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”Doar cei educați sunt liberi”.  

Epictet 
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O oră de dirigenție un pic altfel, la care a fost invitat  
judecătorul Cristi Dănileț 

 
Judecătorul, la o primă vedere, este o persoană dedicată lumii dreptății, corectitudinii din toate 

punctele de vedere. Așa îl putem descrie și pe Cristi Dănileț, un om de un înalt prestigiu pe plan     
profesional, recunoscut atât în țară cât și în străinătate, îndrăgit de copii și liceeni deoarece este      
conducătorul EDUIURIS un program de educație juridică destinat copiilor și tinerilor. Acest proiect a 
ajuns și în liceul nostru, cu prilejul unei lecții de dirigenție organizate on-line de drigintele clasei. 
Timp de o oră am avut ocazia să aflăm soluții la câteva probleme des întâlnite în zilele noastre:       
integritatea în societate, viciile ilegale, copiii din familii disfuncționale. 

În opinia mea, pot spune că această activitate a avut un impact destul de mare pentru noi ca 
grup, copii și tineri, care speră la un viitor cât mai corect și cât mai frumos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un aspect important pe care l-am descoperit în timpul discuțiilor libere constă în faptul că este 
necesară educația copiilor și în domeniul juridic deoarece trebuie să ne dezvoltăm de la o vârstă      
fragedă abilitatea și dorința de a crea o lume cât mai compatibilă cu dreptatea. 

Mi-a făcut plăcere să particip la o astfel de activitate deoarece sunt convinsă că informațiile 
prezentate de judecătorul Cristian Dănileț în timpul acelei ore mă vor ajuta să mă îndrept către tiparul 
unei  persoane dornice de a răspândi cât mai multă corectitudine în jurul meu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografii realizate de prof. V. Paraschiv 

Agape Ionela-Lăcrămioara 
Clasa a X-a A 
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Consiliul Școlar al Elevilor, prin reprezentanții Biroului Executiv din cadrul Liceului       
Tehnologic Economic de Turism Iași 2022-2024, a avut un început de an sub semnul întregirii echipei 
formată prin vot secret și bazată pe încredere în ideile frumoase, în spiritul ludic desăvârșit al colegilor 
noștri, primiți cu încredere și susținere necondiționată de întreg colectivul cadrelor didactice, dar și de 
personalul administrativ din școala noastră. 

Împeună constituim viitorul, ne dedicăm unui scop comun, universal de prosperitate, pace și 
virtute socială,cu dorința să clădim o societate în care să ne conturăm cu drag vocația. 

 Echipa CȘE: 

 Simionescu Miruna Nicole – Președinte 

 Ursu Sebastian – Vicepreședinte 

 Munteanu Bianca – Vicepreședinte 

alături de: 

 Ciornei Cosmin – Secretar 

 Dascălu Anca Cristina – Avocatul elevilor 

 Marari Victor –  reprezentant CEAC 

 Dăscălescu Robert – PR 

 Directori de departamente, membri – reprezentanți ai claselor. 

 

1. Pe data de 26.10.2022, a avut loc Adunarea generală a 
Consiliului Județean al Elevilor Iași, la Colegiul Național 
”Costache Negruzzi Iași. Școala noastră a fost reprezentată de 
Miruna Nicole Simionescu, Bianca Munteanu și Ursu 
Sebastian. 
Ne bucurăm că am avut ocazia să discutăm planul de acțiune pentru 
perioada imediat următoare! 

 
Președinte CȘE: Simionescu Miruna Nicole  
PR: Botez Andre 

 

 

2. Echipa Consiliului Școlar al Elevilor Liceului 
Tehnologic Economic de Turism Iași întâmpinată de 
Doamna Director, Prof. Georgeta Ciobanu, într-o după 
amiază blândă de toamnă. 

 

Președinte CȘE: Miruna Nicole Simionescu  
Credite: Dăscălescu Robert 
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3. ”Să uităm de telefoanele mobile prin jocuri de societate atractive, captivante!” 
Așa s-a intitulat tema activității, organizate de Consiliul Școlar al Elevilor, din data de 08.11. 
2022. 
Am redat câteva review-uri din partea participanților activi la acest eveniment: 
”Sunt pasionat de șah, fiindcă mă determină să gândesc ”n” variante, de combinații ale pieselor pe 
tabla de șah și încerc să intuiesc logica partenerului de joc în următoarea schimbare.." Hliboceanu-
Lehuțu Ionela, a XI-a E 
  
”Monopoly este un joc absolut antrenant. Ești pus în postura de a vinde, achiziționa, închiria 
proprietăți cât mai eficient, înveți să aplici tehnici de negociere și să ai satisfacția sporirii averii în 
urma acestor tranzacții. E bun pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale.” Avarvari Cojocaru 
Cosmin, a-X-a H 
 
”Se spune că jocul Catan este pentru toate vârstele! Mi-am asumat rolul de colonist, am construit 
așezări, orașe, într-un cadru ambiental plăcut, alături de colegi, la fel de captivați în arta de a 
construi, urbaniza, administra. Este o modalitate plăcută de socializare! ”Hîncu Cosmina, a-X-a G 
”Mi-a plăcut mult această activitate! A fost o plăcere să socializez constructiv cu colegii, să-i 
descopăr și intr-o altă postură, una inedită prin joc și creativitate.” 
Patricia Cepoi, a-XI-a A 

 
Președinte CȘE: Simionescu Miruna Nicole  

Credite: Dăscălescu Robert 

4. Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, a avut loc în sala Vasile Pogor din primăria Municipiului Iași, 
Adunarea Generală a Consiliului Județean al Elevilor Iași. În cadrul acesteia s-au desfășurat 
alegerile pentru următoarele funcții: 

 din Biroul Executiv: Președinte 

 director al Departamentului “Cultură, educație și programe școlare”  

 director al Departamentului “PR și Comunicare”; 

În urma voturilor exprimate de membrii Consiliilor Școlare din județ, suntem bucuroși să     
anunțăm că în componența echipei noastre se va alătura Maria Enea în funcția de Președinte, urmată 
de Miruna Moisa, care ocupa funcția de Director al Departamentului de Cultură, educație și          
programe școlare, și Ilinca Bordea care va prelua funcția de Director al Departamentul de PR și     
Comunicare. 

Dorim să îi felicităm pe toți și să le urăm mult succes în mandatul lor.  
Mulțumim celor de la Primăria Municipiului Iași pentru ajutorul acordat! 
Credite foto: @Ștefan Constantinescu 
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5. Echipa Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Economic de Turism 
Iași, întâmpinată de Doamna Director Adjunct, Prof. Apetrei Mona, cu sublimul mesaj: ”Vin 
sărbătorile, să le primim cu bucurie și multă empatie !” 

 
Președinte CȘE: Miruna Nicole Simionescu  

Credite: Dăscălescu Robert 

6. Reprezentanții Biroului Executiv al CȘE -Simionescu Miruna, Ursu Sebastian, Munteanu 
Bianca, Marari Victor și Dăscălescu Robert au participat în perioada 11-13 noiembrie 2022 la 
training-ul international ”Lideri pentru Europa”, sub egida: ”Eliberează liderul din tine și 
investește în descoperirea abilităților tale!” . Activitatea a avut loc într-o clădire încărcată de 
istorie și absolut-Palatul Braunstein- un monument de arhitectură, construit la începutul secolului 
al XX-lea, în Iași. Clădirea adăpostește "Galeriile Cupola", sala de expoziții a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Mulțumim organizatorilor, Asociația EuroDEMOS, precum și co-finanțatorului- Primăria 
Municipiului Iași.  
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7. Sub egida ”Educația non-formală contează”, echipa de dansuri oltenești instruită de         
secretarul CȘE. Cosmin Ciornei, clasa a -XII-a D, a susținut o primă audiție cu ocazia serbării 
de Crăciun. 

Echipa CȘE mulțumește redacției revistei școlii, în așteptarea de multe activități 
constructive împreună! 

Dezvoltarea personală a elevilor prin activități în parteneriat cu 
 Asociația Maxwell România 

 
 În anul școlar 2022-2023 continuă organizarea şi monitorizarea unor activități de informare-
consiliere a elevilor și cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Economic de Turism din Iași 
pe teme de leadership și dezvoltare personală.  
 Prin parteneriatul dintre liceu și Asociația Maxwell se desfășoară activități în cadrul           
Programelor ”YOUTHMAX”, respectiv ”PUTEREA RELAȚIONĂRII” din curricula Asociației 
Maxwell, pe următoarele teme: „cum să facem față bullying-ului”, „stima de sine la elevi”, „eșecul 
poate conduce la succes”, „creativitatea și încrederea în potențialul propriu”, ”importanța atitudinii 
potrivite”, ”alegeri sănătoase”, ”iertarea în aplanarea conflictelor”, ”o viață bună se construiește 
cu relații bune”, ”imaginează-ți viitorul!”, ”de la  banal la potențial”, ”comunicarea nonviolentă”, 
”puterea lui 1%”, ”conștientizarea potențialului”.   
 Elevii manifestă interes față de temele abordate atât în cadrul orelor de diriginție cât și în     
activitățile desfășurate cu trainerii Maxwell.  
 Initiațiva Globală pentru Tineri YouthMax, desfășurată în peste 160 de țări, unește membrii 
Maxwell Leadership Certified Team România la Liceul Tehnologic Economic de Turism în fiecare 
lună din anul școlar în curs. Mulţumim trainerilor Asociaţiei Maxwell- prof. Eugenia-Carmen       
Ciocirlea, Cristina Nichita și Ana Maria Matei, reprezentanta voluntară a Asociației Maxwell prof. 
Daniela Pavel Buimistru, precum și cadrelor didactice voluntare. 
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Prof. Stoian Marie Jeanne  
 Prof. Culbec Magdalena 

Festivalul cu umbrele 

 Inițiat încă din 2016, Festivalul cu umbrele implică activități sociale și artistice, fiind creat 
pentru a oferi sentimente pozitive participanților, voluntarilor și a admiratorilor.  

 Am avut oportunitatea de a participa la cea de a VI-a ediție a acestui festival, care și-a avut 
activitatea anul acesta, în Grădina Palas. Am avut plăcerea de a-mi vedea umbrela pictată de mine, la 
expoziția de umbrele  care mustea de viață, culoare și originalitate. Tema concursului de umbrele   
pictate a fost una sui-generis, de punere în evidență a valorilor umane și plăcerea de a face parte din 
comunitate: ”Solidaritate în umanitate”. Evenimentul este legat cu parâme de intenția de a descoperi și 
promova tinere talente, în domeniile de grafică, pictură, fotografie și scrisoare. Anul acesta au fost 
peste 120 de umbrele intrate în concurs. În urmă evaluării comisiei formată din profesori, membri și 
voluntari ai Asociației Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași, au fost stabilite umbrelele care vor 
intră la jurizare, și ulterior, cele câștigătoare.  

