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În 33 numere, revista Amphitryon a devenit imaginea în oglindă a Liceului
Tehnologic Economic de Turism Iași. În ea sunt elevii și profesorii, băncile și clasele,
gândurile și sentimentele tuturor. Și mai mult, visele, năzuințele, zâmbetele, dar mai ales,
dincolo de toate, speranțele. Revista Amphitryon se construiește, număr de număr, pe
speranța că putem fi mai buni, ca oameni, ca elevi, ca profesori și că, prin întâlnirea noastră,
a tuturor, în Liceul Tehnologic Economic de Turism, ne putem aduce contribuția la clădirea
unei lumi, a unei societăți de care să fim mândri.

Căci pentru asta creștem ca oameni, fiecare dintre noi, să dăruim și să primim –
cunoaștere și iubire, în primul rând. Și cum la vârsta adolescenței se asimilează cel mai mult
din lucrurile frumoase ale lumii și se pătimește cel mai mult pe altarul iubirii, revista
Amphitryon despr e aceste lucr ur i tr ebuie să vor bească. Iar noi, cei car e am muncit să
prezentăm, în paginile ei, oamenii liceului așa cum sunt ei, talentați și frumoși, nu ne
păstrăm decât speranța că și acest număr, ca toate cele trecute și viitoare, să fie un moment
al delectării.

Colectivul redacțional
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Proiectul eTwinning It’s My Life
În anul școlar 2019-2020 se va desfășura în cadrul liceului proiectul
eTwinning It’s My Life, utilizând platforma de comunicare şi schimb de
informații care promovează colaborarea școlară în Europa prin intermediul
tehnologiilor comunicării și informației și care oferă elevilor posibilitatea de
a-și îmbunătăți cunoștințele de limba engleză precum și cele digitale.
În proiect sunt implicați 10 elevi din clasa a IX-a D de la Liceul Tehnologic Economic de
Turism, care, pe parcursul anului școlar, vor lucra în echipe din diferite țări pentru a îndeplini
variate sarcini de lucru ce sunt distribuite lunar. Temele selecționate sunt viața școlară, planuri, eroi
naționali, tradiții, călătorii, sfaturi utile, gastronomie, festivaluri, era digitală și eroi moderni.
Prin acest proiect eTwinning elevii sunt încurajați să comunice în limba engleză cu alți
colegi din diverse țări (Spania, Turcia, Grecia, Italia, Ucraina, Franța, Ungaria, Croația și Polonia),
pentru a împărtăși informații și pentru a afla aspecte noi despre cultura țărilor implicate. De
asemenea, vor fi utilizate instrumente web 2.0 (Padlet, Pixton Comics, VoiceThread etc.) care
facilitează comunicarea într-un mod atractiv pentru tineri. De exemplu, cei 10 elevi s-au prezentat
pe platformă folosind Padlet și vor crea o pagină de benzi desenate depre tema viața școlară
folosind Pixton Comics. Unul dintre produsele concrete ale activității de colaborare va fi o carte
electronică cu benzi desenate. Elevii vor colabora scriind dialoguri în limba engleză, iar o altă
activitate va implica continuarea versurilor unui poem pe o temă dată, cea a planurilor.
Pe TwinSpace, elevii și profesorii implicați pot vizualiza informații generale despre proiect,
planul de lucru, prezentarea partenerilor (a școlii, a orașului, a țării), logo-ul câștigător, poze din
timpul realizării activităților, diseminarea proiectului (pe site-ul școlii, în cadrul cercurilor
pedagogice, conferințelor, reviste școlare etc.), materiale realizate (documente, poze, video), forum
de discuții atât pentru profesori, unde pot analiza și îmbunătăți activitatea desfășurată până în acel
moment, cât și pentru elevi, care își pot exprima opiniile în legătură cu anumite situații – de
exemplu, ce sfaturi ar oferi cuiva care dorește să aibă succes – sau pot comenta anumite citate: “If
you fail to plan, you’re planning to fail”, “A goal without a plan is just a wish”, “If you don’t have
a plan for yourself, you’ll only become part of someone else’s.”
Lucrând împreună în cadrul proiectelor eTwinning, elevii își pot dezvolta creativitatea,
încrederea în sine, spiritul de echipă, precum și abilitățile de comunicare în limba engleză și
competențele digitale, care vor fi foarte utile în viitoarea lor profesie.
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Coordonator proiect,
prof. Dana Larco
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Cum s-a constituit CȘE în școala noastră
Candidații și-au făcut campanie sub diverse forme.
”În primul rând, aș vrea să mă prezint. Sunt Zvorișteanu Ionuț-Cătălin cunoscut ca "Isaac".
Știți deja pentru ce candidez, nu mai este nevoie de alte introduceri. Fiind o fire foarte sociabilă voi
încerca în permanență să vă ascult părerile și opiniile, aducându-le în consiliu, unde vor fi dezbătute.
Mereu mi-am dorit să fiu corect cu oricine, și asta voi încerca în continuare. Care sunt ideile mele
aduse pentru dezvoltarea școlii? Ideile principale s-au cam spus de colega mea Ababei DeliaPetronela, cu toate acestea îmi doresc construirea unei săli de sport la standarde europene, pentru că
dacă facem un bine, să-l facem bine. Îmi doresc, de asemenea, echipe sportive și teoretice care să
concureze atât la concursuri județene, cât și naționale. De asemenea, îmi doresc construirea unui
cămin al liceului pentru că 70% din elevii liceului sunt navetiști. Voi încerca din răsputeri să vă
reprezint interesele. Îmi voi asuma în permanență tot ce spun și fac și-mi voi pune toate interesele în
slujba liceului nostru!”
´
Zvorișteanu Ionuț

Clasa a X- a E
”Mă numesc Ababei Delia-Petronela și sunt din clasa a X-a C. În calitate de candidat
pentru funcțiile din biroul executiv al CȘE, doresc ca în acest an școlar să propun organizarea unor
activități prin care elevii să se poată manifesta cum vor și din care să rămână cu ceva frumos, activități
ce țin de cunoașterea de sine și prin care să putem ajuta copiii cu dizabilități oferindu-le cadouri, dar și
bucurie. Propun crearea unui cerc de lectură al școlii prin care elevii să își dezvolte nivelul de
comunicare, să își dezvolte limbajul și să poată vorbi liber și deschis în public. Aș dori să creez
proiecte din care elevii să beneficieze de internet în școală, bănci în curtea ambelor corpuri și de
gustare primită în pauza mare la fel cum se procedează și în clasele mai mici și crearea echipei de
fotbal a liceului. Voi comunica mereu cu elevii școlii și voi discuta mereu în consiliu ideile, părerile și
dorințele acestora. Îmi voi da silința să mulțumesc toți elevii, dar și profesorii și să reprezint cu
mândrie școala!”

Ababei Delia Petronela
Clasa a X-a C
”Mă numesc Belceanu Elena Laura și sunt în clasa a IX a H. În calitate de candidat
vreau să propun multe activități creative și interesante pentru toți elevii liceului. Pentru început,
propun o activitate sportivă în care toți elevii să se simtă bine și să facă ceea ce le place, să practice un
sport preferat.”

Belceanu Elena Laura
Clasa a IX a H
Au fost și sfaturi date de elevi din clasele mai mari tinerilor candidați la funcțiile din
Biroul Executiv al CȘE.
”Pentru a începe discursul dumneavoastră ca președinte al consiliului elevilor, trebuie să aveți
o abordare care captează atenția. Nu începe prin a spune "Numele meu este ___ și vreau să fac parte
din consiliul elevilor ". Colegii voștri știu deja acest lucru și, într-adevăr, nu este o declarație
excepțională. Va fi timp să exprimați informațiile de bază după ce ați atras atenția clasei.
Puteți deschide o întrebare "Dacă ar fi ceva ce s-ar putea schimba în această școală, ce ar fi?" Sau o
întrebare care adaugă ceva umor, cum ar fi "Știu ce cred ei, de ce ar trebui să aud această persoană?"
Apoi, puteți să vă expuneți ideile. Citatele despre conducere, putere și îndrumare sunt, de asemenea,
deschideri bune.”
Munteanu Leyla

