă Powerlifting, fiind 
legitimați la Federația română de specialitate. Noi suntem practicanți ai acestui sport de aproximativ 
doi ani și am reușit să ne impunem la nivel național câștigând la categoriile de greutate 59 respectiv 
74 de kg. Din palmaresul nostru putem să amintim participarea la Campionatul Național de 
Powerlifting Juniori 2019 unde am obținut titlul de campion național la categoria 74 de kg., iar  
Robert Chitic a obținut titlul de vicecampion național în cadrul competiției 66 de kg. Anul acesta, în 
cadrul Campionatului Național de Powerlifting organizat la Băile Herculane, Robert a reușit să ridice 
127,5 kg. la proba de genuflexiuni, doar 57,5 kg. la proba de împins din culcat (din cauza unei 
accidentări) și 175 de kg. la proba de îndreptări, lucru ce l-a propulsat în fruntea categoriei de 59 de 
kg. Cu acest rezultat a reușit să se claseze pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în cadrul categoriei 
de seniori. 

În continuare ne pregătim pentru a participa la Campionatul Național de Împins din culcat 
organizat în luna noiembrie la Oradea, unde sperăm să obținem cele mai bune clasări. 

Ne dorim ca rezultatele obținute, cu multă muncă și disciplină, la nivel național să ne permită 
participarea la competiții internaționale.  

Ștefan Morariu 
Clasa a XII-a B 

Nota redacției: 
Le urăm mult succes sportivilor noștri și să aducă cat mai multe medalii de aur 

României!  Liceul nostru se mândrește cu voi! 
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Între talent și dăruire 

 Prin intermediul acestei schițe, am conturat latura artistică a noii generații, fiind de 
părere că arta este nemuritoare. Doar noi decidem dacă o lăsăm să piară ori o valorificăm. 
Indiferent de calea prin care ne exprimăm creativitatea, suntem supuși unui proces de    
zbucium sufletesc, râvninm astfel desăvârșirea. Chinul înfruntat ne întărește aspirațiile, iar 
cel care alege să cedeze în fața provocărilor devine doar un simplu muritor, care nu poate 
visa la înscrierea în eternitate. Pascaru Maria 

     Clasa a X-a B 
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 Un proverb chinezesc spune: "Nu te teme să înaintezi, teme-te doar de încremenire". Să fiu 
sinceră, nu sunt foarte talentată. Nu știu să cânt, nu dansez prea bine, iar pictura...nu e pentru mine.   
M-am gândit să încerc fotografia și m-am simțit atrasă de aceasta. " Fotografia aduce ordine în haos"- 
Ansel Adams. Există nenumărate metode de "a aduce ordine în haos", eu am reușit sa o fac prin 
fotografie.  

                         "Perlele nu se afla la malul oceanului. Dacă vrei una, trebuie sa te scufunzi după ea" 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mărăciuc Georgiana 
Clasa a X-a D 



13 

 

Un mesaj pentru toți cei puși pe gânduri 
 Nu cred că am știut vreodată cum să încep un discurs în care să vorbesc despre ce gândesc, 
deoarece o frică mă copleșea de fiecare dată când mă gândeam că oamenii îmi vor afla gândurile. Cu 
toții suntem aici, un colectiv relativ mare, fiecare cu gândurile ce îl acaparează, ce îi fac respirația să 
fie din ce în ce mai grea, odată ce lasă ca acestea să-și spună povestea. Sinceră să fiu, nu am vrut să 
fiu aici, cu acești oameni care s-au dovedit a fi minunați chiar de la prima întâlnire și cu aceste 
gânduri create de mine. A fost un început greu, chiar și mai greu din cauza acestei pandemii, și de 
aceea putem cădea într-o stare mai melancolică.  

 Nu știu de ce m-am apucat să scriu pentru revista școlii, nu am un subiect clar și precis pe care 
vreau să-l dezbat. Tot ce știu este că vreau să fiu persoana ce are "curajul" să zică ce o doare și să fiu 
acolo persoana care îi înțelege pe toți, ce-i drept în câteva rânduri și minute, dar măcar sunt aici cu un 
gând bun. Mereu un gând nu mi-a dat pace: de ce oamenii sunt răi? Am stat, m-am gândit profund și 
mi-am dat seama că sunt răi, doar pentru că probleme pe care le au nu sunt înțelese de nimeni sau și le 
ascund de lume ca să nu fie deschis vreun subiect ce-i poate pune pe gânduri și să-i facă vulnerabili. 
Practic, își pun un scut în fața propriei persoane. Poate nu toți am vrut să fim aici, dar în orice aspect 
negativ este și ceva bun. Cu siguranță vom descoperi lucruri noi și oameni captivanți. Mereu s-a putut 
mai rău, doar că nu ne-am gândit la asta. Chiar dacă aici nu e locul tău, este doar o lecție pentru locul 
în care vei fi și dacă era simplu, nu merita. 

              

POWERLIFTINGPOWERLIFTING  

CE ESTE POWERLIFTINGCE ESTE POWERLIFTING--UL?UL?  

 Powerlifting-ul este un sport în care se încearcă ridicarea unei greutăți maxime în trei 
stiluri diferite, respectiv genoflexiuni, împins din culcat și indreptări. Sportivii beneficiază de trei 
încercări în fiecare stil de ridicare. Competiția se desfășoară în general pe categorii de vârstă și greu-
tate și este câștigată de sportivul care obține cel mai mare total, în calcularea totalului fiind luată în 
considerare doar repetarea maximală pentru fiecare tip de ridicare.Se premiază fiecare probă în parte
(geno, împins, îndreptări) și totalul. Acest sport este similar cu Halterele.  

Linu Bianca 
Clasa a IX-a A 
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 Încă de la început, de când m-am apucat de sală, imi plăcea să ridic greutăți, dar nu știam de 
acest sport și nu am văzut ca cineva să practice acest sport. Dupa aproximativ 2 ani, am întâlnit pe 
cineva în sală care practica powerlifting ulterior devenind antrenorul meu. De la el am aflat de acest 
sport, m-am documentat și am aflat de la el mai multe informații. 