 Mulți câștigători a premiilor mari, cele de 1, 2 și 3, dar și mențiuni au fost de la liceul nostru, 
aceștia dovedindu-și creativitatea prin participarea la toate secțiunile aflate în concurs. 

Felicitări tuturor! 

Cepoi Patricia 
Clasa a XI-A 
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Arta culinară franceză 

În data de 4.10.2022, elevii din clasele a XI-a I, a XII-a C și a XII-a D, coordonați de      
doamnele profesoare Roșu Veronica și Brumă Elizia, s-au familiarizat cu arta culinară franceză, 
vestită în întreaga lume, prin bogăția și savoarea ei. La activitate a participat și doamna bibliotecară 
Pandele Irina. 

Inițierea în vastul domeniu culinar a fost realizată de Lăcătuș Miruna din clasa a XII-a C și 
Mărăciuc Georgiana din a XII-a D, care au prezentat, prin imagini și rețete în limba franceză,         
preparatele tradiționale franceze cele mai cunoscute precum: fois gras, gratin dauphinois, cordon bleu, 
croquembouche, choucroute, ratatouille, escargots au beurre persillé et cuisses de grenouille à       
l’auvergnate, quiche lorraine, pot-au-feu, bœuf bourguignon, zikiro, huîtres, cassoulet, mouclade   
charentaise, galettes bretonnes, carbonnade flamande, tartiflette, bouillabaisse, coq-au-vin, hachis  
parmentier, soufflé au fromage, blanquette de veau, raclette, gougère, croque-monsieur, fondue    
bourguignonne și deserturile renumite precum: crêpes Suzette au beurre, caramel et oranges, truffes 
au chocolat noir, charlotte aux framboises, clafoutis aux fraises, tarte provençale, choux à la crème, 
éclair, savarin chantilly, macarons, madeleine, soufflé à la vanille, gâteau fraisier, biscuits sablés, tarte 
tatin, crème brûlée; cannelé, galette bretonne, bûche de Noël, viennoiseries. 
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Doamna profesoară Brumă Elizia, care pregătește  

elevii din clasa a XI-a I în domeniul culinar, a explicat 
tehnica de obținere a aluatului franțuzesc, necesar multor  
deserturi apetisante.  

De asemenea, au fost prezentate și brânzeturile        
renumite: Camembert, Roquefort, Comté, Emmental,       
Reblochon, Brie, Cantal, Maroilles, Crottin de Chavignol. 

Activitatea a culminat cu degustarea unora dintre 
produsele prezentate (brânzeturi și deserturi franceze), aranjate, ornate și servite de ospătarii clasei a 
XI-a I. În unanimitate, participanții la această experiență inedită au remarcat savoarea și                  
ingeniozitatea preparatelor culinare franceze,  interesându-se de rețetele acestora, pentru a se iniția în 
arta culinară franceză. 

Mărăciuc Georgiana, 
Clasa a XII-a D 

Experiența FILIT 
 Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT este un proiect ce reunește în 
România sute de profesioniști din domeniul cultural: scriitori, traducători, editori, organizatori de   
festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri şi jurnalişti. 
 Timp de 5 zile, în cadrul FILIT au loc zeci 
de evenimente, într-o gamă largă de manifestări: 
întâlniri literare cu vedete ale scenei literare    
mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii,       
ateliere și mese rotunde profesionale, concerte, 
lecturi și evenimente. 
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 De asemenea, în data de 21 octombrie,  liceenii au avut ocazia să se bucure de activitatea 
acestui festival chiar fără a părăsi instituția școlară, pentru că Liceul Economic de Turism Iași i-a avut 
ca invitați pe doi scriitori de science fiction și fantasy: Dan Doboș și Michael Haulică. Din propria 
experiență, pot spune că nu a fost neapărat o dezbatere sau o simplă expoziție de carte, a fost ceva 
mai mult. Pentru mine, FILIT a însemnat o atmosferă plăcută și confortabilă, reuniunea unor per-
soane cu interese similare, pasiune pentru citit și etalarea unor orizonturi largi. Ceea ce mi-a plăcut 
cel mai mult la această întâlnire a fost dialogul autentic și constructiv între tineri și scriitori.  Autorii 
invitați au reușit să transforme întâlnirea într-o discuție liberă cu elevii, creându-mi impresia că parcă 
eram toți niște prieteni care nu s-au văzut de mult timp și abia au așteptat momentul revederii și al 
schimbului de opinii și impresii. 

Cepoi Patricia,  
Clasa a XI-a A 

Concursul de Educație pentru Sănătate și Prim Ajutor “Sanitarii Pricepuţi” 
 

În perioada 13-17 iulie 2022 s-a desfăşurat Concursul de Educație pentru Sănătate și Prim 
Ajutor “Sanitarii Pricepuţi” - faza naţională la Băile Olănești, județul Vâlcea.  

Echipajul Sanitarii pricepuţi de la Liceul Tehnologic Economic de Turism a reprezentat      
judeţul Iaşi şi a fost format din Alexandra Gafiţa, clasa a XII-a C, Alexandra Ilie din clasa a XI-a A, 
Teodora Atasiei, Bianca Pârău şi Eduard Danalache din clasa a X-a F, profesor coordonator Magda 
Culbec. Competiția a fost organizată de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în         
parteneriat cu Academia Europeană de Asistenți Medicali, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății 
și      Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pe lângă concurs, tinerii au participat la un   
atelier de Educație pentru Sănătate, susținut de Crucea Roșie Română, dar și la un atelier despre trau-
mă, susținut de Academia Europeană pentru Asistenți Medicali.  

 Membrii echipajului Sanitarii pricepuți din liceul nostru au îm-
părtășit din emoțiile și trăirile lor pe parcursul și după parcurgerea etape-
lor concursului . 
 ,,Mă numesc Alexandra Gafița din clasa a XII-a C și doresc să 
vă împărtășesc experiența mea de la Concursul ,,Sanitarii Pricepuți”. 
Concursul are partea teoretică, pentru care am învățat modalitățile de 
acordare a primului ajutor și partea practică . Împreună cu echipajul    
selectat la nivelul școlii și pregătit de d-na prof. Culbec M, am putut să 
ne mobilizăm încât să câștigăm etapa locală și etapa pe județ și să       
participăm la etapa națională.  

 Sunt foarte mândră că am reușit să-i motivez ca șef de echipaj, pe colegii mei, am funcționat 
ca o bună echipă, mi-am pus toată încrederea în ei și nu m-au dezamăgit. Este esențial să urmăm un 
curs de prim ajutor și această experiență m-a făcut să știu ce vreau pentru viitorul meu.” 
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 ,,În anul 2022, echipajul liceului nostru a avut prilejul de a participa atât la etapa locală/
județeană, cât și la etapa națională a concursului Sanitarii Priceputi, ediția 2022 organizată de Crucea 
Roșie Română. După ce am câștigat etapa județeană la noi în Iași, am pornit într-o călătorie lungă, 
dar încântătoare spre Băile Olănești, Râmnicu Vâlcea, unde am petrecut 4 zile extraordinare în     
cadrul fazei naționale a acestui concurs. Competiția a fost strânsă, au participat echipaje din toată 
țara. Ne-am împrietenit cu colegii noștrii din alte județe, fapt ce ne-a făcut șederea acolo mult mai 
specială. Pe lângă concursul în sine, am participat și la ateliere organizate de voluntarii Crucii Roșii. 
Prin concursul Sanitarii pricepuți nu am învățat doar cunoștințe despre acordarea primului ajutor, am 
câștigat totodată și experiență de viață și amintiri frumoase. Mă bucur că am avut ocazia să            
participăm!” (Ilie Alexandra, clasa a XI-a A) 
 ,,Pot spune că experiența ,,Sanitarii Pricepuți” este una unică și de neuitat. Mă bucur că am 
avut această ocazie și că am avut parte de câteva zile stresante, dar interesante. Am reușit să capăt 
încă o experiența și am reușit să acumulez cunoștințe ce îmi vor fi de folos în viitor, având în vedere 
că am învățat cum să salvăm viața unui om. Faptul că am reușit să luăm locul I și la etapa pe         
municipiu și la cea pe județ și că ne-am calificat în etapa națională, este ceva de necrezut. Personal, 
îmi doresc să mai particip la acest concurs Sanitarii pricepuți deoarece este o experiență                
minunată!” (Simionescu Miruna, clasa a X-a F). 
 ,,Experiența trăită la Sanitarii Pricepuți a fost unică deoarece 
am cunoscut persoane noi și am învățat multe lucruri pe care nu le 
știam. Mă bucur că am participat la acest concurs deoarece, dacă 
mă voi afla într o situație de acordare a primului ajutor, voi ști ce 
trebuie să fac.” (Pârâu Bianca,    clasa a X-a F). 
 ,,Pentru mine, Sanitarii pricepuți înseamnă o experiență pe  
care nu o voi uita niciodată. Aici mi-am cunoscut mai bine o parte 
dintre colegi și am aflat multe lucuri pe care nu le știam despre   
mine. Cu siguranță a fost cea mai frumoasă experiență de până 
acum și îmi voi reaminti mereu cu drag de aceasta”. (Atasiei       
Teodora, clasa a X-a F). 
  
 ,,Experiența trăită la Sanitarii Princepuți a fost una extraordinară. Am cunoscut mulți oameni 
de la care am învățat câte ceva.” (Danalache Eduard, clasa a X-a F) 
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Proiect Traficul de Persoane – parteneriat cu Agenția Națională împotriva         

Traficului de Persoane (ANITP) – Centrul Regional Iași 

Cunoașterea aspectelor cantitative ale fenomenului traficului de persoane, stocarea și             
identificarea datelor credibile, punctuale și unitare, reprezintă primordialitatea în toate demersurile 
inițiate pentru stoparea acestui fenomen la nivel național. Traficanţii care privează victimele de    
drepturile lor fundamentale: libertatea de mişcare, de a alege, de a deţine controlul asupra propriului 
corp şi a minţii, precum şi asupra viitorului  prin intermediul tehnologiilor online (mobile, internet) 
prin reţele de socializare virtuală (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter etc.), prin oferte de locuri 
de muncă inexistente pot fi incriminaţi prin reclamarea lor în justiţie. Pe parcursul ultimilor ani, au 
fost realizate studii şi cercetări privind traficul de persoane, însă, unele întrebări au rămas fără răs-
punsul necesar înţelegerii fenomenului: “Care sunt cauzele primordiale şi cum se        desfăşoară pro-
cesul de recrutare a minorilor pentru traficare în scopul exploatării?” şi „De ce, în condiţii similare de 
trai, doar unii minori ajung victime ale traficului de persoane şi alţii nu?” sunt exemple de întrebări 
care au însoţit demersurile cercetării. Proiectul se desfășoară pe parcursul anului școlar 2022-2023 și 
sunt implicați elevi din clasele IX-XII. 