Clasa a XII-a C
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Componența CȘE:
I. Biroul Executiv:
1. Zvorișteanu Ionuț –Președinte CȘE
2. Ababei Delia Petronela –Vicepreședinte CȘE
3. Amanolesei Jessica Ionela –Vicepreședinte CȘE
4. Ciornei Cosmin-secretar CȘE
5. Istrate Georgiana Bianca-avocatul elevului.
6. Anghel Matei –Reprezentantul elevilor in Consiliul de administrație
II. Directori de departamente:
1. Director concursuri școlare și extrașcolare, Munteanu Leyla
2. Director cultură,educație și programme școlare, Iordăchescu E Ștefania
3. Director sport și programme pentru tineret, Belceanu Laura
4. Director CEAC-Dima Irina
5. Director prevenire și combatere a violenței în școală, Anghel Matei
III. Reprezentanții claselor
Dragi membri ai CȘE,
În data de 23.11.2019, s-a desfăsurat la Hotel Zimbru, prima sesiune a trainingului
internațional „Lider pentru Europa„ iar eu am fost prezent în permanență pentru a-mi dezvolta noi
abilități și pentru a reuși să iau contact cu toate informațiile și tehnicile pe care trainerii le-au pregătit
pentru această zi. Am fost puțin dezamăgit că nu au fost mai mulți reprezentanți ai liceului nostru și
că cei care au reușit să se înscrie nu au reușit să stea până la capăt. Activitatea s-a desfășurat în
intervalul orar 10:00-19:00 și a fost gândită în așa fel încât a meritat fiecare minut petrecut acolo.
Primele 2 ore au fost alocate pentru o scurtă introducere în care ne-a fost prezentată istoria
ONG ului, membrii organizației, trainerii și tot atunci ne-am și înregistrat toți cei care eram prezenți.
Între orele 12-14 ne-a fost explicat modul în care activitatea se va desfășura și s-au mai discutat câteva
chestiuni. Am avut o pauză de masă de o oră după care, când ne-am întors, ne-am despărțit în două
grupe și am început activitățile în sine care au avut rolul de a ne dezvolta și de a ne ajuta să comunicăm chiar și fără a vorbi cu voce tare, ci doar cu ajutorul semnelor.
Probabil, cea mai bună parte din tot programul a fost faptul că mi-au fost confirmate multe
idei pe care le gândeam, dar nu le puteam spune deoarece nimeni nu ar fi dat vreo valoare cuvântului
meu, iar acele idei sunt: învățătura nu este egală cu educația, analfabetizarea funcțională este o problemă națională și constă în pierderea valorilor morale și a propriei rațiuni și onoarea și cuvântul dat sunt
sacre și trebuie să ne formăm personalitatea ținând cont de ele.
A fost o adevărată bucurie să particip deoarece am cunoscut oameni noi, oameni dornici să
construiască un viitor măreț începând cu pași mici făcuți în prezent. Timpul chiar a zburat ca gândul și
nu s-a pus problema plictiselii sau chestii de genul acesta.

Valeriu Dumitru Ovidiu, clasa a XII-a G
membru în cadrul proiectului “Lideri pentru Europa”
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În contextul Zilei Naționale a Românei, reprezentanți din Brigada 15 Mecanizată au fost
prezenți alături de elevii Liceului Tehnologic de Turism, unde au vorbit elevilor despre semnificația
acestei zile, dar și depre obiectivele și misiunile acestei unități militare. Tema discuției a fost
”Contribuţia armatei române la înfăptuirea şi apărarea Marii Uniri de la 1918”. Mulțumim domnului
maior Emanuel Ciobanu, echipei care l-a însoțit, precum și doamnelor profesor: Teșu Maria,
Albăstroiu Simona, Gheorghiu Georgiana, Georgescu Ana.
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Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iaşi a realizat activitatea devenită tradiție,
proiectul ”Hrană pentru pelerini şi suflet”, în parteneriat cu Protopopiatul I Iaşi.
Ajunsă la a IX-a ediție, cooptând un număr tot mai mare de elevi de la un an la altul,
activitatea a căpătat amploare în timp, astfel încât, pe data de 11 octombrie 2019, alături de pelerinii
sosiți în orașul nostru din diferite localități, au fost prezenți în zona Catedralei Mitropolitane Iași cca.
90 de elevi ai școlii, coordonați și însoțiți de 10 cadre didactice. Organizarea propriu-zisă a
evenimentului a implicat un număr de cca. 500 de voluntari, elevi și profesori, care au pregătit și au
oferit pelerinilor pachete constând în: fructe, dulciuri, ceai cald, suc, apă şi cafea.
Creându-se o atmosferă de solidaritate umană și de implicare socială, activitatea şi-a atins scopul
principal, şi anume: sensibilizarea elevilor și cultivarea sentimentului de a altruism, dar în egală
măsură şi responsabilizarea acestora în organizarea unor activităţi cu participare colectivă. Momentul
a reprezentat pentru toți cei implicați direct, ocazia de a simți și de a transmite şi celorlalţi bucuria de
a dărui.

Prof. coordonator
Stoian Marie-Jeanne
Cel mai mult la activitatea la voluntariat mi-a plăcut când am mers să facem pachete pentru
pelerini. Când am ajuns acolo, erau mulţi pelerini care stăteau la rând care au pierdut multe nopţi
pentru a aştepta să se închine la Sfânta Parascheva.
Acolo am împărţit pachete fiecărui om. Toți îmi păreau foarte fericiţi şi parcă nu le păsa că mai aveau
mult de aşteptat.
Nici copiii nu s-au plâns că era târziu sau că mai aveau mult de mers şi fiecare era fericit şi
doritor să participe la această activitate.
Deşi erau mulţi oameni, am mers fiecare să le dăm pachetele cu mâncare şi câte un pahar de
ceai. Au fost foarte fericiţi, cei mai mulți au mulţumit cu zâmbete pe feţele lor.
Mi-a plăcut foarte mult să particip la această activitate și am fost cu atât mai emoţionată, deoarece nu
am mai participat niciodată la astfel de activități de voluntariat.

Militariu Gianina
clasa a IX-a B
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Am fost foarte entuziasmat când am aflat că voi lua parte la activitatea de voluntariat în numele
Sfintei Cuvioase Parascheva.
Am fost uimit cum pelerinii se întindeau pe o coadă de peste 2 km, dar ei nu se plângeau că nu
mai pot şi tot au continuat să aștepte răbdători la rând.
Am fost foarte bucuros că am putut ajuta acei oameni care stăteau la rând de peste cinci ore.
După ce s-a terminat activitatea de voluntariat, am simtit o linişte sufletească şi o stare de bine.

Maftei Vlad Cristian
Clasa a IX-a B
Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerinii au cinstit moaștele
Sfintei Ecaterina. Este prima dată când am participat la această bucurie unde am văzut zâmbetele
oamenilor când primeau pachete și pe colegii mei care au fost implicați în acest proiect frumos. Cu
această ocazie i-am admirat pe oamenii care au puterea și credința să stea ore întregi în picioare și nu
renunță. Ar trebui să iau exemplu de la cei oameni minunați.

Popa Alexia Maria
Clasa a X-a C
Eu am lucrat şi la pachetele care au fost dăruite pelerinilor. M-a uimit cum atâţia elevi şi
profesori s-au mobilizat şi au reuşit să pregătească peste 500 de pachete, plus ceaiul şi cafeaua. Într-o
oră şi jumătate am terminat totul de pregătit. Toate cele peste 500 de pachete s-au dat în maximum 20
de minute. Acest lucru m-a uimit foarte mult şi, mai ales, faptul că cei mai mulţi pelerini erau bătrâni
care stăteau la rând fără să se plângă. A fost foarte frumos şi aş dori să se repete acest proiect în anii
viitori.

Cristescu Maria
Clasa a X-a D
Cel mai mult m-a impresionat credinţa oamenilor şi puterea pe care aceştia o au. A fost ceva
foarte interesant, un gest excepţional.
Mi-a plăcut farte mult când am contribuit la pregătirea pachetelor, cafelelor și împărțirea
acestora pelerinilor.
După terminarea activității extrașcolare, am contribuit ca voluntară la cort, fiind și aceasta o
experiență foarte frumoasă, unde s-au legat multe și noi pretenii. Împreună cu ceilalți voluntari, am
făcut celelalte activități pentru câteva zile, cu zâmbătul pe buze, desigur.
,,Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă”.

Iuraşcu Ioana-Catalina
Clasa a X-a D
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A fost primul meu an în care am participat la această activitate organizată de doamna profesor
Stoian. Am fost încântați de această activitate, deoarece am ajutat foarte mulți oameni care aveau
nevoie de hranț și o băutură caldă.
Am interacționat cu alți elevi mai mari sau mai mici decât mine din liceu și mi-am făcut
prieteni noi. Această activitate mi-a dezvoltat spiritul de echipă, mi-a îmbunătățit răbdarea și mi-a adus
o mare căldură sufletească, deoarece am făcut foarte multe persoane fericite.
Îmi doresc să particip și în anii următori la astfel de activități.

Baraniuc Mario-Gabriel
Clasa a X-a G
Prin această experiență de voluntariat am conștientizat cât de importantă este credința
oamenilor și ce semnificativă este Sf. Parascheva pentru aceștia. Dacă tot vorbim de importanța
credincioșilor pentru religie, mi-am dat seama cât de importantă este această activitate pentru
profesorii ce au realizat-o: răbdarea cu care au pregatit cele 500 de pachete, ceaiul și cafeaua este una
demnă de apreciat. Am fost impresionată de colegii mei de școală care și-au rupt din timpul lor pentru
a participa la această activitate.
Am fost plăcut impresionată de vorbele doamnei profesor Stoian care s-a implicat de-a lungul
anilor și de compasiunea pe care o emană în fiecare an când vine vorba de această sărbătoare. Sunt
mândră de noi pentru că am reușit să le oferim oamenilor din puținul nostru. Le mulțumesc
profesorilor și școlii pentru că inițiază astfel de activități de voluntariat care ne fac mândri de noi
înșine. Iubesc să văd compasiune față de alți oameni și nu indiferență. Sper să ne revedem în fiecare an
în cadrul acestei activități. Vă mulțumesc pentru această expriență!

Ursache Paula-Alexandra
Clasa a X-a G
Din această experiență de voluntariat am realizat cât de importantă este credința. Atunci când
am văzut cât de mulți oameni au venit pentru a se ruga sau pentru a-și vindeca sufletul, mi-am dat
seama cât de norocoși suntem și ar trebui să ne simțim mândri că putem merge mereu la Sf.
Parascheva.
Când am început să împart pachetele, am văzut pe chipul acelor persoane fericire, unii mai
aveau puțin și plângeau. Mi-a părut rău că nu toți dintre pelerini au primit pachet, unii dintre ei au
înghețat de frig așteptând să ajungă la sfântă. Regret că nu i-am putut ajuta mai mult, dar sunt mândră
de fapta făcută. A fost o experiență de neuitat.

