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Experiențe Erasmus+ 
 

Știm deja că trăim o noua revoluție industrială în care ocupațiile sau specializările cele mai  
solicitate nu au existat în urmă cu 5‐10 ani. Aproximativ 65% dintre copiii care intră astăzi în școală 
vor trebui să lucreze în tipuri de locuri de muncă complet noi care încă nu există. Dinamica        
schimbărilor pe piața muncii ne impune să fim capabili să pregătim elevii pentru viitoare competențe. 
Forumul Economic Mondial* a făcut un top al abilităților necesare pe piața muncii în această perioadă: 
1. rezolvarea problemelor complexe; 2. gândire critică; 3. creativitate; 4. managementul persoanelor; 
5. coordonarea cu ceilalți; 6. inteligență emoțională; 7. raționamente și luarea deciziilor; 8. orientarea 
spre servicii; 9. negocierea; 10. flexibilitate cognitivă. 

Suntem conștienți că sistemul de educație este încă tributar unor practici din secolul 20 care 
împiedică atingerea progresului dorit în integrarea tinerilor absolvenți pe o piață europeană a muncii. 
O metodă modernă care permite pregătirea elevilor pentru secolul 21 este metoda proiectului. Liceul 
nostru având doar 18 ani de existență a participat în mod constant și periodic la proiecte Comenius, 
Posdru, Erasmus. Această dinamică a fost întreruptă pentru puțin timp de pandemia Covid, după o  
mică pauză am reluat această activitate folosindu-ne de facilitățile mediului on-line de comunicare. 
Totuși trebuie să recunoaștem că la desfășurarea acestei activități în mediul virtual, pașii ne-au fost 
puțin nesiguri, nivelul nostru de interes era mai scăzut. Întoarcerea la modul tradițional de desfășurare 
al proiectelor a revigorat interesul cadrelor didactice și al elevilor. 

Astfel, în acest an școlar derulăm două proiecte Erasmus+: Proiectul KA1 VET, proiect de  
mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale- Start pentru 
o carieră europeană în servicii (STEUCAS) și Proiectul KA201 Be Clean, Be Green! Promoting 
the Sustainable Development of Our Community. Principala activitate a primului proiect este 
efectuarea de către grupul țintă (elevi din clasa a X-a) a unui stagiu de trei săptămâni de practică     
comasată, la agenți economici dintr-o țară a Uniunii Europene (Spania și Portugalia). Scopul celui    
de-al doilea proiect este de implicare a tinerilor în dezvoltarea durabilă a comunității locale prin      
cultivarea sentimentului de respect pentru mediu. Ambele activități descriu o normalitate a unei școli 
europene – dezvoltarea prin participarea la proiecte, o necesitate iar experiența câștigată în acest    
context este valoroasă și nu poate fi înlocuită cu altceva.  

Fără să discutăm despre avantajele care rezultă clar din temele propuse de cele două proiecte 
țin să punctez avantajele participării la proiectele Erasmus+: un mod plăcut și eficient de învățare și de 
dezvoltare a unor competențe necesare acestui secol, integrarea cunoașterii și aplicarea cunoștințelor 
în rezolvarea unor probleme autentice, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de comunicare,      
oferirea, primirea și utilizarea feedback-ului pentru îmbunătățirea activității, activitatea de reflecție la 
care participă și elevii și cadrele didactice cu privire la procesul de învățare, a calității muncii realizate 
etc.   

 
Director adjunct, 
Georgeta Ciobanu 

 
 
 

 
 

*Forumul Economic Mondial este o organizație non-profit cu sediul în Cologny, Geneva, Elveția înființată în anul 1971 
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11 Aprilie – Ziua Educației Financiare, marcată și de liceul nostru 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în parteneriat cu Uniunea Națională a           
Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), a lansat prima ediție a concursului 
național de educație financiară – Olimpiada ASF, dedicat tuturor elevilor de clasa a XI-a din România.  

Concursul, a fost structurat pe trei etape, iar participanții au răspuns online, în fiecare etapă, 
unui test grilă format din 20 de întrebări.  În urma evaluării răspunsurilor, a obținut locul II, elevul 
Vlad Bogdan Crețu din clasa a-XI-a C, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, coordonator 
la nivel de școală pe domeniul Educație financiară: Valentin Cătălin Graur – profesor de          
Economie. 

Expoziția de ceramică și textile „Odă bucuriei” 

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național 
„Moldova” Iași, în parteneriat cu Atelierul de Artă Ionela      
Sandrina Mihuleac din Cucuteni (jud. Iași), organizează în peri-
oada 1 aprilie – 30 mai 2022, expoziția „Odă bucuriei”.  

Proiectul expozițional reunește instalații de ceramică, 
realizate de plasticiana Ionela Mihuleac, precum și elemente   
textile inspirate de arta populară românească, realizate de      
Carmen Cumpăratu.  

Ionela Mihuleac: „Lucrările mele de ceramică sunt despre bucuria simplă de a crea dincolo 
de concepte, despre frumusețe, comuniune cu natura și conexiune cu mine însămi”. 

Originară din Cucuteni, judeţul Iaşi, Ionela Mihuleac a absolvit Universitatea Națională de 
Arte „George Enescu” (2002) şi cursurile de master în domeniul Foto-video, la Universitatea Artă şi 
Design „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (2004). Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România - 
Filiala Iaşi, are în portofoliu numeroase expoziții de pictură, sculptură și ceramică. Este, de asemenea, 
inițiatoarea și coordonatoarea Simpozionului Internațional de Arte „HUMAn”, prin intermediul căruia 
reunește la Cucuteni artiști din întreaga lume și organizează tabere de creație pentru copii.  

Carmen Cumpăratu: „Mă fascinează graiul străbunilor care într-un singur semn poate 
surprinde un întreg univers. Călătoriți pe meleagurile românești, citiți aceste semne pe porțile        
maramureșene, bucovinene, pe iile de pe întreg cuprinsul țării și veți înțelege că strămoșii noștri     
trăiesc prin ceea ce noi suntem și facem acum”. 
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Specializată în Inginerie Economică în Industria de Textile Pielărie, Carmen Cumpăratu a 

urmat cursurile de Masterat în Design Vestimentar - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, este 
Doctor în domeniul Inginerie și Management, profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași. 
A urmat Cursul de Aprofundare a artei ceramice, organizat de Ionela Mihuleac, și a participat la     
Simpozionul Internațional de Arte „HUMAn”. Inspirându-se din arta populară, Carmen Cumpăratu 
„descifrează” în lucrările sale conținutul înscris în cusăturile de pe costumele populare românești,   
aducând în expoziție, într-o manieră personală, un limbaj fascinant, în care cuvintele sunt codificate în 
simboluri ce relevă mesaje transmise din generație în generație.  

 
Vernisajul va avea loc vineri, 1 aprilie 2022, de la ora 17.00, expoziția fiind prezentată de dr. 

Maria Bilașevski, critic de artă.  

Manager Interimar, 
Drd. Valentina Druțu 

Şef Secție Relaţii Publice, 
Dr. Coralia Costaş 

Expoziția de ceramică și textile „Odă bucuriei” 
Proiectul expozițional reunește instalații de ceramică, realizate de 
plasticiana Ionela Mihuleac, precum și elemente textile inspirate de 

arta populară românească, realizate de Carmen Cumpăratu 

 Originară din Cucuteni, judeţul Iaşi, Ionela Mihuleac a absolvit Universitatea Națională de  
Arte „George Enescu” (2002) şi cursurile de master în domeniul Foto-video, la Universitatea Artă şi 
Design „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (2004). Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România - 
Filiala Iaşi, are în portofoliu numeroase expoziții de pictură, sculptură și ceramică. Este, de asemenea, 
inițiatoarea și coordonatoarea Simpozionului Internațional de Arte „HUMAn”, prin intermediul căruia 
reunește la Cucuteni artiști din întreaga lume și organizează tabere de creație pentru copii.  

Ionela Mihuleac: ”Lucrările mele de ceramică sunt despre bucuria simplă de a crea dincolo de 
concepte, despre frumusețe, comuniune cu natura și conexiune cu mine însămi. Pentru că îmi place să 
provoc și să încurajez oamenii talentați dar care nu au făcut studii de artă, universul a făcut să o       
întâlnesc pe Carmen Cumpăratu. Pasionată creatoare de frumusețe inspirată de arta populară            
românească, Carmen m-a impresionat cât de profund citește și descifrează conținutul înscris în        
frumoasele cusături de pe costumele populare românești. Împreună vrem să atingem cu această       
expoziție sufletele oamenilor, ca din această atingere să vibreze bucuria cea mai simplă în interiorul 
lor și al nostru.” 

Ionela Sandrina Mihuleac 
0746066109 

www.ionelamihuleac.ro 

http://www.ionelamihuleac.ro
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 Specializată în Inginerie Economică în Industria de Textile Pielărie, Carmen Cumpăratu a    
urmat cursurile de Masterat în Design Vestimentar - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, este 
Doctor în domeniul Inginerie și Management, profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași. 
A urmat Cursul de Aprofundare a artei ceramice, organizat de Ionela Mihuleac, și a participat la    
Simpozionul Internațional de Arte HUMAn. Inspirându-se din arta populară, Carmen Cumpăratu 
„descifrează” în lucrările sale conținutul înscris în cusăturile de pe costumele populare românești, adu-
când în expoziție, într-o manieră personală, un limbaj fascinant, în care cuvintele sunt codificate în 
simboluri ce relevă mesaje transmise din generație în generație. 

Carmen Cumpăratu: ”Am realizat lucrările din dorința de a aduce, sub o altă formă, în          
expoziție, pasiunea mea pentru ia românească și simbolurile pe care le conține. Ionela Sandrina       
Mihuleac m-a încurajat să scot la lumină și această latură a mea. 

Ia, ”element de identitate românească”, ”templu la purtător” și multe alte denumiri ce i-au fost 
atribuite, conține un limbaj strămoșesc în care cuvintele erau codificate în simboluri ce ascundeau    
taine transmise din generație în generație, din mamă-n fiică. În acest limbaj, pe minunata ie se poate 
desluși bucuria românului în zi de sărbătoare sau tristețea pentru momentele ce însoțeau marea trecere, 
statutul social sau vârsta purtătorului. Rolul nu doar decorativ, ci și apotropaic, al simbolurilor utilizate 
pe anumite zone ale iei românești, formează un univers care m-a fascinat, m-a determinat să-l studiez 
în profunzime și să-l înțeleg. 

Din pasiunea mea pentru simbolurile ce alcătuiesc limbajul popular străvechi, am scos de pe ie 
simbolurile și le-am așezat în compoziții proprii, dându-le noi înțelesuri, așa cum le-am simțit eu. Ele 
nu au mai urmat reguli stricte de așezare pe câmpurile iei ci au zburat libere și au dus la creații în care 
am folosit același limbaj străvechi, dar într-o manieră personală. 

Am folosit pânză de casă țesută de mâini dibace pe care acum o mai putem găsi doar în lăzile 
de zestre vechi din sate și pe care am scris, în același limbaj strămoșesc, povești cusute cu fir de in sau 
mătase. Am combinat astfel vechiul țesutului în casă cu noul mătăsii obținute în sistem industrial. 

M-a fascinat și mă fascinează graiul străbunilor care într-un singur semn surprindeau un întreg 
univers. Călătoriți pe meleagurile românești, citiți-le pe porțile maramureșene, bucovinene, și pe iile 
de pe întreg cuprinsul țării și veți înțelege ce spun. Strămoșii noștri trăiesc prin ceea ce noi suntem și 
facem acum!” 

Carmen Cumpăratu 
0727823432 

Regatul Bijuteriilor  
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Prevenirea fenomenului de bullying în școală prin stagii de formare Erasmus+ 
Prof. Simona Albăstroiu, prof. Andreea Ghiorghiță, prof. Mihaela Popa 

În perioada 5-11 martie 2022, am participat la un stagiu de formare în orașul Split din Croația, 
în cadrul proiectului Erasmus +Adu starea de bine în sala de clasă (2020-1-RO01-KA101-079699), 
proiect KA1 implementat de Școala Gimnazială Titu Maiorescu din Iași. Cursul, Preventing bullying 
in schools, a acoperit paletă largă de teme care sunt în strânsă legătură cu fenomenul de bullying; 
dintre acestea pot fi amintite: ce înseamnă a fi profesor al secolului XXI; un cerc vicios al               
bullying-ului (definiții și tipuri de bullying, caracteristicile agresorilor și ale victimelor, bullying-ul ca 
parte a contextului social), prevenirea universală a bullying-ului (teoria prevenirii, 3 niveluri de      
prevenire a tulburărilor comportamentale, factori de protecție și de risc, importanța învățării            
socio-emoționale), înțelegerea comportamentul uman; introducere în mindfulness și îmbunătățirea   
performanței cognitive a elevilor; utilizarea tehnicilor de teatru la clasă pentru dezvoltarea exprimării 
sentimentelor și a comunicării, învățarea bazată pe proiecte video (dezvoltarea strategiilor de team  
building și colaborarea), activitatea de team building- folosind aplicația Goosechase și altele. 

Formatorii de curs au reușit să facă activitățile     
interactive și să ne implice, pe toți cei prezenți, în cât mai 
multe jocuri de rol. A fost o experiență utilă din care am 
învățat diferite tehnici de lucru cu elevii, în general, și, în 
mod special, cu acei elevi care pot fi afectați de fenomenul 
bullying.  
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 Pe lângă activitățile de formare, mobilitatea 
Erasmus+ a reprezentat o oportunitate de a ne îmbogăți 
și bagajul de cunoștințe istorice și culturale despre    
orașul Split și despre Croația. Datorită poziției sale   
geografice, Croația reprezintă un amestec de patru sfere 
culturale diferite, fiind la răscrucea influențelor         
culturilor occidentale și orientale. Numeroase tradiții 
ale Croației și ale popoarelor sale sunt incluse în lista 
patrimoniului mondial UNESCO.  

Cel mai reprezentativ simbol al orașului Split este Palatul Dioclețian, un palat impunător   
construit de  Împăratul roman Dioclețian, pe malul Mării Adriatice, în perioada 295-305 e.n.        
Palatul, inclus în patrimoniul mondial UNESCO încă din 1979, a rezistat vremii și încântă           
vizitatorii de azi cu detaliile arhitecturale și atmosfera deosebită. 

Specific Croației este și țărmul de tip dalmatic, reprezentat printr-o succesiune de peste o 
mie de insule și insulițe de diverse dimensiuni, dintre care 48 sunt locuite permanent. În una din zile 
am vizitat insula Brac, una din cele mai mari insule din arhipelagul dalmației și cea mai înaltă. 
Această insulă este renumită la nivel mondial pentru carierele de calcar și tradițiile de lucru în piatră 
care se păstrează și azi, pe insulă fiind în funcțiune o școală în care sunt instruiți tinerii care vor să 
învețe tehnica prelucrării pietrei. 

În perioada celor 7 zile de curs am învățat și din experiențele colegilor profesori veniți din alte 
state europene, din Spania, Letonia, Portugalia, Bulgaria și Croația. Pe parcursul cursului am învățat, 
de asemenea, o mulțime de informații utile despre sistemul educațional din Croația, Spania și Letonia. 
Chiar dacă există unele diferențe între sistemele de învățământ/ școlile noastre am constatat că ne    
confruntăm cu aceleași probleme (răspândirea fenomenului de bullying, captarea atenției elevilor,         
implicarea familiei în educație ș.a.) și a fost important să învățăm din experiența și exemplele de bună 
practică ale participanților la curs.  

Credem că prin activitățile de formare din cadrul programului Erasmus+ vom reuși să creăm un 
mediu școlar mai bun și mai sigur pentru elevii noștri. 
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Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Economic de Turism desfășoară activități 
de promovare a mediului în Portugalia 

 Ȋn perioada 7 – 11 martie 2022 un grup de elevi și profesori de la Liceul 
Tehnologic Economic de Turism, Iaşi a participat la o activitate transnaţională în Porto, 

Portugalia, în proiectul Erasmus+ “Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development 
of Our Community”. Obiectivul principal este promovarea unui mediu sănătos care să permită o 
viață sănătoasă. Liceul   ieșean este coordonator al proiectului și are parteneri  din Italia, Portugalia și 
Belgia. Agenda de lucru a cuprins activităţi practice de formare-învăţare şi cercetare cu tema 
“Biodiversitatea”.  

 
                                  

 
 
 
 
 
 
Elevii au realizat activităţi de cunoaştere a vegetaţiei şi faunei locale în ”Parque das Serras do 

Porto”, unde au identificat specii de plante, insecte şi păsări, au plantat puieţi-pin, stejar-pe fosta 
plantație de eucalipt. De asemenea, au realizat o activitate practică de observare a insectelor în centrul 
educaţional situat în Quinta do Passal , în cadrul unui Workshop, au vizitat “Nature Reserve Douro 
Estuary Site” unde au făcut o analiză comparativă a speciilor locale cu cele din țările participanților la 

 

               
Gazdele evenimentului au promovat istoria și cultura locală într-o manieră atractivă,            

determinându-i pe cei prezenți să observe și să acumuleze informații. Turul pietonal a oferit           
posibilitatea  elevilor din  țările partenere  să intre în contact cu arhitectura și cultura specifică        
Portugaliei. Tinerii au avut oportunitatea de a realiza obiecte ornamentale la „Cindor” (Jewelry 
training centre), apreciind abilitatea meșterilor de a lucra în filigran. 

Activitățile s-a finalizat într-o notă de prietenie, cu promisiuni de bine și frumos pentru 
urmăoarele întâlniri. 

Prof. Petronela Budeanu  
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Erasmus+  o experiență de viață! 
 

Prin mobilitatea proiectului Erasmus+ Be clean! Be green! din Portugalia am avut posibilitatea 
de a experimenta lucruri, trăiri și sentimente noi prin intermediul actvităților specifice proiectului pe 
tema protejării biodiversității. Deși obositoare, am avut totuși posibilitatea de a ne bucura de orașul 
boem al Portugaliei, Porto, un oraș plin de istorie, împânzit de arta baroque, întâlnită aproape pe toate 
clădirile orașului și nenumărate obiective turistice ce au făcut ca experineța să fie unică. 

Acest proiect m-a ajutat să mă dezvolt personal și mental, să percep altfel lumea ;  a dezvolatat 
în mine spiritul de responsabilitate și de perspicacitate. Am legat prietenii foarte strânse cu elevii   
portughezi, niște oameni calzi și primitori în care am văzut alte percepții și ideologii asupra vieții,  
datorită culturii diferite, comparativ cu a noastră.                                 

 Ciornei Cosmin 
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Proiectul Erasmus+ a reprezentat și reprezintă în continuare, pentru mine, o cale spre noi 

lumi, oferindu-mi oportunitatea de a cunoaște locuri, oameni și sentimente despre care doar 
auzisem. Acesta mi-a fost o ușă spre un necunoscut frumos, un necunoscut ce prea devreme mi-a 
devenit un loc familiar, plin de foști străini.  

Nu doar am reușit să leg, ci și să înnod strâns prietenii cu oameni pe care acum îi pot numi 
dragi, proiectându-i astfel în eternitatea mea. 

Am iubit orașul cu frumoasele-i clădiri, cu pescărușii ce mi-au părut a fi straniu de silențioși, 
am iubit oamenii ce întotdeauna ne-au primit cu un zâmbet cald și am iubit oceanul cel gri ce-mi 
părea a fi infinit când încercam să îl cuprind cu vederea. Vorbesc la trecut, însă aceste sentimente 
sunt și vor rămâne neschimbate, căci și pe ele le-am fixat în veșnicie. 

Zilele au fost ploioase, unele activități au fost obositoare, însă nu aș îndrăzni a mă plânge, 
căci zâmbetele oamenilor au încălzit vremea dinăuntrul meu...Aș repeta oricând această experiență 
și tânjesc după momentele petrecute acolo, alături de prietenii mei. 

Pot cu încredere să spun că am avut un timp frumos în Porto, timp scurt, într-adevăr, însă 
frumos!  

 
                                                                                          

Cazacu Iuliana-Valentina 
Clasa a XI-a B 



12 

 

Erasmus+ -  O oportunitate către noi orizonturi 
 

       În mobilitatea proiectului Erasmus+ - Be clean!, Be green!, din Porto, Portugalia, 07-11.03-
2022, am participat la activități de educare-învățare-aplicare pe tema protejării biodiversității și a 
lumii înconjurătoare în care ne desfășurăm zilnic activitățile cotidiene. S-au realizat activități cu 
privire la importanța habitatelor naturale, a florei și a faunei, atât din Portugalia cât și din lume, cu 
scopul conștientizării necesitășii de protejare și de păstrare a unui mediu cât mai favorabil vieții 
posibil. Proiectul ne-a oferit posibilitatea de a cunoaște oameni, trăiri și sentimente noi, am legat 
conexiuni cu persoane care la început erau străine, dar pe parcurs ne-au devenit foarte buni         
prieteni. Atmosfera orașului și oamenii care emanau energie pozitivă ne-au făcut să simțim         
experiența la cel mai înalt nivel, păstrând amintirea acestei experiențe permanent vie. 
 

“Consider că acest proiect a reprezentat și reprezintă un mijloc de cunoaștere și vizitare a unor 
noi locuri, culturi și oameni, contribuind, de asemenea, și la crearea unor legături și prietenii ce 

vor rămâne o mărturie a momentelor și experiențelor trăite împreună de niște foști străini.” 
Cazacu Iuliana 

 
 

”Acest proiect a fost pentru mine un prilej de a mă ajuta să mă dezvolt la nivel psihologic, mi-a 
influențat modul de gândire asupra lumii, mi- a dezvoltat spiritul de responsabilitate și de         

perspicacitate. De asemenea, a fost o oportunitate de a cunoaște locuri, culturi și oameni noi care 
te cucersc încă de când să le treci granița. Cât despre oraș, pot spune că Porto este un oraș boem 

în care istoria și arta baroque și-au făcut simțite prezența pe toate clădirile orașului, oferind       
turiștilor o experiență total unică.” 