CONCURS DE POWERLIFTCONCURS DE POWERLIFTINGING  

  La concurs, sportivii sunt arbitrați de către 3 arbitri (1 arbitru în fața sportivului, iar ceilalți 2 
pe laterala). 
 Sportivii sunt asistați de către 3 spotteri (spotterii sunt cei care asistă la toate incercările din 
concurs ale sportivilor, , în caz că sportivul ratează încercarea sau leșină, se va lua bara și se va pune 
în suport). Iar la greutăți mai mari, pot fi chiar și 5 sau mai mulți spotteri. 
 Fiecare arbitru va putea acţiona o lumină albă si una roşie. Aceste două culori reprezintă o 
"încercare reuşită"-alb respectiv "încercare nereuşită"-roşu. Luminile vor fi aranjate orizontal pentru 
a corespunde cu poziţia celor 3 arbitri. Pentru situaţii in care nu exista un sistem de lumini, arbitrii 
vor fi dotaţi cu steguleţe sau palete albe si roşii cu care să îşi facă cunoscute deciziile. 
Dacă doi sau mai mulţi sportivi realizează acelaşi total, sportivul mai uşor va avea câştig în faţa 
sportivului mai greu. Dacă doi sportivi înregistrează aceeaşi greutate corporală la cântar şi obţin 
acelaşi rezultat la total la sfârşitul competiţiei, sportivul ce realizează primul totalul va avea prioritate 
în faţa celuilalt sportiv. Acolo unde se oferă premii pentru cel mai bun rezultat lagenuflexiuni, împins 
culcat şi îndreptări sau dacă se doboară un record naţional, se aplica aceeaşi procedură. 

REZULTATELE MELE OBREZULTATELE MELE OBŢŢINUTE LA CONCURSINUTE LA CONCURS  

 PRIMUL CONCURS a avut loc acum un an în Blejoi, Prahova, unde am obținut locul 2 (4 
medalii de argint),  titlul de Vicecampion Național la Juniori. 
 Al doilea concurs a avut loc anul acesta în Băile Herculare, unde am obținut locul 1 (8 
medalii de aur), titlul de Campion Național la Juniori+Seniori. 

 Pregătirea mea pentru concurs continuă în scopul  obținerii celor mai bune rezultate. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8amOIm2YXlI 

 https://www.youtube.com/watch?v=OvobPOpzGcI  

Chitic RobertChitic Robert 

CUM MCUM M--AM APUCAT DE AAM APUCAT DE ACEST SPORT?CEST SPORT?  
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Viața unui elev pasionat pasionat de tehnologie 

Viața unui elev pasionat de tehnologie este foarte frumoasă, însă are și părți bune și părți rele. În 
ceea ce mă privește, totul a început în clasa a 7-a, când mi-am propus să fac un videoclip pentru 
petrecerea de la sfârșit de an. Îmi amintesc și acum stângacia cu care umblam prin windows movie 
maker, singurul program cunoscut de mine pe atunci. Totul a început din acel moment. 

Căutam de oriunde videoclipuri să le pot edita, încetul cu încetul am devenit mai bun și mai bun. 
Programul pe care îl foloseam nu mă mai satisfăcea, așa că am căutat altul. Mă uitam ore în șir la 
tutoriale, câteodată și cu nopțile, uitam să beau și să manânc. În mintea mea era numai preocuparea 
aceasta: setea de a mă exprima și de a crea prin intermediul unor programe pe calculator.  

Cu timpul însă, începeam să vreau mai mult, așa că am început să învăț programare pe c++, 
unity, iar în prezent învăț java.  

    Evident că nu a fost așa de ușor totul, am avut de renunțat la multe lucruri: prieteni, ieșit prin oraș, 
nu mai învățam la școală, luam note proaste, părinții nu mă încurajau deloc, dar mie nu îmi păsa și nu 
regret nimic.    

Acum 5 luni m-am apucat și de muzică, mi-am construit primul meu calculator. Primii mei bani 
munciți vara aceasta au fost din construit calculatoare. Din banii strânși mi-am cumpărat un 
microfon, acum vreau să îmi cumpăr aparatura necesară pentru a învăța grafică și drumul meu abia 
acum începe. 

Și iată-mă în prezent cu acceași sete nebună pentru a crea și de a face lumea fericită prin 
intermediul ei. 

 

“Frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu însuți!” 

Coco Chanel 

Albu Andrei 
Clasa a XI-a A 
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Pasiunea mea pentru fotografii a început prin pură curiozitate acum 4-5 ani cand am vrut     

să-mi antrenez creativitatea prin surprinderea unor momente în fotografii. De atunci am tot 
experimentat cu conceptele, paleta cromatică și expunerile din fotografiile mele și astfel tot exersând 
și exersând am ajuns la ”performanta” la care sunt acum.  

Petru mine, fotografia și arta aceasta semnifică mai mult decat niște simple imagini, 
semnifică: armonie, creativitate, un spirit liber si perfecționism in care pot să-mi exprim 
personaliatea.  Ele ma fac să ma simt eu și prin care sa descopăr noi concepte despre viata și artă. 

Ciornei CosminCiornei Cosmin  

Clasa a XClasa a X--a Da D 

                                                                                  
De-atâtea nopți aud plouând,                                                                            

Aud materia plângând...                                                                                 
Sînt singur, și mă duce un gând                                                                          

Spre locuințele lacustre. 
                                                                                        

''Lacustra''- George Bacovia 

 Ideea acestei fotografii a fost de a oferi celui ce o privește sentimentul singurătății, să 
trezească în acea persoană curiozitate și, în același timp, să-l treacă un fior pe spate. 

 Am realizat legătura cu poezia bacoviană Lacustră , deoarece nimeni nu poate exprima mai 
bine decât Bacovia melancolia îmbinată într-o puternică nostalgie cu elemente stilistice de 
anxietate. 

Talpău Mihaela Talpău Mihaela ––  EmiliaEmilia  

Clasa a XIClasa a XI--a Aa A  
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Fată dragă,  

Domnișoară cu parfum de fericire  

Mă atragi către tine, iubire;  

Mă rănrști doar cu o privire  

Chipul tău să nu-mi fie amintire  

 

Sunt mereu lângă tine  

Fato, fi sinceră cu mine  

Iubești o singură stea sau încă o mie?  

Sau poate iubești întreaga Galaxie?!  

 

Pe vecie am să te iubesc în secret  

Iubindu-te pe tine în fiecare moment  

A mea fiind o eternitate nu am să regret  

Tu asupra mea ai un mare efect  

 

Visez cu ochii deschiși la a ta îmbrățișare  

La al tău sărut, la sufleteasca alinare  

Doar lângă tine am cea mai bună stare  

Fata mea, ești cea mai frumoasă floare  

 

Iubito, vino în brațe să te cuprind  

Ușor la ureche să-ți șoptesc din când în când  

Acele vorbe de iubir, ți le adresez doar ție  

Eu nu-ți șoptesc că „TE IUBESC!” Doar la beție  

 

Ci îți voi rosti pe veci ca într-o poezie  

Ce dragă îmi ești tu mie!  

Țurcanu IulianaȚurcanu Iuliana--Mădălina Mădălina   

Clasa a XIIClasa a XII--a D a D   
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Dorință 

Cu dorința sufocată de o utopie 
Am ajuns să avem o distopie. 
Discuții esențiale zac în abis 

Și avem ceva într-un  vis; 
Oare acest joc e măsluit? 