Baciu Ioana-Raluca
Clasa a X-a G
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Dragă Iisuse
La vârsta adolescenței,

Îţi mulţumesc că mă îndrumi

Când lumea pare a te fi uitat,

Şi că mereu mă ajuţi

Tu m-ai chemat pe calea pocăinței.

Eu te iubesc cu trup şi suflet

Așa eu te-am aflat.

Că Tu niciodată nu mă uiţi.

Mă rog seară de seară

Tu acum îmi eşti Tată,

Ca Tu să mă ajuţi,

Tu eşti Părintele ceresc

Îţi mulţumesc seară de seară

Să vin sus la tine-n Rai

Că Tu mă asculţi

Să mă călăuzeşti.

Ababei Delia-Petronela
Clasa a X-a C
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Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane înrobește!
Traficul de persoane este sclavia erei moderne în care unii oameni profită de pe urma
controlului și exploatării altora. Din păcate, țara noastră este pe primul loc în Europa într-un top al
țărilor ai căror cetățeni au fost victime ale traficului de persoane. Traficul de persoane are ca scop:


exploatare sexuală (prostituție);



munca forțată;



sclavia sau practici analoage;



prelevare ilegală de organe.
Ce putem face noi, ca profesori, ca

elevi? În primul rând să fim informați în
legătură cu tehnicile folosite de cei care
racolează persoane în vederea exploatării
acestora.
În acest sens, patru elevi din clasa a
XII-a A: Barcău Patricia, Vechiu Iuliana,
Ifrim Matei și Cojocaru Alin coordonați de profesorii Băjenaru Carmen-Laura și Ciobanu Georgeta
au participat pe 19 octombrie 2019 la Conferința Regională Stay Free 2.0 organizată la Bacău de către
Asociația ”Valoare Plus”. La conferință au participat elevi și profesori din toate județele Moldovei.
Evenimentul a fost cel mai mare eveniment de informare și prevenție din România, numărul
de participanți depășind 1000 de persoane.
Conferința s-a desfășurat, în principal, la Teatrul de vară ”Radu Beligan” din Bacău unde au
avut loc diverse expuneri din partea organizatorilor și a invitaților acestora. Au fost organizate și
workshop-uri:
Prevenția în Traficul de Persoane – Nichol DaRosa -Executive Director of THRIVE New
England. Brian DaRosa Executive, SVP of Customer Success at SilverCloud Inc – locație, Centrul de
Tineret Bacău;
Boli cu transmitere sexuală – Roxana Calapod - doctor primar obstetrică ginecologie –
locație, Amfiteatru Colegiul Saligny Bacău;
Siguranța în mediul online – Annika Svensson - Community Policing Officer/ Crime
prevention în Uppsala, Sweden – locație, Colegiul de Arte Bacău;
Cum poți ajuta o victimă a traficului de persoane? - Vlad Virgil - Development Coordinator
for the Citizens of the European Union. Eva Moberg - member of the Municipal Executive
Committee, the Municipal Assembly and the Labor Market Board - locație, Sală Conferințe Colegiul
Saligny Bacău;
Pregătit pentru elevii tăi? – Silvia Tăbușcă - President of European Center for Legal
Education&Research (pentru cadrele didactice) – locație, Sala C1 Colegiul Saligny Bacău.
Cum să faci să lucreze banii pentru tine? - Dragoș Pătraru -jurnalist - locație, Sala Teatrului
de Vară.
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Au fost prezentate diverse situații statistice cu privire la numărul de cazuri înregistrate de autoritățile
statelor UE cu privire la traficul de persoane. S-au prezentat cazuri reale ale unor victime exploatate
sexual și documentare cu traficanți români care au fost arestați. S-a pus accent pe prezentarea
metodelor prin care femeile ajung victime ale traficului de persoane (exploatarea sexuală). Cea mai
folosită metodă de racolare este metoda ”LoverBoy”.

”Loverboy” este una din cele mai utilizate metode ale traficanților de persoane, în special a
recrutorilor, prin care se urmărește înșelarea victimelor. Recrutorii reprezintă prima verigă a unei
rețele de trafic de persoane. Tehnica de recrutare a tinerelor de către rețelele de trafic de persoane
este denumita metoda ”prin îndrăgostire”, iar cel care o practică este denumit de către specialiștii
structurilor de prevenire și combatere a fenomenului ca ”Loverboy”.
Pe scurt, prin aceasta metodă, recrutorii intră în cercul de prieteni ai victimei sau în contact
direct cu aceasta prin intermediul site-urilor de socializare, îi câștigă încrederea oferindu-i o variantă
"mai bună" a vieții, reușind să satisfacă necesitățile acesteia și folosind tactici manipulative ajungând
sa aibă control total asupra ei.
Traficantul îi dă impresia victimei ca s-a îndrăgostit de ea, iar aceasta se îndrăgostește de el,
acceptând să facă orice pentru ”dragostea sa”. Metoda nu este mai puțin periculoasă decât altele,
întâlnite în traficul de persoane. Are însă un potențial de risc ridicat, pentru că implică un factor
psihologic.
Din păcate, o parte dintre victimele acestui fenomen ajung și ele recrutori folosind
următoarea metodă: mințind victimele cu privire la starea de bunăstare la care au ajuns ele muncind
în străinătate într-o perioadă foarte scurtă. În general mirajul câștigurilor ușoare, într-un timp scurt,
fără mare efort face ca foarte mulți tineri să cadă victime ale traficului de persoane.
Organizatorii evenimentului au pus accent și pe dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor
cu privire la atitudinea acestora față de victimele acestui fenomen: cel mai simplu este să înștiințăm
organele în drept sau organizațiile neguvernamentale care se ocupă cu prevenirea traficului de
persoane dacă suntem martori la aceste evenimente. Societatea nu trebuie să fie un martor tăcut la
acest fenomen.

Prof. Ciobanu Georgeta
Foto: prof. Băjenaru Carmen-Laura
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FESTIVALUL CU UMBRELE
- 28, 29 septembrie 2019 Pe data de 29 septembrie, a avut loc cea de a doua ediţie a “Festivalului cu Umbrele’’
în Iaşi, un eveniment al Străzii Lăpuşneanu care trezeşte în inimile oamenilor emoţii şi
dorinţă de cunoaştere.
Tema festivalului a accentuat ideea de Unitatea în Diversitate, ceea ce i-a determinat
pe copii să-şi exprime adevăratele valori precum: bunul gust, exuberanţa, iubirea, empatia,
încrederea şi să le picteze elegant sub aceeaşi ‘umbrelă’.
Şi fiindcă un festival înseamnă şi distracţie, n-au lipsit nici momentele artistice de
folclor şi dansul modern interpretat, pe lângă mulţi alţii, şi de majoretele liceului nostru,
trupa Pretty Girls, care au destins atmosfera şi au adus multe zâmbete.
O astfel de experienţă îţi creează amintiri de neuitat și impresii ce merită împărtășite
celor din jur.
Pîrvu Oana
Clasa a XII-a A

15

Pe data de 5.11.2019, am avut plăcerea și onorea de a fi invitați într-un cadru stimulativ, la
Biblioteca județeană „Ghe. Asachi” – Filiala „M. Sadovenu”, Iași, unde elevi și profesori de la
Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași, am participat la activitatea „Narațiune, ficțiune și
istorie în opera lui Mihail Sadoveanu”. Sub coordonarea tuturor membrilor Catedrei de limba și
literatura română, elevi de la clasele a IX-a F și H, A XI-a A și D au susținut prelegeri științifice și
prezentări pe o tematică diversă din opera cunoscutului autor, comemorat în această perioadă.
Experiența tuturor, elevi, profesori și domnii bibliotecari prezenți, a fost una de interacțiune
afectivă și mentorat în domeniul studiului monografic al unor scriitori iluștri.

Prof. Munteanu Raluca
Activitatea dedicată lui Mihail Sadoveanu m-a ajutat să îmi dezvolt cultura generală, am
aflat mai multe lucruri despre acest scriitor important al literaturii române. M-au impresionat
prezentările colegilor, am avut ocazia să prezentam și noi câte un proiect.
În concluzie, totul a fost foarte frumos și interesant și aș mai participa cu drag la astfel de
activități.

Ciobanu Petronela
Clasa a XI-a A
Activitatea în cadrul căreia am prezentat lucrarea cu titlul ”Natura în opera lui Mihail
Sadoveanu”, a fost ceva deosebit pentru mine. Ne-am organizat și am realizat prezentările, aflând
astfel multe informații noi atât despre opera vastă a marelui scriitor, cât și despre viața acestuia. La
activitate au participat elevi din diferite clase, fiecare aducând ceva nou momentului. Activitatea
dedicată lui Mihail Sadoveanu are loc în fiecare an, iar pentru noi, elevii, este plăcere să
participăm la un astfel de eveniment.

Ionescu Lorena
Clasa a XI-a A
Activitatea la care am participat a avut loc în cadrul Bibliotecii „Mihail Sadoveanu”. O
parte dintre elevii clasei a XI-a A, cât și din alte clase, au prezentat proiecte cu informații despre
viața și creațiile marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Pe baza celor prezentate am acumulat noi
cunoștințe ce mi-au oferit o nouă perspectivă asupra operei și vieții marelui scriitor român.