 
Ciornei Cosmin 

 
”Acest proiect mi-a oferit o experiență de viață de neuitat și, de asemenea, oportunitatea de a    
descoperi lucruri noi care mi-au lărgit orizontul de cunoaștere și care mă vor ajuta acum și în    
viitor. În cadrul acestui proiect, am învățat multe lucruri practice, iar persoanele cu care am     

interacționat m-au făcut să mă simt "ca acasă" într-un oraș străin. Deși timpul petrecut în acest 
loc nou a fost scurt, am reușit să legăm prietenii strânse cu oameni deosebiți și împreună am reușit 

să ne facem amintiri pe care nu le vom uita niciodată.” 
Mărăciuc Georgiana 
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”Un asemenea proiect nu reprezintă doar călătorii și interacțiune cu oameni din diverse țări și      
culturi, ci mai degrabă conectarea sufletului cu tot ce are de oferit pământul, legarea unor strânse 

prietenii cu oameni care devin din străini - familie și care îți demonstrează că diferențele dintre noi ne 
apropie. Erasmus, pentru mine, a însemnat o experiență magică, plină de momente unice, prielnice 
dezvoltării și valorificării tuturor abilităților mele, oferindu-mi posibilitatea să descopăr o lume în 

care mă regăsesc.” 
Calalb Daniela  

 
”În opinia mea, proiectul acesta mi-a oferit șansa de a avea un schimb de experiență de neimaginat. 

Am participat la multe activități ce mi-au pus atât calitățile lingvistice, de organizare, cât și cele    
sociale, la încercare, îmbunătățindu-mi abilitățile şi spiritul de echipă. În timpul proiectului am     

întâlnit multe persoane care au făcut această experiență de neuitat.” 
 Daria  
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Elevii de la Liceul Tehnologic Economic  de Turism desfășoară activități de    
practică în Spania 

 În perioada 21.03. – 08.04.2022, la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, a avut 
loc prima mobilitate din cadrul proiectului STEUCAS – Start for a European Career in Services, 
Proiect Erasmus+ VET, 2020-1-RO01-KA102-078920. Mobilitatea a fost în Valencia, Spania, a  
inclus trei săptămâni de practică în unități și a avut grup țintă un număr de 21 de elevi de clasa a X-a, 
însoțiți de trei cadre didactice.  
 Elevii au desfășurat programul de practică în unități pe cele trei specializări: Alimentație, 
Turism și Comerț/Economic, conform unui program bine stabilit și monitorizat de către cele trei  
cadre didactice însoțitoare, prof. Băjenaru Carmen, prof. Pleșca Brîndușa și prof. Dărăbăneanu 
Georgeta, precum și de monitorii organizației de primire din Spania, dar și de prof. Apetrei Mona, 
prof. coordonator al proiectului. 
 Astfel, elevii, împărțiți în grupe a câte șapte, conform celor trei specializări, sub îndrumarea 
unor tutori locali, au fost implicați în activități de practică după cum urmează: cei de la Alimentație 
au învățat despre arta culinară în bucătăriile a șase restaurante și pizzerii, cei de la Turism s-au     
specializat în housekeeping în patru hoteluri și un hostel, iar cei de la Comerț/Economic au  învățat 
meserie într-un supermarket. Activitățile de practică au fost diverse și complexe, specifice pentru 
buna funcționare a unităților din domeniile de activitate în care elevii noștri se pregătesc să lucreze 
(efectuarea curățeniei la locul de muncă, pregătirea preparatelor pentru gătit, gătirea unor preparate 
culinare, așezarea preparatului pe farfurii, efectuarea curățeniei generale într-o cameră de hotel, 
aranjarea patului și a lenjerie, aranjarea produselor alimentare și nealimentare pe rafturi, etichetarea 
produselor etc) . 
 În cadrul proiectului, odată cu activitățile de practică și formare profesională, tinerii au     
exersat spiritul de echipă, implicarea, gândirea pozitivă, dorința de cunoaștere și spiritul de           
independență. Toate acestea au dus la obținerea unor calificative foarte bune, atât la evaluarea de 
etapă, cât și la cea finală, elevii noștri fiind apreciați pe toate planurile de tutorii și îndrumătorii lor 
din Spania.  
 Activitățile de formare profesională din cadrul stagiului de practică au fost completate cu  
activități culturale și de recreere, în acest context fiind vizitate mai multe obiective turistice și puncte 
de atracție din Valencia. 
 Astfel, ignorând oboseala acumulată în timpul călătoriei, primul obiectiv vizitat chiar în ziua 
sosirii în Valencia a fost Oceanograful, cel mai mare din Europa și cu cel mai lung tunel subacvatic 
din Europa. Vizita la Oceanograf a fost completată, o săptămână mai târziu, cu o vizită la Muzeul de 
Științe ”Prințul Felipe”. Merită de amintit faptul că ambele obiective se află în renumitul Oraș al  
Artelor și Științelor, despre care se spune că ar fi cel mai mare complex cultural și științific din     
Europa. În acest acest complex se mai află și alte muzee precum: Hemisferic, Palatul Artelor 
”Regina Sofia”, Agora. 
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 De-a lungul celor trei săptămâni, pe lista obiectivelor culturale din Valencia s-au mai aflat: 
Muzeul Național de Ceramică Gonzalez Marti – palat ce datează din secolul al XV-lea, situat în  
centrul orașului și care adăpostește ample colecții de ceramică și expoziții permanente de tapiserii, 
mătăsuri, evantaie, mobilă, sticlărie, caricaturi și desene, trăsuri; Muzeul de Arte Frumoase, care este 
găzduit de o clădire în stil baroc și este posesorul uneia dintre cele mai impresionante colecții de 
tablouri din întreaga Spanie, Muzeul de Istorie Militară - un muzeu recent înființat în care se pot  
admira obiecte, arme și mărturii legate de istoria armatei spaniole. 
 Bineînțeles că din programul cultural nu a lipsit un tur pietonal al orașului vechi. Elevii au 
fost însoțiți de un ghid local care a completat plimbarea cu povești despre istoria orașului. Ca puncte 
de atracție ale orașului vechi, trebuie amintite: Catedrala din Valencia – una dintre marile catedrale 
ale lumii creștine unde, se spune, se află adăpostită cupa (Sfântul Graal) din care a băut Iisus Hristos 
la Cina ce de taină, Piața centrală din Valencia (El Mercado Central) - are 8160 mp și a fost         
concepută pentru 959 de poziții (spații comerciale)  unde se găsesc măcelării, băcănii, magazine   
unde se vând legume, fructe, păsări de curte, vânat, pește și fructe de mare, pâine, Turnurile Serranos 
– una dintre cele două porți fortificate ale zidului medieval din Valencia care mai există azi. 
Valencia este un  oraș verde, cu multe parcuri și deschidere la Marea Mediterană. Elevii s-au bucurat 
în timpul liber de plajele valenciene care sunt renumite pentru curățenie, claritatea apelor și calitatea 
serviciilor puse la dispoziția turiștilor. 
 Un alt obiectiv apreciat la superlativ de elevii Liceului Tehnologic Economic de Turism a 
fost Bioparcul din Valencia, un parc zoologic de nouă generație, ce îți dă impresia  intri în habitatul 
natural al animalelor. Parcul are o colecție mare de faună africană.  
 Tinerii s-au întors cu experiențe profesionale și culturale inedite, iar în periaoda 09-27 aprilie 
2022 are loc cea de-a doua mobilitate în cadrul aceluiași proiect, de data aceasta în Barcelos,       
Portugalia. 
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Prof. Brîndușa Pleșca 
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Minte criminală (Prolog) 

 Cu privirea tulbure, analizam în detaliu unde am greșit, cum de s-a ajuns la toate astea... de 
ce ? de ce eu ? Îmi ridic ușor capul și îl las pe spate cât privesc tavanul în gol, lipsit de orice         
sentimente, iar tot ce pot face... e să râd. Să râd fără să am control asupra mea, un instinctiv primitiv, 
un obicei sănătos transformat într-o obsesie. Nu la mult timp, râsetele mele s-au transformat în 
plânsete, iar acestea la rândul lor din nou în râsete, șocul era mult prea mare pentru mintea mea    
firavă și tânără, toate lucrurile care s-au întâmplat nu au făcut decât să accentueze confuzia mea, 
starea mea psihotică.  
 Îmi silesc corpul să se ridice, târându-mi picioarele după mine, sprijinindu-mă de perete    
întrucât aveam nevoie să ajung acolo, trebuia să o văd pentru ultima dată. Mi-a făcut viața mai 
frumoasă, a fost acolo pentru mine, iar eu ? Eu am ucis-o, cu sânge rege am înjunghiat-o cu o ură pe 
care nu o merita... Intru pe ușa băii și privesc spre cada plină cu apă însângerată, cadavrul ei fiind pe 
jumătate scunfundat în acel iad, de parcă însăși ea ar fi trasă de forțele mistice, doar pentru că a fost 
destul de naivă să aibă încredere în mine. Mă prăbușesc la pământ, distrus de durere și încep să râd 
de-a dreptul maniacal, fără a putea să mă opresc... prind mâna cadavrului din fața mea și o strâng cu 
regret, dar nu regretul că am făcut asta... ci că a suferit, a fost chiar șocată să vadă cum o ucid cu 
sânge rece, fără să țin măcar cont de toate sacrificiile ei. Așa trebuia să fie, Ross... așa trebuia să fie 
însă cu cât o zic mai mult, cu atât încep să mă cred mai puțin...  
 Mă prind de chiuvetă și mă ridic cu greu, aruncând un ochi asupra feței mele... ce se          
întâmplase cu chipul meu inocent? Cu persoana plină de viață și gingașă care eram? De ce zâmbesc 
într-un astfel de moment, cu fața însângerată și dinții cuprinși de un gust puternic metalic? Ce e 
neînregula cu tine !? Strâng cu putere mânerul cuțitului pe care il aveam în mână și ascult cu emoție 
sirenele mașinilor de intervenție care se apropiau de casă... Îmi încrunt fața și privesc în propriii mei 
ochi, plin de ură și dispreț.  
 — Ei... ei m-au făcut așa... e vina lor, eu sunt... nevinovat! strig puternic, încercând să mă 
conving pe mine însumi că este adevărat ce spun. E-eu...  E-e-EU ! continui cu o voce tremurată 
după care încep să râd și îmi infig adânc cuțitul în obraz. Am renăscut... ?  
 Las lama să se strcoare din mâinile mele și să se izbească agresiv de pământ cât continui să 
zâmbesc și să îmi apreciez noua aparența... noul... eu. Aveam dreptate... eu nu sunt un criminal, nu... 
eu sunt un judecător! Sunt aici să fac dreptate tuturor... cei care trec prin ce am trecut și eu, nu? 
NU?! Îmi pun gluga în cap, deși chiar și aceasta era plină de sânge, iar apoi folosesc fereastra de la 
baie pentru a evada din acel abator, acea cocină pe care o credeam casa... să fi fost Ross cea naivă 
sau eu... ? Merita să moară... merita... merita...  
 Ajung destul de repede în pădure, locul în care mereu m-am simțit în siguranță, m-am simțit 
eu însumi. Îmi ridic capul spre cer și încep din nou să râd fără oprire cât îmi prind agresiv capul între 
palme și încep să îl bat cu brutalitate.  
 —Nu ești un nimic, Theo, nu ești un nimic ! Ești mai mult decât vor ei să fii... o să le arăți 
tu... o să vadă ei... nu tu... nu...  



18 

 
 Am început să respir ușor și să mă liniștesc pe mine însumi, am un plan... am un scop, trebuie 
să îl duc la bun sfârșit, astfel voi demonstra tuturor că nu sunt un nimeni... trebuie să las o amprentă, 
asta face oricare persoană de succes, nu? Desigur că da, de ce te îndoiești de tine însuți? Nu trebuie 
să ai aprobarea nimănui, Theo, trebuie doar să te lași ghidat, da? DA?! 

 Îngenunchez în fața râului unde scap de hanoracul murdar de sânge, aruncându-l în râul    
turbat, ce imediat fură haina și o duce departe într-un timp atât de scurt... Iau apă în palmele mele 
mânjite de sânge și îmi curăț fața cu aceasta, scăpând astfel de urmele atrocității pe care am          
comis-o... Nu, nu e o atrocitate... a fost renașterea mea, de ce să numesc asta o atrocitate... ? Era   
nevoie de asta, nu? NU!?  
 Mă ridic de jos și rup o bucată bună din tricoul meu negru, deja larg și îmi pansez rana de la 
obraz foarte superficial... STAI ! Theo, cum vei scăpa de acuzații... nu, nu... nu am gândit-o bine... 
trebuie să... trebuie să...  
 Sar fără vreo ezitare în râul dezlănțuit și imediat simt cum corpul meu devine incontrolabil, 
ghidat de furia curenților, izbit de pietrele masive de pe fundul acestuia, iar când reușesc să scap, să 
îmi trag corpul zdrobit și rănit pe mal, realizez că nu s-a terminat... trebuie... trebuie... trebuie ! 
 Încep să alerg prin pădure ca ultimul nebun, aruncându-mă de bună voie la pământ, rănindu-
mă mai tare, murdărindu-mă... arătam ca ultimul om, dar trebuie... trebuie...  
 Cu greu reușesc să îmi târăsc corpul epuizat până în fața casei, unde atât poliția cât și         
paramedicii mișunau întregul perimetru... privesc zâmbind scena și după aceea cad la pământ fără 
vlagă, fapt ce atrage imediat atenția autorităților care vin degrabă să ajute un biet copil rănit... da... 
așa... faceți asta !  
 — Tinere ! Tinere, mă auzi ? strigă din răsputeri ofițerul spre mine pentru a încerca să îmi 
mențină o stare de conștiență.  
 — Trebuie... trebuie să... trebuie... Spun cu ultima putere, înainte să îmi las greutatea 
pleoapelor să îmi închidă ochii.  
 Nu îmi amintesc mai nimic de atunci... totul e mereu în ceață, iar ele... ele nu spun nimic   
despre ele, e de parcă au amuțit din acea seara ! Au pierdut tot curajul pe care l-au avut atât de mult 
timp... Singurul lucru pe care îl știu... este că trebuie... trebuie să fiu aici. Iar astfel, am continuat să 
mă îndrept înspre intrarea din liceul regional Scarthfield. 

Voroneanu Claudiu 

Clasa a XII-a A 
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Regret 
de George Bacovia 

 
 

”De mult, de mult cunosc doi plopi 

Ce-mi stau şi azi în cale - 

Îmi place mult ca să-i privesc, 

Dar mă cuprinde-o jale... 

 

Căci parcă-mi spune-un nu-ştiu-ce... 

Ca mâine poate am să mor - 

Şi dânşii n-or mai fi priviţi 

De nici un trecător...” 

 

 

Fotografii de Mihaela Talpău 

Clasa a XII-a A 

                  
   Aș înceta 
 
Aș înceta să nu mai mor de dorul tău, 
Să stau cu poza ta în ciuda amintirilor, 
Să râd, să plâng, gândindu-mă că vei fi doar a mea. 
 
Aș înceta să-ți mai scriu zi de zi, 
Să-ți mai spun aceleasi cuvinte calde și pline de iubire, 
Să mă gândesc oare unde am greșit 
Și, mai presus de toate, să nu uiți cât de mult te-am iubit. 
 

                                                                                                               Lazăr Rareș-Cristian 
                                     Clasa a X-a A 
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Adevăruri ce dor  
 
 

,,Mai știi ce-ți vine-n cap   
 Mai știi ce-ți vine-n minte ?  

Te-apropii de-adevăr,  
Te apropii de cuvinte, 
Aștepți să te trezești, 

 Ca dintr-o hibernare,  
Vezi totul ca o vrajă,  
Si sufletul te doare... 

 
Căci cine o să-ți spună,  

În viață c-ai greșit??  
Părinții n-or s-o facă,  
Ei poate nu mai sunt...  
Și aștepți ca Dumnezeu 
 Odată să te-ntrebe...  
De ce-ai lovit iubirea 

Și dragostea cu pietre.... 
 

Căci ai nesocotit 
 Un mare adevăr.... 
Iubire mincinoasă. 

 M-ai amăgit cu un măr, 
 Și ai făcut ca viața mea să fie, 

 Un strop de fericire, 
 Într-un ocean de agonie. 

 M-apropii și te-ntreb, 

Ce e mai bun în viață??  

Râsul ce te doare...sau plânsul ce  
te-nvață??  

Aș vrea  
 
 

Aș vrea să nu mai mor, să fiu al lumii dor, 

Să mă cunosc pe mine ca pe un muritor, 

Să fiu ce nu am fost, să nu mai fiu ceea ce sunt.  

 

Să mă iubesc, să mă urăsc, off, Doamne, cine sunt? 

Aș vrea să mă cuprind cu brațele de tine,  

Să râd, să plâng, oh, Doamne, cât îmi e de bine!  

Și îmbătat de-al trupului tău parfum,  

S-adorm, să nu mă mai gândesc ca viața asta-i scrum. 

 

Aș vrea să nu mai simt durerile celor din jur, 

Aș vrea ca viața asta să fie ca un șnur,  

Să fie dreaptă, să fie cum n-a fost  

În viața asta, Doamne, eu oare am vreun rost? 

 

Aș vrea să fac din noapte zi, 

Aș vrea ca fiecare amintire s-aducă bucurii, 

Să fiu iubit și să iubesc aș vrea, 

Iar viața mea s-o am și pentru mine, nu doar pentru ea. 

 

 Și ca să nu mai fiu ceea ce sunt,  

Și ca să nu mă-ndrept ca Dreptul spre mormânt, 

 Visez că viața asta-i doar un vis, o apropiată depărtare,  

OFFFF, Doamne, am uitat ceva  ce eu ți-am Promis..... 

                                                                    
 Lazăr Rareș-Cristian 

 Clasa a X-a A 
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Destin 

 
Ridic, cu greutate, privirea înspre cer, 

observ, o rază albă de blestem... 
Sosită vremea cea vestită 

în care moartea vine obosită, 
să ia din mine ce a rămas 
fărâme, pulbere de praf ? 

Poate-i o rază de-ndrumare, 
mă cheamă spre salvare... 

sau poate, semnalul de alarmă 
fugi, robule spre piatră... 

orice ar vrea să fie, 
chemarea mea-i pecetluită ! 

 
Nu are rost să stau în calea sa, 

să spulbere gândirea mea 
să îmi răpună trupul ostenit, 

să fiu lăsat ca un rănit... 
ce lasă urlete de disperare 
să frângă inimi literare. 

O voi primi, cu brațele deschise 
să-mi încăleazscă mintea întunecată 
să îmi sporească fericirea alăturată, 

să facă ce o vrea din mine, 
căci știu că daune vor fi puține, 

iar eu voi fi tot bine ! 

Oh, rază luminoasă ! Pătrunde acum prin mine ! 
Arată-mi enigmele din tine ! 

Oh, lasă-mă să văd făuritorul de destine ! 
Să-l rog să-mi lase moștenire, 

puterea lui neprețuită... să făruesc și eu la rândul meu : 
destine mari... din suflete puține ! 
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Intrusul 

 
O gheară rece, străpungătoare 

O simt la gâtul meu, seară de seară 
Și râd, glumesc, zâmbesc, dar înauntru 

doar putrezesc. 
 

Îl simt mereu, pândind din colț în colț 
Așteaptă, nemernic și pervers, 
O soaptă, poate-un răspuns... 

Să scape din a-l său coșmar de care e străpuns 
 

Eu l-am închis acolo, eu l-am făcut cum e, 
și stau și mă gândesc, reflect și meditez 

daca e vina mea... dacă tot eu sunt patimaș 
Dacă să-l las... să scap. 

 
Și chiar și astăzi, un gând sinistru, rece 
Mă trece ca o săgeată venită din năpasta 
Dacă să-i dau cheia... al lacătului ferecat, 
Să-l las, ca un turbat, să năruie complet 

Tot ce cu trudă am clădit... 

Poesie 
 

Privesc... printre zabrele, cu lacrimi și nemulțumire 
Reflect, dar pare ca o veșnicie, atunci când mă opresc. 

Și chiar de vine și îmi zice, că totul va fi bine... 
Eu tot continui să privesc, să plâng, să zăbovesc. 

 
Tu, oare, simțit-ai ce am simțit și eu? 

Sau vii și-arunci cuvinte grele, fără măcar să știi? 
Cum seara, sub a lunii mângăiere și zâmbire 

Deschid un suflect încărcat. Și zac. Aștept o rază de primire. 
 

Și pari că întelegi, dar orișicare dată 
O luăm de la-nceput, pe o potecă blestemată, 

Tu plângi, oftezi, iar eu îți alin durerea 
Dar niciodată nu-i destul să sting văpaia-ntunecată. 

 
Mă uit la tine, cu ochii mei pierduți și plini de disperare 

Înăbușiți în suferința — durerea-ntruchipată. 
Iar tu, cu o lamă ferecată, 

Înjunghii inima ce sângerează îngenunchiată. 
 

Și ori de câte ori, te văd îngrijorată 
Răpită poate de speranță... 

Zâmbesc, privesc și iarăși zăbovesc. 
Eu te iubesc! dar tot rămân... neînțeles. 

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 
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Sărutul morții 
 

Pe foaie cu lacrimi fierbinți 
Vărs amarul unui amor stins; 

Buze moi și blânde, dulci... osânde, 
Se frâng a vrea să îmi arate, greșelile înduplecate... 

 
Mă pierd adânc în vid cu fiecare sărutare. 

 
Dulceața și frumosul murit-au 

Sub a mea suflare, iar tot ce a rămas 
E acrul putred al trădării. 

Oh! Cronos ce pândești de colo sus... 
 