Pentru noi e învăluit. 
Cu un suflet alcătuit din cărți 
Nu știu ce caut prin alte părți, 

Ești ca un fel de domn 
Ce apari mereu în dulcele meu somn; 

Și ceea ce e etern se spune că nu trece, 
Dar vremea devine tot mai rece... 

 

 

 

În sunetul ploii 

 

În gălăgia silentă, simțind stropii căzând dintr-un simbol, 

Cu ochii închiși ascult tunetul care-ar trebui să indice pericol. 

Dar eu nu-l percep așa, e ca bătaia inimii,  

Distructiv, dar, în același timp, ca un joc al luminii. 

Ploaia e tot ce liniștea poate să-mi ofere. 

Să te văd dansând în picăturile care nu au repere.  

Rămân în ploaie, căci ea se întoarce peste ani,  

Corpul meu e efemer, nu se va întoarce iar.  

Caută să rămâi în ceva, nu te-ntoarce de unde-ai venit inutil, 

Am rămas în ploaie și cuvinte când voi pleca, voi plânge din infinit. 

 

 

Asavei AlexandruAsavei Alexandru  

Clasa a XClasa a X--a Da D  

Claudia Claudia   
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  Poezia mea  

Scriu pentru că n-am ce să fac, 
Scriu  pentru că trebuie să tac, 

Scriu pentru că exist pe Pământ, 
Scriu pentru că vreau să exprim emoție prin cuvânt . 

Scriu pentru că mă plictisesc, 
Scriu pentru că vreau să vorbesc, 
Scriu  pentru că aș vrea să zbor, 

Scriu pentru că aș vrea să am sonor. 
Scriu pentru că prin cuvinte pictez, 

Scriu pentru că așa creez lumea ce-o visez, 
Scriu  pentru că așa prezint ce gândesc, 

Scriu  pentru că așa arăt ce iubesc! 
 

Înger decăzut 

 

Te-ai pierdut în neant  
Pentru că ți-ai luat avânt, 
Dar ai căzut pe pământ 
Și aripile ți s-au rupt. 

 
Înger cu fața albă, 
Dar cu furie oarbă,  
Cu voce cristalină  
Și venin de albină. 

 
Ești fiica nopții  

Ce te lași în mâna sorții, 
Nu ești la fel ca alții, 

Tu îi faci în ciudă morții! 
 

Părul ți-e negru  
Și sufletul alegru, 

Ochii plini de stele,  
De te pierzi în ele…  

 

 

Eden de tăciune  

 

Nici ploaia nu poate 

Să ne spele ale noastre păcate. 

Suntem negri pe interior, 

Puri și albi pe exterior . 

Rămânem pătați pe veci 

Cu ale noastre păcate seci ! 

 

Vrem să ajungem ca soarele pe cer , 

 Dar ajungem o stea c-un succes  efemer  

Sau poate o stea căzătoare  

Cu un vis prea mare. 

Trăim într-un eden de tăciune  

Unde viața e o dulce amărăciune . 

 

  

Boișteanu IuliaBoișteanu Iulia--MihaelaMihaela  

Clasa a XIClasa a XI--a Fa F  
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Ultima oară 

Te-am vizitat aseară în vis. 
Respirația ta încetinea, iar pulsul meu creștea 

Dar erai liniștit, zâmbeai, 
Așa zâmbeai când mă vedeai 

Oare te gândeai la mine înainte 
Să-ți dai ultima suflare? 

Oare o să mă vizitezi și tu în vis? 
Te-am sărutat și am simțit ultima ta suflare, 

Rece ca gheața 
Atunci am știut că încercările mele  

Nu mai au rost. 
Talpău Mihaela EmiliaTalpău Mihaela Emilia  

Clasa a XIClasa a XI--  a Aa A  

Doar Octombrie mă mai iubește… 

Trăiesc în derivă, în timpul mult prea absurd, 
Doar Octombrie mă mai iubește, doar pe Octombrie-l mai iubesc… 

Și-l aștept în fiecare an să vină, îi duc dorul mai ales în mai,  
Când natura învie, iar eu îmi doresc să moară.  

Vine frumos și mă răpune cu vise,  
E dureros, dar asta-i partea ce doar o dată a fost nouă, 

Iar sufletul meu se preface în frunze uscate,  
Pe care Octombrie le ia în fiecare an în mâini ca să le rupă,  

Și să le sufle în vânt.  
Mă contopesc cu lumea, mă-ndepărtez  de ceruri,  

Rămân o frunză ruptă ce este fără voie, rămân frunză uscată născută din păcat… 
Dar eu sunt fericită căci voi muri la prima ploaie,  
Și mă voi întoarce la primăvară, voi veni în mai,  

Căci Octombrie nu va mai  fi atunci,  
Iar eu voi putea să-i duc liniștită dorul.  

 

Cazacu IulianaCazacu Iuliana--ValentinaValentina  

Clasa a XClasa a X--a Ba B  
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 Lumini și umbre 

 

Te hrănești cu stropi de soare, 

Și te mai bucuri de lumina caldă ce îți atinge pielea. 

Închizi ochii și privești cum umbra și lumina îți dansează în culori sub pleoape. 

Ești fericită doar o clipă, pentru ca mai apoi să trăiești în această amintire. 

Părul tău auriu ce miroase a primăvară 

Este împletit frumos de vânt, și împodobit cu șoapte. 

Timpul de l-ai putea opri, ai rămâne așa o eternitate, 

Dar nu poți, și totuși nu vrei să te superi. 

Strânge copilă raze de soare, și prinde-le la mână. 

Iubește-le trist în gânduri, și încălzește-ți sufletul cu ele în lunile de ianuarie. 

Iar atunci când cerul va plânge iarăși, și inima ta neagră precum tăciunele va mai bătea o dată, 

Amintește-ți că ai trăit cândva o zi frumoasă. 

      

      

Cazacu IulianaCazacu Iuliana--ValentinaValentina  

Clasa a XClasa a X--a Ba B  
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    Ceva în apă 
 

 
 
 
 

 
 

          Niciodată nu o să știm în ce moment viața noastră poate lua o întorsătură radicală. Erin 
și Mark duc o viață normală, cu griji pe care oamenii normali le duc zilnic. În drumul spre 
un nou început, mai exact în luna de miere, viața lor liniștită se schimbă. Au o lună de miere 
cu totul diferită, cu multe descoperi înfiorătoare și periculoase. Nu suntem conștienți când să 
ne oprim. Vrem mai mult și mai mult, suntem siguri că avem lângă noi persoana potrivită, 
însă toate se destramă când aflăm cruntul adevăr. 

Catherine Steadman aduce un nou subiect pentru cititorii săi. Din punctul meu de 
vedere, tema abordată este foarte originală și nu am mai întâlnit ceva asemănator. Este genul 
de carte ce nu îți dă prilejul să te plictisești, după fiecare capitol suspansul crește. 