Luca Ioana
Clasa a XI-a A
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Ziua Ștafetei - acum eu decid
"Ziua Ștafetei" celebrează
dreptul tuturor copiilor și tinerilor de a
participa în societate și se desfășoară
în

fiecare

an

în

preajma

Zilei

Internaționale a Drepturilor Copiilor.
Prima ediție a campaniei a avut loc în
2012, fiind inspirată de modelul "Take
Over Day" din UK.
Inițiativa

este

implementată

de

Fundatia Terre des hommes Elveția,
alături de partenerii săi din sectorul
public și privat, ce recunosc potențialul
deosebit al tinerilor.
În 2019 campania a avut loc în
perioada 18-22 noiembrie, în preajma
Zilei Internaționale a Drepturilor
Copiilor (20 Noiembrie).
Anul acesta, am avut marea plăcere de
a participa în cadrul ediției a Vlll-a a campaniei ”Ziua Ștafetei”. Astfel, pe data de 18 noiembrie a
fost ziua în care "acum eu am decis" ceea ce vreau să fiu și să reprezint pentru viitorul meu. Pentru o
zi, am observat și analizat, atât comportamentul cât și munca, pe care o depune un medic pediatru –
dna medic Grosu Alexandra Luciana de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta
Maria". Doamna doctor, având rol de mentor, m-a ajutat să conștientizez pașii pe care îi am de
urmat în cariera de medic și mi-a transmis că orice meserie trebuie făcută cu dăruire și
responsabilitate. De asemenea, am învățat că doar cu răbdare, determinare și nu în ultimul rând, cu
multă pasiune poți reuși să-ți îndeplinești visul.
Experiența trăită a fost una deosebită, chiar emoționantă și m-a apropriat cu un pas de visul
meu.

Rotaru Diana Andreea
Clasa a XI-a B
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Cele mai frumoase povești de dragoste
În data de 17.12.2019, la Biblioteca „Gh. Asachi”,
filiala „M. Sadoveanu”, Iași în cadrul clubului de lectură
„Prietenii cărților de loisir”, a avut loc o dezbatere literară cu
tema Cele mai frumoase poveṣi de dragoste. Sub îndrumarea d
-nelor profesoare Brîndușa Pleșca și Raluca Munteanu, a
bibliotecarelor Irina Pandele și Irena Ioana Brodoceanu, elevi
din clasele a X-a A, a XI-a A și B și a XII-a A au realizat, prin
intermediul cărților, într-o atmosferă caldă și plăcută, o
întâlnire cu unele dintre cele mai tandre sau, după caz, triste
povești de dragoste.
În preajma unei expoziții de carte organizate cu prilejul
temei în discuție, elevii prezenți au vorbit despre cărți pe care
le-au citit și care le-au marcat sensibilitatea: Mândrie ṣi prejudecată de Jane Austen, Tatuatorul de la
Auschwitz de Heather Morris, Temă pentru acasă de Nicolae Dabija, Frunze de dor de Ion Druţă etc.
Mulţumim pe această cale doamnei bibliotecar Irena Brodoceanu, reprezentant din partea Bibliotecii
Județene ”Gh. Asachi”, Iași, cu ajutorul căreia s-a realizat expoziția de carte menționată.
Ne bucurăm să constatăm că astfel de întâliri devin deja o tradiție, iar în atmosfera caldă și
îmbietoare a bibliotecii, elevii se simt provocați să depene povești pe care le-au citit cu sufletul la
gură și să împărtășească impresii de lectură. Fără a exagera, putem afirma că, periodic, la Biblioteca
județeană, Filiala „M. Sadoveanu”, elevii noștri, asemenea eroilor sadovenieni din Hanu A ncuţei,
deschid porțile către o lume de vis, lumea poveștilor.
Vă așteptăm, cu drag, pe toți cei care doriți să vă alăturați nouă!

Prof. Brîndușa Pleșca
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Pe data de 17.10.2019, am avut ocazia de a participa la o altă întâlnire cu cei mai devotați și
pasionați cititori ai clubului de lectură „Prietenii cărților de loisir”. De data aceasta am discutat
despre cele mai îndrăgite romane de dragoste. Am fost plăcut surprinsă și, prin urmare, inspirată de
entuziasmul colegilor mei care au prezentat titluri precum: Frunze de dor de Ion Druță, Temă pentru
acasă de Nicolae Dabija, Mândrie și prejudecată de J ane Austen sau Tatuatorul de la Auschwitz
de Heather Morris.
Această întâlnire a avut un farmec aparte, un farmec care mi-a indus o sete aparte de lectură.
Invit pe această cale pe toți curioșii și dornicii de cunoaștere să ni se alăture și să-și lărgească
orizonturile prin citirea de noi și noi cărți.

Bujor Zinaida
Clasa a XII-a A

Pe data de 17.12.2019, împreună cu alți colegi din liceu pasionați de citit, am participat la o
nouă întrunire a clubului de lectură, organizată la Biblioteca „Gh. Asachi”, filiala „M. Sadoveanu”,
Iași. De data aceasta, tema abordată a fost „Cele mai frumoase romane de dragoste”, o temă
atractivă pentru noi, adolescenții. Ne-am abandonat magiei dragostei, discutând despre romane
precum: Temă pentru acasă de Nicolae Dabija, Frunze de dor de Ion Druță, Mândrie ṣi prejudecată
de Jane Austen și altele. Am ascultat cu sufletul la gură recomandările colegilor și am aflat detalii
despre cărți noi care merită citite. Sunt foarte încântată de întâlnirea noastră și abia o aștept pe
următoarea.
Vă invit și pe voi să vă alăturați clubului nostru și să ne împărtășiți din experiența voastră
culturală.

Gaidamac Tatiana
Clasa a XII-a A

În data de 17.12.2019, Dima Irina, Morariu Ștefan și Rotaru Diana Andreea, elevi ai clasei a
XI-a B, am participat la ședința clubului de lectură „Prietenii cărților de loisir” care a avut ca temă
de dezbatere „Iubirea în literatură: cele mai frumoase povești de dragoste”. Pentru noi, această
întâlnire a fost o experiență plăcută. Am reușit să dezbatem subiectele romanelor noastre preferate și
am avut posibilitatea să dialogăm cu ceilalți participați, elevi ai altor clase din liceu, schimbând
astfel impresii de lectură și opinii literare. În urma celor discutate, am reușit să ne completăm lista
viitoarelor lecturi.

Dima Irina
Clasa a XI-a B
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Să ne regăsim
S-au scurs nopți și zile, dar tu n-ai venit,
Te-am căutat prin vise, dar nu ne-am regăsit,
Am răscolit prin gânduri, dar tu erai de negăsit,
Atunci m-am trezit și mi-am amintit...
Prin frânturi de vise, aștept să revii,
Să ne întâlnim, să ne regăsim, să vii.
Ionescu Lorena
Clasa a XI-a A

Doi pământeni
Timpul va hotărî doar ce să facă cu noi,
Să fim unul sau poate alege să fim doi.
Doi, doi pământeni cu mărețe visuri,
Cu speranțe în ochi și inimi împlinite.
Ce fapte și povești mai strângem,
Când să ne gonim sau când să ne pese
Doi pământeni ce strălucesc pe cerul rece,
Zâmbește și luna la așa poveste.

Ionescu Lorena
Clasa a XI-a A

În memoria timpului
Unde ne duci, timpule? De ce alergi în așa goană?
Eu duc în suflet griji și lacrimi după lacrimi.
Privesc în zare infinitul și nu observ când zboară timpul.
Mi s-a mai scurs o zi de fericire,
Poate mai am, dar cine știe?
Să-mi spui tu, timpule,
Îmi mai dai timp de bucurie?
Ionescu Lorena
Clasa a XI-a A
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Noiembrie rece
Un Noiembrie rece și plin de sete,
Sete de oameni, de bucurie și zâmbete.
De tot ce am fost și nu o să mai fim,
Ce am avut nu o să mai regăsim.

Astăzi, frunze, umbre, toate ne bântuie,
Un Noiembrie rece și plin de cântece .
Ne surzește acest ritm sălbatic
De amintiri pictate pe ramuri singuratice.

Natura simte ce în sufletul meu se petrece,
Pustiu Noiembrie și plin de sete,

Ionescu Lorena

Sete de oameni, de bucurie și zâmbete,

Clasa a XI- a A

Oh, Noiembrie, cât ești de rece...

Caut îngerul păzitor
Îmi caut îngerul păzitor printre acești demoni,
Mă simt singur parcă-s un pom în deșert.
Erup ca un vulcan de lacrimi în camera asta
goală,
Vreau să am pe cineva în lumea asta nasoală,
Mă ridic de la sol, dar rănile își spun cuvântul
Și nu mai pot rezista, sângerez și pierd ritmul.
Poate pentru tine asta e doar poveste de seară,
Dar pentru mine asta e o rană ce mă seacă.
Demonii ca mine îmi spun că e cale lungă,
Dar nu abandonez căutarea, nu las totu-n urmă
Oare voi reuși odată să ating un apogeu
De fericire-n viață, să nu mai întreb de ce eu?
Car multe greutăți în spate, dar nu mărturisesc
Și îmi e din ce în ce mai greu să spun te iubesc!
Cutremurul din inima mea se intensifică,
Bate tot mai tare și dintr-o dată nu se mai
mișcă.