Mă pierd adânc în vid cu fiecare sărutare 
 

Și-am încercat... un petic, două... 
Să sufăr rana adâncă a sufletului pătat, 
Dar mult prea mult simt c-am îndurat... 

Mă las în vânt, în poala Sa, pierdut. 
 

Mă pierd adânc în vid cu fiecare sărutare 
 

Un ultim dor, o ultimă speranță, 
Mă prind de ea, tortura mea să fie alta, 

Dar cât să pot să mai rezist... unui acid necruțător? 
Și ultima suflare, tot ție-o las... păcatul meu, amor! 

 
Mă pierd adânc în vid c-o ultimă suflare. 

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 

Memento Mori 

 
Adesea timpul ciuruie poteca vieții, 

Sălbatic vântul turuie și zguduie 
Un suflet plin de crez și stăruință 

Răpune duhul și-l ridică, 
Constantă moarte netihnită. 

Cine sunt eu să stau în calea ta, măreață doamnă, 
Cu turma-n urma ta? 
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E frig... și jur că pot să-l simt, cum se agață, 
Tremurător de-o ultimă speranță. 
Dac-ar putea, cu sufletul de stoic 

Să cadă în genunchi și rugător să strige: 
„Te rog, nu încă, oferă-mi o ultimă șansă!” 

Dar ea e rece, cu gheare lungi și ascuțite, 
Dar mângâie obraze, pe cele suferinde. 

E oare rostul meu dintâi, să scriu cu ultima-mi suflare, 
Cuvinte aspre, gânduri amare, opinii false,  

Iubiri înșelătoare? 
Sau poate, cu mintea obosită, să scriu un ultim dor, o ultimă speranță... 

Și îmi șoptește, îmi zice că-și dorește... 
Să vadă cum condeiul cade și zdravăn se izbește, dar eu îl prind precum un clește. 

 
Nu voi pleca de aici, fără un scop în lume, 

Fără măcar un nume, fără prestigiul cel dorit 
Scăldat în dulce asfințit, ce plânge și-și dorește, 

Ce urlă și izbește, se lasă... se odihnește. 
De-aș știi ce îți dorești... și lumea eu ți-aș da... 

 
Ți-aș dărui și soarele și luna, și astrele și bolta 

Și totuși, nu te mai faci văzut... 
 

Mă ții captiv în lumea asta, departe de frumos, 
Încătușat întocmai ca un rob, așa îți place să mă vezi, 

Că sufăr și oftez, că stau și caut lung și-n lat 
Să pot pleca fără vreo stăruință, făr-un regret. 

Dar ție-ți place cum mă zbat, cu un venin descătușat, 
Ce-mi otrăvește mintea și mă sugrumă, în agonie urletu-mi răsuna. 

Nici moartea nu mai e ce-a fost... nici eu nu sunt cine am fost, 
De la poetul vesel întrupat, la robul care cere îndurat. 

E crunt să mă revăd așa, să sufăr în ascuns, 
După prestigiu și renume... în loc să las domnița să mă răpuie. 

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 
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Bullying-ul la copiii diferiți 
Carte de inspirație: Minunea- R.J. Palacio 

 Odată cu trecerea timpului, bullying-ul a devenit tot mai des întâlnit printre copii și          
adolescenți, atât in școli, cât și în viața de zi cu zi. Copiii agresați de alți copii, atât fizic, cât și     
verbal, copii care își pierd încrederea în ei și în cei din jurul lor.  
 Bullying- ul se manifestă în diferite forme si poate proveni de la mai multe persoane. Prin 
mesaje, amenințări sau luare in batjocoră pana la amenințări și agresare fizică în viața reală. 
 Povestea lui August, surprinsă în romanul Minunea, pune la îndemâna noastră viața unui  
copil total diferit de restul, copil trecut prin multe greutăți, de la operații și reconstrucție  faciale  
grele, școala de acasă pentru a nu fi pus in situația de a fi înjosit de copiii răutăcioși ai societății până 
la a ajunge într-un colectiv școlar în care nu este dorit și oarecum invidiat. 
 August, deși e extrem de diferit față de restul copiilor, acesta reușește să treacă cu brio de 
încercarea intrării în societate. Atât schimbul ambiental, schimbarea totală a programului pe care îl 
avea, cât și plecarea la liceu, în situația în care acesta până la acel moment făcuse școala acasă, nu    
l-au oprit pe August în a fi un copil obișnuit și a se integra în societate. Acesta într-un final reușind 
să ajungă unul dintre cei mai buni din liceu și să-ș facă numeroși prieteni, toate acestea datorită    
bullying-ului pe care l-a primit. 
 Bullying-ul era un subiect mai puțin controversat în trecut deoarece în perioadele vechi  
adulții și copiii erau la fel, nu existau criterii majore de diferențiere între oameni, iar copiii nu erau la 
fel răzbunători și egoiști ca în ziua de azi. 
 Există unele mituri legate de bullying, cum ar fi acela ca e un comportament normal al      
copiilor. Totuși, nu este nimic normal în a exista agresivitate între copii.Totuși în ceea ce privește 
autorii bullying-ului, aceștia vor fi predispuși la consumarea de alcool si alte substanțe, fumat,    
comportament violent si delicvent, aceștia devenind niște adulți cu un risc crescut de comportament 
ilegal, violență domestică și necapabili de a păstra un loc de muncă. 
 Efectele bullying-ului sunt pe termen lung, gesturile și cuvintele agresorilor neputând fi    
uitate cu ușurintă. Copiii care sunt victime ale efectului de bullying pot dezvolta de la probleme de 
sănătate, lipsa apetitului, dificultăți de somn și refuzul de a merge la scoală, până la depresie,       
tulburări de anxietate și sentimente acute de tristețe. 
 Auggie, personajul principal din romanul Minunea, a avut parte de bullying de la persoane 
care nici nu-l cunoșteau. De la agresivitate fizică, exclus din grupuri, la un moment dat până și de 
prieteni, pana la cea fizică din partea celor care nici nu-l cunoșteau. In roman există de-a lungul mai 
multor pagini, o descriere a unui joc creat de copii, numit Ciumă. Cine-l atingea pe August avea la 
dispoziție 30 de secunde pentru a se spăla pe mâini sau să se dezinfecteze, altfel primea ciumă. 
Auggie, în ciuda tuturor lucrurilor a reușit sa treacă peste tot cu capul sus. 
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         În ceea ce mă privește pe mine, bullying-ul nu a lipsit din viața mea. Am primit vorbe și am 
fost agresată fizic de cei care trebuiau să-mi fie prieteni. Am fost criticată pentru haine,               
comportament și până și în modul în care am fost crescută. Am plecat capul și nu m-am apărat, iar 
după ce am citit acest roman mi-am dat seama că pot mai mult și că ar fi trebuit să ripostez. Așa că, 
din propria experiență, pot spune că bullying-ul chiar afectează și că fiecare vorbă spusă din răutate 
nu poate fi uitată. 
             Prin acest roman, August oarecum încurajează si îndrumă copiii care sunt victime ale       
fenomenului de bullying, să fie exact cine sunt ei, să nu asculte oamenii răi, de a da dovadă de un 
comportament nepăsător față de agresivitatea verbală,  de a se ridica mereu și a ieși învingători. 

Zugravu Amalia 
Clasa a X-a B 

  Infernul 
    de Dante Alighieri 

 Infernul se deschide în seara Vinerii Mari din anul 1300. Călătorind printr-o pădure           
întunecată, Dante Alighieri și-a pierdut calea și acum rătăcește înfricoșat prin pădure. Soarele       
strălucește pe un munte deasupra lui și el încearcă să urce până la el, dar își găsește drumul blocat de 
trei fiare - un leopard, un leu și o lupoaică. Înspăimântat și neputincios, Dante se întoarce în pădurea 
întunecată. Aici întâlnește fantoma lui Virgil, marele poet roman, care a venit să-l călăuzească pe 
Dante înapoi în calea lui, în vârful muntelui. Virgil spune că drumul lor îi va duce prin Iad și că în 
cele din urmă vor ajunge în Rai, unde Beatrice, iubita lui Dante, așteaptă. El adaugă că Beatrice,    
împreună cu alte două sfinte femei, au fost cele care, văzându-l pe Dante pierdut în pădure, l-au    
trimis pe Virgil să-l călăuzească. 
 Cei doi coboară de-a lungul aventurii lor prin nouă cercuri concentrice, fiecare cerc în parte 
fiind ocupat de mai multe personaje faimoase din istoria omenirii, criteriile de selecție fiind păcatele 
săvârșite, dar și de mai multe personalități contemporane, persoane disprețuite, chiar și adversari  
personali, trimiși în Infern de către Dante pentru a plăti și a-și ispăsi toate greșelile. Toate pedepsele 
sunt descrise foarte amănunțit, în ordine crescândă, cu cât se coboară mai mult în profunzimea      
Infernului, loc care este de altfel și centrul pământului.   
 Prima mea interacțiune cu Dante Alighieri a fost în gimnaziu, atunci când profesoara de     
limba și literatura română ne recomandase să citim „Divina Comedie”. Ca primă impresie, mi se  
părea că lucrarea este prea vastă și complicată pentru mine și mintea mea, ba chiar am dat uitării 
complet de acest nume ce avea mai târziu să îmi răscolească mintea.   
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 După câțiva ani, ajuns în anii de liceu, am ajuns din nou să dau peste o carte de Dante       
Alighieri, „Infernul”, ce este doar una dintre cele trei părți fundamentale ale „Divina Comedie”.  
 Sigur, titlul părea foarte captivant, am fost întotdeauna curios despre viața de după moarte, 
dacă există, dacă e atât de aspră pe cât se aude în jurul meu, iar întocmai această curiozitate m-a   
determinat să aleg să achiziționez „Infernul” despre care nu aveam cea mai vagă idee, doar titlul îl 
cunoșteam. La începutul lecturii, aveam impresia că nu voi dezvolta vreun interes pentru această   
carte, un volum de poezii care spun o poveste, nimic impresionat... dar cu cât am continuat lectura cu 
atât mai greu îmi era să mă opresc, setea mea de cunoaștere, iar interesul erau o călăuză pentru mine, 
o dependență vinovată pe care mi-o asum.  
 Astfel, am fost introdus în lumea fantastică, metaforică și filozofică a lui Dante Alighieri, o 
lume minunată pe cine vrea să o înteleagă... cu siguranță, fiecare dintre noi trăim în acest infern    
nesfârșit, simțim adesea că dragostea este ca o călătorie prin infern, suntem supuși unui stres și chin 
de parcă noi ne-am ales soarta. De aceea, vă invit să lecturați „Infernul” de Dante Aligheri și să   
descoperiți singuri dacă ați trăit sau nu în lumea infernului lui Dante! 

„Calea către paradis începe în iad” – Dante Alighieri  

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 

Crimă și pedeapsă 
   F.M. Dostoiesvki 

 Feodor Mihailovici Dostoiesvki este unul dintre cei mai importanți scriitori ruși. A fost    
filosof și jurnalist, din Sankt Petersburg, Rusia. S-a născut la data de 11 noiembrie 1821 și a decedat 
la 9 februarie 1881. Cele mai cunoscute opere ale sale sunt: “Crimă și pedeapsă”, “Frații              
Karamazov”, “Demonii” și “Idiotul”. 

 “Crimă și pedeapsă”, este un roman de tip psihologic, polițist și realist. A fost publicat de-a      
lungul anului 1886 în revista “Ruski Vestnik”. Titlul operei reprezintă un proces la care ne          
așteptăm: facem ceva rău, pățim ceva rău. Crima și pedeapsa sunt conectate, pedeapsa urmărește 
crima. Romanul este împărțit în 6 părți și are diverse teme precum: iubirea, familia, crima,           
vinovăția, filosofia. Însă, una dintre cele mai importante teme este înstrăinarea față de oameni.   
Mândria protagonistului îl separă de umanitate, acesta se crede superior față de alții, îi vede pe      
oamenii din jurul său ca pe niște obiecte și îi folosește pentru propriile sale scopuri. 
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 Romanul spune povestea lui Rodion Ramonovici Raskolnikov, un student la facultatea de 
drept din Sankt Petersburg. Raskolnikov trăiește într-o sărăcie mizerabilă, neavând bani să-și       
continue studiile. Scrisorile pe care le primește de la mama lui îi cresc starea de tristețe, când        
realizează cât au sacrificat mama și sora lui pentru succesul lui. După amanetarea ultimului obiect 
valoros unei cămătărese bătrâne, numita Aleona Ivanova, pune în aplicare un plan, să o ucidă și să-i 
jefuiască bunurile. Pe parcursul primei părți, Raskolnikov își pune întrebarea: “De ce Napoleon, care 
a ucis peste zeci de mii de oameni este considerat un erou iar, eu dacă omor o simplă cămătăreasă 
sunt considerat un criminal?”. Prima parte se termina cu asasinarea bătrânei, dar și a surorii acesteia, 
Lizaveta Ivanovna. După faptele comise, Raskolnikov se rupe de propria umanitate. 
 În partea a doua, Raskolnikov trăiește într-o frică și vinovăție constante, bunurile furate le 
ascunde sub o piatră. Mai târziu, este chemat la secția de poliție. Cuprins de spaimă, se gândește să 
le spună tot, crezând ca a fost prins. La secție, i se spune că motivul chemării este plângerea         
proprietarului pentru neplata chiriei. Bolnav și slăbit, Raskolnikov este ajutat de Dmitri Prokofici 
Razumihin, un fost coleg de facultate. 
 Partea a treia a romanului începe cu venirea mamei lui Raskolnikov, Pulcheria Alexandrovna 
Ramonovici, și a surorii lui, Dunia Avdotia Ramonovici. El însă nu dorește să le vadă, ca să nu le 
îngrijoreze de starea lui actuală. Întâlnim un investigator renumit, Porfiri Piotrvich, care îl            
suspectează pe Raskolnikov când a auzit că acesta s-a îmbolnăvit la scurt timp după comiterea      
crimei. 
 În partea a patra, Dunia îi spune lui Raskolnikov că se va căsători cu Piotr Petrovici Luzhin, 
un avocat bogat care vrea să se căsătorească cu Dunia deoarece este săracă și astfel, ea îl va conside-
ra salvatorul ei. Dunia speră că odată cu căsătoria, aceasta va putea în cele din urme să îl ajute pe 
fratele ei cu banii. Raskolnikov decide că nu va permite căsătoria surorii sale cu Luzhin, deoarece ea 
se sacrifică spre binele lui, pentru a-l ajuta, iar ura lui față de Luzhin sporește. 
 În partea a cincea, Raskolnikov își face curaj și îi spune să îi mărturisească faptele sale Soni-
ei, femeia pe care o iubește, fiica unui fost oficial guvernamental. Sonia este devastată când aude ce 
a făcut Rodion. Ea îi spune că trebuie să își mărturisească păcatele pentru ca Dumnezeu să îl ierte. 
Sonia promite că îl va vizita atât timp cât este în închisoare, îi dă o cruce cu pandantiv, asemănătoare 
cu cel pe care o poartă ea. Crucea semnifică sacrificiul lui Dumnezeu cauzat de păcatele oamenilor. 
 În ultima parte a romanului, partea a 6-a, Raskolnikov se predă și este condamnat la opt ani 
de închisoare în Siberia. Romanul se termină cu promisiunea unui nou început. 
 Recomand tuturor să citească această carte, deoarece este un roman foarte bine conturat.   
Arată cum a fost viața în Sankt Petersburg în secolul 19. Deși unii consideră că este un roman greu 
de înțeles, mie mi-a plăcut nespus de mult și am învățat multe din acesta.  

Crețu Elena 
Clasa a IX-a G 
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Totul se termină cu noi 
                                Colleen Hoover 

 Colleen Hoover s-a născut la data de 11 decembrie 1979, în Texas, Statele Unite. Locuiește 
în orașul natal împreună cu soțul și cei trei băieți. Este autoare a numeroase romane pentru tineri, 
dintre care nu mai puțin de zece figurează pe listele de bestselleruri New York Times.  

 Această carte prezintă drame sfâșietoare și adevăruri dureroase... Se povestește despre o    
tânără pe nume Lily Bloom care nu a avut întotdeauna o viață ușoară, dar asta nu a împiedicat-o   
niciodată să muncească din greu pentru a-și îndeplini țelurile. A evoluat foarte mult: a absolvit      
liceul, s-a mutat la Boston și și-a  deschis propria afacere. Când Lily îl cunoaște pe Ryle Kincaid, un 
chipeș neurochirurg, se simte imediat foarte atrasă de el și viața i se schimbă brusc.  

 Ryle este un tip hotărât, încăpățânat și poate chiar puțin arogant. Este, de asemenea, sensibil, 
deștept și foarte atras de Lily. În plus, arată dumnezeiește în uniforma de medic. Lily nu și-l poate 
scoate din minte. Însă el respinge categoric ideea de a avea o relație serioasă și de lungă durată.    
Totuși, în curând, Lily devine excepția de la această regulă și-l face pe Ryle să-și dorească mai mult. 

 Pe măsură ce întrebările legate de noua ei relație o copleșesc, apar și gândurile cu privire la 
Atlas Corrigan, prima ei iubire, cu care a avut o legătură deosebită. Atunci când Atlas reapare brusc 
în viața lui Lily, tot ce a clădit împreună cu Ryle amenință să se destrame.  

 Cu acest roman îndrăzneț și profund, Colleen Hoover explorează orizonturi noi și scrie o   
poveste sfâșietoare despre iubire, sacrificiu și suferință. Am remarcat în acest roman două secvențe 
care m-au determinat să meditez asupra lor. O primă secvență este:  „Uneori, cei care te iubesc, te 
rănesc cel mai tare”, adică oamenii care te rănesc sunt cei pe care îi iubești cu tot sufletul tău, sunt 
cei în care ai cea mai mare încredere, cei la care ții cel mai mult. Însă, să privim și partea bună a   
lucrurilor,  uneori oamenii care te rănesc sunt cei care te ajută să crești. Oricât de incredibilă este  
viața, de multe ori ea ne oferă lecții extrem de importante despre oameni, relații, dragoste,             
singurătate, iubire. Uneori aceste lecții sunt minunate, alteori sunt incredibil de dureroase, însă      
întotdeauna le primim pentru a ne ajuta să unim piesele puzzle-ului.  

A doua secvență  semnificativă este: „Nu există oameni răi. Toți suntem oameni care uneori 
facem lucruri rele". Semnifica iile sunt multiple, fiecare lector are o anumită viziune despre oameni. 
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 În concluzie, romanul  Totul se termină cu noi, prezintă o poveste de dragoste puternică,  
genul acela de iubire care te sfâșie pe dinăuntru, așa a simțit-o Ryle și așa am simțit-o și eu. Dar nu 
este doar atât. Este despre maturizare, despre înțelegerea pe care oamenii o dobândesc cu timpul și 
despre sacrificiu, acel gen de sacrificiu pentru care te bucuri și care-ți rupe sufletul în două. În a  
doua parte a cărții sunt momente în care te bucuri maxim și plângi în același timp, dar nu din       
fericire, ci din cu totul alt motiv. Am simțit cum mi se umple inima de bucurie și cum mi se frânge 
în mii de bucățele în același moment. Am învățat multe din această carte. Scrisă frumos și cu o   
mulțime de scene – lecții de viață, bestsellerul transmite mesaje puternice, interpretate diferit de        
cititori, în funcție de propria sensibilitate. Recomand cu încredere acest roman pentru a descoperi 
povestea lui Ryle și-a lui Lily, ceea ce îi leagă și ceea ce-i desparte. 

Mihailov Nicoleta 
Clasa a XI-a H 

Vara în care mama a avut ochii verzi 

                                                   Tatiana Țîbuleac 

Un roman pe care l-am citit recent este Vara în care mama a avut 
ochii verzi, de Tatiana Țîbuleac. Autoarea s-a născut în 1978 la        
Chișinău, Republica Moldova. Este licențiată în jurnalism, dar ca scriitoare 
a devenit cunoscută în 1995. Tatiana Țîbuleac se numără printre laureații 
Premiului Uniunii Europene pentru Literatură, ediția 2019. Acum  este  
celebră în America Latină și mai puțin cunoscută acasă. 

 Nu e un roman, este o furtună lăuntrică după care te vei simți bătut, iubit și iertat, toate la un 
loc și încă ceva, căruia nu-i poți spune pe nume. Este vorba despre relația dintre Aleksy,               
protagonistul, și mama lui, ce evoluează pe parcursul a celor trei luni de vară.  

„În acea dimineață, în care o uram mai mult ca oricând, mama împlinise treizeci și nouă de 
ani.” Așa începe romanul, adolescentul ce își urăște mama aruncă cu vorbe tăitor de dureroase în cel 
mai sfânt om de pe pământ-părerea mea. Poate nu vrem să recunoaștem si vrem să trăim într-o lume 
roz, dar uneori e chipul real al relației adolescent-părinte. Un chip de la care ne întoarcem fața dacă-l 
vedem și despre care preferăm să ne imaginăm că nu există. Iar Aleksy este un personaj uriaș, el 
conține toți copiii a căror inocență a fost încheiată prematur. 

Acțiunea se petrece într-o vară, în care o mamă și băiatul ei nemilos se întâlnesc într-o casă 
de vacanță, într-un sat din Franța, într-o comunitate mică, nu neapărat primitoare, într-un anotimp al 
vieții lor care nu mai poate fi recuperat.  
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 Și aici istoria celor doi ne oferă o lecție de viață, trăim cu această iluzie pe care o întreținem 
cu toate puterile noastre și cu toate minciunile reale sau ale ficțiunii, pe care le putem înghesui în ea 
– cu iluzia că avem timp.  