În luna de miere, ce reprezintă un moment unic pentru tinerii căsătoriți, Erin și Mark 
au parte de întâmplări neașteptate ce le schimbă viața. Nu au o situație financiară bună, iar 
banii veniți chiar și din împrejurări periculoase merită sacrificii. Cuplul potirivit. Crima 
perfectă. 

„Ceva în apă” este genul de carte la care poți să spui doar „wow!”. Modul prin care 
autorul se joacă cu mintea mea a devenit, de la un timp, una dintre părțile mele preferate. Cu 
atât mai mult, surprinderea pe care o simt mă face să ador aceste secvențe. Pot spune că este 
una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit. Cu siguranță trebuie să se regăsească în 
biblioteca fiecărei persoane iubitoare de tainele lecturii. 
 

 
Ionescu Georgiana Ionescu Georgiana ––  LorenaLorena  

Clasa a XIIClasa a XII--a Aa A  
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Printre tonuri 
cenușii  

 
RUTA SEPETYS  

 

 Cartea menţionată în titlu este una dintre cele ce mi-au creat o furtună în creier și 
simțuri, o iubesc și nu; o vreau doar pentru mine dar și să o cunoască cât mai multe 
persoane, vreau să cred că este în categoria  „iubirea pentru familie”, dar este și o istorie, 
reală și crudă.  

 Scriitoarea începe cu o interogație sfâșietoare și totodată ne răspunde: „V-ați întrebat 
vreodată cât valorează viața unui om?; În dimineața aceea, viața fratelui meu a valorat cât 
un ceas de buzunar.”, prin care ne introduce în povestea cutremurătoare a micuței Lina; o 
adolescentă de 15 ani, fiică a unui profesor universitar și a unei mame frumoase, calde și 
rafinate. Acțiunea se desfășoară în Lituania, iunie 1941.  

 Această carte descrie una din cele mai întunecate epoci ale istoriei omenirii, când 
asistăm la degradarea lituanienilor, care, pe măsură ce se îndepărtează de casă, ajung să își 
piardă tot mai mult calitatea de om și sunt tratați asemenea unor animale sau chiar mai rău 
decât acestea: deși trăiesc într-un lagăr din Siberia, în case din chirpici, muncind enorm 
pentru sovietici în ferma lor de cartofi sau de sfeclă, lituanieni nu primesc hrană, apă sau 
îmbrăcăminte.  

 Cel mai mult am fost impresionată de personajele acestei cărți, faptul că erau foarte 
uniți, se ajutau, erau un sprijin unul pentru altul. Fiecare încerca să fure o bucată de pâine 
pentru a îi da celuilalt, să ofere alinare cu o vorbă sau ajutor atunci când era cineva bolnav.  

Mamele erau puternice pentru copii, rupându-și hrana de la gură pentru ca ei să prindă un 
pic de putere, fostele profesoare spuneau povești pentru a îi alina pe micuții ce au trăit și 
văzut prea multe orori.  

 Personajul principal, Lina, este conturat foarte frumos. O fată matură, artistă, ce are 
înrădăcinată concepția: onoarea este pe primu loc. Înțelegerea limpede a trăirilor și faptelor 
ce o înconjoară, iar lupta pentru viața ei și a familiei este una de apreciat.  
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 Nu v-aș spune mai multe, deoarece ar distruge farmecul poveștii, dar vreau să 
punctez o idee, de actualitate, ce trebuie luată la cunoștință și înțeleasă: moartea nu alege 
după vârstă, culoare, boli sau voință ; te poate lovii când te aștepți mai puțin. Poate este 
greu să ne imaginăm această realitate cu ajutorul cărții prezentate mai sus, când acțiunea se 
desfășoară în anii 1941, dar avem o imagine mai apropiată de realitatea zilelor noastre, ce se 
petrece chiar in momentul în care scriu acest eseu.  

 „Covid-ul„ cum îi spunem mai toți, este dovada vie că moartea nu iartă pe nimeni, 
iar acest lucru ar trebuii asimilat și înțeles. Viața așa a fost concepută, ți-a fost dată, ca să 
mori, dar pe noi nu ar trebuii să ne sperie , ci să ne facă să gândim mai limpede.  

 Pentru limpezirea gândurilor, te provoc să îți pui aceste întrebări: Ai făcut mereu ce 
îți place?, Muncești în domeniul care te avantajează și te face fericit?. Pentru asta e viața! 
Dacă încă nu știi ce să răspunzi ,te ajut eu, cu un mic joc de închipuit: Ai aflat că mai ai 
două zile de trăit, ce faci în aceste zile?; Probabil ceea ce te face fericit, ceva ce îți dă o stare 
de bine și îți place . Atunci acel lucru sau acele lucruri trebuie să le faci și in viața aceasta, 
nu doar cu două zile înainte de a murii.  

 

 Sper să o citiți și să realizați ce trebuie să faceți cu adevărat 
în viață!  

 

 

Patrașc AntoniaPatrașc Antonia--Ionela Ionela   

Clasa a XIClasa a XI--a F a F   
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Clubul de literatură „Convorbiri literare” 

Anul 2019-2020 a însemnat un an plin de realizare pentru liceul nostru: am inaugurat 
deschiderea unui club școlar, o idee des întâlnită, dar rar pusă în aplicare. Numărul membrilor 
prezenți la întâlnirile noastre nu a fost ridicat, ceea ce e și normal, pentru un lucru atât de nou, dar 
speranțele noastre au rămas mari, determinarea la un nivel destul de înalt și bucuria schimbului de 
cunoștințe tot la fel. Însă apariția și răspândirea noului Coronavirus ne-a cam spulberat orice urmă de 
speranță că am mai putea organiza fizic ședințe literare. De accea acest articol este unul cu scop 
informativ, dar poate fi și un sondaj în urma căruia va fi luată o decizie cu privire la activitățile 
acestui club. 

Prin urmare, cu toții vă recomandăm să respectați cu strictețe măsurile de prevenire a 
infecției cu acest virus întrucât periclităm nu doar viața noastră și a celor din jur, dar putem rata și 
șansa noastră către un viitor mai bun. Închiderea școlilor nu reprezintă un prilej de veselie, deoarece 
procesul intructiv-educativ on-line nu se ridică la același nivel cu cel realizat fizic, în sălile de clasă.  

 Cu privire la activitățile grupului de literatură, pot spune că, în urma prevederilor legale 
luate pentru stoparea răspândirii virusului SarsCov-2, activitățile școlare fiind suspendate, această 
decizie desigur că ne afectează și pe noi, întâlnirile clublui nemaiavând nici ele loc. La sugestia unei 
doamne profesoare, s-a propus desfășurarea activităților noastre în mediul online. Ideea pare 
atractivă însă, din moment ce interesul pentru întâlnirile fizice era scăzut, nu ne putem imagina ce 
interes va fi pentru cele online. În plus, nici eu nu doresc să vă răpesc timpul prețios de după o zi 
lungă de scoală online...  