Prin activitățile propuse în cadrul acestui proiect, inspectorii abilitați în prevenirea acestui feno-
men oferă informaţii suplimentare relevante pentru înţelegerea fenomenului traficului de copii/ ado-
lescenți/ tineri, prin detalierea aspectelor legate de procesul de recrutare şi analiza    cauzelor şi  fac-
torilor favorizanţi care concura la vulnerabilitatea     minorilor/ tinerilor.  

 

Prof. Culbec Magdalena 
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Info. Biblioteca: Viață – Anticorupție – Libertate (VAL) 
 

 Pot spune că activitatea organizată pe data de 19.01.2023 la clasa a X-a, coordonată de  
doamnele profesoare Stoian Cornelia, Culbec Magda și doamna bibliotecar Pandele Irina a fost una 
extrem de interesantă. 

 Consider că persoanele care au dorit să ne găzduiască au ales un colectiv potrivit, deoarece la 
vârsta la care ne aflăm, curiozitățile sunt tot mai mari. 

 Internetul este plin de oameni fie ei mai buni sau mai puțin buni. Trebuie să cunoaștem foarte 
bine faptul că nu trebuie să vorbim cu tot felul de persoane pe internet și, în niciun caz, să nu       
programăm vreo întâlnire într-un anumit loc din oraș. 

 Consider că lucrurile povestite de persoanele educate în acest domeniu sunt extrem de utile. 

 În ziua de azi traficul de persoane și droguri este des întâlnit și aceste lucruri sunt destul de 
îngrijorătoare. 

 Faptul că școala ne oferă aceasta posibilitate de a afla anumite informații de la o vârsta 
fragedă este extrem de folositor. 

 Anumite aspecte se pot învață la orice vârsta și acest lucru este extrem de important. 

Simionescu Miruna, 
Clasa a X-a F 

"Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești." (Theodore Roosevelt) 

Cred cu tărie, că cel mai important lucru în viață este să faci 
ceea ce îți place cu adevărat, să-ți urmezi pasiunea și să o ridici până 
pe cele mai înalte culmi. Te poți considera o persoană norocoasă 
atunci când munca și pasiunea sunt un tot unitar și doar așa           
rezultatele te surprind în cel mai plăcut mod. 

Datorită domeniului pe care l-am ales și în care m-am regăsit, 
am avut oportunitatea de a participa la diferite concursuri și de a lua 
contact cu arta gastronomică. 

Primul meu concurs culinar la care am participat a fost “TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN    
ARTA GASTRONOMICĂ, INOVAȚII PENTRU ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ” organizat de 
Universitatea de Științele Vieții din Iași. Purtând cu mine emoțiile începătorului, dar                    
concentrându-mă atent pe realizarea preparatului, am reușit să câștig premiul I. 
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După o perioadă de trei luni, am participat la 
“BLACK SEA FISH FESTIVAL”, ediția a VII a, festival 
organizat de Pirates Resort Mamaia cu sprijinul                
Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul 
Guvernului României și care promovează obținerea 
preparatelor din peste și fructe de mare, unde am obținut 
medalia de argint. 

În perioada dintre cele două evenimente, m-am    
calificat printre cei opt participanți pentru finala națională a 
concursului “ARENA BUCĂTARILOR JUNIOR”,          
organizat de Selgros România la Centrul Gastronomic din 
Brașov.  

În cadrul competiției din data de 17 noiembrie, am ales  
caracatița ca ingredient principal, pe care am asociat-o cu cele două 
ingredient      surpriză: calcanul și lemongrass. În decursul celor 
două ore și jumătate, a trebuit să realizez un număr de 6 farfurii 
identice care au fost atent jurizate de șefi bucătari. Atât modul de 
preparare, aspectul cât și gustul au fost apreciate primind încurajări 
din partea juriului.  

Participând la aceste concursuri, am întâlnit persoane ce 
împărtășesc aceeași pasiune cu a mea, am încercat ingrediente noi 
cât și tehnici moderne de preparare.  

După fiecare concurs m-am ales cu o    
experiență frumoasă, care mi-a demonstrat că 
atunci când pui pasiune în ceea ce faci, rezultatele 
nu întârzie să apară. 

Încurajările și susținerea persoanelor care 
au crezut în mine îmi oferă curajul de a accepta 
orice provocare de a-mi depăși limitele și de a 
duce arta gastonomiei la un nivel cât mai         
performant. 

Ipate Andrei,  
Clasa a XI-a D 
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Profesorii de la Liceul Tehnologic Economic de Turism participă la activitățile  

Proiectului Erasmus+ în Portugalia 

În perioada 26-28 septembrie 2022,  trei profesori de la Liceul Tehnologic Economic de Tu-
rism, Iași au participat la a doua întâlnire transnațională de management din proiectul Erasmus+ 
KA201 „Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development of Our Community. 
Proiectul este coordonat de Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași în colaborare cu alte trei 
unități de învățământ din Italia, Belgia și Portugalia. Obiectivul acestui proiect este promovarea unui 
mediu de viață sănătos, iar activitățile specifice desfășurate demonstrează o conștientizarea a cestui 
fapt în rândul elevilor. 

 Activitățile, la care au participat reprezentați 
din toate școlile implicate în proiect (Belgia, Italia și 
România), au fost organizate de școala parteneră din 
Rio Tinto, Portugalia, Agrupamento de Escolas de 
Rio Tinto Nº 3. 

Întâlnirea a avut un scop analitic și proiectiv. 
Discuțiile au fost centrate pe analiza activităților  
realizate în cel de-al doilea an de implementare a proiectului. Participanții au fost atenți la rezultatele 
chestionarelor de feedback aplicate elevilor, iar rezultatul  a fost mulțumitor, fapt ce demonstrează că 
obiectivele au fost atinse. Rezultatele activităților de proiect au fost diseminate în fiecare școală par-
teneră, dar și în comunitate.  

De asemenea, într-un cadru dominat de dorință și mulțumire profesională, au fost proiectate 
activitățile viitoare la care vor participa elevii: activitatea din Italia și cea din România.  

Activitatea de analiză a fost dublată de cea culturală, participanții fiind conduși în centrul  
istoric al orașului Porto, care este inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Istoria orașului a oferit 
celor prezenți o perspectivă asupra trecutului și o mai bună înțelegere a prezentului.  

Întâlnirea s-a finalizat cu înmânarea certificatelor de participare și cu gânduri bune pentru 
viitoarele activități.  

 

Prof. Albăstroiu Simona 
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Erasmus - o experiență aparte 
 

  M-am întors din Belgia. 
Încă aștept să vină după mine mini-van-ul, să țin în mine o oboseală puternică, dar trecută cu 

vederea și să văd cu propriii ochi un alt tărâm. Am rămas fermecată din prima zi. Nu, nu de          
cosmopolitism, pace și renume, ci de acel colț de rai în care eram cazați. Primii pași, prima fugă pe 
iarbă și prin păpădii, prima salutare cu caii. 
  Pe toți îi vedeam bucuroși în școala din Tessenderlo. Niciun pic de singurătate, izolare și  
deznădejde nu-mi puteam imagina. Ce naiv și insensibil din partea mea! Este un obicei să vedem 
binele în alte părți, dar dificultățile nu au preferințe de locuri. Am vrut să pătrund în alte suflete, să le 
cunosc cât de aproape se află de ale noastre. Nici ceilalți copii nu beneficiază de un total confort, dar 
și-au regăsit binele în receptivitate și prietenie. 
  O dată am mers în Bruxelles și oricum mă urmărea un dor să-l mai vizitez. Străduțe înguste și 
pietruite, căsuțe colorate și înghesuite una lângă alta, piața grandioasă cu ai săi turiști și micii        
nerușinați ai capitalei ce o fac renumită...Când le vizitam, rămâneam surprinsă. Da, erau deosebite 
obiectivele, dar nu aceasta mă uimea. Prezentă acolo, încă mai credeam că toate sunt doar niște    
imagini virtuale. Încă mă alină gândul la străzile străbătute de multe ori în entuziasmul cuvintelor 
rostite de Sara. Tot ce îmi putea răspunde la curiozitățile despre țara ei ea formula cu mare interes și 
profunzime. Eram eu, Sara, Andrea și ușoara briză a primăverii. 
  Aduc mulțumiri considerabile proiectului pentru că am petrecut tot timpul în aer liber.       
Tematica sustenabilității și ecologiei cu siguranță ne-a atras datorită priveliștilor care ne motivau să 
le  păstrăm în lumea dominată de tehnologie.  
 

Pascaru Maria, 
Clasa a XII-a B  
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 Maratonul „dăruitori de zâmbete” 
Proiectul educațional “Hrană pentru pelerini şi suflet”, ediția a XIV-a  
 
Pelerinajul Sfintei Parascheva a adus la Iași mii de suflete din toata țara care au stat ore în șir la 

rând pentru a ajunge să se închine la racla Ocrotitoarei Moldovei. În data de 13 octombrie 2022 
alături de pelerinii sosiți la Iaşi din diferite localități, au fost prezenți în zona Catedralei                 
Mitropolitane Iași 46 de elevi ai Liceului Tehnologic Economic de Turism , însoțiți de 6 cadre      
didactice.   

Ajunsă la a-XIV-a ediție, activitatea proiectului Hrană pentru pelerini şi suflet, iniţiat de Liceul 
Tehnologic Economic de Turism Iaşi, în parteneriat cu Protopopiatul I şi Protopopiatul II, coordonat 
de d.na profesor Stoian Marie Jeanne cooptează un număr tot mai mare de elevi, de la un an la altul. 
Organizarea propriu-zisă a evenimentului a implicat un număr de cca. 600 de voluntari, elevi și 
profesori,care au pregătit și au oferit pelerinilor 520 pachete constând în: fructe, dulciuri, ceai cald, 
suc, apă şi cafea.  