Oare dacă voi căuta îngerul voi fi împăcat
Cu ideea că voi reuși să fiu acceptat?
Pe acest drum întortochiat mă redresez și iarași cad,
Dar mă ridic încă odată, eu de atât timp încă n-am
renunțat.
Oare de câte ori am făgăduit că voi iubi
Și pănă la urmă am sfârșit prin a mă despărți?
Oare de câte ori am zis unde-i îngerul meu
Care m-ar putea ajuta să ies din întuneric mereu?
Pentru zâmbetul tău aș da mii de diamante,
Mă bucur să știu că zâmbești când vorbești cu
mine,
Sunt un om nevindecat, poate tu mă vei salva.
Sunt un demon neaprins, adică întunecat
Oare mai merită căutarea sau e totul în zadar?
Când îl voi găsi, voi lupta, nu va mai fi trecut amar
Toți mă întrebați de sentimentele dispărute,
Când nu știți ce un text liric poate ascunde.
Asavei Alex
Clasa a IX-a D
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Lasă-mă să simt
Înțelesesem prea târziu a noastră iubire
Într-un târziu, mult prea uitat.
Mi-ai adus aminte de durere
Căci ea cândva, disperat fugea,
Iar eu, disperat, ajutorul ceream.
Mi-e sufletul trist și înghețat
Căci sufletului celui trădat
I se mai scutură o floare.
Cu ochii îndurerați,
Priveam timpul ca prietenul asasin,
Îmi voi acorda timp să mă pot vindeca pe deplin
Priveam cerul, soarele, priveam și plantele
Privesc oamenii ce sunt de fapt diamantele.
Îți mulțumesc ție, dragule călător
Căci am învățat să trăiesc clipa,
Disperat am fost, disperarea-i nesfârșită
De a noastră iubire, prea puțin trăită.

Morariu Ștefan
Clasa a XI-a B

Echilibrul interior
Adesea, stau și mă gândesc de unde venim și unde mergem. Atâta spaimă în glasul meu,
parcă mi s-a tăiat respirația și aș vrea să pot răspunde... Iar eu, “aveam sentimentul profund că piscul
cel mai înalt pe care-l poate atinge omul nu e nici Cunoașterea, nici Virtutea, nici Bunătatea, nici
Izbânda, ci altceva, mult mai mare, mult mai eroic și mai deznădăjduit: Groaza sfântă.”
De aici a început totul: fricile, dezamăgirile, toate refuzurile, temerile sunt conexiunile prin
care creierul nostru renunță să mai caute răspunsuri, renunță să pună întrebări, iar echilibul nostru
este influențat fără ca noi să realizăm acest lucru. Adesea suntem atât de grăbiți și preocupați de
problemele noastre cotidiene, încât uităm să ne bucurăm de ce avem în jur. Eu vă pot ajuta mereu să
trăiți în prezent. Mereu visez și recunosc asta, dar simt în paralel cum îmi doresc să profit și să
prețuiesc fiecare secundă alături de persoana pe care o iubesc, alături de familie, prieteni și, în final,
să pot înțelege că fiecare persoană vine în această lume cu un destin de îndeplinit, un mesaj ce
trebuie transmis. Nu ești aici accidental, ci ești aici intenționat, pentru a putea arăta oricui cine ești
cu adevărat.
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Voi face mereu ceea ce simt, o să fiu respins, poate de multe ori am crezut prea mult în ceva
prea frumos, dar nu mai este așa. A devenit totul pur adevăr, o realitate ce se zbate să trăiască printre
acești oameni răi. O numesc iubire, nu o poți volorifica doar prin niște cuvinte ci ești obligat să simți.
Iubirea trebuie să fie o relație prietenească, în cadrul căreia nimeni nu este superior, în care nimeni nu
poate lua deciziile, în care amândoi partenerii sunt pe deplin conștienți de faptul că trebuie să lupte
unul pentru celalalt iar, indiferent de necazuri, ei să se iubească. Trebuie să înțelegem că nu merită
toate eforturile pe care le investim în a construi o viață în echilibru pe un vârf de ac. Înconjurați-vă de
oameni, lucruri care să conteze pentru sufletul vostru, pentru că acestea vă pot oferi pe lângă bucurie,
chilibrul atât de necesar înfloririi sufletului, un refugiu permanent în sufletul persoanei de la care îți
dorești să aibă grijă de tine, să devină ca un “stres”, să încerce să renunțe la el pentru a putea realiza
ceva împreună. Ca în orice relație, indiferent de gradul acesteia, există minciuni care, la rândul lor, au
nevoie de alte minciuni pentru a se putea susține și vei remarca treptat că, cu cât ai mințit și te-ai
mințit mai mult, cu atât ajungi să simți din ce în ce mai rar și mai puțin bucuria de a trăi.
Lucrând zilnic la propriul tău caracter, vei forma un echilibru, o plăcere interioară care nu mai
cere nici măcar o schimbare. Dorința de a păstră liniștea sufletească nu e veșnică, dar totul depinde de
noi!
Morariu Ștefan
Clasa a XI-a B

Disperare

Deschide-ți ochii și vezi

Nu pot exprima ce simt,

Deschide-ți ochii și vezi,

În acest jalnic poem.

Nu contează că-s căprui sau verzi,

Să spun fără să mint,

Viitorul îți surâde frumos

Să pot mărturisi ferm...

Așa că... ridică-te de jos.

Că tot ce iubeam s-a dus,

Nu te lua după alții,

Și nu mi-a rămas nimic.

Nu trebuie să urmezi fumații.

Doar durere, chin și plâns,

Ești unic în felul tău

Și-o viață de irosit.

După rău nu vine iar rău.

Nimic nu mai e ce-a fost,

Zâmbește, ai motive s-o faci

Totul e schimbat acum.

Chiar dacă azi ai draci,

Chiar dacă-i făr' de rost,

Timpul le rezolvă pe toate

Stau cu inima în pumn.

Și luate și lăsate.

Încercând să uit ce-a fost,

Lasă-mă să-ți întind o mână

Între mine și tine.

Și nu-ți pune la pasiuni frână

Să știu c-am fost doar un prost,

Dă-i drumul și trăiește
Că cineva sigur te iubește.

E scuza mea de... nefericire.

Zvorișteanu Ionuț
Clasa a X-a E
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Nivele…
„Am ceva ce vreau să împărtășesc cu tine, ceva ce vreau să știi, din cauza modului în care
acționez în aceasta misiune.”
Toți sunt îndreptați către vârsta adultă , către responsabilități și către căutarea unui ideal,
aspecte ce devin tot ce este important pentru ei. Vreau să pun la dispoziția elevilor abilități
pătrunzătoare de a avea succes și abilități noi de a căuta continua împlinire. Doresc să fie citite,
scrise, vorbite și eficiente.
Pentru început… Vreau să-mi prezint una dintre poezii, însă înainte de a face asta, vreau să
vă fac să înțelegeți ce mă inspiră și de ce aspecte țin cont pentru redactarea unei poezii. Nu am principii complexe… E simplu!
Cuvinte…imagini…parafraze…răspunsuri…desene… Obiectivul meu este să arăt prin toate
acestea ceea ce simt despre poezia mea.

Oameni
Mergând într-un pas nu prea vioi,
Realizez că sunt pe pământ oameni goi.
Dezbrăcați de bun simț, de iubire,
Dezbrăcați, neatinși de simțire…

Oameni reci ca un vânt hoinar de toamnă,
Oameni neînsuflețiți ca o dezamagită mamă,
Cutreieră orașul ca niște marionete,
Luptând zilnic pentru câteva monede…

Totul arată ca un tărâm întunecat.
E trist copile… Încearcă să fii înarmat!
Fii tu cel pozitiv din mulțime,
Fii tu cel ce vede valoarea fericirii-n profunzime!
Ibraim Bianca Alexandra
Clasa a IX-a A
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România în viziunea adolescenților

România înseamnă pentru mine casa în care copilăresc. România are culoarea Crăciunului
și a dragostei, este țara dulcelui grai moldovenesc, a calmului ardelenesc, a mândriei bănățenilor, a
vorbei repezite și grele a oltenilor. România este țara iilor, a porților sculptate și a cumpenelor de
drum .
Eu sunt mândru că sunt român deoarece aici m-am născut și am învățat ce înseamnă să fii
cinstit și onest, să îmi respect semenii și tradițiile, să cunosc propria istorie și să o transmit mai
departe.
Sunt mândru că sunt român deorece trăiesc într-o țară frumoasă, cu multe obiective
turistice care vorbesc despre valoarea românilor din totdeauna. Iubesc locurile în care se întâlnesc
liniștea munților și vuietul mării, în care ne putem bucura atât de păduri, cât și de câmpii, fiind
zone în care parcă timpul a uitat să mai curgă și pe care noi suntem datori să le prețuim .
Sunt mândru că sunt român deoarece avem oameni valoroși care vor privi cu mândrie la ce
a fost și vor construi o țară în care elementul de bază va fi Valoarea. O țară cu valori, este o țară a
viitorului, o țară a prosperității și a unei vieți de calitate. Vreau să cred că viitorul va fi unul Bun
pentru toți, cu precădere pentru tineri care sunt dezorientați și au nevoie de modele.
Robert
Clasa a X-a