 Există totuși o soluție prin care putem să continuăm să aducem acestui liceu prestigiul de a 
avea un club de literatură. În prezent, clubul are un grup de facebook numit: „Clubul Literar 
"Convorbiri literare" LTET” și încurajăm pe toți elevii școlii să se înscrie în acest grup. Astfel, vom 
putea continua să împărtășim din cunoștintele noastre literare, putem populariza creațiile noastre 
literare și putem organiza dezbateri pe diverse teme cu caracter literar (puteți scrie recenzii, puteți 
face recomandări de lectură etc., iar toate acestea vor reprezenta de asemenea și un bun material 
pentru revista școlii. De aceea, în aceste timpuri grele, vă recomand să participați si la astfel de 
activități ce vă pot ocupa maxim 15-20 de minute pe zi, un timp ideal de acordat lărgirii orizontului 
critic-literar! 

 

 
Voroneanu Claudiu Voroneanu Claudiu 

Clasa a XIClasa a XI--a Aa A  
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Portretul lui Dorian Gray  

Am citit romanul „Portretul lui Dorian Gray” în cadrul unui 
maraton de lectură despre care am aflat de pe pagina mea de 
instagram (addicted.to.books1) dedicată cărților. Una dintre 
regulile maratonului era aceea de a citi o carte care îi aparține unui 
scriitor clasic. Operele clasice nu s-au regăsit până acum în lista 
mea de lectură și pot spune că le-am catalogat greșit.  

 „Portretul lui Dorian Gray” scris de Oscar Wilde mi-a dat impresia că este un roman 
ce pune în prim-plan o problematică foarte profundă. Frumusețea este una dintre calitățile 
efemere, iar timpul pune amprenta pe aceasta într-un mod nemilos. Am intuit multe 
întâmplări pe parcursul cărții, dar asta nu m-a împiedicat să citesc până la final, mi-a plăcut 
mult tema abordată. 

Opera ilustrează povestea lui Dorian, care ajunge să fie obsedat de tainele frumuseții 
veșnice. Pe portretul care îl întruchipează pe personajul principal, realizat de prietenul său 
Basil Hallward, urâțenia își pune ampreunta. Toate faptele rele ce se ascund în spatele 
frumuseții mirobolante a tânărului s-au materializat pe pânza tabloului.  

Deși în plan material chipul tânărului era dominat de frumoase trăsături, acțiunile 
negative întreprinse de către acesta se răsfrângeau asupra sufletului, concretizat în tablou, 
acesta devenind oglinda faptelor sale și implicit a adevăratului său chip. 

Faptele pe care le săvârșim sunt de multe ori oglinda sufletului, iar acestea ne 
definesc ca oameni. Romanul este un exemplu clasic al gândirii pe care o regăsim în zilele 
de astăzi. 

Ionescu GeorgianaIonescu Georgiana--LorenaLorena  

Clasa a XIIClasa a XII--a Aa A  
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Un bărbat pe nume Ove 

Evenimentele care se abat asupa noastră pe parcursul vieții pot spune totul despre 
noi, ne definesc. Nu au vreo importanță cuvintele pentru a explica „de ce?” sau „cum?”. 
Oamenii care sunt meniți să te cunoască dincolo de armura posacă, o vor face, fie că te știu 
de o viață, fie de puțin timp. 

„Un bărbat pe nume Ove” scrisă de Fredrik Backman este un roman ce proiectează o 
poveste „altfel”. În spatele lui Ove se ascund zeci de povești dureroase și o iubire autentică. 
Acesta este un roman pe care l-am îndrăgit de la primele pagini!  

Nu am pățit până acum să râd atât de mult atunci când citesc o carte. Cu acest roman, 
Backman m-a cucerit. Are un mod de a scrie foarte bine definit, este prima carte scrisă de el 
pe carte o citesc, am adăugat alte 4 cărți pe lista mea. Am citit romanul într-o perioadă mai 
neproductivă din punct de vedere al lecturii și m-a făcut să o citesc pe nerăsuflate. Pe cât am 
râs pe parcursul cărții, pe atât m-a emoțioant la final. Am învățat multe lucruri citind acest 
roman minunat. 

Concluzia este că aparențele de foarte multe ori pot înșela, iar în spatele oamenilor 
puternici se pot ascunde multe răni deschise, trăiri cutremurătoare, dar și un suflet deosebit. 

„Un bărbat pe nume Ove” este o carte ce își pune amprenta și pătrunde în sufletul 
cititorului. 

Ionescu GeorgianaIonescu Georgiana--LorenaLorena  

Clasa a XIIClasa a XII--a Aa A  
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Curiosities about school education around the world 

 Each country has a different education system and some of them might surprise you.   

 Here are some curiosities about how schools in other countries organize their activities with 
students: 

 Did you know that in Japan the students clean the whole mess they do by themselves? More 
surprisingly, they clean their entire school. In this way they learn how to be more responsible and 
how to work in a team. Moreover, they are never upset that they have to clean even the toilets. 

 As we all know, here, in Romania, we have only 
one leader who represents the class. Well, you will be 
surprised to know that in China they have a leader for 
everything. For example, there is a leader for cleaning, 
another one responsible for sports, and more. 

        

  Did you know that in Finland, in schools, the 
students are allowed to wear whatever they want? They can even go to school wearing pyjamas and 
they can take off their shoes if they want. You may ask how this is possible. Well, they are allowed 
to do that because the students’ comfort is important to the Finns, they think that if students do not 
feel comfortable, they can't focus on their studies. 

Also, it is pretty funny to go to a Russian school. The reason is that the students there do not need an 
excuse to celebrate. For example, they hold 
special parties or events when students start 
school and when students are half-way through 
their program, this is called Equator 
celebration. They celebrate whenever 
something good happens.  

         These are just some information, but I 
hope that helped you, somehow, to feed you 
curiosity. 

 

           Franț Laura Marina FlorinaFranț Laura Marina Florina  

Clasa a IXClasa a IX--a Ca C  
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 School before the pandemic and school now 

       The school before the pandemic was normal: you had to go to school, attend classes, come home 
and do your homework. Now the school is online most of the time: you stay at home and watch the 
teacher through the monitor of your computer, with or without your camera on. I personally prefer 
going to school because I think I can learn better and it’s more fun that way but it’s not like we can 
do anything about it. 