 De la „ochii mamei erau o greșeală” adolescenul trece treptat la „ochii mamei erau muguri în 
așteptare”. Pe parcursul acestei evoluții am trăit un amalgam de emoții, cât mai diferite. Dacă la    
început vroiam să strig la Alecksy, ulterior doream doar să-l îmbrățisez. Cunosc istoria doar prin 
ochii protagonistului, dar oricum am înțeles că uneori atitudinea copiilor se datorează atitudinii 
părinților din trecut. Cartea este despre traumă, despre pierderi, despre o copilărie nefericită. Însă cei 
doi s-au regăsit și s-au „eliberat” cu sufletul împăcat. 

Tatiana Țîbuleac scrie extrem de frumos, datorită acestui fapt am citit cartea cu emoție și la 
final am simțit un impuls  ce mi-a zis să trăiesc aici și acum, să prețuiesc timpul și oamenii ce-mi 
sunt alături. Să nu am  așteptări de la propria mamă, căci ea mă iubește cum știe și poate ea mai bine. 
Să-i spun mai des „te iubesc„! 

Dumbrăveanu Cătălina 
Clasa a XI-a H 

Memoriile unei gheişe 
        de Arthur Golden 

 În „Memoriile unei gheișe”, romancierul Arthur Golden nu numai că sfidează acel vechi sfat 
de clasă de scriere creativă “Scrie ce ştii”, dar o face cu brio şi impunitate. Rezulatul: un roman    
deghizat în memorii cu nuanţe şi metafore vii, cu personaje memorabile, redate cu umor şi patos, 
spus cu vocea unei gheişe, care a crescut în Japonia de dinaintea celui de-al doilea Război Mondial. 
 Cartea începe prin prezentarea vieţii lui Chiyo, o fetiţă de nouă ani care locuia împreună cu     
familia sa, într-un sat pescăresc. Tatăl lor era pescar şi era singurul membru al familiei apt de muncă 
şi datorită acestui fapt, duceau un stil de viaţă cât se poate de modest. Mama se îmbolnăvise, pe când 
fetiţa avea şapte ani, aceasta fiind suspectă de cancer osos. Chiyo avea şi o soră mai mare, pe nume 
Satsu, care moştenise de la tatăl său atât comportamentul, cât şi aspectul fizic, în timp ce sora cea 
mică, Chiyo, a moştenit frumuseţea mamei, dar şi ochii de un gri neobişnuit. 
 Când Chiyo are 9 ani, ea atrage atenția unui om de afaceri local, care se oferă să o „adopte” 
pe ea și pe sora ei, astfel încât să ușureze povara financiară a familiei.  Fetele ajung să fie vândute ca 
sclave, însă Chiyo este trimisă la o una dintre cele mai importante case de gheişe din Kyoto, datorită 
trăsăturilor rafinate, în timp ce sora ei ajunge la o casă de prostituţie. (Termenul de gheişă reprezintă 
o artistă tradiţională, ale cărei abilităţi includ cântatul, dansul, ceremonia ceaiului, dar şi arta       
conversaţiei. Perioada lor de glorie a început în secolul XVII şi odata cu al doilea Război Mondial, a 
început decăderea lor.) 
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 Chiyo visează să se întoarcă acasă, dar singura ei încercare de evadare este ușor distrusă și în 
cele din urmă, se resemnează cu soarta ei. O parte din ea consideră că a deveni gheișă este singura 
cale, prin care își poate câștiga existența în Japonia anilor 1930. Ea admiră gheișa plină de farmec, 
dar pe de altă parte, conştientizează că a deveni gheișă este o modalitate de a-și întâlni Prințul      
Fermecător, un om de afaceri frumos, cunoscut sub numele de Președinte, a cărui bunătate și farmec 
i-au cucerit inima. 
           În cursul pregătirii pentru a deveni gheișă, Chiyo trebuie să ia lecții de canto, dans, muzică și 
ceremonie a ceaiului, precum și lecții de artă a conversației. În timpul zilei, are parte de cursuri     
istovitoare, ca mai apoi seara, să urmeze petreceri și banchete, unde Chiyo este prezentată             
potențialilor patroni. 
  Chiyo învață să poarte costumul ornamentat al uceniciei gheișe (inclusiv un obi care este  
făcut din metri și metri de brocart greu). Ea învață să flirteze cu bărbații, dezvăluind cu timiditate o 
privire asupra încheieturii mâinii și a antebrațului. Ea învață să aplice machiajul alb tradițional al 
gheișei, lăsând „o mică margine de piele goală pe toată linia părului”, pentru a crea aspectul artificial 
al măștii Noh a unui actor. În curând, Chiyo, fată strânsă din sat, a devenit gheișă începătoare 
„Sayuri”. În loc să creeze o voce stilizată, de epocă pentru Sayuri, domnul Golden o încurajează     
să-și relateze povestea în termeni colocviali, care îi permit cititorului să se identifice cu sentimentele 
ei de surpriză, nedumerire și dezgust față de ritualurile pe care trebuie să le îndure. Aflăm cum     
virginitatea unei tinere gheișă este licitată celui mai mare ofertant și cum o „danna” bogată (adică, 
patron) este dobândită de cea mai populară gheișă. A avea o “danna” înseamnă că o gheișă are pe 
cineva care să aibă grijă de datoriile și cheltuielile ei, dar în acelaşi timp, trebuie să înveţe sa fie o 
amantă profesionistă a bărbatului.  
 Pe cale de a deveni una dintre cele mai proeminente gheișe din Kyoto, Sayuri trebuie să se 
confrunte cu stratagemele malefice ale unei rivale invidioase, pe nume Hatsumomo și cu propriile ei 
sentimente ambivalente, legate de vocația ei. Va submina Hatsumomo cu succes reputația lui Sayuri, 
răspândind zvonuri respingătoare? Sau mentorul lui Sayuri, Mameha, va dejuca mașinațiunile      
malefice ale lui Hatsumomo? Va ajunge Sayuri cu doctorul bogat și lasciv care o râvnește? Sau    
Nobu, partenerul de afaceri dizgraţios, dar plin de inimă al președintelui, va deveni “danna” ei? Și 
cum rămâne cu președintele însuși? Are sentimente secrete pentru Sayuri? Și dacă o face, poate    
permite ca acele sentimente să-i pericliteze prietenia cu Nobu? 
 Din astfel de întrebări clare, domnul Golden modelează un complot constant distractiv, plin 
de întorsături de situaţie și afectat doar de tendința sa de a transforma personajele secundare în eroi 
și răufăcători din desene animate. Hatsumomo apare ca o vrăjitoare feroce de basm, ura ei veninoasă 
pentru Sayuri, neexplicată de gelozia sau ciudă obișnuită. Și Președintele rămâne, de asemenea, un 
cavaler unidimensional în armură strălucitoare, o figură suficient de plauzibilă pentru o fată naivă, 
dar cu greu genul de tip pe care o femeie matură l-ar plăcea. 
 În ciuda unor astfel de erori, „Memoriile unei gheișe” reține atenția cititorului, atât de intim 
și de cunoaștere este portretizarea vieții interioare a lui Sayuri. Relatând povestea ei, domnul Golden 
ne oferă nu numai un portret bogat de simpatie al unei femei, ci și o imagine fin observată a unei 
lumi anormale și în mare măsură dispărute.  
 
 
 
 
  
  
  

Bejan Andreea-Ioana 
Clasa a XI-a B 
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Foc și moarte 

                                             de Henri Barbusse 

 Unul dintre primele și cele mai apreciate romane care tratează 
viețile soldaților obișnuiți este „Foc și moarte” al lui Henri Barbusse.        
Publicat inițial în 1916, se spune că este o relatare ficțională a        
propriilor experiențe ale autorului ca soldat francez pe frontul de vest 
în timpul Primului Război Mondial și a fost de fapt supusă unor      
controverse din cauza realismului său neclintit și a refuzului de a    
romanticiza.  

Cu toate acestea, cartea începe într-un sanatoriu, unul care atârnă peste lume și privește de 
sus. Din acest punct de vedere sigur și confortabil, rezidenții, inclusiv naratorul, discută despre 
războiul care tocmai a fost declarat și împărtășesc o viziune, o viziune a măcelului și vărsării de 
sânge pe câmpuri, pe plaje și pe pământul care se află dedesubt. Este un text frumos și emoționant, 
pentru că știi, desigur, că aceasta nu este o melodramă inactivă ci aceste evenimente se vor întâmpla 
și au avut loc. 

O mare parte din „Foc și Moarte” este dedicată conversațiilor dintre soldați, ceea ce vă oferă 
în mod natural un sentiment despre ceea ce gândesc și simt; și ceea ce se găsește este că preocupările 
lor sunt de bază, că vor să mănânce, să bea vin, să facă dragoste și să rămână în viață. Mai mult, prin 
interacțiunile lor unul cu altul și prin anecdotele pe care și le spun, Barbusse nu numai că își        
dezvăluie calitățile mai admirabile, ci și pe cele mai puțin; ei sunt, de exemplu, oportuniști care caută 
să își însușească căști și bocanci, adesea de la morți. Sunt, pe scurt, oameni simpli; sunt ființe umane, 
nu supereroi. 

Există, desigur, multe în roman care confirmă oroarea și brutalitatea războiului, dar nu voi 
zăbovi asupra acestora, prea mult. Ceea ce mi se pare mai interesant este psihologia celor care se 
găsesc în situații de război, în special mentalitatea de a trăi atât de aproape de moarte. Cum te      
descurci când vezi un bărbat aruncat în aer, cu capul o minge de foc? Cum te descurci știind că de la 
un moment la altul poți fi tu? Te schimbă, nu există nicio îndoială în această privință. Unii devin   
blazați, cum ar fi bărbatul care scoate cizmele unui ofițer german mort, luându-le cu tot cu picioarele 
cadavrului și povestește această întamplare înfiorătoare fără urmă de emoție. Totuși, există o altă 
poveste, o poveste pe care Barbusse nu o spune, dar care a fost mereu în minte când i-am citit cartea, 
care este cea a celor care se întorc, care supraviețuiesc și pleacă acasă și trebuie să se ocupe de ceea 
ce au făcut și la ce au fost martori. Nici eu nu știu cum faci asta. Și sper să nu aflu niciodată. 

„Sunt bărbați, bărbați obișnuiți, care au fost smulși brusc din viață. La fel ca oamenii 
obișnuiți în ansamblu, ei sunt ignoranți, nu prea înțelepți, îngusti la minte și plini de bun simț       
demodat, care uneori se rătăcește; ei sunt susceptibili să se lase conduși și să facă ceea ce li se 
spune, obișnuiți la greutăți și capabili să sufere mult.” – „Foc și Moarte”, Henri Barbusse  

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 
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The Revolution of 1989 

 1989 represents a very important moment for Europe and the rest of the world, because it  
officially marks the end of communism and the rebirth of democracy in Eastern Europe. The        
liberation from communism was only possible due to Mikhail Gorbachev’s reforms of the regime, 
leading to a democratized communism, with “free” media, economy and justice, which eventually 
led to the people taking control once again of their countries. Communism was taken down       
peacefully in every country except Romania. While in every other communist country the leader 
simply gave up his power for a new democratic government and a newly elected president, in           
Romania, Nicolae Ceaușescu did not want to abandon communism. Desperate for a change like in 
the other ex-communist states, Romanians gathered on the streets 
for a revolution to take down the regime. Between 22-25           
December, Nicolae and his wife were taken captives by the        
military and judged for genocide which fallowed with the death 
sentence. Next year in 1990, Ion Iliescu was elected as the new 
president of the democratic regime. What happened over 30 years 
ago, represents the strong spirit of humans to never allow        
themselves to be ruled by dictators and forever fight for freedom 
and rights. Years after the incidents, there are still remnants of the 
communist regime in all of Eastern Europe, but the countries who 
once suffered under tyranny have developed a lot since, giving all 
Europeans a chance for peace. 

By Dragoș Popovici  
a XII-a H 

  Dear Mary, 

 

 As I'm writing this letter for you, aircraft are flying over the trenches, I can hear them from 
here, it used to bother me at first, all the noise, the gunshots, the missiles, and the sound of bombing 
in the distance, now it’s only muted music, like a scratched vinyl playing in the background.       
Germany is pushing the borders further and further, forcing us to fall back into the city. At the     
moment we are right outside Linz, just a couple kilometers away from our home town. Commander 
Smith just issued an evacuation order for the citizens. 
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 Soon I'll be passing through the same streets we used to walk over 5 years ago. I still         
remember those days.... the warm autumn breeze, the golden oaks on the side of the road, your 
blonde hair, shinning like gold in the sunlight, your sky-blue eyes locking with mine as I took your 
hand. I remember the summers that we used to spend at the cabin, on the side of the lake. To be fair, 
I always hated that cabin, forever dusted and dying, it was you who made it shine like a golden   
chapel, your enthusiasm whenever we would come by there, the way you danced barefooted on the 
deck, your every movement amazed me. I used to look at you like how a painter looks at his finest 
piece before framing it and selling it away. I remember the spring, the way your face would brighten 
whenever I brought you flowers and I remember the winters that we spent inside our little apartment, 
watching the snow fall calm and quiet from the balcony. Those days seem so distant right now, as if 
they never were from the beginning, as if that was another man’s life and I can somehow remember 
his past, like you remember a story you read when you were still a child.  

 I'll pass by those places that hold so many memories, this time, not as your lover, but as a 
lieutenant, fighting, not for my country, nor for my commander or my soldiers, but for you. I sleep 
with your picture on my bed, dreaming of your smile, hoping to see it again, hoping to replace that 
scratched vinyl with the melody of your laughter. My love for you is the only thought that keeps my 
mind clear, that keeps my hands on the rifle and my eyes looking forward. 

 As much as I'd like to dream about you, about my return from this desperate, vicious war, I 
have to put my pride aside and admit...our days are numbered. Germany's military force greatly     
exceeds ours, we are outnumbered and cornered, with nowhere to run between these mountains. I 
sometimes hear discussions... hushed voices behind the tents or around dark corners, our soldiers are 
terrified… they too noticed our imminent defeat. Even so, no one dares to speak such words, if 
someone were to find this letter, or even to take a brief look at it, I would be arrested at once and  
accused of treason, even the thought of losing the war is forbidden. 

 If I am to never return home, I’ll leave this world with no regrets… or that’s what I’d like to 
say but truth is, I’d forever have one, that I never got to marry you… 

 

 

                                                                                                With love, 

                                                                                                          Oscar  

       

Ilie Alexandra 
Clasa a XI-a A 
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                                                          I wish I... 
 

I wish I were immortal...  

 

I wish I were immortal, to start all over again,  

To be what I wasn't, to stop being what I am,  

To love myself, to hate myself, oh, God, who am I? 

I'd like to wrap my arms around you,  

To laugh, to cry,  

Oh, God, how good it feels,  

Intoxicated with your body perfume,  

To fall asleep, to stop thinking this life is made of ashes. 

 

I wish in this passing life… 

 

The sorrows that are coming to be replaced by joy,  

May the divine be my love mercy. 

I wish I no longer felt the sorrows of others  

I wish this life could be like a string,  

To be right, to be as it never were, 

In this life, Lord, do I have a purpose? 

 

I wish I could turn the night into a sunny day… 

 

I want every memory to bring back joy,  

To be loved and to love, I wish,  

And my life to leave for myself, not just for her. 

And not to be what I am,   

I dream that this life is not but a dream, a near departure,  

Ohh, God,  I forgot, something I had promised you.  

                                                                    
 Lazăr Rareș-Cristian 

 Clasa a X-a A 
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Poveștile din noi 

Toate poveștile încep cu “A fost odată…”, dar asta nu. Nu, pentru că această poveste va fi 
remarcată pentru actualitatea și modernitatea de care va da dovadă. Aici totul e nou, totul e schimbat, 
așa că și începutul va fi altul.  
 Să vă prezint protagoniștii. Vă avertizez, sunt de nerecunoscut!  
 Harap Alb. Este un tânăr chipeș, care ține mult la fizicul lui și vrea să arate perfect, mereu. 
Face sport regulat și are o alimentație sănătoasă. Nu se abate de la progamul lui la sală niciodată. Es-
te plăcut de toți și admirat pentru ajutorul oferit tuturor. E voluntar la o fundație care sprijină și sare 
în ajutorul copiilor nevoiași, cât și a bătrânilor.       

Fata babei. Din păcate, și ea și sora ei, sunt cunoscute după poreclele date odată. Totuși, ceva 
le deosebește în lume. Ȋncepem cu Fata babei, care este cunoscută pentru narcisismul și aroganța sa. 
Este căsătorită cu un mare om de afaceri, astfel toate dorințele sale au fost și sunt îndeplinite. Locui-
ește în cea mai mare casă din zonă. Ȋn fiecare colt al casei se află câte o oglindă, pentru a se putea 
admira și lăuda de una singura. Nu lucrează și nu are niciun studiu finalizat. Lumea o evită sau o ig-
noră când aceasta își face prezența pe undeva. Este foarte arogantă, leneșă, arțăgoasă și invidioasă pe 
sora sa.         

Fata moșneagului. Definiția gingășiei și a frumuseții. Face ziua mai bună oricui, numai cu un 
simplu zâmbet. Hărnicia și bunătatea ei, fac ca toată lumea să o iubească. S-a ținut de școală, a 
învățat și a muncit să poată ajunge cineva în viață. A devenit doctor și ajută lumea zilnic. Este o fată 
modestă și bună la suflet. Deși a încercat să se împace și să se înțeleagă cu sora ei, a fost în zadar. O 
supără că relația lor nu este deloc una bună, dar respectă decizia surorii:  de a nu ține legătura. Speră 
că într-o zi totul va fi bine.  
 Ivan Turbincă. Șef de poliție. Un om puțin dificil și greu de înteles. Se știe că a fost cel mai 
bun la academia de poliție și că e o persoană respectabilă. Problema e că, dacă acesta are o zi 
proastă, transmite asta tuturor, cu amenzi sau cu amenințarea de a primi una. 
 În zilele lui bune, toată lumea îi este dragă. Este generos și bun cu toți. Sare în ajutorul oricui 
și nu îi este frică de niciun infractor. În toate cazurile lui de la poliție a fost admirat pentru curajul de 
care a dat dovadă. Din păcate, zilele lui la muncă sunt numărate, pentru că vârsta sa este înaintată și 
curând trebuie să se pensioneze.        

Dănilă Prepeleac. Cunoscut de toți ca fiind leneș și idiot. Muncește cu ziua și s-a lăsat de 
școală din cauza sărăciei, zice el, dar cu toții știm că, și dacă ar fi avut bani, nu și-ar fi continuat 
studiile din lene și prea mult confort. Cu toate acestea, este chemat destul de des de oameni, pentru   
a-i ajuta la treabă. A mai chiulit de la muncă, astfel pierzând bani mulți. El e omul bun la toate, dar 
fără determinare de a face ceva. 

Ironia face că toți cei menționați în această poveste locuiesc în același oraș. Fiecare se       
cunoaște cu fiecare.  
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Cu toate că este un oraș mic, este populat de foarte multe personae. La fiecare colț de stradă 
se află câte o gașcă de copii, care nu joacă șotron sau cu mingea, ci stau cu ochii în telefon. Au uitat 
să socializeze sau să comunice unul cu altul. Era tehnologiei a performat doar în inteligență artifi-
cială, nu și în cea naturală,a oamenilor de rând. Părinții sunt disperați. La școală  nimeni nu știe cine 
este Ion Creangă, dar copiii știu ultimul joc video ieșit pe piață. Atenția lor se rezumă doar la telefon 
sau calculator. Unul dintre profesorii de la școală, a luat inițiativa și a propus ca toate telefoanele să 
fie înlocuite cu cărți. A dat zvon peste tot, pentru a fi ajutat și sprijinit de cei dornici de a dona sau 
cumpăra o carte cu povești, poezii sau cu informații… aceleași informații pe care le poți găsi pe    
telefon.         

Harap Alb a fost primul care a contribuit cu toate cărțile și povestirile despre el. Împreună cu 
profesorul au încercat să facă cât mai mulți copii atrași de filele subțiri și dese ale unei cărți și să îi 
determine să citească, astfel înlocuind tehnologia cu un cufăr de informații. Cei doi mergeau din 
clasă în clasă, ținând discursuri despre literatură, citit, cărți și beneficiul acestora. Harap Alb a vorbit 
despre scriitorul său, Ion Creangă, care avea un talent de a-și scrie gândurile, viața și creativitatea pe 
foi, ca mai apoi să fie ghidul oricărui copil spre creație și literatură. 

Spre dezamăgirea profesorului și a lui Harap Alb, copiii nu prezentau interes de a cunoaște 
tainele cititului și de a descoperi povestirile lui Creangă. S-au văzut nevoiți să ceară mai mult ajutor, 
astfel intrând și Fata moșneagului în această campanie de dezvoltare a exprimării,a creativității și 
dorința de a face o schimbare. Aceasta a dăruit tuturor povestea ei și a surorii sale. La urechile Fetei 
babei a ajuns cum că sora ei face parte dintr-un proiect. Invidia s-a activat și neștiind despre ce este 
vorba, începe să își laude povestea din care face parte, doar pentru nu a fi mai prejos de Fata 
moșneagului. Ce nu și-a dat ea seama e că,de fapt, ea își publica mai detaliat personajul și povestea. 
Singurul ei gând era să își facă reclamă, să o poată cunoaște mai multă lume pe ea, decât pe sora ei.
 Fata moșneagului și-a dat seama de cee ce vrea să facă sora sa, dar a mers pe premisa “cu cât 
mai mulți, cu atât mai bine”, văzând că reacția copiilor și interesul acestora este diferit după fiecare 
încercare de a-i atrage spre citit. Încet, încet, copiii erau mai interesați, dar nu era destul. Nu se 
mulțumeau numai cu 4-5 copii dintr-o școală mare. Speranțele fiecăruia erau mari și nimeni nu se 
lăsa bătut.  