Tinerii au nevoie de modele
Avem sau nu nevoie de modele în viață? Noi, tinerii, ce ar trebui să facem pentru a ajuta la
dezvoltarea societății? Ce modificări putem face sau ce îmbunătățiri putem aduce? Ce modele ar
trebui să urmeze tinerii pentru îndeplinirea acestor sarcini? De ce ar trebui să urmăm modelul
altora? Ne pot fi de folos toate acestea? Într-o societate eterogenă este greu să te descurci ca un
simplu cetățean. Fiecare trebuie să aibă dreptul de a se impune și de a se opune anumitor reguli,
însă acest lucru nu-l poate face oricine. Pentru acest lucru trebuie să avem oameni învățați care să
ne reprezinte. De aceea avem nevoie de modele în viață.
În primul rând, tinerii au nevoie de motivație, trebuie să fie ceva care să îi ajute în
înțelegerea problemelor ce îi înconjoară.
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Când ești tânăr, nu te gândești la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Consideri că totul
este doar o simplă joacă de oameni mari, dar nu e așa. Fiind tineri, nu realizăm care sunt cu
adevărat problemele societății. Criza, foametea, sărăcia care ne înconjoară sunt suportabile
pe lângă conflictele politice din alte regiuni. Pe toate acestea, generația noastră de tineri ar
trebui să le înlăture. Dacă nu azi, dacă nu mâine atunci când? Dacă nu o facem noi, atunci
cine? De cele mai multe ori tinerii nu sunt ascultați, deoarece sunt considerați prea mici
pentru a înțelege problemele cu care se confruntă societatea, însă nu este așa. Deseori tinerii
sunt foarte conștienți de lipsurile care, mai devreme sau mai târziu, îi vor afecta. De aceea,
noi suntem generația care trebuie să facă schimbări. În principiu, noi, generația tânără,
trebuie să ne orientam către acele ,,modele’’ care au realizat schimbări în câțiva ani, care au
știut să se impună, care au făcut față situațiilor stânjenitoare, care au realizat lucruri pe care
alții doar le-au promis. Genul acesta de modele, tinerii ar trebui să le urmeze pentru a
construi o societate în care să nu mai existe ura, invidia și egoismul. O lume a copiilor dacă
privim astfel, o lume în care să existe acea înțelegere, cooperare, susținere și, nu în ultimul
rând, iubirea față de aproapele nostru. Să îți ajuți semenii când au nevoie, fără să le ceri ceva
la schimb. O astfel de societate este potrivită tinerilor și doar ei o pot crea, urmând
exemplele persoanelor care chiar au realizat ceva pentru societatea în care trăim.
În al doilea rând, modelele sunt necesare în viaţă, deoarece tinerii vor progres,
armonie, forță interioară. Modelele pot fi persoane apropiate sau nu, dar foarte populare. Un
exemplu bun de model ar fi un sportiv, un artist, poate omul de lângă tine. Tinerii care
doresc să meargă pe acest drum al succesului ar face orice pentru a ajunge în postura
modelului lor. Persoanele care au un model primesc de la el foarte multă motivaţie şi iau de
la el doar ce este bine, dar învaţă şi ce este rău.
În concluzie, tinerii au nevoie de modele care să le îndrume pașii prin viață. Eroii
sunt uneori persoanele de lăngă noi, trebuie doar să știm cum să ne uităm în jurul nostru și
ce să apreciem. Valorile societății sunt oamenii, iar eroii zilelor noastre sunt printre noi.

Amișculesei Iuliana
Clasa a XII-a F
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Winter Wonderland
“Sleep tight, Aria!” The mother
slowly closed the door, letting her
daughter rest. But something kept her up
at night. She was dreaming about the next
day. She would be unwrapping a lot of
presents under her Christmas tree and she
would be surrounded by her loving parents
and her sweet little sister. The thought that
there were children alone, with no presents
or family to be happy with was keeping
her awake. She felt so sad and she looked
out of the window, watching the snowflakes dancing in the cold air. She heard
her cat purring next to her, and finally fell
asleep.
The next morning she woke up, smelling Christmas cookies baking in the oven.
She said hello to her parents and sister.
They happily told Aria that Santa had
visited them last night and had left many presents for her. She quickly ran in the living room. Under
the big tree, which was decorated with many colourful lights, bells, bows, stars and golden garlands,
there were many boxes wrapped with red wrapping paper and big bows on top. She opened them
with care and saw that Santa kept his promise and brought her everything she asked for. She went to
her parents and hugged them tight, showing them her new toys.
Suddenly, Aria’s big smile turned to a sad face. She started telling her parents about the thoughts
that had kept her up last night, about the kids that had no one to share the happiness of Christmas
day with. Her parents suggested that she could choose some of her old toys that she didn’t play with
anymore and donate them to the children at the local orphanage. She agreed and ran to her room,
choosing the toys that brought her a lot of happiness not many years ago. Even though she still liked
them, she knew that other children would enjoy them more than her. She wrapped them in boxes and
paper and everything was prepared very carefully. She bundled up, ready to go out in the snow to the
orphanage.
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When she entered the building, she took her boxes and put them under the tree. She watched the
cheerful children open the boxes and joined them in playing games and having fun. They took the fun
outside where they merrily jumped and sang, enjoying the snow. Aria and her new friends started
building a snowman, using a coal from the fireplace inside the orphanage to make its face and a carrot
her mom bought especially for the snowman. They named him Snowy. They sat on the ground and
started moving their arms and legs, creating snow angels. When it got dark, she left promising her
new friends that she would visit them again soon. Big snowflakes were then slowly falling from the
sky and there were Christmas lights hanging everywhere.
Aria and her family got home and warmed up next to the fireplace. They sat on the couch, listening to Christmas carols, humming the melody. Aria felt more delighted than ever because she could
bring joy to other children and also made life-long friends. That day, she brought them a bit of her
Winter Wonderland. Her eyelids felt heavier now and she fell asleep, exhausted from the day of fun
she had. Aria’s dad carried her to bed, wrapping her up in a warm blanket and kissed her forehead,
wishing her good night.
Vlad Alexandra-Cristina
Clasa a X-a G
Povestire ce a obținut Premiul al III-lea la
Concursul de creație literară în limba engleză „Winter Wonderland”, decembrie
2018

A Magic World
Christmas is a wonderful time to be around family and friends, but it wasn't Christmas yet. There
were four more days until it came, but Tim didn't care. He enjoyed every moment, being outside and
playing with his friends. They were making snowmen, putting pans on their heads, carrots for their
nose and small stones for their eyes. They spent the whole day outside building them, and at night
everyone went home. But Tim stayed for a bit longer and started talking to them, making the snow
family feel more “alive”.
During that night, after going to bed, Tim woke up in a strange city with strange creatures he had
never seen before. Something came near him and asked if he was human. He replied that he was and
asked about that strange place. The creature responded: “You are in Frost Lake, the safest city there
is in the whole Albion” and asked to be followed by Tim. He obeyed and followed the creature to a
huge palace, with big wooden doors. The creature opened the door to reveal a room with a very
beautiful ornate throne. Someone was sitting on the throne, a queen.
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The Queen presented herself as Azhiri, The Ice Fairy, the ruler of Frost Lake. She said: “There
is a legend that the portal to our city will open and it will bring the human we need to save us from
Jack Blades, the darkness of Albion.” “But what can I do? I am just a child”, Tim answered. Azhiri
took him and the creature to a stone wall outside her castle and said: “This is all we know”. He could
read the following words: “The Human must get Jack Blades on his knees and remove the sword that
cuts into his heart. Only then the Evil will vanquish and Albion will be free”. Azhiri told Tim that he
would not go into the Dark Wood all by himself, but half of her army would follow them.
Tim wasn’t confident about this but agreed. The journey began, travelling through the Valley of
Giants and the Dark Wood, until they reached a place where there was no life. Only snow and dirt
combined together. The army walked slowly through the suspicious land. They were suddenly
attacked by a group of ten giants. Luckily, their leader, Greilard the Angry, was there. Azhiri
explained that they were going to cure Jack Blades of his curse and free Albion of darkness. The
giants started to laugh. Then Tim came forward and Azhiri told them he was the boy from the
legends. The giants stopped their laughter, bent down and asked Tim to forgive them for their
mistake. Tim said he would forgive them if they were allowed to pass through the Valley of Giants.
They agreed and the army moved forward, reaching the Dark Wood in three days. Azhiri told Tim
that the forest was under a spell and that he would be dragged into abyss if he wasn’t careful.
They marched forward and reached a great black castle, where Jack lived. When he saw them he
clapped his hands and Azhiri's army disappeared into darkness. Then Tim took the sword cutting
into his chest. In an instant the whole world was shaking. The darkness started to fade, light entered
every home and heart in Albion, people that disappeared came back from darkness. There was no
more war, no more evil. Jack was transformed, being surrounded by a white light. He wasn't an evil
man but a young lad with dark hair and beautiful blue eyes. Azhiri also changed from the ice queen
he knew to a woman with blonde hair, with brown eyes and a beautiful smile.
Just then, Tim woke up in his bed. It was Christmas time so he went downstairs to open the
presents, noticing a small package under the tree. Inside there was a letter and a mirror, with the
message: “If you want to visit us, look through the mirror and say my name, Azhiri”. Tim
understood that magic is real and it is all around us, but we just have to believe in it.

Sofrone Alexandru
Clasa a X-a G
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The Animal Kingdom and Its Many Curiosities
The animal kingdom is the most diverse ecosystem existing on planet Earth, from the spooky
critters to the terrifying wolves that stalk their prey in the darkness, and the proud lion who rules
over this animal kingdom with complete dominance, they all have their curiosities about themselves,
ones that you might not expect.
Here are some facts about certain animals that you might not know:
1. Dragonflies and damselflies form a heart with their tails
when they mate.

2. Sea otters hold hands while they are sleeping so
they do not drift apart.

3. All clownfish are born males, some turn females to
enable mating.
4. According to TIME MAGAZINE, the annual
number of worldwide shark bites is 10 times less
that the number of people in New York.