Creându-se o atmosferă de solidaritate umană şi de implicare socială, activitatea şi-a atins 
scopul principal, şi anume: sensibilizarea elevilor şi cultivarea sentimentului de altruism, milostenie, 
îmbogăţire spirituală dar în egală măsură şi responsabilizarea acestora în vederea unor activităţi cu 
participare colectivă. Momentul a reprezentat pentru toţi cei implicaţi direct ocazia de a resimţi şi de 
a transmite şi celorlalţi bucuria de a dărui. 
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Campania Națională Săptămâna Legumelor și a Fructelor Donate 
„Dăruiește un zâmbet și ajută un suflet” 

 
 În perioada 21 – 25 noiembrie 2022 s-a desfășurat     
campania socială de sprijinire a copiilor aflaţi în                    difi-
cultate ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. Această 
campanie face parte din cadrul Strategiei Naționale de Acţiune 
Comunitară (SNAC). Elevii, părinții și profesorii LTET s-au 
alăturat inițiativei de a face bine, colectând și dăruind legume și 
fructe precum și alimente neperisabile și produse de igienă 
tinerelor mame și copiilor acestora din Centrul maternal 
“Maternus” precum și micuților de la Creșa Balciu în colaborare 
cu Asociația “AMA-zâmbet de copil”. Voluntarii SNAC sunt un 
bun exemplu de noblețe, devotament și empatie pentru oricine 
doreşte să li se alăture.  

Sub sloganul „Dăruiește un zâmbet și ajută un suflet” elevii și profesorii școlii, au strâns 
într-o singură săptămână peste 128 de kg de legume si 133 de kg de fructe, alimente neperisabile și 
produse de igienă. Nu este o noutate faptul că elevii de la Liceul Tehnologic Economic de Turism 
împart zambete și fac fapte bune, aceștia fiind renumiți pentru campaniile în care se implică alături 
de profesori. 
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Târgul faptelor bune 
 

Liceul Tehnologic Economic de Turism a organizat de Moș Nicolae, o foarte frumoasă      
activitate caritabilă, „Târgul faptelor bune”, pentru a putea aduce un strop de speranță și bucurie 
celor mai puțin norocoși. 

Această acțiune caritabilă a presupus implicarea firmelor de exercițiu, într-un concurs, la care 
au invitat toți elevii și cadrele didactice să le viziteze standurile pline de bunătăți și să se bucure de 
produsele realizate de ei în schimbul unei donații de minim 5 lei care poate aduce un strop de 
speranță unei familii. 

Cum la noi în liceu nu rămâne niciun efort nerăsplătit, Firmele de exercițiu au concurat 
pentru:  
- cel mai ATRĂGĂTOR STAND DE PREZENTARE; 
- cel mai ORIGINAL POSTER DE PROMOVARE; 
- cele mai GUSTOASE și ASPECTOASE produse. 

 
Votul elevilor și profesorilor a dus la următoarele rezultate: 

 Premiul pentru cel mai ATRĂGĂTOR STAND DE PREZENTARE:  
 FE CREATTACK SRL-12H, corp A 
 FE BLUE REGAL EVENTS SRL-11C, corp B 

 Premiul pentru cel mai ORIGINAL POSTER DE PROMOVARE: 
 FE CREATTACK SRL-12H, corp A 
 FE HEALTHY CARAVAN SRL-12C,corp B 

 Premiul pentru cele mai GUSTOASE și ASPECTOASE produse:  
 FE CREATTACK SRL-12H, corp A 
 FE BLUE REGAL EVENTS SRL-11C, corp B 

 Premiul pentru cei mai mulți bani donaț pe clasa/firmă: 
 12F, corp A 
 FE ASTRAL EXPRESS SRL-11A, corp B 
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Campania umanitară 
“Un gest călduros în anotimpul geros!”, ediția a III-a 

 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii Liceului Tehnologic Economic de Turism și-au propus 
să continuie tradiția de a aduce o bucurie copiilor mai puțin norocoși în cadrul Campaniei        
umanitare - “Un gest călduros în anotimpul geros”, ediția a III-a care s-a desfășurat în             
perioada 12-19 decembrie 2022. 

Beneficiarii au fost copiii proveniți din familii numeroase; elevii orfani de unul sau ambii 
părinți; copiii abandonați de părinții plecați la lucru în străinătate; copii din familii greu încercate de 
boli sau dezastre naturale care se află în grija Preotului Dan Damaschin precum și tinerele mame și 
copiii de până la 2 ani de la Centrul Maternal “Maternus” din Iași. 
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În cadrul activității s-au donat peste 300 kg îmbrăcăminte, 40 kg încălțăminte și 50 kg jucării 
dar și 105 litri ulei și 100 kg orez pentru 100 de familii defavorizate, beneficiare a programelor de 
susținere a Asociației “AMA-zâmbet de copil”.  

Alexuc Ana-Maria,  

Clasa a XI-a E 
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Un dar de Crăciun 

 Toți creștinii, pe data de 25 decembrie, sărbătoresc Nașterea Domnului - Crăciunul. 
Întotdeauna, în apropierea acestei sfinte sărbători, simțim spiritul Crăciunului, care ne face să fim 
mai buni, să dăruim și să fim mai empatici față de semenii noștri.  
 Încă de când eram destul de micuță, în fiecare an, din luna noiembrie, începeam să strâng 
câteva lucruri sau chiar jucării pe care nu le mai foloseam pentru a le dona copiilor la care Moș Ni-
colae sau Moș Crăciun nu ajungea de obicei. Strângeam banii pe care îi primeam de la părinți, 
pentru ca pe lângă jucării, să pot strecura și câteva dulciuri, chiar dacă nici eu nu aveam prea multe.  
 Cea mai mare bucurie o simțeam atunci când mergeam cu mama să dăruim cadourile, atunci 
am văzut pentru prima dată cele mai frumoase zâmbete de fericire și am primit cele mai sincere 
mulțumiri. De atunci, fac acest lucru in fiecare an și particip ca voluntar la orice proiect în care 
putem aduce un zâmbet pe fața cuiva indiferent de vârstă.  
 Consider că de sărbători trebuie să fim mai darnici și să oferim fără a aștepta ceva în schimb  
pentru că doar așa vom putea simți magia acestei sărbători.   

Cojocariu Elena  
Clasa a XI-a H 



25 

 

1984? 

Zilnic munceam de dimineață până seara, într-un birou mic, nespațios și fără niciun geam, 
doar lumina artificială a unui bec ce se ardea des și pâlpâia. Tot ce făceam era lipsit de un sens     
anume și de un scop final. Procesam niște documente fără nicio importanță anume, ce la final 
ajungeau tocate. Era o muncă să fie, cum se zice. Nimeni nu știe de ce făceam ce făceam, doar mi se 
transmitea de la persoanele de sus că ajut partidul cumva, nici ei nu știau sigur cum.  

După ce ieșeam de la birou, mergeam la un bar de la subsolul unui bloc. Nu era nici foarte 
murdar, dar nici nu puteai zice că este curat. Mirosul de vomă, băutura ieftină și mirosul lucrătorilor 
de la fabrici, toate astea combinate formau un tablou neplăcut pentru cei neobișnuiți cu localurile de 
cartier. Aici avea să beau două-trei pahare de băutură ce dădea a whisky, dar la gust nu semăna deloc. 
Arunc o bancnotă pe tejghea și o fug spre casă unde aveam prin balcon niște vin de țară, cadou de 
ziua mea de la tata. Mi-a zis să deschid sticla la o ocazie specială, dar, să fim sinceri unii cu alții, 
acea ocazie specială nu va veni niciodată. Chiar dacă ar exista un motiv special să o beau, după, în 
viitor poate va apărea altul mai bun și voi regreta că nu am păstrat-o pentru viitoarea ocazie și tot așa.  

Scot capacul de plută, torn în pahar, pun un vinul bun care, după noile legi impuse de partid 
nu ar trebui să am voie să-l dețin, dar prin niște favoruri la cine trebuie au închis un ochi. Mă așez pe 
canapeaua îndreptată spre geam și încep să beau din paharul turnat mai devreme. Privitul stelelor, 
sorbitul din vin și muzica bună îmi redau o stare de relaxare ce nu se compară cu nimic altceva. 
Pentru câteva ore mă simțeam din nou în deplin control al trupului și sorții mele. De când cu Marele 
Război, guvernul ne controlează viețile, gândurile, emoțiile și tot ce e mai sfânt nouă sub pretextul 
siguranței publice și naționale. Îți dădeau slujbe lipsite de noimă ce te țineau ocupat toată ziua, o 
minte extenuată nu se putea răzvrăti status quo-ului. Ce rost are totul? Doar muncim și ne repro-
ducem de dragul de a o face. Munca, de dimineață până seara, ne fură de orice libertate creativă, 
forțați să muncim zi de zi. Weekendul ne dă un fals sentiment de libertate, dar în continuare suntem 
sclavii muncii și ai banilor primiți să ne satisfacem nevoile omenești.Ca într-un experiment pe 
șoareci, unde butonul este înlocuit de muncă și brânza de bani. Luasem între timp un timbru colorat 
frumos, cumpărat de la un vânzător dubios ce mi promitea descoperirea fericirii în această lume în 
care însă căutarea ei a fost abandonată și înlocuită cu nevoia de a supraviețui pe zi ce trece.  

Brusc, am început să mă simt...ciudat, culorile apartamentului se combinau și obțineau o sin-
gularitate, mâinile se topeau într-un ocean venit din podea, sunetele din jur încetineau în viteză și 
deveneau mai clare, atât de clare, nimic nu avea sens, dar poate chiar avea unul în același timp. Sun-
tem atât de înnebuniți să căutăm un sens sau un scop în orice că scăpăm din ochi adevăratul 
înțeles...că totul e lipsit de sens. Nimic pe lumea asta nu are un scop final anume, totul are un început 
și un sfârșit, orice obiect creat poate fi modificat sau distrus modificând și anulând astfel scopul in-
ițial. Cel vechi moare și este înlocuit de cel nou.  
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Dacă putem crea, anihila și remodela totul, mai contează cu adevărat de ce facem ce facem? 

Într-un final moare totul și renaște, este o bătaie de cap prea mare să ne gândim la asemenea 
probleme.  