Ivan Turbincă a fost următorul care a contribuit la această campanie. Pe lângă atenția 
copiilor, acesta a caștigat și dorința lor de a afla mai multe despre poliție. Ivan Turbincă a început să 
dea cursuri de antrenare pentru cei dornici să îi calce pe urmă. În zilele libere copiii aveau ca temă: 
să nu alerge kilometri întregi sau să facă exerciții fizice, ci să citească cât ma mult din povestirile lui 
Creangă. Astfel, copiii erau preocupați de altceva, uitând complet de telefoane și jocuri video. 

Echipa a început să se mărească și scopul lor să fie aproape atins. Aceștia nu s-au rezumat 
doar la școala din oraș, ci au plecat în țară, să atragă cât mai mulți elevi, și copii de toate vârstele 
spre citit. După ce proiectul s-a extins și în alte zone, a trebuit ca acestei campanii să i se găsească un 
nume.    
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Toți au căzut de acord cu denumirea sub formă de motto “Ȋnvață să fii cult și informat, ținând 

rândul, nu doar pasul cu tehnologia”. Uimirea lor a fost atunci când copiii de la școala din oraș s-au 
oferit să îi însoțească pentru a putea atrage cât mai mulți elevi spre literatură. Ideea a fost una       
excelentă. Talentul copiilor de a face și pe alții să citească este uimitor. Convingerea lor era de zece 
ori mai mare. Unii vorbeau despre Ion Creangă, alții despre poveștile acestuia, în ansamblu, și alții 
despre personajul preferat.  
 Dănilă Prepelac, a fost și el înscris în acest proiect, cu ajutorul lui Harap Alb. Acesta i-a 
oferit posibilitatea de a se face cunoscut și de a demonstra că poate fi și un om muncitor, care se ține 
de cuvânt.     
  În felul acesta, echipa era formată din cinci personaje, profesori de la diferite școli și sute de 
copii, dornici să își împărtășească noua lor activitate preferată și cu alții. Toată lumea vorbea despre 
asta. Primele pagini ale ziarelor erau despre acest proiect. Știrile aveau ca subiect principal           
determinarea acestora de a readuce cititul, ca fiind o activitate captivantă, nu una                       
plictisitoare .Schimbarea începea să fie vizibilă. Copiii preferau cartea în locul unui film, preferau o 
informație citită din filele subțiri, decât din ecranul luminos și preferau să afle mai multe despre Ion 
Creangă și talentul acestuia, din cărți, nu din site-urile de pe internet.   
Elevii, s-au dovedit a avea note mult mai mari, după ce au citit în întregime o poveste dintr-o carte, 
nu dintr-un rezumat găsit pe telefon. Părinții și profesorii erau mai încântați ca niciodată. Reușita 
acestora a schimbat radical mentalitatea copiilor și ideea asupra cărților    
 Realizarea lor era una clară. Copiii au început să citească cu 70% mai mult decât în ultimii 
ani, datorită celor cinci fondatori ai campaniei: Harap Alb, Fata babei, Dănilă Prepeleac, Fata 
Moșneagului și Ivan Turbincă; aceștia au revoluționat în adevăratul sens al cuvântului, educația. În 
semn de mulțumire, copiii, părinții și profesorii au organizat un omagiu adus lui Creangă, pentru că 
fără el, nu existau aceste personaje minunate, care au reușit să schimbe perspectivele multora asupra 
cărților și cititului. Orașul a sărbătorit și el realizarea acestora, numind strada  unde locuiau toți, “Ion 
Creangă”. S-a lăsat cu o petrecere mare, care a marcat și pensionarea lui Ivan Turbincă în domeniul 
poliției.         

Și uite așa, mai adăugăm un moment important în istorie. Din era tehnologiei avansate,s-a 
transformat în era minților strălucite, talentelor în scris și imaginației fără limite.     

Eu am fost un simplu elev cucerit de operele literare ale lui Creangă, atras de literatură și, 
după toate astea… cu ajutorul celor cinci,mi-am descoperit talentul la scris și la compus.   

V-am povestit ce m-a determinat pe mine să citesc și sper că a trezit și în voi o curiozitate. Și 
dacă e așa, începeți cu Ion Creangă. Vă avertizez, nu vă veți putea dezlipi mâinile de pe coperțile 
cărților lui, căci atrag prea tare.          
 
 Ion Creangă este și va rămâne în inimile noastre, cel mai măreț scriitor!  

Munteanu Bianca  
Clasa a X-a B 
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Comunismul din Moromeții 

 Comunismul este ideea că fiecare individ dintr-o societate primește o cotă egală din           
beneficiile derivate din muncă. Într-o astfel de societate, statul ar deține totul, ceea ce înseamnă că 
nicio firmă, întreprindere, bun, etc nu ar fi deținut de persoane fizice. Bogăția ar fi redistribuită și 
împărțită în mod egal între toți indivizii dintr-o societate, astfel încât bogații vor deveni mai puțin 
bogați, iar cei săraci vor deveni mai puțin săraci și, în final, toți vor atinge același statut economic.  
De asemenea, adevăratul comunism s-ar realiza atunci când practica va fi răspândită în întreaga lume 
pentru a include toate țările lumii. 
 Termenul de comunism a fost definit pentru prima dată în 1777, de scriitorul francez, Victor 
d᾽Hupay. Lucrarea sa a reprezentat piatra de temelie pentru filozofia comunistă, ce propăvăduia un 
stil de viaţă comun, în care toate produsele să fie împărţite de către toţi, deci toată lumea beneficia de 
munca fiecăruia.   
România a devenit o ţară comunistă la sfârşitul anilor '40, aproape imediat după cel de-Al Doilea 
Război Mondial.  
 Moromeții 2 ne prezintă o perioadă neagră din istoria acestei ări, indicând efectele cele mai 
ușor perceptibile ale comunismului asupra omului construit să fie liber. Ilie Moromete, personaj de o 
inteligență ieșită din comun, se vede pus în situația de a „ajuta” statul comunist cu forța. Mai mult 
decât atât, el trebuie să poarte și o luptă cu niște convingeri, în curs de consolidare ale fiului sau,  
Niculae, determinat să citească Lenin. 
 Ilie Moromete își schimbă comportamentul sub presiunea necazurilor familiale, dar și a    
evenimentelor istorice din vremea aceea, ajungând de nerecunoscut chiar și pentru prietenii lui din 
trecut. Schimbarea lui a început atunci când a aflat de trădarea de către propriii copii. Ulterior, va 
veni șocul produs de Niculae, care a ajuns inginer agronom. Tânărul intelectual participa la marea 
minciună și ilegarizare a comuniștilor de a confisca pământurile țăranilor pentru a construi. Tatăl își 
consideră perfect justificat comportamentul față de fiu, având în vedere că gândirea sa independentă 
și experiența de viață, nemaivorbind de bunul simț, îi dictează că ideologia comunistă nu are       
aplicabilitate practică, iar Niculae, în imaturitatea sa, nu are capacitatea de a înțelege aceste lucruri. 
Ilie se simte strivit pur și simplu de tăvălugul istoriei și își consumă în sine durerea de a nu-și putea 
convinge propriul copil de adevărul spuselor sale, în virtutea relației de filiație. 
    Consider că istoria, începând cu holocaustul și continuând cu doctrina comunismului a avut un 
impact, nu numai la nivelul economic și social, cât și la cel al vieții spirituale, în mod concret al   
familiei și al intimității umane, în general. Este tulburător cum o ideologie abstractă reușește să  se 
înrădăcineze in mintea unui tânăr și să-l determine să rupă legăturile în mod conștient cu familia sa, 
în speță cu tatăl, despre care știe că s-a sacrificat pentru familie și pentru copii , dorindu-le doar    
binele . Este vorba aici nu doar despre neascultarea fiilor, atestată de mentalitatea populară și în    
basme, povestiri, ci și despre ceea ce “Țăranul filozof " Ilie Moromete gândește ca influența istoriei 
asupra destinului uman. 
 

Butnărașu Elena Iasmina 
Clasa a X-a  F 
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Chiverniseală și voiaj în vremea lui Alecsandri 

Vasile Alecsandri 
1821-1890 

 Vasile Alecsandri a fost puternic im-pli-cat în istoria timpului, un pașoptist român de prim 
rang și, în ace-lași timp, un spirit european autentic. A călătorit foarte mult, a iubit enorm ideea de 
voiaj și, grație talentului său, a transpus impresiile în  memorii și jur-na-lele sale, oarecum și în     
literatură. În urma călătoriilor sale, Alecsandri a vrut să aducă suflul străin în România, prin         
dezvoltarea hanurilor, în timpul în care a fost ministru. Alături de po-e-zie și teatru, opera sa         
inserează proza me-mo-ri-a-listică, promovând în mod inovator, autobiografia literară. 
 În ,, Balta Alba‘’, Alecsandri descrie, din perspectiva unui străin, care din greșeală ajunge în 
Valahia, prima impresie despre locurile unde a poposit. A plecat din Paris, spre a întreprinde un voiaj 
în Orient, așa cum era la modă. A ajuns sănătos la Viena și de acolo, cu vaporul spre Marea Neagră, 
unde descoperă o nouă regiune pe malul stâng al Dunării, între granița nemțească și Marea Neagră. 
Căpitanul vaporului îi descrie tânărului acest loc necunoscut, numit Valahia, care îl fascinează pe 
pictor și îl determină să coboare în Brăila, în interes de cercetare. 
 Acolo se întâlnește cu un consul francez, care împreună cu alți străini vorbeau despre o baltă 
cu puteri tămăduitoare. Auzind acestea, tânărului i se deschide pofta de cunoaștere și curiozitatea și, 
îndemnat de consul, pleacă cu căruța, singurul mijloc de transport, către satul Balta Albă, pentru a se 
convinge de spusele oamenilor și pentru a analiza tradițiile și obiceiurile acestui popor străin lui. În 
timpul călătoriei cu acea căruță, compară Valahia cu un tărâm cu “câmpiile acele pustii”.  
 Acești călători l-au ajutat să își găsească un loc pentru a petrece noaptea. Este găzduit într-o 
încăpere cu un singur pat de scânduri, ce îi incomodează somnul, astfel încât dimineața, va considera 
locuința una primitivă. A doua zi dimineața, se trezește într-un zgomot de trăsuri și o atmosferă de 
carnaval. Uimit de ce vedea, în comparație cu ,,pustiul de seară” anterioară, pornește curios spre    
locul unde se îndreptă toată lumea, la Balta Albă. Tânărul francez descoperă că motivul celebrității 
acelui obiectiv turistic este concepția despre puterea atotvindecătoare, căutată și lăudată de oricine, a 
apei, precum și forța curativă a nămolului bălții cu care se ungeau turiștii.  
 Acolo, se întâlnește cu birjarul care l-a ajutat să își găsească o gazdă, și, însoțit de alți trei 
tineri, încep să discute tot soiul de lucruri, i-au masa împreună, merg la un bal și se plimbă 
cu ,,vaporul”, fapt ce l-a amuzat pe călător, deoarece așa-zisul ,,vapor” era doar o plută. Impresionat 
de schimbarea radicală a civilizației din satul, Balta Albă, el se întoarce în Paris cu o impresie bună, 
dar și cu una îndoielnică despre Valahia și despre locuitorii ei. În 24 de ore, a văzut lucruri            
nepotrivite, ,,atâtea contrasturi”, ce l-au determinat să se întrebe dacă Valahia era o țară sălbatică sau 
civilizată. 
 Tema civilizației hibride, în care conviețuiesc forme orientale şi occidentale, moderne şi    
arhaice, se ilustrează pe deplin în latura memorialisticii şi a notației de călatorie din opera lui     
Alecsandri, cuprinzând, printre altele, şi referiri la specificul hanurilor romaneşti, respectiv valahe. 
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Hanurile Iaşului de altădată 

 Călător împătimit, Alecsandri descoperă poezia hanurilor din jurul Iașului. Dintre vechile 
hanuri ale Iașului, nu mai funcționează nici unul. În orașul hanurilor, nu s-a reușit conservarea     
niciunui vechi popas, iar memoria locurilor se pierde de la o zi la alta. 
 
Hanul Trei Sarmale: 
 Un han cu tradiție în Iași a fost și hanul Trei sarmale, atestat în documentele comunitare și 
istorice încă din secolul al XVIII-lea. După ce a trecut prin mâinile mai multor proprietari, hanul a 
ajuns, în perioada respectivă, custodia Mănăstirii Socola, care l-a pierdut după secularizarea averilor 
mănăstireşti.  
 Acesta era odinioară și un loc de popas al domnitorilor care se întorceau de la Poartă. Acolo, 
veneau adesea Creangă și Eminescu, în peregrinările lor, iar mai târziu, la han mai poposea şi Octav 
Băncilă, după ce își termina picturile pe dealurile Buciumului.  
 
Hanul Petrea Bacalu: 
 
 Hanul lui Petrea Bacalu, cunoscut ulterior ca Hotel România, este o clădire istorică din Iași, 
astăzi demolată, situată pe latura sudică a actualei Piețe a Unirii, la intersecția ulițelor: Golia,       
Talpalari, Banu și Consulatului Rusesc. Pe 5 ianuarie 1859, în fața acestei clădiri a fost jucată pentru 
prima dată Hora Unirii de către mulțimea adunată pentru a sărbători victoria Partidei Unioniste și 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldove Pentru a marca acest moment istoric,  
municipalitatea a hotărât ulterior amenajarea une piețe, devenită în 1881 Piața Unirii. 
 
Hanul Ancuței: 
 
 Aflat la intersecția drumurilor care duc spre Piatra Neamț și Roman, Hanul Ancuţei a fost 
construit la începutul secolului al XVIII-lea (anul 1718, după cum este înscris pe placa amplasată la 
intrarea în han). El oferea loc de popas pentru negustorii ce călătoreau spre Roman, spre Suceava 
sau spre Iași. Hanul se afla la marginea unui sat care s-a strămutat pe moșia boierilor de la Tupilați 
(astăzi în județul Neamț). Hanul era zidit pe temelie de piatră, avea o lungime de 36, 20 metri și o 
lățime de 15,70 metri, iar zidurile sale de cărămidă erau de 70 cm grosime. Hanul avea două porți 
din lemn de stejar, una prin care intrau carele și alta prin care ieșeau. Porțile din stejar tare erau    
ferecate cu zăvoare duble și drugi masivi de fier, iar ferestrele erau mici și zăbrelite. Carele erau   
așezate lângă poarta de ieșire, având lângă clădirea hanului un loc pentru depozitarea nutrețului. 
 

Boișteanu Iulia și Lupu Alexandru  
Clasa a XII-a  F 
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FEMINISMUL ÎN SOCIETATE  

Ce este feminismul ? 
 
FEMINÍSM s. n. Mișcare socială care susține egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în  

toate sferele de activitate. – Din fr. féminisme, rus. feminizm. 
 Această mișcare recunoaște că există inegalități bazate pe clasă, sex, capacitate fizică și mentală, 

rasă și sexualitate. 
 Mulți cred că feminismul înseamnă ura sau repulsia față de bărbați. 
 Această abordare nu poate fi percepută drept una validă și iată de ce. O astfel de atitudine nu este 

altceva decât echivalentul misoginiei în raport cu bărbații, doar că atunci când vine din partea 
femeilor se numește misandrie. 

 Astfel, femeile care n-au nicio problemă cu bărbații, dar nu vor să fie discriminate din cauză că 
au vagin în loc de penis sunt mai degrabă feministe. 

 Alții cred că feminismul înseamnă superioritatea femeilor asupra bărbaților. 
 Greșit din nou. Sexismul abordează lucrurile în termeni de superioritate/inferioritate.               

Feminismul militează pentru egalitate în drepturi, nici mai mult, nici mai puțin. 
 Feminismul luptă împotriva violenței domestice, a discriminării, a hărțuirii sexuale și a violului. 

 
Istoria Feminismului  

 Pentru multă vreme, femeile au fost discriminate din punct de vedere uman şi social. Astfel, a 
luat naştere feminismul care a apărut ca o revoltă contra inferiorității care caracteriza percepția     
asupra femeii în societatea patriarhală. Primele structuri ale doctrinei feministe apar în suita          
Revoluției Franceze (5 mai 1789-9 noiembrie 1799), însă schimbările juridice concrete care să aducă 
drepturi şi revendicări de ordin salarial şi mai ales civic au apărut mult mai târziu. 
 Femeile au primit drept de vot pentru prima dată în 1912 în Uruguay, în 1918 în Anglia şi în 
1920 în Statele Unite ale Americii. Cartea Simonei de Beauvoir- „Le deuxième sexe”- apărută în 
1949, este considerată piatra de temelie a feminismului contemporan, ea cuprinzând o fină analiză 
istorică, sociologică şi tipologică a condițiilor sociale şi psihologice de inferioritate la care femeia a 
fost supusă de-a lungul vremii. Lupta acerbă şi, de ce nu, eroică a femeii pentru afirmarea valorii, 
capacității şi libertății ei în societate a avut ca efect obținerea de drepturi şi şanse egale, dar şi      
afirmarea femeii prin tot ce poate fi ea în lume. 

 
Responsabilitățile  femeilor 
 

 Femeile nu aveau voie să muncească. Responsabilitățile acestora erau casa și copiii. 
 Atunci când femeile au căpătat dreptul de a merge la muncă, acestea erau angajate în fabrici 
unde munca lor  era încă considerată ,,munca de bărbat”, însă în acele vremuri nu era nimeni căruia 
sa îi pese. Chiar dacă acestea aveau același program ca toți ceilalți  angajați (bărbați) acestea  erau 
nevoite să se ocupe și de responsabilitățile gospodărești  care includeau gătitul, curățenia,  hrănitul 
animalelor și educarea  copiilor.  
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Importanța  feminismului 
 ,,Pune un bărbat într-o cameră cu 10 femei și va spune că este în rai, pune o femeie într-o  
cameră cu 10 bărbați și va spune că este în iad.” 
 Mulți oameni se întreabă de ce avem nevoie de feminism. Avem nevoie de feminism pentru a 
învăța oamenii că iubirea înseamnă încredere, egalitate, dar, cel mai important, consimțământ. Însă, 
majoritatea oamenilor înlocuiesc aceste 3 însușiri cu violență, hărțuire, posesivitate și inferoritate. 
 De-a lungul anilor din păcate, violența  domestică și  abuzurile sexuale au fost normalizate în 
ochii societății fiind găsite scuze invalide de genul: îmbrăcămintea purtată, atitudinea, scuze care, 
din păcate, au început ușor, ușor să fie acceptate în societate.  
 Avem nevoie de feminism pentru a învăța oamenii ce este consimțământul, încrederea,     
sentimentul de siguranță, într-un cuvânt, iubirea față de aproapele tău. 
 
Misoginismul 
 MISOGINÍSM n. livr. Lipsă de încredere față de calitățile morale ale femeilor; atitudine   
negativă față de femei. 

 Misogin reprezintă persoana (bărbat) care evită societatea, cercurile, compania femeilor şi care 
manifestă aversiune sau dispreţ faţă de părerea, acţiunile, inteligenţa, capacitatea de reuşită,    
independenţa femeii şi/sau determină şi acceptă dreptul la acces profesional în anumite posturi 
doar pe alte criterii decât competenţa. 

 În multe privinţe, societatea noastră a parcurs un drum lung când vine vorba de tratamentul     
femeilor. Ştim totuşi că societatea noastră este departe de a fi egală, mai ales când vine vorba de 
forme mai subtile de discriminare, de multe ori manifestate inconştient. Mulţi indivizi încă     
demonstrează un anumit nivel de antipatie faţă de femei, denumită şi misoginism. 
 

Manifestarea Misoginismului 
 „Să spui că nu ești un feminist înseamnă că ești de părere că bărbații  ar trebui sa aiba mai 
multe drepturi și oportunități decat femeile. „ -TAYLOR SWIFT 
 O persoană misogină nu va spune niciodata cu voce tare ca este misogină. 
 Misoginismul poate fi regăsit foarte ușor în activitățile de zi cu zi prin toate ,,glumițele” fără gust, 
comentariile răutăcioase despre faptul că o femeie este mult prea fragilă pentru a face muncă de 
bărbat, chiar dacă acea muncă nu necesită efort fizic, sau faptul că cea mai ușoară (mai precis      
singura) modalitate de obține ceva este dacă se va folosi de anumite ,,atuuri feminine” . 
 Misoginismul se mai manifestă prin remarcile făcute la adresa femeilor despre aspectul lor 
(fizicul, culoarea părului) dar și despre caracterul și modul prin care acestea își manifestă            
sentimentele fiind intitulate ,,prea sensibile” ,,prea dramatice”. 