       The school before the pandemic had advantages and disadvantages. The advantages were that 
you could go to school and meet your schoolmates, talk, play, eat some food from eachother (we all 
did that even if the teachers told us not to) without any serious problems, we did not have to disinfect 
our hands even if it was recommended, we didn’t have to wear masks, social distancing wasn’t 
nacessary, we could exchange pens and pencils with no problem, in the classroom we could sit next 
to eachother. I must admit that there were some disadvantages too: you had to wake up early in the 
morning, you had to put your clothes on and go to school, you would come home tired and being 
hungry.  

         The school now has both advantages and disadvantages. For example, one of the good things is 
that in the morning, you can wake up even 5-10 minutes before the online classes begin, you can 
wear pajamas. Moreover, being at home means that you can get as much food as you want, you can 
sleep more (I personally don’t do that).  

On the other hand, you can’t meet your schoolmates and for me it’s not funny at all, it’s actually 
very unpleasant. 

 I am looking forward for the old school-days to come back! 

 
 

             Pavel Petru CosminPavel Petru Cosmin  

Clasa a IXClasa a IX--a Ea E  
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Wake-up Call 

 

Global warming is a topic that should not be forgotten during this period, we must remember 
that we, humans, have done this, we have polluted the planet by the gases from nuclear power plants, 
our cars and by cutting down trees, which led to breaking the balance of the planet and forming a 
hole in the ozone layer through which the heat given by the sun can easily penetrate.  

Some people have realized that 
what we are doing is not good so they 
started to mobilize themselves, one by 
one, until they have reached an 
impressive number of people who want 
to change the face of the Earth and 
especially Antarctica which, right now, 
is melting causing a dangerously high 
water level. Because of global warming 
the water temperature has risen by 1.8 F 
and, according to scientists, in 100 
years, it will reach to an increase of 
over 5.6 F. 

 

 Animals and fish suffer because 
of us and our pollution because they die from a poor plastic bag or even a plastic straw in the case of 
turtles. 

 In conclusion, I would like to tell everyone that it's not hard for us to recycle, no matter how 
lazy we are to do it, think that your tiniest gesture can save a small creature.  

Let’s do something till it is not too late! 

 

 
 

 
 

Sirițeanu Matei AlexandruSirițeanu Matei Alexandru  

Clasa a XIClasa a XI--a Ha H  
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A hobby that has taught me a lot 

I have been practising horse riding for 5 years. 
I have not had any high performance but I got the happiness I have never felt before ,the 

chance to discover the friendship between a human being and a horse, I got an education that makes 
my character strong and I learned how to take care of my horse, how to endure the cold outside, how 
to work hard and how to be responsible. 

Those who don’t know anything about how much work is needed in this sport, will say that 
“you just sit there and do nothing” or “the horse does all the work”. On the contrary, let’s just 
imagine that horse riders control  a 500 pound animal only with 4 fingers and heels. Imagine that we 
completely trust an animal that can kill us any time. We need to synchronize with our partner's 
movements and become one and the same with this beautiful creature. 

I have a lot of things to say about this wonderful hobby but I would rather talk about the 
education this sport offers me. 

My trainer always says: “It’s your mistake, not the horse’s “. It took some time for me to 
understand he was right. Horse riding made me never accuse others of my failures. When something 
is wrong in my life, I look only for my own mistakes. 

Also, I heard from my trainer that: “When you stop being scared, you will get wings to fly”. 
That is why, now, I never think about risks. I’m never scared of falling off the horse. I just stretch 
out my hands and fly because nothing is scarier than a missed opportunity. 

However, fallings taught me how to ignore the pain and get up instantly to try it again, till I 
get the result I want. 

One of the main reasons why everyone should practice horse riding, is that it teaches you life 
lessons. 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 Cepoi PatriciaCepoi Patricia  

Clasa a IXClasa a IX--a Ba B  
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 The holiday season came around and I decided to spend Christmas with my mom and little 
sisters. I woke up early morning to get ready to leave. It was pitch black outside and it was snowing 
heavily. The only thing lighting up the narrow road I had to cross was an old street lamp. The streets 
were covered in glistening snow. I felt my hands shivering as I reached for the keys in my pocket 
and unlocked my car. I went in trying to warm myself as much as I could. I began my trip, anxiously 
driving in the dark scenery hoping the weather would mellow. 
 When I finally had left my town, I got to see the massive mountains and the trees which were 
covered by a blanket of sparkling snow. It was getting harder to drive, as I kept turning on my 
windshield wipers at all times to ease my vision. The snowflakes were quickly coating the whole 
world in white.  
 After what felt like forever, I finally arrived at my childhood home. My mom greeted me at 
the door and hugged me tightly and she felt as warm and loving as ever. My sisters surprised me by 
baking chocolate cookies and painting me a snowman. They were smiling so hard and I was so 
happy to see them again. We laid on the couch and talked for hours and hours, time flying as we 
shared stories and made jokes. The sound of the wood burning in the fireplace felt comforting and 
peaceful. Our Christmas tree was full of flickering colorful lights, glittering stars, and bows. 
 I looked out the frosty windows to see that it was snowing even harder, a blizzard starting 
soon. My little sisters had fallen asleep long ago, and I could only hear the wind outside and the 
cracks of the fire. I made my way to my bedroom as it was really late. Opening the door, I felt a 
wave of childhood memories that hit me. Walking around my room, I felt really nostalgic and 
sentimental. The books I once loved so much were catching dust in my bookcase and all my things I 
cherished were sitting untouched. I sat on the bed which was now too small for me and grabbed the 
picture on my nightstand. It was a photo of me and my two best friends when we were teens. I traced 
my fingers over it and felt myself going back in time. Suddenly, I was young, sitting on my bed 
surrounded by my friends having fun and laughing. I could hear my favourite song playing on the 
radio. My friends were talking about a movie that had just come out. The atmosphere was so relax-
ing and happy. My daydreaming was stopped by our old family cat meowing at my door. I let it in 
and put the picture back on my nightstand planning to take it with me when I leave. I was thinking of 
showing my friends the picture of our younger selves having fun. 
 That night, I fell asleep feeling content and cheerful. I was extremely happy to be back home 
with my family and to uncover memories.  

                            Vlad Alexandra CristinaVlad Alexandra Cristina  

Clasa a XIClasa a XI--a G a G   

Winter Wonderland  
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As I do not have a favourite movie, I choose to write about THE VAMPIRE 
DIARIES, an American supernatural teen drama television series. 

  It was created by Kevin Williamson and Julie Plec, based on L.J.Smith’s novels. 

  It has 8 seasons, 7 of which have 22 episodes and the last season has 16 episodes. 

  The series follows the life of Elena Gilbert, who is saved from a car accident in which 
her parents died. She meets and falls in love with the vampire Stefan Salvatore. Soon, her 
older brother, Damon Salvatore, interferes into their lives, falling in love with Elena.  The 
three of them, together with Elena's friends, go through many difficult situations to reach the 
much desired peace. 