Cu această logică putem spune că avem dreptul să facem ce dorim, dacă totul e lipsit de sens. 
Sunt total de acord cu asta, dar trebuie să adăugăm și moralele și principiile etice. Dacă toți murim la 
un moment dat, de ce nu aș putea eu lua viața cuiva prematur, din mai multe motive și ăsta este un 
subiect interesant de dezbătut. Dacă acea persoană era un criminal, violator sau altele mai rele? Am eu 
dreptul asupra vieții sau corpului unei persoane ce a crezut la fel față de altcineva? Dacă eu omor un 
criminal, la rândul meu devin unul, dacă nu îl omor, poate va comite alte fapte oribile. Am putea să îl 
arestăm, dar tot ce facem e să îi oferim cazare și mâncare gratuită, facem oare dreptate persoanelor și 
familiilor ce au avut de suferit având grijă de el? Este o problemă de etică la care am stat mult să mă 
gândesc, de obicei cu indivizii la bar. Într-un final, ca oricare altă problemă de genul, nu ajungi   
nicăieri. Toate sunt doar idei și ipoteze pentru care trebuie să faci multe compromisuri  și să-ți asumi 
uneori că lumea este perfectă- ceea ce nu este posibil, ca să le dai de capăt.  

Văcăreanu Andrei,  
Clasa a XI-a D 

Ani de liceu... 
 

 Țin cărțile astea ale tale în mână și nici nu le-am citit. Chiar dacă le-aș citi, m-ar ajuta oare   
să-mi ghicesc menirea? M-ar ajuta să-mi cunosc chemarea, facultatea, cariera, job-ul? Atunci de ce 
să mai fac vreun efort? Eu zâmbesc în toate conversațiile, mă interesează toate discuțiile, toate fețele, 
dar nu pot răspunde unei singure întrebări: „La ce facultate vrei să dai?” 
  Simt că sunt rușinea Planetei. Facultate = viitor job. Mi s-a întipărit cu bold în minte.         
Cotrobăi ca disperata, agitată și uneori somnambulă. Orice activitate îmi aduce plăcere; niciodată 
răspunsuri clare. Nu-mi ziceam că fericirea rodește claritatea deciziilor? Și vice-versa? Dar când sunt 
în pragul unor mări diverse de fericire? În care să mă arunc cu voință de viață? Mă scufund în una; 
duc lipsa altor valuri. Și vice-versa. 
 Niciun dosar nu mă definește. Niciun CV nu mă vrea. Mă leagă de imagini, de statut, de   
concret. De ce nu pot trăi cu un suflet călător și palpitat de descoperiri? Mi s-a impus din adâncurile 
pământului un zid al realității crude. Chioară de felul meu, m-am izbit cu o forță absurdă de el și am 
început să sângerez, să pierd sânge. Vinul ce ardea în obrajii mei nesățioși de viață curge. Se scurg 
șiroaie roșii pe frunte, din nas și ajung în gura mea căscată, golf al putrezitului sânge și a săratei ape. 
 Să am 18 ani și să fug după necunoscuta iubire copilărească! Azi sau mâine să citesc câteva 
abzațe sau să intru într-o galerie de pe stradă! Ieri m-am înscris la o activitate de voluntariat. Mă   
chinui din răsputeri să mă axez pe noi  idei de artă.  
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 Așa că mi-e frică de pereții groși. Sunt o privilegiată exigentă. Mintea mi s-a pierdut printre 
fel și fel de lumi opuse una alteia. Prin toate capitolele astea nu-mi pot regăsi eul și elanul acoperit 
de pagini răsfoite. 

⃰⃰⃰ 
  Ceea ce am scris a mai fost scris cândva, iar ceea ce trăiesc a mai fost trăit cândva. Așadar, 
care ar mai fi rostul să disper, să râvnesc mai mult, să mă sfâșii fără motiv, să concretizez ceva fără 
să parcurg o cale? 
 

Pascaru Maria,  
Clasa a XII-a B 

Școala mea ca o poveste 
 

Liceul, un cuvânt atât de simplu, care leagă prietenii pe viață, care ne ajută să devenim cea 
mai bună versiune a noastră, datorită profesorilor înzestrați cu o măiestrie pedagogică extraordinară, 
dedicându-se nouă, copiilor adoptivi dintr-o anumită perioadă, așa aș descrie liceul, din punctul meu 
de vedere.  

Sunt elevă în clasa a IX-a A. Începutul clasei a noua a fost pentru mine, dar și pentru ceilalți 
o avalanșă de emoții, care pe parcursul zilelor parcă zburau alături de noii colegi. Consider că școala 
mea este ca o poveste, profesorii promovând tinerele talente prin organizarea unor cluburi             
educaționale de teatru, muzică, șah, dansuri populare și multe alte activități pe care le poate face un 
tânăr din zilele noastre în cadrul școlii. 

În cadrul clubului de teatru, tinerii se pot exprima liber, creând propriile scenete sau intrând 
în pielea personajelor create de marii scriitori. Cu ajutorul muzicii tinerii își exprimă emoțiile prin 
versurile pieselor bine alese pentru a fi interpretate. Șahul ajută tinerii să-și dezvolte simțul          
competitiv și strategiile pe care le pun în aplicare atât în joc, cât și în viața acestora. Prin dansurile 
populare, micii artiști transmit tradițiile și obiceiurile poporului român cât mai departe. 

Colegii mei au multe calități și talente impresionante, de exemplu: fotbal, scrimă, muzică, 
fotografie, desen. Talente impresionante doar pentru niște copii de 15 ani. Matei, practică fotbalul de 
când este mic și nici că s-ar dezlipi de acest sport, pentru Sorina, scrima, este sportul care o           
definește, astfel totul devine ușor. Cristina, cântă la vioară și transmite emoțiile melodiilor și celor 
din jur. Codrin, este un fotograf profesionist în devenire, iar fotografiile realizate exprimă emoțiile 
adolescenței. Ionuţ, pictorul clasei, a câștigat un concurs de pictat icoane, prin pictură și desen acesta 
își exprimă emoțiile și sentimentele. 
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Acestea sunt talentele clasei până în prezent, sunt sigură că până în clasa a XII-a vor fi mai 

mulți cei care își vor descoperi talentul, iar cei amintiți mai sus vor trece de la amatori la           
profesionoști.  

Mă bucur că fac parte din această școală. 
Epure Cristina 

Clasa a IX-a A 

Arta- eternitate pentru suflet   

Arta este modul cel mai la îndemână de vindecare a sinelui. Fără aceasta, viața ar fi pustie, 
lipsită de sens, frumos și mister. Arta este cea mai elaborată formă a transmitereii de emoții și stări.  

Pentru mine, pictura este modul de conservare a sufletului. Se creează o lume în care sunt 
doar eu și o coală pe care o colorez în ce mod doresc. Este sumbră de multe ori, însă te face să simți 
ceva, aceasta fiind misiunea artei până la urmă.  

Datorită acestei pasiuni, viața mea are sens. Prin aceasta îmi exprim toate stările, în special 
durerile, aș putea spune că este terapie. Când simt că mă scufund, arta e singura care mă salvează. E 
ca și cum ai fi într-un fum dens negru prin care nu poți vedea culorile, simți că te sufoci, iar arta te 
resuscitează, te scoate din negură și te învață să trăiesti.  

Arta mă învață să sper, să îndrăznesc, să lupt și, 
mai presus de toate, să mă valorific. Pasiunea a existat 
întotdeauna, însă am luat-o în serios la vârsta de 10-11 
ani, când viața a luat o total altă întorsătură. Având în 
vedere că eram un copil inhibat, care vorbea cu greutate, 
era singurul mod prin care puteam să mă eliberez de 
stările care-mi mistuiau sufletul.  

Cu cât desenam mai des, cu atât îmi dădeam sea-
ma că ăsta-mi este destinul, voiam să-mi ocup din ce în 
ce mai mult timp schițând. 

Ce mă fascinează la artă, în special în pictură, 
este misterul. Niciodată nu poți ști cu certitudine ce vrea 
să transmită artistul. Sunt niște detalii insignifiante în 
ochii unora, dar în ochii artistului pot constitui întreaga poveste din spatele operei. De asemenea, îi 
poate da cea mai multă valoare, de multe ori cuvintele nefiind de ajuns să exprimi ce-i înlăuntrul tău.  

 Mă consider norocoasă să fiu înzestrată cu această pasiune. Aș fi fost pierdută fără ea, 
însă acum am o perspectivă despre drumul pe care vreau să-l urmez.  
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Simt că am pentru ce lupta și sunt auzită, chiar dacă e un strigăt mut. Este una dintre cele mai           
statornice arte, aparent ușor de înțeles pentru privitori, dar este codată în mii de nuanțe, contraste,   
figuri și stiluri. Datorită varietății ei, îți încântă ochii și toată ființa deodată.  

Prin artă nu mă simt judecată, pot aborda orice subiect care mă reprezintă. De fiecare dată când 
sunt în acea lume, simt că sunt de neoprit ca un vulcan mocnit care este cât pe ce să erupă.   

Așadar, m-am dezvoltat enorm de-a lungul acestor ani mulțumită complexității intrepretării 
picturii/desenului.       

Uliniuc Elena,  
Clasa a X-a D 
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Băiatul  
 

Băiatul viselor mele 
Surâde, întorcându-se în vis. 

De-ai râde iar,  
Să-mi frângi tot ce-a rămas din mine. 

 
De ce te-ascunzi? 
De ce nu apari? 

Apucă-mi mijlocul să tremur, 
Să-mi frămânți pielea cutremurată 

De mâinile-ți impunătoare. 
Mai râzi un pic! 
Dar tot în vis... 

 
Nici trup nu porți, 

Nici sclipiri de ochi nu împărtășești. 
Văd doar gingiile-ți neascultătoare 

Și zâmbetul îndepărtat de griji. 
De mi-ar fi visul veșnicie. 

Aș fi în întregime a ta. 
Să-mi faci orice, 
Numai să râzi. 

 
Pascaru Maria, 

Clasa a XII-a B 

Singurătăți 
 O pasăre în zbor, un vis de-o vară, 

O amintire-n suflet a început să doară. 
Și mă gândesc la împliniri și vise , 

Dar singur stau departe și clipele sunt triste. 
 

Singurătate fără de păcat, 
O viată te-am avut fără să te-aștept 

Și inima și sufletul din piept mă dor, 
Căci blestemat am fost ca să iubesc. 
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Singurătate fără remușcări, 

O viată să te am la piept mă doare , 
Aș vrea din brațe o clipă să te scap , 

Și să nu-mi pese ,pierdut să fiu in zare. 
 

Aș vrea să sufăr și să dorm în pace , 
În patul meu ce nu mă recunoaște , 

În camera de suferință plină 
Sperând ca într-o zi o să revină. 

  
Și din al neputinței somn să mă trezesc în zori 

Cu inima de pace plină și iubire , 
Visând că nu or să mai fie nori 

Pe cerul meu de lacrimi și lumină. 
   