  
Dima Martha 

Clasa a IX-a E 
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Jean Moscopol  

 Jean Moscopol a fost vocea pe care românii au ascultat-o când le-a fost bine, la petrecerile 
din interbelic, dar şi în cele mai cumplite vremuri, când regimul comunist îi sufoca. A trecut de la 
romanţe la cuplete anticomuniste, iar pentru asta a plătit preţul. Şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii 
în exil, măcinat de dorul de ţară. Comuniştii s-au chinuit să-i şteargă amintirea, însă Jean Moscopol 
a rămas artistul care a marcat o epocă.  
 S-a născut la Brăila, la 26 februarie 1903. Părinții lui erau greci: mama, Terpsihore, era din 
Constanța, în timp ce tatăl său, Lascăr, era de prin Mesembria (azi Nesebar în Bulgaria). Numele său 
real era Ioan Moscu. Se spune că talentul l-ar fi moștenit de la cea care l-a născut, mama sa având 
voce de soprană. Încă din primii ani de viață, micul Moscu a fost atras de muzică. 
 Institutorul Calinicos a fost primul care i-a descoperit înclinațiile muzicale și l-a îndrumat să 
studieze chitara. Ulterior, profesorul Costia l-a dus la Biserica "Buna Vestire", unde dirijorul       
Gherasim l-a primit cu mare bucurie, dându-i posibilitatea să se afirme pe post de sopran. Cursurile 
liceale le-a urmat la Galați, la Liceul Pelarinos. Cu mare ușurință a învățat cinci limbi străine. 
 După absolvirea liceului, se înscrie la Universitatea Politehnică București. Ocazional cânta la 
renumitul restaurant din acea perioadă, Zissu, lucrând totodată și ca muncitor practicant la    
Întreprinderea Optică "Lares". Conducerea acesteia l-a trimis la Berlin la specializare. Plecarea în 
Germania i-a picat "mănușă". Fără să stea pe gânduri, s-a înscris la Universitatea de Artă din Berlin, 
secția muzică. După revenirea în țară s-a întors la Brăila, hotărât să-și perfecționeze studiile      
muzicale s-a înscris la Conservatorul Lyra, secția de canto, la clasa profesorilor Umberto Manao și 
Jean Andrian. S-a angajat apoi la Agenția maritimă „M. Embiricos et Co.” din Brăila, ca funcționar. 
În 1924 s-a mutat la București, unde s-a angajat la secția devize a Băncii Chrissoveloni, apoi s-a 
înscris la Facultatea de Aeronautică. Muzica era în continuare marea lui pasiune, așa că și-a          
întemeiat o mică orchestră. Cânta la banjo și glăsuia cu mare talent. Participa și la concursurile     
organizate de Institutul Electronic și Radiofonic, clasându-se de fiecare dată pe primele locuri. 
 În 1929, fiind cu prietenii la Barul „Zissu”, n-a rezistat tentației de a cânta și el câteva 
melodii. Șeful orchestrei, Alfred Pagony, l-a redescoperit astfel pe fostul student, care cânta din când 
în când la „Zissu” cu ani în urmă. Fascinat de fluieratul lui și de vocea pătrunzătoare, i-a propus un 
duet și un salariu atrăgător. Tot el i-a schimbat și numele de scenă, spunându-i Jean Moscopol. Cei 
doi au cântat împreună doar un an. Pagony și-a deschis apoi propriul bar pe Strada Academiei. La 
barul „Zissu” de pe Calea Șerban Vodă, Jean Moscopol făcea epigrame pe moment celor de la masă. 
 La Parlophon înregistrează în jur de 10 discuri care au un succes fulgerător. Norocul îi surâde 
din nou când în toamna anului 1929 sosește la București un reprezentant al His Master's voice din 
Londra. Acesta îl aude cântând la Zissu și îi face repede o ofertă. Tentat nu atât de bani, ci de      
posibilitatea de a-și înregistra muzica pe un suport de foarte bună calitate, Moscopol acceptă.  
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 Se urcă în avion cu destinația Viena. Aici înregistrează o serie de plăci care îl fac cunoscut, 
căci de atunci începe cu adevărat cariera sa muzicală. Deși era un bărbat admirat de femei, Jean 
Moscopol n-a fost căsătorit niciodată. Acesta primea numeroase scrisori de amor de la admiratoare. 
Singurul document de căsătorie pe care a rămas înscris numele său este certificatul de cununie al 
surorii sale, unde a fost martor. După cununia religioasă a acesteia, eveniment datat la 1 decembrie 
1946, anul următor, Moscopol a luat drumul pribegiei. 
 Marele interpret Gică Petrescu a afirmat în 1993 despre Jean Moscopol că: 
 „George Enescu a spus că nu există muzică ușoară și muzică grea, ci numai muzică bună și 
proastă. Jean Moscopol făcea muzică bună. Cred că el, Moscopol, a fost un Maurice Chevalie al 
muzicii românești. Era un senior al cântecului, de o eleganță perfectă, sufletească și vestimentară!” 
 După încheierea celui de-al doilea război mondial, Moscopol s-a împotrivit sistemului politic 
instaurat la București. Pe vremea în care românii învățaseră să tacă pentru a nu ajunge la închisoare 
sau la canal, Jean Moscopol s-a așezat ca un ghimpe împotriva mai marilor vremii. A compus balade 
și cuplete anticomuniste în care îi îndemna pe români să nu-și piardă speranța. Nu ierta pe nimeni. A 
scăpat ca prin minune nearestat. 
 A luat drumul pribegiei în 1947, plecând la Paris, ajutat de actrița Elvira Popescu. Din Franța 
a plecat la scurt timp în Germania, unde a fost colaborator al postului de radio Europa Liberă. În 
țară, cenzura a vrut să-l taie din amintire și de aceea au rămas foarte puține documente despre el. În 
cele din urmă, artistul s-a stabilit la New York, unde a trăit până la sfârșitul vieții. N-a uitat nici o 
clipă plaiurile natale. 
 Pe parcursul colaborării din timplul exilului său cu Radio Europa Liberă, Jean Moscopol a 
înregistrat pentru aceștia, pentru a fi difuzate în România ocupată de bolșevici, albumul ”Cuplete 
anticomuniste” şi ”Cântece de exil”. Avem bucuria de a vă prezenta un album în care am adunat 
cântece compuse şi interpretate de artistul-patriot Jean Moscopol în vremea când se afla departe de 
ţara-n care s-a născut. Ziaristul Aristide Buhoiu s-a ocupat de promovarea acestor piese, pe care le-a 
lăsat prietenilor, să le dea mai departe, ca o continuă dovadă a talentului şi patriotismului celui care a 
fost adoratul publicului românesc, Jean Moscopol. 

PIESE 
  1. În ţara-n care m-am născut 

2. Tot ce-i românesc nu piere 
3. Toate trec 
4. Ţară comunistă 
5. Guvernul comunist 
6. Gheorghiu-Dej şi Hruşciov 
7. Radio Bucureşti minte 
8. Foaie verde... de cartelă 
9. Farsa alegerilor 
10. Cotele ţăranilor 
11. ARLUS şi URSS 
12. Economiile săracilor  

13. Falsa amnistie 
14. Patriarhul roşu 
15. Petru Groza, sluga 
16. Doamna Liuba 
17. Eu ştiu că n-am să te uit 
18. Noi ne-am despărţit 
19. Poate că nu te mai iubesc 
20. Îţi mai aduci aminte, doamnă? 
21. Întoarce-te curând! 
22. Cuculeană 
23. A ruginit frunza din vii 
24. Foaie verde spic de grâu  
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Ce frumoasă este viața 
Când nu te apucă greața, 
Să-i tot perii pe intruși 
Și să-i tămâiezi pe ruși! 

  
Bălăceanu te numești 

Fiindcă-n țara RPR-istă 
Cu nesaț te bălăcești 

În mocirla comunistă! 
(bis) 

Ce frumoasă este viața 
Când ești chior și prost ca țața 

Și ajungi din potcovar 
În Guvern subsecretar! 

  
Ce frumos e când vin rușii 
Și îți spun din dosul ușii 

Cum să vorbești, cum să taci 
Și pe apostolul să faci! 

(bis) 

Guvernul Comunist 

Ce frumoasă este viața, 
Când să spui, te ține ața, 
Că ne vine, bat-o vina, 
De la Răsărit lumina! 

  
Ce frumos e să ai ceafă 
Și de la Soviete leafă, 

Să fii frate cu dușmanul 
Și să-ți zică Sadoveanu! 

(bis) 

 Chiar dacă unele piese au fost cântate și la București, imprimările au fost posibile abia în 
Statele Unite. Iată ce ne-a destăinuit Vasile Manta: 

 „Și asta e o poveste. În anii ’70, ziaristul Aristide Buhoiu l-a găsit pe Moscopol în Diaspora 
Română la New York, la Biserica Sfântul Dumitru, și s-a ocupat de înregistrarea acestor piese. În 
1993, ele s-au lansat și la București. Dar cred că era destul de târziu, pentru că regimul comunist 
din România încercase să-l șteargă din conștiința națională. Ar trebui studiat de tineret, poate că 
așa sentimentul patriotic nu ar pieri. El era un mare patriot. Dumnezeu l-a salvat! A avut zile. Pe 
vremea aceea, rușii te ucideau. Închisoarea era închisoare. N-a fugit din țară. A plecat cu acte în 
regulă. L-a ajutat marea Elvira Popescu.” 

 Jean Moscopol şi-a găsit sfârşitul, singur şi trist, în 1980, în New York, iar familia a aflat de 
moartea lui de la Europa Liberă. „El a murit în anii 1980, în America. Până să moară, a trebuit să 
aruncăm o parte din fotografii, acte, discuri. Securiştii veneau câte doi, sobri, eleganţi. Mai târziu   
ne-au lăsat în pace. Când am auzit la radio că a murit am fost şi afectaţi, şi nici nu ştiam ce să facem, 
cum să procedăm. Ne-a sfătuit cineva să nu acţionăm în niciun fel. Am rugat, totuşi, un preot să 
facem la Brăila o pomană, la Cimitirul Sf. Constantin. Am înmormântat acolo un obiect de-al lui. 
Trupul lui Jean Moscopol se odihneşte într-un cimitir din New York” - a declarat, pentru „Jurnalul 
Naţional“, Jana Andreescu. 

Marari Victor 
Clasa a X-a A  
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Problemele din societatea noastră 

 Din cele mai vechi timpuri, oamenii au înțeles cuvântul “problemă” ca fiind un aspect 
discutabil și neclar, ce trebuie rezolvat prin metode individuale. În probleme, putem găsi de cele mai 
multe ori o soluție, un exemplu fiind o problemă majoră din societatea noastră : Standardele toxice. 
Oamenii sunt soluția în acest aspect, totuși mulți o ignoră sau o augmentează într-un mod arogant, 
impunând și mai multe standarde nerealiste. În general, sunt catalogate femeile, supuse la un      
tratament “special” din partea sexului opus și care de multe ori nu reprezintă o voce din cauza     
acestora. Standardele pot fi în raport cu frumusețea exterioară sau cu așteptările cotidiene, cum ar fi: 
la ce facultate sugerează alții, carieră, și alte decizii, toate în funcție de punctul de vedere al          
societății, însă nu și al persoanei respective. 

 Consider că este cu siguranță mai valoroasă opinia personală despre toate aceste lucruri,    
deoarece noi vom sta toată viața noastră cu noi înșine și vom trăi la limita voinței și a  propriilor   
argumente, și ar fi păcat să ne facem alegerile și să trăim într-o lume creată de alții pentru a ne      
potrivi cu restul oamenilor. Fiecare are personalitatea sa, plăcerile sale, hobby-urile sale și în special, 
destine diferite. Nu toată lumea va deveni doctor sau avocat, calea în viață depinzând de individ, de 
capacitatea fiecăruia și de înclinarea față de aceste domenii.  

 În comparație cu omul, spre exemplu, care face alegerile respectând standardele și             
expectanțele celor din jur, care se pierde pe el însuși, neștiind ce îi place cu adevărat, cine este cu 
adevărat, având gândul setat la a atinge obiectivele altora, cel căruia îi pasă de părerea personală, 
reflectează la viitorul său, decis din propria inițiativă și care poate spune corect și cursiv cine este cu 
adevărat va ieși întotdeauna câștigat. 

 Modul de gândire al oamenilor din ziua de azi este diferit, în funcție de persoană, însă nu ar 
trebui să criticăm pe nimeni din cauza aceasta sau să impunem felul în care ar trebui să gândească, 
cum să arate sau cum să își trăiască viața. Vorbind din propria experiență, această lume creată de 
deciziile preluate de la alți oameni poate fi obositoare, un drum lung de parcurs și pot rezulta boli 
mintale, gânduri negative, unele sinucigașe din partea altor adolescenți, ce pur și simplu nu se pot 
alinia tuturor expectanțelor societății. Adolescenții sunt indivizi sensibili, trebuie să fie îndrumați și 
iubiți, nu obligați la o viață ce nu o pot controla pe deplin. Acest sentiment ar fi ca și cum ai fura 
bomboana unui copil mic: umilitor, crud, dând speranțe false și poate distruge încrederea în sine și în 
alții. Cum spunea și H. de Balzac: „Mințile mărginite au obiceiul să dea vina pe alții pentru propriile 
greșeli”. Această frază transmite un mesaj clar: nu îți mărgini viața, luând decizii conforme celor din 
jurul tău, în defavoarea propriei tale conștiințe. 
 Aceste aspecte sunt bazate în totalitate pe gândirea omenească, însă standardele se pot aplică 
și la frumusețea exterioară. Un exemplu concret ar fi standardele din Coreea de Sud. Fetele cu o față 
mică, ochii mari, corpul subțire, calități ce pot da un aspect tineresc, sunt etichetate ca fiind perfecte, 
în timp ce fetele cu un corp mai plinuț, ochii mici și calitățile ce nu sunt atractive în ochii coreenilor, 
sunt privite ca pe o rușine și ignorate în societate.  
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 Acestea sunt aplicate și la standardele masculine, fața mică cu ochi mari, nas înalt, dar micuț, 
maxilar în formă de V și piele palidă. Presiunea pentru a te încadra în standardele de frumusețe 
coreene este atât de mare, încât se simt inclusiv pe piața muncii. Angajatorii sud-coreeni cer o      
fotografie cu chipul doritorilor, înălțimea acestora și chiar un portret de familie.  

 Având în vedere faptele enunțate mai sus, alături de opinia mea în această privință, concluzia 
ar fi ca oamenii să nu mai critice sau să impună standarde pe care nici ei nu le îndeplinesc. Să       
iubească fără să le pese de ce crede lumea despre relație sau despre felul cum arată. Nimeni nu 
trebuie catalogat ca fiind urât sau inferior, din punct de vedere intelectual. TU ești TU! Trebuie să 
trăim liber, să învățăm din propriile greșeli, ca apoi să putem trece mai departe ușor. 

Ene Răzvan 
Clasa a X-a B 

Portretul lui Dorian Gray  
și viziunea hedonistă 

Scrierile lui Oscar Wilde mereu au șocat și au generat contradicții în mințile cititorilor.      
Romanul arhicunoscut, “Portretul lui Dorian Grey”, nu este o excepție de la regula lui Wilde, acesta 
provocând lectorul, mergând pe linia subțire dintre bine și rău, dintre profan și sacru. Putem să ne 
uităm la acest roman ca la încercarea unui om de a fi mai presus decât natura, decât Dumnezeu,    
luându-și condiția firească și schimbând-o printr-un pact nefiresc.  
 Romanul prezintă povestea tânărului Dorian Gray care este atras de ideile hedoniste ale lui 
Lord Henry Wotton și decăderea în ispită. Dorian Gray este conturat în roman ca fiind o figură     
angelică, un Adonis, iar trăsăturile sale îl atrag pe Basil Hallward, pictorul devenind fascinat de    
tânărul magnific, căruia îi oferă oportunitatea să-l picteze. Acțiunea propriu-zisă a romanului începe 
cu Lord Henry, în studioul lui Basil, aceștia discutând despre realismul portretului și despre          
frumusețea subiectului. Când tânărul Dorian îl întâlnește pe Lord Henry, acesta este surprins de     
ideile superficiale pe care lordul i le prezintă, devenind fascinat de ideologiile explicate. După       
discuția pe care a avut-o cu Wotton, Dorian își dorește ca portretul său să îmbătrânească în locul lui, 
iar ca trupul său să rămână tânăr pentru totdeauna. Când protagonistul o întâlnește pe Sybil Vane, 
acesta se îndrăgostește de ea datorită talentului său actoricesc și o cere de nevastă. După o prestație 
proastă în fața prietenilor lui Dorian, el rupe logodna cu actrița, urmând să-și curme viața într-un 
mod poetic, acesta înecându-se la fel ca Ophelia, personajul pe care l-a jucat când s-a întâlnit cu   
Dorian pentru prima dată. Când acesta ajunge la moșia sa, realizează că înfățișarea din portretul său s
-a schimbat, iar de aici lucrurile devin din ce în ce mai rele, cu moralitatea lui scăzând. Odată ce a 
realizat că portretul poartă urma păcatelor lui și nu trupul său, acesta cade în imoralitate și în viața 
mondenă păcătoasă a Londrei anilor 1800.  
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Cu toate că timpul trece și persoanele din jurul lui sunt afectate de trecerea anilor, el pare 
neschimbat, arătând la fel de angelic ca atunci când avea optsprezece ani. Basil își dorește să expună 
portretul lui Dorian, care acum arată ca portretul unui bătrân bolnav și dement, motiv pentru care 
tabloul este ascuns în pod cu toate traumele din copilărie ale personajului principal, tabloul fiind  
văzut ca un lucru nedorit, un lucru de care Dorian ar vrea să uite, la fel ca abuzul de care a avut parte 
în copilărie. În finalul romanului, Basil vede portretul și, îndrăgostit de Dorian, îi propune să se ducă 
la un preot și să scape de portretul necurat, lucru care îl înfurie pe protagonist, acesta omorându-l pe 
Basil pentru a-și păstra secretul. După ce realizează crima odioasă pe care a comis-o și vede în ce 
stadiu a ajuns sufletul lui, acesta alege să se elibereze de povara imortalității și a tinereții eterne,    
realizând că portretul i-a cauzat mai mult rău decât bine. Personajul principal își înjunghie portretul 
și romanul se încheie cu servitorii văzând corpul urâțit și îmbătrânit al tânărului Dorian și tabloul, 
arătând că în momentul în care a fost finalizat de Basil. Finalul romanului poate fi văzut, atât ca o 
sinucidere după o viață imorală și scăldată în dezmăț, cât și ca o eliberare de traumele și de orgoliul 
protagonistului, acesta realizând răul și ura pe care o avea în suflet. 

Cuvântul, „hedonism”, provine din greaca veche, cu sensul de „plăcere”. Hedonismul       
psihologic sau motivațional susține că doar plăcerea și durerea ne motivează. Hedonismul etic sau 
evaluativ susține că numai plăcerea are valoare și doar durerea sau nemulțumirea implică o           
devalorizare sau opusul valorii. Acest concept etic îi este prezentat lui Dorian în primul capitol al 
romanului de Lord Henry Wotton, dar cel prezentat de Wotton este mult mai libertin și mai frivol 
decât cel din filosofia grecilor antici, fiind numit “neo-hedonism”. Ideea bătrâneții și mai ales a 
pierderii singurei lui calități îl sperie pe Dorian după discursul lui Wotton despre efemeritatea       
frumuseții și a vieții. Motivul pentru care înalta societate dorea să îl întâlnească pe protagonist era 
frumusețea sa de zeitate grecească, averea sa fiind motivul pentru care aceștia au aflat de el. Din   
cauza circumstanțelor formării concepției lui Dorian, bunicul său a fost crunt cu băiatul în copilărie 
sa, acesta devenind un nimeni și o pată pe imaginea familie sale din copilărie.  

Putem spune că nevoia protagonistului de a rămâne tânăr etern vine din lipsa de iubire pe  
care a simțit-o atunci când a fost copil, traumele noastre ne afectează de când suntem copii până la 
bătrânețe, iar în cazul lui Dorian Gray nu putem vedea o diferență. El a crescut în cruzime și în     
dispreț, lucruri care l-au modelat pe tot parcursul vieții. Lord Gray l-a văzut pe Dorian ca fiind     
produsul nefavorabil din relația amoroasă a fiicei lui, nefiind de folos bătrânului și pătând numele 
familiei. Dorian s-a întâlnit cu atitudinea rece și violentă a bunicului său. Putem vedea această      
atitudine în Dorian, când vine vorba de Sybil, atunci când talentul său la actorie a dispărut și el a fost 
făcut de rușine în fața societății din London. Acesta este rece și nepăsător față de logodnica sa,     
alegând să se despartă de ea, lucru care a determinat-o să se sinucidă. El rămâne rece după moartea 
fostei sale logodnice, trecând peste pierderea iubirii, lăsând ultima doză de moralitate și compasiune 
în spate și aruncându-se în dezmăț și perversitate. 
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Dorian Grey este, prin excelență un personaj care involuează, traiectoria sa înfundându-l în 
păcat și în dorințe profane. Dorian Gray este unul din cele mai credibile și mai rezonabile personaje. 
Acesta are sens în nebunia sa și în încercarea sa de a-și atinge idealul. Putem să relaționăm cu Gray, 
deoarece ne putem vedea o parte din noi în el: cu toții am dorit să fim tineri pentru vecie, toți am 
vrut să fim frumoși și adorați măcar o singură dată. Aceste dorințe ale personajului vin din copilăria 
sa traumatică și din lipsa de iubire, pe care acesta a întâmpinat-o de la o vârstă fragedă. Putem     
empatiza cu băiețelul rănit, care dorea doar să fie iubit și apreciat și putem înțelege dorința lui de a fi 
tânăr mereu, în mintea sa tinerețea veșnică fiind cheia către a fi acceptat de societate.  

Un ultim gând al meu față de opera, “Portretul lui Dorian Gray”, creat de romancierul, poetul 
și dramaturgul, Oscar Wilde, este că geniul autorului strălucește în această operă. Wilde a reușit să 
creeze „ființe de hârtie” cu suflete pătate de păcat și de tristețe, care par reale și pentru oamenii din 
ziua de astăzi, fiecare putând a se recunoaște în nevoia lui Dorian de a se simți iubibil, în nevoia lui 
Basil de a avea o muză sau chiar și în iubirea tragică a actriței Sybil Vane. Ideile pe care autorul le 
propune sunt fascinante. Ce poate un om să-și dorească atunci când are tot ce și-ar putea dori?     
Eternitatea. Frumusețea. Aceste concepte “neo-hedoniste” sunt întâlnite și în societatea în care trăim 
astăzi, accentul pe frumos și pe estetic fiind pus la fiecare pas. Prin faptul că personajele lui Wilde ar 
putea trăi și în zilele noastre, se arată că dorințele au rămas aceleași și că autorul arată, prin          
excelență, drama nemulțumirii cu sine în toate personajele sale, începând cu protagonistul și          
terminând cu personajele episodice. 