  The series started on CW in September 2009 and ended in 2017 and was nominated 
for various awards, winning The People's Choice Award and Teen Choice Award. 

 

 

 
 
 
 
         

The Vampire Diaries 

Zugravu AmaliaZugravu Amalia  

Clasa a IXClasa a IX--a Ba B  
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SAMSUNG  
Când a apărut primul telefon Samsung?  

 Acum 20 ani a fost lansat primul telefon Samsung cu camera foto, iar compania a decis 
să realizeze un timeline cu toate inovațiile aduse în acest segment 

 Anul 2001 - primul telefon cu cameră foto-SCH-V200 

 Anul 2002 - primul telefon cu cameră selfie-SCH-X590 

 Anul 2003-primul telefon cu camera foto si ecran ce se putea roti in forma Iandscape-
SCH-V420 

 Anul 2005 - SCH-V770 a fost un telefon cu cameră foto cu lentilă largă ce putea căpta un 
unghi foarte mare 

 Anul 2010 - Samsung integrează o cameră foto pe un smartphone și aduce funcții precum 
Panorama, Stop Motion, Cartoon Shot-Galaxy S 

 Anul 2012 - Galaxy S3 aduce funcția Burst Shot ce permite realizarea a 20 de fotografii 
într-un timp foarte scurt 

 Anul 2013 - Primul cameraphone a fost lansat și se numea Galaxy S4 zoom. Era o 
cameră foto ce integra un smartphone 

 Anul 2014 - Galaxy S5 a fost telefonul cu cea mai rapidă focalizare, 0,3secunde și funcție 
HDR 

 Anul 2016 - Galaxy S7 ne-a adus primul telefon cu sistem Dual Pixel care se apropia ca 
performanță de un aparat foto bun 

 Anul 2017 - Note 8 a fost primul lor smartphone cu 2 camere foto 

 Anul 2018 ne aduce tot două camere foto pe noile S9 și S9 plus, încă cu funcții precum 
Slow Motion la 960fps, tehnologia  AR integrată, asistent vocal integrat ce poate citi 
cuvintele sau expresiile capturate de camera foto și diafragmă variabilă 
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 Istoria sud-coreeană samsung Electronics 
Co. începe în 1938, când un rezident al micului oraș 
Daegu Byong Chul Lee a fondat o companie 
comercială numită „Samsung” (tradusă ca „Trei stele”). 
Numele „Samsung” în coreeană este pronunțat ca 

„Samson” (삼성 / 三星), iar în transcrierea rusă sună 

ca „Samsung”. Există două versiuni ale originii 
numelui legendarei companii. Conform unei versiuni, 
numele „Trei stele” corespunde celor trei fii ai lui 
Byong Chul Lee. Potrivit unei alte versiuni, fondatorul 
a dat companiei sale numele „Samsung”, astfel încât să 
devină mare, puternic și etern, ca stelele de pe cer. 

 

Istoria telefonului Samsung  

 După ce a supraviețuit cu succes celui de-al doilea razboi mondial (1939-1945), Samsung a 
adăugat mașini de cusut, îngrășăminte, zahăr și oțel în gama sa de produse și a inclus Hong Kong și 
Macau în geografia sa. 

 În timpul războiului coreean (1950-1953) Samsung Trading Co a trecut prin vremuri grele: 
principalele sale fabrici și depozite au fost distruse, iar afacerea sa a fost distrusă complet. Dar în 
anii postbelici, compania s-a ridicat literalmente din cenușă și a găsit o nouă forță pentru a-și 
continua drumul. Nu a fost lipsit de sprijinul guvernului sud-coreean, care, în timp ce restabilea 
economia zdruncinată, s-a bazat pe mari preocupări (chaebols). Samsung Trading Co, ca și 
alții companii mari precum Daewoo, Hyundai, Coldstar, au primit beneficii și împrumuturi de la stat 
și au primit ordinele guvernamentale. Mulțumesc celor puternici sprijinul statului Samsung Trading 
Co s-a dezvoltat într-una dintre corporațiile de top din țară. 

Fondator al Samsung Trading Co Byong Chul Lee 

 La început, Samsung, condus de Byong Chul Li, a fost implicat în furnizarea de pește uscat, 
orez și tăiței către China și Manciuria. Din 1939, o fabrică de bere a devenit parte a companiei, iar 
gama de produse a fost completată cu vodcă de vin și orez. 
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 În anii 60 și 70. În secolul al XX-lea, afacerea Samsung se extinde: compania 
construiește o puternică fabrică de îngrășăminte, dezvoltă sistemul de asigurări coreean, 
înființează un ziar și începe să construiască spitale, universități, hoteluri și nave. 
 Realizările Samsung includ construcția celei mai înalte clădiri din lume - Burj 
Khalifa din Emiratele Arabe Unite, Turnurile Gemene din Malaezia și multe alte obiecte 
unice. 

Televizorul alb-negru  

 În 1969, au avut loc două evenimente semnificative în istoria monstrului coreean al 
economiei mondiale: a fost creat primul logo Samsung în limba engleză și, împreună cu 
Sanyo, a fost deschisă o divizie pentru asamblarea televizoarelor alb-negru. Trei ani mai 
târziu, în 1973, asociere în comun a intrat sub controlul Samsung Trading Co și a fost 
transformat în Samsung Electronics Corporation. În 1977, împreună cu televizoarele alb-
negru, compania a început să producă televizoare color, în 1979 gama de produse a fost 
completată cu aparate video, în 1983, computerele au părăsit linia de asamblare a 
companiei, în 1991-1992. - telefoane mobile. 

 Cu toate acestea, Samsung Electronics a intrat pe piața semiconductorilor și a început 
să crească rapid ca participant la industria high-tech abia în 1969. Drept urmare, Samsung a 
crescut de la o mică afacere de făină de orez deținută de o familie la o corporație globală. 

 

 
Cazacu NoeliaCazacu Noelia--ElenaElena  

Clasa a XIClasa a XI--a Fa F  
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 Steve Jobs s-a născut în San Francisco, fiind adoptat de Paul și Clara Jobs, din 
Mountain View, comitatul Santa Clara, California, aceștia dându-i numele de Steven Paul. 
Paul și Clara au adoptat mai târziu o fetiță pe care au numit-o Patti. 
 
 Părinții săi biologici sunt Abdul Fattah Jandali, pe atunci, un student sirian, fiu al unui 
moșier arab musulman din Homs și care a devenit apoi, pentru o vreme, profesor de științe 
politice în Nevada , și Joanne Carole Schieble, o studentă americană dintr-o familie cu 
rădăcini germane și elvețiene și care a devenit logoped. Jandali și Schieble s-au căsătorit 
ulterior și au avut o fiică, pe Mona Jandali, devenită Simpson, sora biologică a lui Steve, 
cunoscută ca filolog și romancieră. Steve Jobs a urmat cursurile unui liceu din Cupertino, 
California, frecventând după orele de școală prelegeri ținute de compania Hewlett-Packard 
din Palo Alto, California. 
 