5. Horses are distantly related to rhinoceroses and tapirs.
6. Lions had inhabited many areas of Europe until they were
hunted to extinction in the region around 100 BCE.
7. If you keep a goldfish in a dark room, it will become pale.

8. A group of owls is called a parliament.
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9. No two tigers ever have the same stripes, and this is how individual tigers can be identified.
10. Only Half of a dolphin’s brain sleeps at a time. The other awake half makes the dolphin come up
for air when needed to prevent drowning.
11. A starving mouse will eat its own tail.
12. A group of butterflies is known as a flutter.
13. Hippo’s sweat is pink.

14. A mole can dig a tunnel 300 feet long in
just one night.

15. Shark corneas are being used in
human eye transplants.

Hriscu Andrei Iulian
Clasa a XII-a B
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Childhood
The world can be terrible,
but my childhood is unforgettable.
The places where I used to play
Are now just memories,
In the back of my brain.
Oh, sweet childhood,
Where did you go?
I should know,
But I've grown
Out of it all.

Musteață Ioana
Clasa a IX-a B

Do more things that make you forget to check your phone
In the recent years, internet addiction has been a world-wide problem among the youth.
Many of us may sit in front of the computer to play online games - or chat with others for the whole
day without resting.
Internet can be very constructive, but we must be conscious how much time we spend on it
on a daily basis. For most of us, our phones have become an extension of our hands. And if they're
not in our hands, they're in our back pockets, our purses, or on the counter just a few feet away.
I'm not writing to condemn phone use - not by any stretch. My phone is invaluable in
helping me stay organized, form lasting habits, capture spontaneous moments, and connect with
family and friends.
There are several things a person can do instead of being on their phone all the time: they
could paint, watch TV, read a book, take a walk, bake something or go out with friends.
Musteață Ioana
Clasa a IX-a B
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BRITISH CHOCOLATE BISCUIT CAKE
This cake is special for the British people most importantly because it's Queen Elizabeth's
favorite dessert that she eats every time she drinks tea in the afternoon. But there is also another
member of the royal family who is a fan of this cake: Prince William, who chose the chocolate
biscuit cake to be his wedding cake because he used to drink tea with the Queen and he liked the
taste of it.
The dark chocolate cake has a lovely crunchy but, at the same time, a little soft
texture thanks to the addition of classic English cookies called Rich Tea Biscuits.
For this amazing recipe you will need the following ingredients :
CAKE
 1/2 teaspoon butter, for greasing the pan
 8 ounces Rich tea biscuits or sweet cookies
 4 ounces unsalted butter, softened
 4 ounces granulated sugar
 4 ounces dark chocolate
 1 egg
ICING
 8 ounces dark chocolate, for coating
 1 ounce chocolate, for decoration
Preparation :
1. Lightly grease a cake ring with butter and place on a tray on a sheet of parchment paper.
2. Break each of the biscuits into almond size pieces by hand and set aside.
3. In a large bowl, combine the butter and sugar until the mixture starts to lighten.
4. Melt the 4 ounces of the dark chocolate and add to the butter mixture, stirring constantly.
5. Add the egg and beat to combine.
6. Fold in the biscuit pieces until they are all coated with the chocolate mixture.
7. Spoon the mixture into the prepared cake ring. Try to fill all of the gaps on the bottom of the
ring because this will be the top when it is un-molded.
8. Chill the cake in the refrigerator for at least 3 hours.
9. Remove the cake from the refrigerator and let it stand.
10. Meanwhile, melt the 8 ounces of dark chocolate in a double boiler or saucepan on the stove top
over low heat. Slide the ring off the cake and turn it upside down onto a cake wire.
11. Pour the melted chocolate over the cake and smooth the top and sides using a palette knife.
12. Allow the chocolate to set at room temperature.
13. Carefully run a knife around the bottom of the cake where the chocolate has stuck it to the cake
wire and lift it onto a tea plate.
14. Melt the remaining 1 ounce of chocolate and use it to decorate the top of the cake.
After these fourteen steps you will be able to enjoy the amazing taste of the biscuit cake next
to a tea, coffee or even nothing next to it.
Plop Ilinca-Georgiana
Clasa a XII-a B
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Malakai,
de A. Stephanie
Totul începe când Hannah, o simplă elevă care niciodată nu iese în evidență, alege să
meargă în acea dimineață pe jos și să fie martora unui accident care îi va schimba viața pentru
totdeauna. Malakai este victima acestui accident. Viața îi atârnă de un fir de ață, dar se pare că
Hannah îl salvează, dar atunci când mătușa acestuia vine la școală și o roagă să îl mediteze
deoarece este foarte dificil și nimeni nu reușește să îl dea pe brazdă. Aceasta este pusă îm fața unei
alegeri ce îi va schimba viața definitiv.
Malakai a fost în toate felurile, dar nu iubitor. Îmi venea să închid cartea și să nu o mai
citesc doar din cauza nervilor pe care Malakai mi-i făcea. Mai spre sfârșit s-a mai liniștit și el, dar
nu mult. În schimb, Hannah este întruchiparea răbdării, al calmului, cam plângăcioasă de fel. Am
iubit faptul că nu a renunțat la el atunci când a avut nevoie și a încercat să îl ajute.
Când am început volumul al doilea, mi-am zis că o să fie la fel ca și primul, dar nu. Trecutul
lui Malakai iese la iveală, relația dintre cei doi se consolidează într-un fel sau altul. Hannah
încearcă să îl convingă că nu se va sinucide, așa că în fiecare seară îl pune să promită că nu o va
face. Malakai suferă de depresie și încă o listă lungă de boli psihice (nu e nebun), dar un lucru este
cert: o iubește pe Hannah și ar face orice să o vadă fericită ignorând ”ieșirile” sale nervoase.
Sfârșitul însă, mi-a sfâșiat sufletul. Efectiv m-a lăsat fără aer. Simțeam că fac parte din
poveste. Simțeam pierderea ca pe o pierderea de a mea. Încă nu pot să trec peste multitudunea de
sentimente stârnite de această carte. Încă mai am întrebări la care nu găsesc răspuns și probabil nu
voi mai găsi vreodată…
Cartea aceasta nu e despre o poveste de iubire de basm, ci despre sacrificii sau cum spune
autoarea, despre supravieţuire. Hannah a fost exemplul viu că poți iubi un om cu tot cu defectele
sale. L-a învățat pe Malakai să iubească. Autoarea a citat dintr-o cititoare cum că: ”Anna a fost
pentru mine asemenea unei lumânări și acum îmi dau cu adevărat seama și de ce: a ars până s-a
stins”, îi dau dreptate. Un mod mai bun de a o descrie pe Anna (așa cum îi spunea Malakai) nu
este.
Primului volum i-am acordat 4/5, dar celui de-al doilea volum 5/5 fără să mă mai gândesc.
Sincer, am învățat multe lucruri din aceste două cărți. Te îndemn și pe tine să citești Malakai.

Chibici Diana
Clasa a X-a B
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Jurnalul unui adolescent timid,
de Stephen Chbosky

Adolescența este o etapă din viața fiecăruia, o etapă în care noi, adolescenții, ne croim
drumul. Schimbarea face parte din viața noastră, oamenii, eu, tu, totul se schimbă după cum simțim.
Un sentiment bine cunoscut în această perioadă este iubirea, acel sentiment ce poate lega relații pe
viață.
Jurnalul unui adolescent timid de Stephen Chbosky prezintă stările şi emoţiile pe care
Charlie le simte la doar 15 ani în noua sa etapă din viață, liceul. Timid, confuz și cu multe îndoieli,
adolescentul încercă să se adapteze unei noi vieți, dar în acest timp fiind foarte bulversat din cauza
morții accidentale suferită de mătușa sa și acum rămânând și fără singurul său prieten după ce acesta
s-a sinucis. Însă, Charlie știa că în spatele ușii din căminul în care se cazase multe încercări și
prietenii îl vor aștepta, într-o lume pe cont propriu fără protecția familiei.
Cartea de față vorbește despre o etapă prin care am trecut sau trecem cu toții, despre
momente adolescentine prezentate în adevărata lor natură, cu avantaje și dezavantaje. Povestea
acesta mi-a arătat că prieteniile și iubirea adevărată există.