Și în singurătatea în care sunt, 
O liniște eternă acum s-a așternut. 
Și ce n-aș da și cât de bine ar fi, 

Să pot s-o iau acum de la-început… 
 

Loneliness 

A bird in flight,a dream of a summer, 
A memory in the soul began to hurt. 

And I think of accomplishments and dreams , 
But alone I stand away and the moments are sad. 

 
Sinless loneliness, 

A life I had you without waiting for you 
And the heart and soul in my chest miss me, 

For cursed I was to love. 
 

Solitude without remorse, 
A life to have you on my chest hurts me , 

I would like from my arms for a moment to  
escape you, 

And I don't care, lost to be in the distance. 

I would like to suffer and sleep in peace, 
In my bed that does not recognize me, 

In the room of full suffering 
Hoping that one day he will come back. 

 
And from the impotent sleep to wake up at dawn 

With a heart of full peace and love, 
Dreaming that there will be no more clouds 

In my sky of tears and light. 
 

And in the solitude they are in, 
An eternal silence has now settled. 

And what I wouldn't give and how good it would 
be, 

To be able to start now....  

Lazăr Rareș-Cristian 
Clasa  a XI-a A  
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ADOLESCENCE AFTER THE PANDEMIC 

 Adolescents face real problems at this stage of their lives. They have to face hormonal 
changes, puberty, social pressures from parents, friends, school and colleagues. For teenagers, the 
most important task is the search for their own identity, a journey that often takes place throughout 
their lives, which begins in adolescence. Along with the exploration of identity comes the struggle 
for independence. As teenagers become independent and establish new relationships with friends 
whose influence becomes very important, it is more difficult for parents to control their behavior. 
After the pandemic, socialization and self-confidence were lost. Teenagers are afraid to express 
themselves, to meet new people and they feel judged by society more than before the pandemic. In 
the house it wasn't really tragic. In one way or another, I and other teenagers survived. However, the 
pandemic stopped us from any form of fun with friends, which led to breaking of bonds and  closure 
itself. 

 The pandemic destroyed our childhood but our hopes are still alive. I recommend teenagers 
to love themselves more than anyone else, to have confidence in their own person. Try different 
strategies to find what works best for you. You can try the following methods: make to-do lists or 
plan ahead, maintain a daily routine, reflect on things you are grateful for or proud of, do whatever 
brings you pleasure, for example, music, art, dance. Love each other and take care of yourselves. 

   

 "Nothing is permanent in this crazy world. Not even our troubles" - Charlie Chaplin 

Ivanov Monica Mihaela, 
Clasa a XI-a B 
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LETTER FOR HER MAJESTY 

My friends, 

When the death of The Queen was announced to us yesterday evening there struck a wave 
shock across the United Kingdom the Commonwealth and the whole world. The Queen was greatly 
loved by all her people. She was respected as a woman, Princess and Queen all throughout her life 
which she wholly dedicated to her God-given mission.  

Feeling the weight of the crown from young age, when she became heiress and then queen, 
her outstanding sense of duty and never let down her country and people, in times of need enjoy 
alike. Supported by her husband, late Prince Philip, and her family, Her Majesty guided the United 
Kingdom, her other kingdoms beyond the seas and the Commonwealth through uncertain, changing 
times, marked by wars, technological advancements and global political shifting that radically 
shaped our modern world we live in.  

Dedicating her life wholeheartedly and with an absolute and unmatched sense of duty, Queen 
Elizabeth the second reigned over her countries and has been the strong pillar of stability the people 
needed in the challenging times of the 20th and 21st centuries. Now we must leave the treasures of the 
past behind and turn to the future. Famous have been the reigns of our kings. Now that second     
Elizabethan age has come to an end, we usher in a new age. Now The Crown passes as it has done 
for more than one thousand years to our new monarch, our new head of state, His Majesty King 
Charles III.  

God save The King! 

Marari Victor, 
Clasa a XI-a A 
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THE IMPORTANCE OF CHILDHOOD 

The childhood memories we gather stay with us throughout our life. Anytime they can bring 
happiness in our life when we are down. The actual value of childhood can only be understood by 
the grownups because children are not capable of realizing the importance that this period brings 
with it. Children are free from all the worries, hazards of a busy life, and stresses in this world of  
uncertainty. We, the grownups, feel delighted when we recollect our childhood memories. But it is 
obvious that every memory of our childhood moments can’t be good. There may be some unwanted 
memories which can haunt a person throughout his entire life. When we grow up, we miss every  
single day of our childhood period. Our life is fully dependent on time. The time that has already 
passed cannot be brought back and so can’t our childhood. The innocence and careless childhood 
days are what makes even poets and writers cherish those days and praise them.  Children may fail 
to realize what golden moments they are passing through only until they reach adulthood. For an 
adult, the best days of his life were spent while he was a child and it is during his stressful days he 
longs for the lost time. 

 The moral and social character of a child is developed during this time. Now the parents can 
easily alter the mindset of the children and make them differentiate between right and wrong. The 
minds of children are like clean slates on which any story, pleasant or harsh, can be written           
easily. Childhood is the time when a child’s diet must be apt to develop his health and immunity. 
The proper habit of eating, reading, sleeping, doing exercise, and to be neat and clean must be taught 
in this phase of time. It is also the best time for a child to engage in any creative activity like     
drawing, singing, etc. or sports for these will be with him when he grows up and works as a stress 
buster.  

 We, the adults, also have a thing or two to learn from children. They care for every people 
without any discrimination. They are also very helpful in nature to the people surrounding them. We 
can learn the lesson of humanity from children. Children are to be treated as the future of the country 
and they are the biggest part of a developing nation. Thus, they must be nurtured accordingly. A   
happy childhood makes for a successful adulthood. Children are like vehicles without any proper 
destination. You can drive them in any direction you want. Children are the representatives of God. 
They are the most innocent human beings in this world. It is us who can give them a beautiful future. 
If they have made some mistakes, we should rectify them instead of misbehaving with them.         
Today’s child is tomorrow’s citizen.    

Tudurache Teodora                                                                                                            
Coordinating teacher: Racu Emanuela 
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Adolescentul  
de F.M. Dostoievski 

 Fiodor Mihailovici Dostoievski, a fost unul dintre cei mai 
importanți scriitori ruși. Opera sa, din care amintim romanele 
“Crimă și pedeapsă”, “Idiotul”, “Demonii” sau “Frații             
Karamazov”, situată la limita dintre realismul social și cel      
fantastic, a influențat puternic literatura, filosofia,  psihologia, și 
teologia secolului 20. 

 “Adolescentul” a fost publicat în anul 1875, este penultimul său roman și de asemenea cel 
mai puțin cunoscut. Cartea este un bildungsroman, povestea fiind narată din perspectiva unui tânăr 
de 19 ani, prezentând sentimentele pe care le simte și maturizarea sa. 

 Protagonistul, Arkadi Makarovici Dolgoruki, fiul nelegitim al moșierului necinstit, Andre 
Petrovici Versilav, este sfâșiat între dorința de a demasca toate greșelile efectuate de tatăl său dar și 
dorința de a-i câștiga dragostea acestuia. Călătorește până la Sankt Petersburg pentru a-l confrunta pe 
tatăl lui pe care abia îl cunoaște. De la un tânăr naiv, ambițios și plin de opinii, odată cu intrarea în 
lumea adultă, Arkadi Dolgoruki începe să vizualizeze lumea într-un mod diferit, făcând diferența 
dintre bine și rău, din care reiese tema principală a romanului: maturizarea. 

 Îmi doream de foarte mult timp să citesc acest roman, având în vedere că este o carte despre 
adolescență/maturizare. Am observat că majoritatea celor ce au citit cartea, s-au regăsit în ea, fapt ce 
mi-a sporit dorința de a o citi. Este o operă foarte captivantă, pe care o recomand tuturor tinerilor, 
dar și adulților. Ne sunt prezentate etapele din perioada adolescentină și maturizarea, care diferă în 
funcție de persoană. 

Închei această recenzie cu câteva citate mi-au plăcut cu adevărat: 

 “Recitind rândurile aşternute până acum pe hârtie, îmi dau seama că nu sunt atât de prost 
cum reiese din ele. De ce s-o fi exprimând un om inteligent cu mult mai prost decât gândeşte?” 

 “Important e să ai caracter, priceperea, abilitatea, cunoaşterea vor veni de la sine. Trebuie 
numai să nu încetezi să "vrei".” 

 “Trebuie să fii straşnic îndrăgostit de tine pentru a-ţi dezvălui sufletul fără pic de ruşine.” 

Crețu Elena,  
Clasa a X-a G 
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Crimă şi pedeapsă 
de F.M. Dostoievski 

 Crimă și pedeapsă este un roman scris de autorul 
rus Fiodor Dostoievski, fiind publicat pentru prima dată în  
ziarul intitulat „Mesagerul rus”, apărând în 12 numere lunare 
ca mai târziu să fie publicat ca roman, fiind considerat una  
dintre cele mai cunoscute opere literare a tuturor timpurilor, cu 
influențe asupra romancierilor ce i-au urmat. 

 Romanul prezintă în prim plan drama lui Raskolnikov, 
un  student  psihotic, obsesiv  și  însingurat,  păstrând  legături  

doar cu un coleg de la facultate, care pune la cale uciderea cu un topor și jefuirea într-o casă din mij-
locul orașului Sankt Petersburg a unei bătrâne cămătărese și a surorii sale, o epileptică intrată     
inopinat în casă, pe nume Lisaveta, pentru a-și rezolva problemele financiare, dar și din dorința de    
a-și demonstra lui însuși că este îndreptățit să comită o crimă. 

 Crimă și Pedeapsă  este primul roman al lui Dostoievski pe care l-am cit it  și   
care m-a determinat să cont inui lecturile sale, cu totul capt ivante. Dostoievski este,  
fără doar și poate, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai literaturii ruse.  

 Psihologia crimei etalată printr-un dramatism acut, face și astăzi subiect de   
dezbateri. În acest complex spectacol psihologic Raskolnikov reprezintă o nouă        
caracterist ică de personaj, cea a dublei personalități. De fiecare dată când îmi amintesc 
de acest roman descopăr noi și surprinzătoare aspecte ale acestui personaj. Nu e de   
mirare că personajele lui Dostoievski au devenit, nu doar studiu literar, ci și material 
didact ic în întreaga lume.  

 Modul în care este descrisă întreaga acțiune este cu totul fascinant, Dostoievski 
reușind să mă țină cu sufletul la gură, cu fiecare pagină, până la final.   