Ilie Răzvan-Ștefan 
Clasa a X-a B 
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Antisemitismul – produs al unei minți diabolice 

Antisemitismul, derivat direct al „pangermanismului”, reprezintă de la origine, ca orice      
ideologie radicală, rodul unei acumulări ireversibile de complexe, de frustrări și limitări, ce au      
destructurat o ființă destul de șubred articulată de la început. Cultul Führer-ului s-a instaurat, la   
nivelul maselor, într-un mod fulgerător, după ce Hitler, în contextul crizei economice instaurate în 
Germania după turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 1932, al dorinței populației de a        
participa la viața politică și al vulnerabilității Republicii de la Weimar, a strecurat în rândul mulțimii, 
prin apariția sa carismatică, imaginea conducătorului vizionar. Forța hitleristă s-a sedimentat pe   
fondul credinței poporului german într-un destin al neamului, legat de apariția unui om providențial. 
În slujba acestei viziuni mesianice a stat și mitul, creat de propagandă, al conducătorului apărut pe 
lume în condiții mizere, ridicat apoi datorită unei voințe de fier. Realitatea punctuală estompează 
această aură mitică, întrucât originile viitorului Führer, deși modeste, sunt vizibil îndepărtate de    
mitul geniului damnat, sortit morții din cauza declinului social. 

Adolf Hitler s-a născut pe 20 aprilie 1889 într-o familie cu posibilități materiale medii, tatăl 
său fiind vameș la Branau, în Austria. Tânărul, convins de înzestrările sale pe linie artistică și       
încurajat de promisiunile susținerii familiale în vederea studiilor, încearcă în mod disperat să 
promoveze repetatele examene de admitere la Academia de Belle Arte din Viena, dar fără succes. În 
ipostaza artistului ratat, demoralizat, Hitler este obligat să se alinieze unui anumit nivel                 
socio-cultural limitat și care privește, de regulă, cu ostilitate pe cel ce reușește să-și depășească pro-
pria condiție. Într-un astfel de mediu limitativ, începe să-și întrevadă raportarea la univers de pe o 
poziție defavorabilă și astfel, se va defini treptat- treptat ostilitatea față de principiile democrației, 
dar, în același timp, îmbrățișarea surselor celor mai profunde ale „pangermanismului”.  

Doctrina „pangermanismului” a fost evidențiată în „Mein Kampf” („Lupta mea”),             
cartea-manifest a lui Adolf Hitler, aproape neobservată la data apariției (1924), dar care va sta la  
baza legitimării ideologiei întregii campanii de exterminare a evreilor. În cadrul acestui manifest, 
autorul statuează nevoia, transformată, în virtutea devenirii istorice, un drept al statului german de 
extindere teritorială, de care depinde însăși existența sa: „Germania va fi o putere mondială sau nu 
va fi deloc.” Aserțiunea tânărului Adolf pe atunci, pare a se revendica din aceeași ordine              
macrocosmică ce a generat și motto-ul secolului trecut: „Lumea va fi religioasă sau nu va fi deloc.” 

Istoria și-a revărsat apoi ironia asupra afirmației naive și narcisiace a unui individ, care, la 
vremea aceea, nici măcar nu avea argumentul naționalității germane de la care să se revendice. 
„Mein Kampf” a fost publicat în anul 1924, iar viitorul șef al statului nazist nu va obține cetățenia 
germană decât în 1932. Principalul resort al acelei nevoi imperioase de expansiune era, în viziunea 
autorului, lipsa mijloacelor necesare de existență în rândurile poporului german.  
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 Or, Germania nu este o țară oarecare, ci „mama întregii vieți, mama întregii civilizații       
actuale”, așa cum exclamă în „Lupta mea”, într-o formulă melodramatică, vădit entuziastă, ridicolă, 
dar pe care spiritul dictatorial în creștere o întoarce în favoarea sa, ca pe o asumare, o misiune      
personală, de care își va arbora destinul individual.  Scopul manipulării a fost, în ciuda premiselor 
logic descurajante, atins, dacă revizualizăm și conștientizăm etapele construcției cultului Führer-ului. 

Adolf Hitler ajunge să întruchipeze, în viziunea germanului de rând, victimă a unei            
succesiuni politic defavorabile de evenimente istorice, după momentul crucial al semnării         
umilitorului Tratat de la Versailles, de pe 28 iunie 1919, și în final, a unei crize economice aparent 
insurmontabile, figura salvatorului. Percepția hipertrofiată a locului și rolului în lume a națiunii     
germane, din „Mein Kampf”, își găsește ecoul în modul cum își va orchestra mai târziu asaltul 
asupra teritoriilor ce urmau a fi ocupate, pentru a schimba fața bătrânului continent, și nu numai:   
invadarea Austriei, a zonei cehoslovace a Sudeților, înaintarea spre Franța și Marea Britanie, apoi 
spre Polonia și U.R.S.S. Megalomania îl împinge pe Hitler să renunțe la un moment dat la            
gestionarea urgențelor economice ale societății civile și ale organizării trupelor, pentru a se ocupa 
mai mult de edificarea rolului său de „cel mai mare comandant de oști al tuturor timpurilor”. Cei 
aproximativ 6 milioane de morți din rândurile evreilor, potrivit istoricilor, au fost așadar, victime ale 
unei gândiri deviante și megalomane, atâta vreme cât necesitatea constituirii „spațiului vital” pentru 
germani, alături de anticomunism și teoria primatului rasial au constituit pilonii politicii                
expansioniste. 

Metodele exterminării evreilor din Europa, ecou al acestei gândiri diabolice, au fost           
anticipate încă de la primele gesturi politice ale viitorului dictator, oarecum din umbră, când Hitler 
pune bazele Reich-ului german, ca stat centralizat, prin măsuri ca: interzicerea sindicatelor și a      
partidelor politice, deschiderea primului lagăr de concentrare de la Dachau, lângă München, unde 
vor fi aduși să muncească, în condiții foarte dure, câteva mii de deținuți politici; ordonarea            
distrugerii cărților și tuturor documentelor considerate subversive, a arestărilor arbitrare ori a        
persecuției împotriva evreilor, vizați de legile rasiale de la Nürnberg (15 septembrie, 1935) ori      
inițierea unor reglări de conturi sângeroase cu facțiuni ale nazismului, interpretate ca fiind 
dușmănoase, deci ilegitime, cum a fost, spre exemplu, masacrul Statului Major al trupelor SA, în   
cadrul episodului numit „Noaptea cuțitelor lungi”, 30 iunie, 1934. 

Rezistența militară a Reich-ului în fața combatanților ce se opuneau expansiunii pe            
fundamente naturale, în viziunea Führer-ului, a fost alimentată de exploatarea resurselor materiale și 
umane, în cadrul terorii instaurate de nazism în Europa orientală și în Rusia. Istoricii consemnează 
moartea, din cauza extenuării fizice și a înfometării, a aproximativ 2,5 milioane de prizonieri din 
rândurile soldaților ruși, din 5 milioane câți au fost capturați, și a circa 1,5 milioane de civili    
ucrainieni transferați forțat între granițele Reich-ului, din 3 milioane existenți inițial. 

Întreaga ideologie antisemită își fundamentează ideea supremației pe criteriile: rasial și ge-
netic, afirmând inferioritatea evreilor, a țiganilor, a slavilor și a homosexualilor.  
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Metodele și gradul de exterminare erau diferite, în funcție de criteriu: popoarele slave au fost 

supuse unei germanizări forțate, fiind reduse la condiția de sclavi, în calitatea lor de 
„suboameni” (Untermenschen), fie expropriați și apoi exploatați prin muncă forțată pe propriile 
pământuri. Genocidul, inițiat prin transportul evreilor din țările europene în vagoane sigilate, în urma 
căruia un procent însemnat vor muri pe drumul spre complexul concentraționar de la Auschwitz-
Birkenau, și continuat prin uciderea planificată prin înfometare și epuizare fizică, apoi culminând cu 
trimiterea în camerele de gazare, a reprezentat premisa principală a perpetuării „Reich-ului milenar” 
pe baze rasiale, o prioritate absolută a hitlerismului asupra oricărui alt obiectiv, fie chiar și militar. 
Dovadă a gândirii deviante este, în plus, și aplicarea principiului epurării și printre „arieni”, dintre 
care alienații mental, epilepticii, cei cu tare ereditare sau cu boli incurabile au fost supuși anihilării, 
în virtutea anulării dreptului la viață puse sub semnul mesianismului. 

Prof. dr. Raluca Munteanu  
Prof. Marie Jeanne Cornelia Stoian  

Atitudini față de extremism și 
antisemitism în viața de toate zilele 

 

Suntem între anii 1940-1944, iar Europa este sub stăpânirea Germaniei naziste. Obiectivele 
lui Hitler sunt: să asigure ‘spaţiul vital’ pentru poporul german, să schimbe radical geografia        
continentului, să pună stăpânirea pe principalele materii prime şi să întemeieze o dominaţie bazată 
pe fundamente rasiale şi pe o ierarhie precisă a popoarelor şi a statelor. În planul de dominaţie      
poltică şi economică a rasei germane asupra tuturor celorlalte popoare europene este stabilită o 
gradaţie în misiunile încredinţate fiecărei dintre ţările ocupate.  

În noua ordine europeană plănuită de Hiter, politica antisemită este strâns corelată cu   
îngrădirea „ameninţării” comunismului. Eşecul „războiul fulger mondial”, cu perceperea               
imposibilităţii unei victorii germane în timp scurt asupra URSS, deschide drum punerii în practica a 
postulatelor rasiale ale Reich-ului: exterminarea sistematică a tuturor evreilor din Europa şi        
transformarea teritoriilor ocupate în „pământ pârjolit”, fără nici un respect pentru populaţiile care le 
locuiesc. Genocidul evreilor ca premisă pentru perpetuarea „Reich-ului milenar” pe baze rasiale are 
prioritate absolută asupra fiecărui alt obiectiv, fie el şi militar. 

În opinia mea, nazismul nu se compară cu celelalte regimuri totalitare. După mine, nimeni și 
nimic nu are dreptul, în afară de Dumnezeu  să hotărască cine are sau nu dreptul la viață. Germanii 
doreau un „spațiu vital” pentru ei, dar cu ce erau mai arieni decât ceilalți, cum pot influența originea 
și genele inteligența, dar mai ales  comportamentul? Cum poate o ființă abia născută să plătească cu 
viața, pentru că s-a născut evreu? 
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Sunt sute de întrebări ce mă macină, dar cea  pe care o rețin de când am aflat prima oară despre 

Holocaust, la 12 ani este: „Care este motivul pentru care s-a ajuns la o asemenea monstruozitate?”. 
Una dintre explicații a fost că Hitler i-a făcut răspunzători pentru piedicile în calea evoluției spirituale, 
dar mai ales în calea propășirii națiunii alese, germane, și chiar, în mod absurd, pentru pierderea    
Primul Război Mondial de  către Germania. Eu cred că este o aberație.  De ce ar trebui să plătească 
niște oameni care nici măcar nu sunt din Germania sau care nici măcar nu existau atunci pentru ceva 
ce nu depinde de ei. Au uitat oare ei de evreii ce s-au sacrificat pentru țară, de cei ce au primit medalii 
și alte distincți pentru curajul arătat în război? 

După cum spune și filozoful George Santayana, ,,Cei care uită trecutul sunt condamnați să îl 
repete”, așa cred și eu că e de datoria noastră să învățăm de pe urma nazismului și a Holocaustului și 
să încercăm să nu se mai întâmple ceva de avengura acestuia în istoria omenirii.  

Boișteanu Iulia  

Lupu Alexandru  

Clasa a XII-a F 

Atitudini față de extremism și  
anti-semitism în viața de toate zilele 

 După ce am vizionat mai multe filme cu tema războiului, deoarece nu am putut să mă opresc 
doar la unul, am realizat că în esență nu este totul doar despre lupte, conflicte sau despre cine câștigă 
ori pierde, ci este mult mai mult decât îmi puteam imagina, implicând o multitudine de lucruri la 
care nu  m-aș fi gândit și nu le-aș fi dat o mare importanță până ce am văzut câte sentimente pot 
implica. 

În primul rând, mi-am dat seama că este nevoie de o anumită pregătire psihologică înainte de 
vizionarea lor, dar și emoțională din cauza faptelor ce ne pot șoca într-o primă etapă. Filmele sunt 
pline de duritate, dar și sensibilitate și iubire. De aici am învățat că iubirea îți dă puterea să treci prin 
tot ce-ți face rău și te ajută să te ridici când simți că nu mai poți. 
Actorii ce interpretează extraordinar rolurile ne dau impresia că filmele sunt rupte din realitate și ne 
introduc într-o lume în care nu încetăm să  ne punem anumite întrebări cu privire la acțiunile 
desfășurate și să realizăm cât de important este să trăiești clipa și să ai relații cordiale cu persoanele 
din jurul tău. Am putut vedea și felul în care îți este atât de greu să pleci de lângă familie pentru a-ți 
salva țara, fără să știi dacă te mai întorci alături de cei dragi sau nu. 

Din aceste filme am reușit să înțeleg că trebuie să trăim fiecare zi ca și cum  ar fi ultima, să 
facem ce e mai bun, să ne ducem visele și dorințele cât mai aproape de a le realiza, să nu ne lăsăm 
influențați de persoanele care ne descurajează și să iubim. 
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 Doresc să evidențiez un lucru și mai important, acela de a învăța să ne exprimăm recunoștința 
pentru ceea ce avem și pentru a ni se da ceea ce cerem, deoarece dacă nu facem acest lucru se poate 
să ni se ia și ceea ce avem deja. 

 Filmele preferate au fost ,,Speranță și moarte”, ”De Neînvins”, ”Frații”, ”Băiatul cu pijamale 
în  dungi” și ele au reușit să mă inspire. Nu am putut să mă rezum doar la acestea. Mi-au plăcut 
enorm și, din dorința de a afla mai mult și de a trăi sentimente unice, m-am apucat de citit cartea ”Eu 
sunt 70072”. Atât de tare am rămas impresionată, încât în  2 zile am și terminat-o. Este o carte atât 
de bună, încât nici nu mai ții cont de numărul paginilor pe care le citești. Reușește să-ți redea un 
fragment din realitatea din trecut și să te facă să vezi cum arată inocența pusă față în  față cu răul. 
 Tăcerea, în majoritatea situațiilor, era totul, de ea îți depindea viața. 

 Am rămas profund impresionată cum este să ai puterea de a o lua întotdeauna de la capăt, 
indiferent prin ce orori te trece viața. ,,Nu am învățat niciodată să urăsc. Nici azi nu știu cum se face. 
 Cine urăște suferă mai mult decât cel care este urât.” Am citat această parte deoarece mi se 
pare incredibil ca, după cât rău îndurase Luda, să aibă puterea de a afirma acest lucru. Ar trebui ca 
majoritatea oamenilor să privească și ei lucrurile din viața lor și persoanele tot din aceasta 
perspectivă pentru a nu mai exista atâta răutate și ură, pentru a ajunge să fim mai buni și iertători. 

Toate acestea m-au făcut să-mi dau seama că lumea nu este roz, mi-au deschis o poartă a realității, 
unde am văzut cât de greu e să nu fii lângă cei pe care îi iubești, cât de greu e să accepți ceea ce ți se 
întâmplă și să ai puterea să mai crezi în bine, să înveți să ierți.  

Așadar, toate aceste lucruri mi-au schimbat mentalitatea pe care o aveam, mi-au arătat ce 
înseamnă cu adevărat suferința și că niciodată nu e prea târziu pentru o schimbare a lucrurilor în 
bine. Dar cel mai important, am reușit să înțeleg că nu trebuie să subestimezi un lucru dacă nu-l 
cunoști, deoarece după ce-l descoperi în profunzimea lui, s-ar putea să-ți placă. 

Alexuc Ana Maria  

Clasa a X-a E 
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Valorificarea turistică a infrastructurii de transporturi din insula Mallorca (Baleare):  
cu trenul de lemn sau ”orange express” peste Sierra Tramuntana 

Insulele Baleare alcătuiesc un arhipelag format din 7 insule mai mari, ce se constituie într-o 
provincie autonomă a Regatului Spaniei, situat în vestul bazinului mediteraneeean. Cea mai mare 
dintre insule este Mallorca (”major island”) cu 3640 km2, al cărui nume înseamnă ”insula cea mare”. 
Mallorca are un relief relativ tânăr predominant fiind un podiș calcaros central (sinclinal) fragmentat 
completat de culmi montane și ele calcaroase (sierre) în nord-vest, (anticlinalul Sierra Tramuntana). 
Altitudinea maximă a insulei este în Vf. Teix (1604 m). Evoluția paleogeografică și condițiile       
climatice au determinat în timp formarea unui spectaculos peisaj endo și exocarstic, țărmurile insulei 
sunt înalte și afectate de un carst activ, ca urmare a numeroaselor prăbușiri tectonice și a evoluției în 
timp a nivelului Mării Mediterane, iar problema apei potabile este una reală.  

Grija pentru gospodărirea eficientă a patrimoniului turistic natural și antropic al Mallorcăi 
este constantă, fiind un exemplu de bune practice prin amenajare și valorificare. Peisajele turistice 
sunt puse în valoare cu ajutorul infrastructurii de transporturi de pe insulă, cel mai celebru traseu  
fiind cel din nord-vestul insulei care leagă capitala provinciei autonome Palma de Mallorca de Sa 
Calobra și Port de Soller, traversând Sierra Tramuntana. Acest traseu folosește întreaga                 
infrastructură de transporturi a insulei pornind pe șoseaua M11 de la Palma de Mallorca și până la Sa 
Calobra, apoi croazieră cu ferry-boat-ul în lungul țărmului între Sa Calobra și Port de Soller (o oră), 
urmată de transportul urban cu tramvaiul între Port de Soller și Soler și de trenul electric peste zona 
montană, între Soller și orașul de plecare. 

 Tramvaiul urban care circulă între Port de 
Soller și Gara Soller a fost dat în folosință în 1913, 
traseul său traversând  șerpuind în urcare ușoară 
printre grădinile de portocali, lămâi și smochini, 
clădirile vechi și terasele restaurantelor. E un traseu 
spectaculos și reconfortant, mai ales că viteza cu care 
circulă tramvaiele de epocă este una plăcută și multe 
vagoane sunt descoperite (figura nr. 1 și foto nr. 1).  

 Figura nr. 1. Traseul FS Palma de Mallorca (UIB) și Port de Soller și celelalte linii feroviare  

Foto nr. 1. Tramvaiul turistic care circulă între 
Port de Soller și Gara din Soller 
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Foto nr. 2 ”Trenul de lemn” 

 ”Ferrocarril de Soller” sau ”trenul de lemn”, 
care este un fel de ”mocăniță” românească, a fost     
construit la începutul secolului al XX-lea (1911-1912) 
inițial pentru transportul citricelor proaspete către    
capitala insulei, în perioada respectivă traseul fiind    
denumit și ”orange express”. Linia electrificată care 
este deosebit de spectaculoasă urcă la peste 1000 m  
altitudine străbătând versanții abrupți al Sierrei        
Tramuntana, trecând prin 13 tuneluri și numeroase    
viaducte (foto nr. 2). La altitudinile cele mai mari 
pădurile sunt dese și apar specii de conifere            
mediteraneene de pini, mai ales (foto nr. 2).                
Pe versantul vestic, spre Palma de Mallorca, peisajul     
este dominat  de  vegetația   mediteraneeană  denumită 
”garriga”1 care dă numele unei localități suburbane a 
capitalei arhipelagului.  

1 Sa Garriga provine din ”garriga” care este formațiunea vegetală secundară tipică bazinului vestic mediteraneean care se compune 
din arbori joși (stejarul de stâncă, rodiul sălbatic și palmierul pitic) și tufe țepoase cu frunze cerate adaptate mediului secetos local și 
rocilor carbonatice dominante. 

Odată cu modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare actuale o parte din traseu a fost actualizat 
cu linia paralelă a metroului urban de suprafață, rămânând în circulație turistică doar traseul mon-
tan al ”trenului de lemn” lung de doar 23 km. Metroul construit spre nordul municipalității Palma 
de Mallorca pleacă din zona de transport intermodal (centrală) și ajunge aproape de actuala stație 
terminus a  ”trenului de lemn”, respectiv campusul Universitat de les Illes Baleares (UIB) situat în 
Sa Garriga. O altă linie pornește spre nord-est și ajunge la Marratxi (figura 1). 
 Trenurile care au fost aduse de la San Francisco (SUA) la începutul secolului al XX-lea 
circulă pe ecartamentul îngust, de 914 mm, garniturile actuale fiind recondiționate păstrând cu 
sfințenie arhitectura originală (foto nr. 2 și 3). Cel mai lung tunel de pe traseul montan are aproape 
3 km și străpunge Sierra de Alfabia, fiind construit în apropierea orașului de altitudine Bunyola. 
Durata de deplasare este de cca o oră, cu toate opririle. 