 Pentru scurt timp, Jobs a fost angajat la această companie, în perioada verii, lucrând 
împreună cu Steve Wozniak. În 1972 Jobs a absolvit liceul și s-a înscris la Colegiul Reed din 
Portland, Oregon. Deși a abandonat facultatea după doar un semestru, el a continuat să 
audieze unele cursuri precum cel de caligrafie. Jobs a declarat ulterior: „Dacă aș fi renunțat 
la acel curs în facultate, Mac n-ar fi avut niciodată fonturi multiple sau proporțional 
distanțate”. 
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În toamna anului 1974 Jobs s-a întors în California unde a început să participe la reuniunile 
Homebrew Computer Club împreună cu Steve Wozniak. Dorind să strângă bani pentru o 
retragere spirituală în India, s-a angajat ca tehnician la Atari, o firmă producătoare de jocuri 
video. Jobs a călătorit ulterior în India împreună cu un prieten din facultate, Daniel Kottke- 
devenit mai târziu primul angajat al Apple- în căutarea iluminării spirituale. S-a 
întors budist convins, cu capul ras și purtând haine indiene tradiționale. În acea perioadă a 
experimentat cu unele droguri, spunând că experimentarea sa cu LSD că au fost "unul dintre 
cele două sau trei cele mai importante lucruri pe care le-am făcut". A afirmat că cei din 
jurul său care nu-i împărtășesc rădăcinile sale contraculturale nu-i pot înțelege în totalitate 
modul său de gândire . 

 S-a întors budist convins, cu capul ras și purtând haine indiene tradiționale. În acea 
perioadă a experimentat cu unele droguri, spunând că experimentarea sa cu LSD că au fost 
"unul dintre cele două sau trei cele mai importante lucruri pe care le-am făcut".[30] A afirmat 
că cei din jurul său care nu-i împărtășesc rădăcinile sale contraculturale nu-i pot înțelege în 
totalitate modul său de gândire.[30] 

 S-a întors la vechea sa slujbă, la Atari, unde a primit sarcina de a crea un circuit pentru 
jocul video Breakout. Potrivit lui Nolan Bushnell, fondatorul companiei Atari, Atari i-a oferit 
100 de dolari pentru fiecare cip redus din cadrul dispozitivului. Jobs nu era interesat de 
circuite și avea puține cunoștințe despre design-ul acestora așa că a încheiat un târg cu 
Wozniak, de a împărți bonusul cu acesta dacă va reduce numărul cipurilor. Spre uimirea celor 
de la Atari, Wozniak a reușit să reducă cu 50 numărul cipurilor, un design așa de strâns fiind 
imposibil de reprodus pe o linie de asamblare. 

 În acel moment, Jobs i-a spus lui Wozniak că cei de la Atari le-ar fi dat doar 700 de 
dolari (în loc de 5000 de dolari cum trebuia) și că partea lui Wozniak era de 350 de dolari. 

În toamna anului 1974 Jobs s-a întors în 
California unde a început să participe la 
reuniunile Homebrew Computer Club împreună 
cu Steve Wozniak. Dorind să strângă bani pentru 
o retragere spirituală în India, s-a angajat ca 
tehnician la Atari, o firmă producătoare de jocuri 
video. Jobs a călătorit ulterior în India împreună 
cu un prieten din facultate, Daniel Kottke- 
devenit mai târziu primul angajat al Apple - în 
căutarea iluminării spirituale.  
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Apple 2 1977  

1984  

1988  1999 IMAc  
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Magazinul din New York  

Ipad  2010  

Iphone 4  

Porcescu IonuțPorcescu Ionuț  

Clasa a XIClasa a XI--a Fa F  
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ALIVENCI MOLDOVENEȘTI  
Ingrediente 

 450g mălai 
 1,8 l lapte 
 600g smântână 
 200g unt 
 225g zahăr  
 400g brânză proaspătă de vaci 
 4 ouă 
 1 plic de praf de copt 
 Zahăr vanilat 
 Sare. 

Preparare 
 
 
 

1. Brânza de vaci se amestecă cu  
      ouăle și 400g de smântână. 

  
 
 
 
 
 
 
            2.   Laptele fiert cu zahărul se toarnă fierbinte, treptat peste mălaiul cernut în prealabil, 
amestecând continuu. 
            3.   Brânza amestecată cu ouăle și smântâna se toarnă peste mălaiul opărit 
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4. Se adaugă teptat untul, amestecănd 
continuu. Se adaugă praful de copt și 
zahărul vanilat.  

5. Compoziția obținută se toarnă într-o tavă 
unsă cu unt. 

6. Se coace la 200°C timp de 30- 40 minute, 
până se rumenește. 

7. Se servește caldă / rece cu smântână 
deasupta 
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TURTE CU JULFĂ 

 Cunoscute sub denumirea de ”Pelincile Domnului”, turtele cu julfă sunt pregătite în Ajunul 
Crăciunului, vestind, astfel, Naşterea Domnului.  
Ingrediente  
Pentru turte:  

 500 g faina albă  

 150 ml apă 

  sare  

 1lingură cu ulei 

 1lingură cu oțet 
 Pentru julfă  

 500 g seminţe de cânepă  

 200 g zahăr  

 4 căni cu apă  

 coaja rasă de portocală/ lamâie, vanilie  
Preparare 

Se repară turtele (cu cinci-şase zile înainte de a face prăjitura)  
 Din făină, apă, puțin ulei, oțet și sare se frământă un aluat potrivit de moale și elastic;se lasă în 
repaus 10-15min apoi se întinde în foi foarte subțiri, având forme și dimensiuni cât mai apropiate;. se 
coc la cuptor, pe aragaz (într-o tigaie) sau direct pe plita; se păstrează acoperite până în dimineaţa 
ajunului.  
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Se înmoaie turtele 
 
În lichidul rămas după colectarea julfei,  
se vor înmuia turtele. 
 

 
 
 
 
 
Asamblarea 

Într-un vas se așează turtele înmuiate în straturi alternative cu julfa. 
Preparatul se consumă după minim 12 ore de la preparare. 

 

Se prepară umplutura (julfa)  
 Peste semințele de cânepă uscate (la cuptor) și mărunțite (în mojar/ blender) se toarnă apa 
caldă, se amestecă bine câteva minute și se strecoară. 
 În ”laptele” de cânepă obținut se adaugă zahăr și arome apoi se pune la fiert. 
 Spuma care se ridică la suprafaţă (numită julfă sau urdă de cânepă) se colectează într-un vas 
separat. 
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