 

 

Ilie Alexandra,  
Clasa a XI-a A 
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Maestrul și Margareta 
                               de  Mihail Bulgakov 

 Te grăbești la o întâlnire importantă, iar tramvaiul nu 
ține neapărat la planurile tale. În acest haos cotidian al         
aglomerației, privirea ta exasperată și obosită întâlnește un    
blănos uriaș încercând să achite taxa pentru tramvai. Nici nu  
reușești să-ți dai seama dacă visezi și motanul negru este alungat 
din transportul public de către controlor. Oare l-ai văzut doar tu? 
Cum a reacționat atunci întreaga Moscovă la vandalismul celor 

Considerat capodopera rusească a secolului al XX-lea, romanul Maestrul și Margareta scris 
de Mihail Bulgakov a fost publicat abia după moartea autorului, în 1966. Cadrul politic și experiența 
vastă de viață a scriitorului servesc drept repere esențiale în scrierea operei. Naratorul relatează două 
planuri suprapuse și, în același timp, diferite spații marcate de perioade istorice. Gașca diavolului, în 
frunte cu profesorul Woland, năpădește asupra capitalei Rusiei staliniste și-și ațintește privirile    
asupra unui grup de scriitori. Pe fundalul atrocităților și amuzamentului comise de acești amici, doi 
îndrăgostiți încearcă să-și regăsească drumul unul spre celălalt. Maestrul și Margareta sunt o      
scânteie a pasiunii într-o mare a dezastrului. Concomitent luăm parte la un conflict între Yeshua    
Ha-Nozri, Iisusul din Nazaret, și Pilat de Pont. Această întoarcere în timp nu e decât istorisirea    
manuscrisului maestrului. În ciuda caracterului absurd și fantastic al evenimentelor, romanul te      
îndeamnă să te întrebi: există oare bine fără de rău? 
  Plimbarea inițiată printre aceste paragrafe într-adevăr stârnește amuzament, uimire și curiozi-
tate. De la prezicerea lui Woland că va fi tăiat capul lui Berlioz de un tramvai, farsele lui Fagot și 
motanul Behemoth, amatorul de tărie, zborul Margaretei cu mătura alături de servitoarea ei călare pe 
porc, balul Satanei și până la reîntâlnirea emoționantă a cuplului... toate acestea provoacă o groază 
de stări diferite. 
  Pentru că fondul apariției acestui roman este realitatea comunistă, am asociat conducătorul 
URSS-ului cu imaginea Satanei. Năpustirea personajelor asupra Moscovei oglindește terorea trăită 
de către cetățeni pe timpul regimului lui Stalin. Latura politică a fost o influență majoră în redactarea 
romanului, dar relația între Bulgakov și liderul statului a fost o provocare reală. 
 Consider opera o narațiune de succes ce îmbină cu măiestrie diverse tipuri de literatură și reușește 
să trezească o varietate de emoții. Tragicul, satira, umorul negru și seriozitatea sunt de nedespărțit la 
înțelegerea acestei creații. Așadar, recomand cu certitudine romanul scriitorului de origine          
ucraineană, Bulgakov, datorită întâmplărilor neordinare ce întăresc setea pentru literatura ieșită din 
comun. 

Pascaru Maria, Clasa a XII-a B 
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Dezamăgirea verii: Pădurea norvegiană 
de Haruki Murakami 

 Am observat un val de aprecieri și laude adresate autorului 
japonez Haruki Murakami în ultima perioadă. Curiozitatea m-a     
cuprins după numeroasele recenzii pozitive. 
 Ce m-a atras cel mai mult totuși? Când ne gândim la Japonia 
suntem tentați să ne imaginăm un cadru tradițional, meditativ și 
calm. Japonia scriitorului este influențată de Occident. Fragmentele 
romanelor strigă nume de seamă din literatura vestică (F. Scott     
Fitzgerald, Chandler, Salinger), se împletesc cu jazz-ul american și te 
plimbă prin cartierele capitalei. Doream să pășesc în lumea unei   
Japonii modernizate, cu accente puternice de cultură și stil de viață 
vestice. Murakami, într-adevăr, te conduce spre o lume urbană      
nemiloasă și imprevizibilă. 

 Toate acestea consider că puteau fi descrise și relatate într-un mod explicit și intrigant. Ceea 
ce    mi-a atras atenția în primele pagini este simplitatea cu care se exprimă scriitorul. Lectura este 
destul de ușoară, dar secvențele repetitive te plictisesc. Fragmentele cu rutina de zi cu zi a eroului 
nu erau necesare. Prin relatarea directă și simplistă se pot defini și recunoaște textele lui Murakami. 
Un alt motiv pentru care romanul nu a fost o lectură deplin plăcută este tipologia personajelor. În-
cep, evident, cu cel mai remarcant personaj, adică eroul romanului. Lumea este văzută din ochii 
acestui personaj, întrucât povestirea este la persoana întâi. Toru Watanabe se identifică a fi un tipic 
erou singuratic, lipsit de un caracter bine definit, neavând scopuri semnificative în viață. Autorul nu 
i-a oferit niciun volum caracterului său. 
 La pachet vine și incapacitatea scriitorului de a crea personaje feminine. Toate posedă un 
caracter irealist și par a fi plodul imaginației bărbătești. Deși fiecare femeie din roman se             
diferențiază și iese în evidență, nu se manifestă într-un sens firesc și realist. Naoko nu e decât o   
prietenă atractivă cu presărări de stări depresive și melancolice ce o fac mai exotică pentru          
personajul principal. Opusul lui Naoko este apariția lui Midori, personaj ce, după părerea mea,    
suferă cel mai mult din cauza nedreptății autorului față de femei. În ciuda faptului că Midori are un 
trecut dificil și încearcă să-și întrețină familia, se pune accent pe personalitatea ei spontană și      
libertină. Midori așteaptă de-a lungului romanului pe raftul lui Toru care explorează alte conflicte și 
relații.  
  Un alt caz, peste care nu pot trece cu vederea, este Reiko. Trecutul ei și experiențele        
traumatice te ating direct la suflet, dar finalul romanului nu îi oferă dreptate, ci doar o continuare a 
suferinței pervertite.  
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 În ansamblu, „Pădurea Norvegiană” conține o mulțime de scene erotice ce, de multe ori, nu 
par a fi necesare contextului. Unele detalii introduse de personajul principal nu sunt necesare și nu 
au o valoare semnificativă pentru întreaga poveste. Viziunea subiectivă apare și ea ca un obstacol 
pentru cititor, chiar dacă Toru afirmă că este un tip „sincer”. 
  Trecând peste minusurile menționate, începutul romanului m-a captivat. Amintirile ce    
năpustesc asupra lui Toru fiind deja matur, plimbarea alături de Naoko și toate emoțiile descrise au 
fost un succes în introducerea romanului. Evenimentele spontane și acțiunile unor personaje m-au 
motivat să țin cartea permanent în mână. Un alt motiv pentru care am rămas fascinată de roman 
este sanatoriul în care se recupera Naoko. Viața trăită de pacienții acelui sanatoriu mi s-a întipărit 
în conștient. Descrierile lui Naoko despre sanatoriu desprinse din scrisorile către Toru au trezit în 
mine o dorință de a vizita acel loc izolat de brutaliatatea urbană. 

 Nu mă opresc aici și îmi propun să citesc „Kafka pe malul mării”, o altă creație a autorului. 
Dacă sunteți amatori de cărți scrise de Haruki Murakami, m-aș bucura să discut despre opera și 
personalitatea acestuia. Sunt deschisă spre opinii contrariate și sugestii de cărți. 

Pascaru Maria,  
Clasa a XII-a B 

  

 „Metro 2033” scris de Dmitri Gluhovski este un roman 
science fiction în istoria alternativă a secolului XXI în care un 
conflict nuclear din Orientul Mijlociu ajunge a fi flacăra     
necesară pentru a pune în acțiune al Treilea Război Mondial. 

 La 20 de ani de la conflict, în anul 2033 printe miile de 
oameni care s-au ascuns de focurile curățătoare ale bombelor 
nucleare se afla tânărul Artyom care trebuie să se ducă până în 
stația Polis, inima sistemului de metrou din Rusia               
post-apocaliptică. 

 Vrea să ceară ajutor pentru stația sa care este sub ame-
nințarea unor entități supranaturale numite Cei Întunecați sau 
„Dark Ones” cu ajutorul lui Hunter, prietenul tatălui lui vitreg. 

 Toate aventurile pe care le trăiesc cei doi în Metro 2033 sunt un drum al autocunoașterii și al 
refacerii ideilor despre rasa umană, despre reziliența și adaptabilitatea ei incredibile, despre puterea 
binelui și a răului în spatele chipurilor care, toate, aparțin aceleiași specii, fiind, în fond, infinit de 
diferite. Este vorba despre forță și slăbiciune, credință și speranță, cinism și tortură.  
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  Fiecare etapă a cunoașterii este bine pigmentată cu riscuri majore de fiecare dată când acești 
oameni trebuie să ajungă la suprafața populată cu bestii mutante spre a se aproviziona. 

Butacu Horia,  
Clasa a X-a C 
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 Metro 2034 scris de Dmitri Gluhovski este continuarea a 
cărții Metro 2033.  

 Această carte nu urmărește cu adevărat niciunul dintre  
aceleași personaje ca prima (deși unele sunt menționate) și, în   
ciuda faptului că este plasată în același univers, se simte foarte  
diferit. Îi lipsește proza filozofică, care provoacă gândirea, care a 
făcut Metro 2033 atât de memorabil. 

 În schimb, există mai multă acțiune. Mult, mult mai mult. 
Călătorim cu Hunter și Homer prin metrou. Asemănătoare, dar și 
foarte diferită de aventura lui Artyom din Metro 2033.  

 Scopul lui Hunter este să investigheze zvonurile la una dintre cele mai adânci stații ale     
metroului, în timp ce scopul lui Homer este să scrie o poveste despre asta. Să scriu istorii a ceea ce   
s-a întâmplat lumii după căderea civilizației. 

 A fost fascinant să-i privesc învățând să aibă încredere și să colaboreze unul cu celălalt. 
În unele privințe, Metro 2033 simplifică această carte. Are un alt ton. Este mai puțin solicitant pen-
tru minte. Este o aventură mai simplă și mai rapidă. În același timp, este mai simplu și știi exact ce 
primești. Nu există atât de mult sens ascuns pentru a fi preocupat de a nu înțelege. Există mai mult 
pericol real. Mai multe ceartă. De asemenea, o concluzie corectă. 

 Este și mai bine și mai rău decât cartea 1. Probabil că nu mi-ar fi găsit asta la fel de intere-
sant dacă nu aș fi început cu prima carte. 