Foto nr. 3. Gara și depoul din Soller 

Parcurgerea traseului descris a 
avut loc în iulie 2015 cu prilejul unui 
program turistic privat  în Insula    
Mallorca. Prin menținerea în          
circulația turistică a acestei linii     
seculare, care valorifică istoria 
transporturilor locale și asigură com-
plementaritate și diversitate pentru 
programele oferite de firmele turistice 
locale, avem dovada că turismul 
tehnogen (trenul secular electric) are 
un potențial activ. 
 Prof. dr. Viorel Paraschiv 
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Bogăția turismului în România 

 Turismul poate fi văzut în diferite moduri, în funcție de perspectivă și experiență, dar un   
lucru este cert, influența sa puternică ce se resimte în viața fiecărei persoane nu poate trece            
neobservată. În rândul tinerilor, experiențele turistice devin din ce în ce mai rare, activitățile turistice 
intrând într-o epocă neagră datorită pandemiei, actualului război, dar și din cauza indiferenței pe 
care tinerii o au față de patrimoniul cultural și natural al lumii.  
 În ultima perioadă, adolescenții de pretutindeni încep să fie din ce în ce mai puțin interesați 
de „miracolele” lumii care se află la un pas distanță de ei, fie că vorbim despre uimitoarele structuri 
culturale atât din România cât și din afară, fie că ne raportăm la diversitatea cu care ne surprinde 
natura prin capodoperele ei, parcă scoase din povești.   
 În opinia mea, turismul aduce cu el un important set de experiențe și influențe necesare 
pentru culturalizare și dezvoltare personală. În zilele noastre, astfel de experiențe se rezumă la:    
vizitarea mării și plajelor, a munților sau în rare ocazii a obiectivelor turistice foarte cunoscute     
precum: Palatul Peleș, Castelul Bran, Casa Parlamentului, etc. Însă, dincolo de aceste atracții se află 
adevărata comoară a țării noastre, ce așteaptă cu nerăbdare să fie descoperite și explorată de tinerele 
suflete.  
 Turismul nu înseamnă întotdeauna distracție și amuzament, el este atât de divers încât prin 
turism putem întelege: relaxare, culturalizare, uimire, reculegere și chiar suferință. Printre locațiile 
ce merită să fie vizitate se numără și „Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenţei, 
Sighetul Marmației”, un loc ce nu doar că îți va sfărâma inima, dar îți va deschide ochii și vei putea 
înțelege o mică parte a suferințelor celor trecuți prin regimul crud al comunismului. Încă de la      
intrare vei fi întâmpinat de pasajul biblic: „Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”, 
ce este destul cât să îți ridice părul de pe mâini și să stârnească zeci de fiori prin tot corpul tău.  
 Un alt loc ce poate fi vizitat, ce te poate lăsa cu adevărat impresionat este Cetatea Carolina 
din Alba Iulia, un loc pe care îmi place să îl numesc o „fărâmă” de istorie. Aceasta ne vorbește 
despre influența habsburgică din țara noastră și ne demonstrează cu adevărat cât de inferioare erau 
regiunile române în comparație cu Transilvania; mai mult decât atât, vom putea admira arhitectura 
minunată ce a fost restaurată recent și garantez că vizitatorul va simți ca și cum ar face un pas prin 
însăși istoria în sine.  
 Castelul de lut de la Valea Zânelor, județul Sibiu poate fi destinația perfectă pentru cineva 
care își dorește un moment de liniște și meditare, departe de urbanul cotidian, un răgaz special 
pentru o vacanță bine meritată. Poate deloc surprinzător, dacă privești cu atenție acest castel, ideea 
care a dus la această construcție interesantă, potrivit proprietarilor, a fost o „reproducere” a căsuței 
piticilor din basmul Albă ca Zăpada. Designul inedit a pornit de la conceptul de integrare în peisajul 
natural. Nimic strident, nimic în plus, totul gândit în conformitate cu frumusețea naturală a zonei 
Porumbacu de Sus.  
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 Ca și o concluzie, observăm că turismul este mai mult decât distracție și ieșire cu prietenii. În 
rândul tinerilor poate avea o influență foarte puternică și poate fi un moment special, un moment de 
reculegere, de explorare și regăsire. Încurajez cât mai mulți tineri să iasă din obiceiul de a merge în 
locurile „populare”! 

„Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de 
deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii 
strămoși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român!” – Alexandru Vlahuță 

Castelul de lut de 
la Valea Zânelor  

Memorialul Victimelor  
Comunismului și al Rezistenţei 

Voroneanu Claudiu 
Clasa a XII-a A 
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Influența pozitivă a tehnologiei asupra vieții oamenilor 
 
 
 În ziua de astăzi, ne confruntăm cu multe probleme ale societății care pot fi mai mult decât 
grave. Una pe care o consider eu foarte gravă, cât și tema pe care o voi aborda este „Influența   
tehnologiei asupra vieții omenești”  
Tehnologia are un rol foarte important în viața noastră de zi cu zi, aducându-ne beneficii precum: 

 Comunicarea la distanță  
 Accesul rapid la educație și informație  
 Siguranță și securitate în propria locuință (prin smart home)  
 „Printarea amintirilor” cu ajutorul pozelor 
 Toate acestea au scopul de a „ne face viața mai ușoară”  

 
Influența tehnologiei asupra vieții omenești  
 Pe parcursul timpului, tehnologia a devenit din ce în ce mai avansată, iar în prezent a ajuns la 
un nivel înalt. 
 Însă, dând la o parte toate părțile bune, tehnologia poate avea și o influență negativă asupra 
vieții noastre.  
 Oamenii de toate vârstele au reușit să fie la curent cu toate noutățile tehnologiei. 
 Cel puțin 6 ore din zi, o petrecem fără să ne dăm seama folosind telefonul mobil sau orice fel 
de gadget de acest tip (smart watch, pc etc.) fără o necesitate mult prea mare, timp pe care îl putem 
economisi și folosi cu alt scop care să aducă beneficii mai mari în viața noastră. 
 
Influența negativă a tehnologiei asupra vieții noastre  

 
Dând la o parte toate beneficiile pe care ni le aduce tehnologia, aceasta poate avea și o       

influență negativă asupra vieții noastre precum: 
 Disocierea de realitate – Problemă frecventă în viața oamenilor din ziua de astăzi, credem în cel 

puțin 40% din informațiile pe care le găsim pe internet și ne comparăm cu multe alte „personaje” 
care se expun pe internet, care de asemenea, prezintă o viață extravagantă în fața ecranului dar nu 
și în afara sa.  

 Reducerea creativității și performanțele scăzute în rândul tinerilor – Este mult mai ușor acum să 
lucrezi la un proiect, a scrie o temă și a face un calcul de matematica folosind tehnologia. 

 Afecțiuni psihice – depresie, anxietate, tulburări ale somnului, frustrări legate de propria         
persoană. 

 Teama de a rata un email, un apel, de a fi la curent cu toate noutățile, efectul ținerii telefonului 
mereu în mână. 
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 Cercetătorii au descoperit că elevii care nu fac altceva decât să butoneze telefonul au adesea 
şi alte simptome: dureri de stomac, insomnie, disfuncţii sociale şi chiar depresie. 
 Majoritatea adolescenţilor preferă să se joace şi să comunice pe calculator decât să se joace 
afară, în aer liber, unde pot interacţiona cu alţi tineri de vârsta lor. 
 Jocurile pot fi violente şi îi pot influenţa şi pe copii să devină violenţi. Pe internet se pot găsi 
informaţii care pot afecta emoţional copiii. 
 Pentru a ne putea da seama că o persoană este dependentă de tehnologie trebuie să urmărim 
câteva indicii, susţin cercetătorii. Mai exact, un om dependent de tehnologie este acela care nu 
pleacă niciodată cu un nivel scăzut al bateriei telefonului sau a tabletei, care se trezeşte în timul 
nopţii pentru a-şi verifica Facebook-ul şi care nu poate rezista mult timp fără a-şi verifica              
dispozitivul electronic. 
 

Albert Einstein 
 
 Odată cu trecerea timpului acesta ne-a demonstrat că și tehnogia a avansat și a intrat în tot 
mai multe ramuri ale societății, ale economiei, științei și vieții de zi cu zi a oamenilor. De la 
telescopul lui Galileo Galilei până la telescopul Hubble se vede clar că tehnologia a evoluat odata cu 
noi. 
 
Cum putem preveni această problemă?  
 
 Deoarece nu ne dorim un viitor robotizat, în care tehnologia să avanseze atât de mult încât să 
uităm să mai socializăm și să ne bucurăm de cele mai frumoase momente din viața noastră, haideți să 
vedem ce atitudini putem lua pentru a putea să ne bucurăm doar de avantajele tehnologiei:  

 Este important să îți stabilești cu atenție domeniile de interes. 
 Să petreceți un timp limitat pe dispozitivele electronice. 
 Încearcă să desfășori activități în aer liber, cât mai des posibil. 
 Dezvoltă-ți noi aptitudini (muzică, artă, sport, orice activitate ce nu implică un ecran)  
 Dezvoltă activități pentru cei mici pentru a-i ajuta să se dezvolte frumos.   
 Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene depinde doar de tine, tu ești cel ce face regulile!  

Zetiu Maia 
Clasa a IX-a E 
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Istoria contabilității. Contabilitatea în antichitate (I) 

În acest articol, dar și în cele care vor urma, îmi doresc să realizez o incursiune în istoria   
contabilității. Începuturile contabilitații sunt greu de delimitat în timp. Apariţia elementelor de      
progres în viaţa oamenilor au generat în mod inerent o evoluţie şi în plan contabil. În acest sens, C. 
G. Demetrescu  afirma următoarele: „apariţia schimbului, a monedei, a literelor, a cifrelor, a          
materialului necesar scrisului, etc., au fost factorii cărora li se datorează existenţa primelor însemnări 
contabile”. 

O formă incipientă a contabilităţii a reprezentat-o crestăturile pe oase de animale descoperite 
cu 30.000-20.000 ani î. Hr; deşi destinaţia lor este greu de stabilit, anumiţi istorici estimează că ele 
erau suportul unei contabilităţi a vânatului. Multiplele crestături sub formă de dungi verticale, găsite 
pe pereţii grotelor preistorice dovedesc, de asemenea nevoia foarte timpurie a omului de a număra.  

 
Contabilitatea în Mesopotamia 
 
Primele civilizații considerate că 

au utilizat conturi contabile erau cele de 
pe teritoriul Mesopotamiei Antice, dar și 
civilizația greacă, egipteană și romană. 

Civilizaţiile asirienilor, babilonie-
nilor sau sumerienilor s-au dezvoltat în 
Valea Mesopotamiei, regiune situată între 
Tigru şi Eufrat, cu un uriaş potenţial    
pentru agricultură şi comerţ. Oraşe      
precum Babilon sau Ninevah vor deveni centre ale comerţului în regiune. Această dezvoltare va de-
termina apariția unui sistem care să ateste, peste timp, tranzacţiile efectuate şi care să stabilească re-
guli comune de desfăşurare a activităţilor comerciale. Mărturie a celor afirmate stă celebrul Cod al 
lui Hammurabi aparţinând primei dinastii babiloniene (2285-2242 î.Hr). 

Echivalentul mesopotamian al contabilului de astăzi era scribul.  Pe lângă scrierea tranzacției, 
el se asigura că acordurile sunt respectate și că sunt conforme cu legile în vigoare. 

Iată cum decurgea o tranzacție :  părțile îl chemau pe scrib și îi prezentau tranzacția. Scribul 
avea la el o tăbliță din argilă umedă pe care urma să înregistreze operațiunea. Lutul era din belșug în 
această zonă, în timp ce papirusul era rar și scump. 

Folosind o tijă de lemn cu capăt triunghiular, scribul înregistra numele părților contractante, 
mărfurile, banii schimbați și orice alte promisiuni făcute. Părțile își „semnau” apoi numele pe tăbliță 
prin imprimarea unor sigilii. Într-o epocă a analfabetismului în masă, bărbații își purtau semnăturile 
în jurul gâtului sub formă de amulete de piatră gravate cu semnul purtătorului.  
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Adesea, sigiliile includeau numele proprietarului și simboluri religioase, cum ar fi imaginea și 

numele zeilor venerați de proprietar.  
După ce se consemna tranzacția și erau aplicate sigiliile,  scribul usca tăblița la soare sau    

într-un cuptor. Uneori un alt strat de argilă, gros cât o crustă de plăcintă, era aplicat în jurul tăbliței ca 
un plic. Pentru un plus de securitate, întreaga tranzacție era rescrisă pe această „crustă” exterioară. 
Orice încercarea de modificăre a plicului putea fi detectată prin compararea acestuia cu conținutul 
său original, iar modificarea tăbliței nu era posibilă fără a sparge și a distruge învelișul exterior. 

Particularități ale contabilității mesopotamiene: 
 au făcut primele însemnări contabile în codul regelui hammurabi;  
 utilizau documente justificative şi cunoşteau noţiunile de activ şi de pasiv;  
 au avut cea mai veche legislaţie; 
 impozitele se contabilizau şi se plăteau în natură;  
 utilizau un instrument comercial, un fel de obligaţiune sau cec;  
 exista idea de cont analitic ; 
 ştiau să rezolve probleme de dobânzi compuse;  
 dispuneau de „fişe contabile” în care cifrele şi textul erau amestecate;  
 verificarea se făcea printr-un sistem de puncte şi liniuţe. 
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1. Constantin G. Demetrescu Istoria contabilității, Editura Științifică, București, 1972; 

2. John R. Alexander  History of Accounting, Association of Chartered Accountants in the United 
States, New York, 2002. 

Prof. Simona Măriuță  

Textilele inteligente - textilele viitorului 

 Dacă la începutul secolului al XX - lea, în industria textilă se foloseau doar fibre naturale, în 
anii '30 își fac apariția fibrele artificiale iar fibrele sintetice au apărut în Europa în jurul anilor '60. De 
atunci impactul fibrelor chimice asupra industriei textile este covârșitor. Acum omenirea se află la o 
răscruce, progresele înregistrate în fizică, chimie, biologie, medicină și inginerie au condus la noi 
abordări tehnologice. A apărut și o schimbare de atitudine a consumatorului: design-ul inovativ și 
aspectul inteligent al produselor sunt cele care îl atrag pe cumpărător.  

 Noţiunea de “materiale inteligente”, deşi introdusă de mai multe decenii, a început să fie 
folosită în anii ´90 pentru a defini materialele care prezintă un comportament dinamic și pot să-şi 
schimbe dimensiunile, faza, gradul de vâscozitate, proprietăţile electrice, caracteristici legate de   
aspect prin introducerea unor substanţe cu proprietăţi speciale - polimeri, substanţe ceramice, aliaje 
metalice, parafine şi săruri.  
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Materialele textile inteligente sunt rezultatul unui efort intedisciplinar între știință și      

tehnologie si s-au obținut prin combinarea cunoștiințelor din matematică, chimie, fizică, I.T., și cele 
din tehnologii textile, electrice și mecanice. Astăzi utilizăm textilele nu numai să ne îmbrăcăm sau să 
ne decorăm căminul, ci utilizăm produsele acestei industrii în agricultură – agrotextile, în construcții 
– geotextile, în componența autovehicolelor, ca echipamente de protecție cu diferite destinații, ba 
chiar și pentru parașute și parapante. 

Câteva exemple de aplicații ale textilelor inteligente: 

Pentru sectorul construcțiilor  

 Textilele multifuncționale  se pot folosi pentru terasamente rutiere sau feroviare, baraje de 
pământ și pentru armarea seismică a pereților de zidărie ai clădirilor istorice. Acestea au               
implementați senzori bazați pe fibre optice pentru a îndeplini funcții în plus cum ar fi detectarea și 
comunicarea deformării solului, evaluarea rezistenței din structura în care sunt încorporați. 

Pentru domeniul electronic 

Jachetă muzicală ce are  tastatură încorporată, tastatură textilă, interfaţa pentru calculatoare şi jocuri. 

 În domeniul medical 

Costumul “Wealthy” este un costum inteligent ce integrează şi tehnologie informatică,      
dispozitive portabile de telecomunicaţii şi un sistem propriu de decizie. Costumul poate ajuta la 
depistarea timpurie a unor afecţiuni, la tratarea bolnavilor cu afecţiuni cardiace cronice şi chiar la 
salvarea vieţii acestora, fiind dotat cu senzori care înregistrează parametrii vitali, biomarkerii pentru 
diferite boli ai celor care-l îmbracă şi este conectat la un centru de telemedicină. Prin monitorizarea 
continuă a celor care îl îmbracă, costumul poate fi deosebit de util şi pentru persoanele care se află 
în  perioada de convalescenţă în urma unei intervenţii chirurgicale majore (de exemplu un          
transplant), pentru monitorizarea semnelor vitale ale persoanelor în varstă sau  pentru cei care lu-
crează în condiţii de mediu solicitante sau în condiţii de izolare. 

Modă- haine care își schimbă culoarea la cerere 

O rochie dintr-un material textil care conține fibre optice, care își schimba culoarea la cerere, a fost 
prezentată la Salonul de electronică din Las Vegas pe 7 ianuarie 2022. Rochia, care îmbină moda cu 
tehnologia, își poate schimba culoarea în funcție de preferințe, prin atingerea senzorilor integrați în 
mânecă. Unele textile pot fi sensibile la sunete, altele la lumină, temperatură sau apă. 

 Și dacă, nu cu mult timp în urmă, textilele inteligente erau considerate drept simple          
imaginații ale oamenilor de știință, în prezent cyber moda este o realitate. Cine nu și-ar dori haine 
frumoase și confortabile dar în același timp cu proprietăți antistres, anti-radiație, antibacteriene,    
anti-UVA, care încălzesc, răcesc sau chiar vindecă? 

Prof. Camelia Andriescu 
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NASCAR de-a lungul anilor 

 Asociația Națională pentru Curse Auto de Stock Car, 
sau NASCAR, a fost înființată în 1948, în timp ce originile 
sportului pot fi urmărite încă din epoca prohibiției. 

Recordurile de viteză pe uscat au fost stabilite adesea la 
Daytona Beach, Florida, șoferii adunându-se pentru a concura 
în concursuri pentru a vedea care mașini erau cele mai rapide.  

 William „Bill” France Sr., un concurent de curse și om de afaceri, și-a dat seama de          
necesitatea de a promova și sancționa cursele. NASCAR a fost lider în producerea și promovarea 
curselor încă de la înființare și a devenit cel mai mare organizatie de reglementare din lume pentru 
cursele de mașini de stoc (asta a fost in 1946). 
 Ceea ce a început ca o organizație relativ mică s-a transformat într-un sport popular și       
înfloritor. Astăzi, NASCAR sancționează peste 1.500 de curse în întreaga lume. Din 15 februarie 
1948 la Daytona Beach Road Course s-a făcut istorie. 
 
NASCAR în prezent are 3 diviziuni de concurenţă la nivel naţional: 
 

1. NASCAR Cup Series care este cel mai înalt nivel de concurenţă  şi cel mai obositor cu 36 
de curse pe an în 30 de state.  

2. NASCAR Xfinity series este al doilea cel mai mare nivel de concurenţă şi în care cei mai 
mulţi şoferi cu talent îşi încep cariera. 

3. NASCAR Camping World Truck Series este cel mai jos nivel de concurenţă dintre toate 3, 
dar şi aici sunt piloţi talentaţi. 

 

 NASCAR a trecut prin 7 generații de „mașini de stoc”, acestea fiind:  

 

Generația întâi 1948-1966  
(care erau maşini modificate din fabrică) 
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Generația a doua 1967-1980  
(maşini făcute special pentru sport) 

(1970 Daytona 500 Plymouth Superbid al lui 
Richard Petty) 

Din 1967 până în 1980 

Generația a treia 1981-1990 
(Şeful de Echipă NASCAR, Bud Moore,   

vorbește cu șoferul său Ford, Dale Earnhardt 
Sr., în timpul unei opriri la standul în cursa 

Firecracker 400 din 1982 la Daytona Interna-
tional Speedway, pe 4 iulie 1982, în Daytona 

Beach, Florida.) 

Generația a patra 1991-2006  
(maşini complet diferite din cele din fabrică) 

 
(Chevrolet Monte Carlo al lui Dale Earnhard 

Sr. la Talladega Superspeeday) 

 După moartea lui Dale Earnhardt la Daytona 500 din 2001 din cauza unei fracturi de craniu 
bazilar, NASCAR a acordat prioritate mașinilor mai sigure și asta a adus Car of Tomorrow (Maşina 
Viitorului). 

(Maşina viitorului condusă de Denny 
Hamlin, ele find mai sigure decât generația 
trecută ca o asemena fatalitate să nu se mai 

întâmple) 
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Generația a cincea 2007-2012 

Generația a șasea 2013-2021 

 Generația a șaptea din 2022   
(care încep să arate ca maşinile pe care le poţi 

cumpăra) 
(Cea mai nouă generație a maşinilor de curse 

“Stock” sunt făcute să arate că maşinile pe 
care le poți cumpăra din dealer-ul din orașul 

tău,  și care își vor face debutul pe 6 Februarie 
2022 la Busch Clash în Los Angeles)  

 Mașina Next Gen, cunoscută anterior ca mașina Gen-7, este numele comun pentru noua 
mașină de curse care va fi folosită în NASCAR Cup Series începând cu 2022. O evoluție ulterioară 
a mașinii din Generația 6, Next Gen va avea îmbunătățiri pachete aero și forță aerodinamică       
introducând în același timp noi tehnologii pe pistă. În plus, mașina Next Gen este menită să reducă 
costurile și să atragă noi producători de echipamente originale (OEM) pentru a concura cu       
Chevrolet, Ford și Toyota. 

 Caroseria Next Gen urma să debuteze la Daytona 500 din 2021, dar când pandemia de   
COVID-19 a amânat toate cursele NASCAR (și, prin urmare, testele) până în luna mai, organismul 
de sancționare a anunțat că debutul mașinii va fi amânat cu un an înapoi până în 2022. 

 De-a lungul mulților ani pe care NASCAR a avut curse din 1948 până în 2022 și în       
continuare, ca orice sport au fost piloţi au realizat lucruri impresionate.  
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 1. Richard Petty   “Regele“ 
 

Unul dintre primii piloți NASCAR care 
a obținut un uimitor număr de 200 de 

victorii și un campion de 7 ori. 

  2. Dale Earnhardt Sr. “Intimidatorul“  

Al doilea pilot care a câștigat 7           
campionate și care a lăsat o amprentă    

asupra sportului după moartea sa  

3. Jimmie Johnson “Superman“ 
Johnson a câștigat primul său campionat din 

Cup Series în 2006 și, cu alte victorii în 2007, 
2008, 2009 și 2010, a devenit primul și singurul 
pilot din istoria NASCAR care a câștigat cinci 

campionate consecutive. 

 Și cu mașinile Next Gen care și-au facut debutul la 6 Februarie 2022 în Los Angeles. 

Butacu Horia-Cristian 
Clasa a IX-a C 
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