 Recomand această carte pentru mărirea universului Metro și este cam trist că Metro 2035 
este sfârșitul acestei trilogii foarte interesante și impresionante. 

Butacu Horia,  
Clasa a X-a C 
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Drogurile,  

never again! 

 Acum câțiva ani, consumatorii de stupefiante formau un procent destul de mic. În ultima pe-
rioadă, cifra acestora a crescut destul de mult, dar cel mai îngrijorător este că drogurile au pătruns și 
în lumea adolescenților de 14-15 ani sau chiar mai mici.  

NU RAMÂNE INDIFERENT! LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
CONSUMULUI DE ETNOBOTANICE! 

 

 Tinerii cu vârste din ce în ce 
mai mici se lasă pradă drogurilor.  
Astăzi este moda etnobotanicelor, 
este o modă periculoasă, dar deseori 
anturajul are o influență foarte mare 
si pentru a nu fi considerat demodat 
sau pur și simplu din teribilism, poate 
chiar și curiozitatea, ajungi să fii 

dependent de otrava drogurilor. Consumul de droguri dăunează pe termen lung creierul,             
transformându-te într-o “legumă”. 

 Vindecarea este destul de dificilă și trebuie să vină, de fapt, din interior. Medicamentele 
sunt doar un ajutor temporar. Mulți eșuează la prima încercare de a scăpa de stupefiante, alții, care 
dispun de mai multă voință și sprijin de la cei dragi, reușesc să revină la o viață normală. 

 Drogurile ne distrug viața! Nu subestimați puterea drogurilor! De cele mai multe ori îți dai 
seama prea târziu că acestea îți pun stăpânire pe viață. Chiar dacă ai impresia că ai totul sub control, 
ele te controlează deja! Nu lăsa drogurile să-ți distrugă viața, mai bine încearcă să le distrugi tu pe 
ele. Amintiți-vă că în orice moment aveți posibilitatea de a alege. Alegeți iubirea în locul urii, 
sănătatea în locul bolii, alegeți răbdarea în locul grabei, alegeți fericirea în locul plictiselii! Depinde 
de noi ce vom alege. 

Machedon Melisa-Andreea 
Clasa a XI-a A 
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Puterea politică a BOR 

 Puterea Bisericii Ortodoxe Române poate fi înțeleasă cel mai bine dacă urmărim istoria    
relației dintre biserică și stat. Încă de pe vremea imperiului roman, din secolul al IV-lea, statul și  
biserica creștină au fost inseparabile, dar tendința ca monarhii să controleze biserica sau ca biserica 
să controleze politică a fost destul de mare. După marea schismă din secolul XI, în Europa de vest, 
conflictul dintre monarh și papalitate a condus atât la obținerea unei libertăți mai mari a bisericii  
catolice cât și la slăbirea puterii bisericii în raport cu statele, apoi apariția unor alternative în epoca 
reformei și succesul ideilor iluministe începând din secolul XVIII au deschis calea pluralismului   
religios și secularizării societăților. În Europa ortodoxă însă, domnea liniștea, pentru că biserica era 
dominată de conducătorii politici care în schimb protejau religia ortodoxă și se asigurau că nimeni 
nu mișcă în afara dogmei. Imperiul Bizantin, ca moștenitor al Imperiului Roman de Răsărit, era de 
fapt o teocrație ortodoxă. Împărații controlau alegerea patriarhilor, conduceau sinoadele ecumenice 
și legiferau în spiritul și în litera ortodoxiei. În statele medievale românești, modelul bizantin a fost 
preluat imediat, iar mitropoliții au fost întotdeauna la dispoziția domnilor, care îi foloseau ca       
principali sfetnici și le promiteau că nici un picior de catolic nu o să mai calce pe meleagurile de la 
sud și est de Carpați. Influențele catolice, destul de puternice la început, în secolele XIII-XV, au   
dispărut treptat iar biserica ortodoxă se putea bucura de exclusivitate. Pentru că domnia în țările   
române era o monarhie de drept divin, ca în toată Europa creștină, puterea domnitorilor se            
presupunea că vine de la Dumnezeu iar la urcarea lor pe tron, binecuvântarea o făcea tot mitropolitul 
ortodox.  

Astfel, ritualul confirma ideea că ortodoxia este religie de stat, iar în momentul în care s-a 
urcat pe tron Majestatea sa, Regele Carol l, de religie catolică, au apărut discuții și babele cleveteau 
că neamțul, dacă nu știe să pupe poala popii, nu ar fi vrednic de domnie (a fost). Fiind în preajma 
puterii politice timp de sute de ani și neintrând în conflict cu aceasta, BOR a acumulat capital      
simbolic dar și capital economic. Donațiile și ctitoriile domnitorilor și boierilor au fost foarte        
generoase, dar ele nu erau doar rezultatul bunei purtări a ierarhilor ortodocși. Domnii și boierii     
credeau sincer, ca toți creștinii din vremea aceea că dăruind bisericii, se vor pune bine cu Dumnezeu, 
care pe lângă deschiderea largă a porților raiului, va păzi și țara de invadatori și de catastrofe        
naturale. Cele mai multe daruri le primeau mănăstirile ale căror dedicație către cerul se pare că avea 
o eficiență mai mare. După ce Biserica Bizantină a ajuns sub otomani, domnitorii și boierii s-au   
simțit datori să o sprijine și pe aceasta cu donații, mai ales că ierarhii de acolo puteau pune o vorbă 
bună la Sultan în preajma alegerii noilor domni. Așa au apărut pe meleaguri românești mănăstirile 
închinate, adică administrate de marile mănăstiri de la muntele Athos, sau de patriarhiile de la    
Constantinopol și de la Ierusalim. În momentul unirii Principatelor, calculele arată că vreo 27 % din 
pământul țării românești și vreo 22 % din cel al Moldovei erau în proprietatea mănăstirilor ortodoxe, 
și asta fără hanuri mori și cârciumile unde vinul se preschimba în apă.  
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Cum Alexandru I. Cuza și guvernanții săi erau mai fani ai laicității de inspirație revoluționară 

franceză, au semnat cu mâna cu care își făceau sfânta cruce legea de secularizare a averilor             
mănăstirești, iar pământurile au ajuns în proprietatea țăranilor prin cea mai mare reformă agrară pe 
care o cunoscuseră românii.  

Rămasă fără averi, BOR a fost privată și de dreptul de a și alege singură ierarhii, Cuza fiind 
cel urma sa facă numirile. Dar prin tăierea legăturilor cu patriarhia de la Constantinopol, măcar a fost 
deschis drumul bisericii ortodoxe române către autocefalie și către rangul de patriarhie, pe care și l-a 
afirmat în 1925. Până atunci a obținut și libertatea de a și alege singură ierarhii, iar statul a început să 
plătească salariile preoților, considerați funcționari publici, și a împroprietărit parohiile, dar le-a redus 
numărul la jumătate. Treptat, averea bisericii ortodoxe române a fost completată cu noi donații       
particulare și cu moșii date în folosință de către statul român, dar instalarea regimului comunist a tăiat 
din nou elanul de acumulări materiale al bisericilor. Totuși, pe cât de lovită economică a fost de la 
Cuza la comuniști, pe atât de mare a devenit puterea simbolică a BOR în aceeași perioadă. Din      
momentul în care statul a căpătat un caracter național, ideologia dominantă, cea etno-naționalistă,   
face o  echivalență automată între identitatea națională și cea religioasă. Cu alte cuvinte pentru      
majoritatea, să fii român înseamnă să fii creștin ortodox, nu doar vorbitori de limbă română.  

Dezbaterea cu privire la cine e sau nu român adevărat a devenit și mai acută după Marea   
Unire, când mai mult de 1/4 dintre cetățeni nu erau ortodocși. Reprezentanții bisericii ortodoxe      
române au avut un rol activ în aceste confruntări ideologice și au obținut chiar afirmarea atributelor 
de biserică românească și dominantă în constituția din 1923. Monarhii Ferdinand și Maria s-au      
încoronat ca regi ai României Mari într-o catedrală ortodoxă iar copiii lor fuseseră botezați tot în reli-
gia ortodoxă. Patriarhul Miron Cristea și pe urmă Nicodim Munteanu au făcut parte din cercurile   
puterii și au susținut dictaturile naționaliste, iar foarte mulți preoți și câțiva ierarhi ortodocși au fost 
membri sau simpatizanți ai mișcării legionare. De ce această atracție către lucrurile lumești și         
violente? O explicație ar fi că pe fondul modernizării și laicizării vieții publice, oamenii bisericii au 
simțit că pierd statutul pe care îl aveau odinioară și în consecință s-au activat politic susținând        
ideologiile și regimurile care doreau să mențină locul dominant al bisericii ortodoxe române în       
societatea românească.  

Așadar, în anii 30 și 40 ai secolului trecut, la fel ca în deceniile de după revoluție Biserica  
Ortodoxă Română s-a transformat într-un grup de interese și într-un lider de opinie cu o agendă      
tradiționalistă. Miza era atunci, ca și astăzi, foarte puternică și anume să fie descurajată orice critică la 
adresa BOR. Cine o făcea era acuzat că atentează la ființa neamului românesc. Nici în perioada      
comunistă nu s-a creat o distanță între puterea politică și Biserica Ortodoxă Română. Partidul         
comunist avea nevoie și de colaborarea bisericii majoritare pentru a-și legitima puterea, iar ierarhii 
bisericii ortodoxe au dovedit obediență totală și au închis ochii la represiunea împotriva preoților   
călugărilor și enoriașilor. Partidul le-a cumpărat tăcerea și cu distrugerea bisericii greco-catolice și 
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trecerea forțată a celor peste 1700 de parohii în cadrul bisericii ortodoxe, iar numărul bisericilor a 
ajuns la sfârșitul regimului comunist mai mare decât cel din perioada interbelică, în ciuda unor      
impresii contrare create mai ales de demolările unor vechi biserici bucureștene în anii 80. În         
momentul de față, pentru că statul finanțează cultele, ba mai și permite sifonarea banului public prin 
donații și alte scheme, Biserica Ortodoxă Română este beneficiarul de lux al României iar această 
generozitate este pe deplin răsplătită prin propagandă electorală și prin absența oricărei critici la 
adresa autorităților publice sau la adresa mecanismelor care mențin sărăcia, exploatarea și             
discriminarea în această țară. 

*Pentru a elimina orice ambiguitate, acest articol conține o critică la adresa relației Bisericii 
Ortodoxe Române cu politica și banii, și nu la adresa religiei ortodoxe și a celor care aparțin acestei 
confesiuni.*  

Marari Victor 

Clasa a XI-a A 
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