„Așadar, asta-i viața mea. Vreau să știi că sunt și fericit și trist, și mă chinui să înțeleg
cum vine asta.”
Stephen Chbosky

Ionescu Lorena Georgiana
Clasa a XI-a A
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EA ȘI EL,
de Mark Levy

Atunci când este menit ca două persoane să se întâlnească, soarta va face tot ce este posibil
ca acest lucru să se împlinească. Orice schimbare din viața noastră poate aduce un nou început, iar
unele începuturi ne schimbă radical viața.
Ea și El, de Mark Levy este genul de carte ce demonstrează că în iubire totul este posibil.
Povestea începe odată cu infidelitatea soțului Miei, David. Aceasta ajunge să trăiască într-o căsnicie
„moartă”, unde nimeni nu o înțelege și nu îi este alături. Frumoasa actriță se hotărăște să facă
schimbări în viața sa, așa că este motivată să-și lase familia, cariera și planurile pe care le are și să
plece în Franța, la cea mai bună prietenă. Își schimbă look-ul și face diferite lucruri pentru a umple
golul lăsat de David. Noul ei prieten, Paul, îi este mereu alături, cei doi se completează de minunte,
dar neagă orice speculație că s-ar întâmpla ceva între ei. El este scriitor, ea este actriță, amândoi
iubitori ai tainelor artei. Să fie acesta un început către fericire pentru cei doi sau Mia îl iartă pe
David și continuă să se mintă?
Una dintre greșelile pe care noi, oamenii, le facem atunci când viața noastră devine
monotonă este că alegem să rămânem în locuri sau în relații în care nu ne mai regăsim. Vă propun
să citiți o carte ce te îndrumă spre o schimbare și te asigură că niciodată nu este prea târziu să îți
schimbi direcția vieții.
Ionescu Lorena Georgiana
Clasa a XI-a A

Cartea Shining, (în limba română Strălucire), este la bază
o carte de tip thriller, sience fiction și fantasy.
Universul scriitorului Stephen King este unul bazat pe cărți
de tip thriller și, cu siguranță, se pot vedea elementele specifice și
în această operă.
În carte este vorba de familia Torrance, formată din soț,
soție și băiatul acestora în vârsta de 8 ani.
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Jack, stâlpul familiei, trece printr-o perioadă foarte grea a vieții și este nevoit să accepte slujba
de îngrijitor la Hotelul Overlook pe timpul iernii, o iarnă foarte cumplită în acea zonă din Colorado.
În acest hotel se întâmplă foarte multe lucruri stranii, pe care doar mezinul familiei, Danny, le poate
vedea în primă fază, lucruri care ‘’nu îi pot face rău’’.
Cu siguranță, romanul Shining nu este unul foarte îndrăgit de copii, dar pentru adolescenții ce
iubesc universul horror și science fiction, este o carte ce trebuie citită cu atenție, o carte ce le va
arăta o altă perspectivă a conceptului de putere.
Uneori puterea de a ști și de a vedea lucruri ce nu s-au întâmplat încă nu este chiar atât de
benefică și, cu siguranță, nu este deloc plăcută.
Catană Marian Valentin
Clasa a XI-a F

Seria After,
de Anna Todd

Oamenii sunt complicați, sunt în toate modurile posibile, sunt de neînțeles și uneori nu sunt
oameni. Alții sunt prea buni, alții prea egoiști, iar unii prea răniți, înfuriați pe propria persoană și
imuni la tot ce îi înconjoară.
Răzbunător, fermecător și rece, Hardin are un stil de viață fără prea multe responsabilități,
urmărit de un trecut întunecat. Independent din toate punctele de vedere, tânărul are parte de o viață
haotică. Pe când Tessa, inteligentă, cu un stil de viață bine organizat, cu planuri mărețe de viitor și
bine puse la punct, ajunge la facultatea mult dorită, facultatea ce ajunge să îi schimbe viața. Fiecare
cu stiluri de viață diferite, fiecare la poli opuși, cei doi ajung să se apropie din ce în ce mai mult.
Să mergem oare pe premisa „după furtună, iese soarele " sau cei doi nu vor reuși niciodată să
creeze un echilibru și să se accepte așa cum sunt? O să ierte Tessa îngrozitorul secret pe care s-a
bazat relația lor de la început sau o să renunțe definitiv la cel ce îi face rău, dar și bine?
Cele relatate mai sus reprezintă începutul unei povești de dragoste între Tessa și Hardin.
Seria After este alcătuită din 5 volume. Am considerat că este nevoie doar de părerea primului
volum. Spun asta deoarece, citind prima carte, nu o să mai ai nevoie de alte detalii din parte mea.
Sunt cărți bine puse la punct, cu o intrigă nemaipomenită. Am încercat mereu să evit seriile, le-am
considerat plictisitoare și am ales să mă rezum doar la o singură carte, însă această serie m-a convins
că merită citită de la prima până la ultima carte.
Oamenii sunt diferiți, cu cât sunt mai diferiți, cu atât se atrag și se completează mai bine.
Concluzia mea dedusă din această serie: "If it ain't broken, don't mend it."
Ionescu Lorena Georgiana
Clasa a XI-a A
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Prin ochii ei,
de Sarah Pinborough
Misterul se ascunde în spatele nostru, îl simțim cum ne curge
prin vene, cum apare sub pleoapele noastre. "Prin ochii ei " de Sarah
Pinborough, este o altă carte cu o poveste tensionată de la editura
Litera. Louise este o mamă singură, înconjurată de rutina de zi cu zi.
Coincidența face ca într-o seară, într-un bar, Louise este atrasă de un
bărbat fermecător. Deși totul se termină cu un singur sărut, între
aceștia se naște o legătură puternică. Luni, ajunsă la serviciu, viața
femeii se schimbă radical, bărbatul de la bar este chiar noul ei șef.

David este șeful ei, însurat, cu o viață și o soție ce par perfecte. Ce anume ascunde acesta și
de ce este obsedat de control sau de ce soția sa, Adele, este atât de speriată de el? Cele două ajung să
fie prietene, dar în același timp și relația dintre Louise și David devine cât mai aprinsă.
Pe măsură ce Louise înaintează în povestea celor doi și ajunge să îi cunoască și să facă parte
din viața lor, aceasta își pune din ce în ce mai multe întrebări ce o mistuie.
Ce se ascunde "Prin ochii ei"?
Părerile mele despre cărți reprezintă mult mai mult decât recenziile scrise aici, dar pot spune
că din recenziile pentru revista școlii, am ajuns să am această pagină. Te îndemn să parcurgi pagina
mea de pe Instagram, addicted.to.books1, pentru a cunoaște mai bine genurile de cărți pe care eu le
prefer, așa poți să descoperi ce îți place să citești.
Cu drag poți participa și la concursurile cu cărți pe care le vei întâlni pe pagină

Ionescu Lorena Georgiana
Clasa a XI-a A
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Drepturile consumatorilor
Necesitatea protecției consumatorului în economia de piață este importantă, deoarece
consumatorii nu dețin o poziție de egalitate în raporturile lor cu agenții economici. Ei sunt
defavorizați și se confruntă cu o serie de dezechilibre.
Dezechilibre:


Pe plan economic – achiziționarea unui produs de folosință îndelungată este, pentru
consumator, o investiție serioasă, pe când pentru agentul economic este doar o unitate
în totalul vânzărilor.



Pe plan juridic – consumatorii cunosc într-o mai mică măsură decât agenții
economici conținutul reglementărilor ce acordă drepturi părților implicate într-o
tranzacție.



Pe plan informațional – întotdeauna agentul economic știe mai multe despre ceea ce
vinde decât știe consumatorul.



Pe planul reprezentării intereselor – reprezentarea intereselor consumatorilor este
deficitară față de eficiența cu care agentul economic își reprezintă propriile interese în
fața autorităților. Protecția consumatorului poate fi definită ca un ansamblu de
dispoziții privind inițiativa publică sau privată, destinat a asigura și a ameliora
continuu respectarea intereselor consumatorului.

Tipuri de consumatori:


Consumatori finali – utilizatori ai produselor și serviciilor.



Consumatori intermediari – cumpără produse pentru a le prelucra sau pentru a le
revinde.

Consumatorul poate fi definit ca persoana fizică ce dobândește, utilizează sau consumă,
ca destinatar final, produse obținute de la agenți economici sau care beneficiază de servicii
prestate de aceștia. Nemulțumirile legate de produsul sau serviciul achiziționat, precum și cele
legate de calitatea actului de vânzare-cumpărare, îl fac pe consumator să reacționeze într-un
anumit fel, exprimându-și nemulțumirea.
Indiferent de modul cum își manifestă nemulțumirea, consumatorul trebuie să știe că are o
serie de drepturi consfințite prin lege dar și anumite drepturi pentru care este necesar să renunțe
la atitudinea de pasivitate.
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CONSUMATOR
NEMULȚUMIT

acționează

la vânzător

nu acționează, dar

la instituții cu
atribuții în
domeniul
protecției
consumatoril
or (APC,
OPC).

sesizează
semnalând
comercializarea
produselor
necorespunzătoare
sau calitatea
actului de vânzare
-cumpărare.

boicotează
vânzătorul sau
produsul în
cauză.

face propagandă
negativă sfătuind
prietenii, rudele
să nu cumpere un
anumit produs sau
de la un anumit
vânzător.

Reclamă,
pretinzând
înlocuirea
produsului sau
restituirea
contravalorii
acestuia.

În România, în anul 1992 a fost emisă Ordonanța de urgență nr. 21/21.08.1992, aprobată prin
Legea nr. 11/1994, care a devenit legea-cadru pentru protecția consumatorului.
În conformitate cu OG nr 21/1992, cetățenii au, în calitatea lor de consumator, următoarele
drepturi:


de a fi protejati împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se presta un serviciu care
ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea, ori să le afecteze drepturile și
interesele legitime;



de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și
serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legatură cu acestea să corespundă cât mai bine
nevoilor lor, precum și de a fi educați în calitatea lor de consumatori;



de a avea acces la piețele care le asigură o gamă variată de produse și servicii de calitate;



de a fi despăgubiți pentru prejudiciile generate de calitatea produselor și serviciilor
necorespunzătoare, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege;



de a se organiza în asociații pentru protecția consumatorilor, în scopul apărării intereselor lor.
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Cele mai frecvente încălcări ale drepturilor consumatorilor sunt datorate următoarelor
cauze:


comercializarea de produse care prezintă abateri de la caracteristicile calitative prescrise sau care
pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor;



comercializarea de produse cu elemente de identificare și caracterizare incomplete, incorecte,
imprecise și neexplicite privind: denumirea produsului, marca producătorului, cantitatea, prețul,
termen de valabilitate, caracteristici tehnice și calitative, compoziția, contraindicații și modul de
utilizare, de manipulare, de conservare sau de păstrare, valoarea nutritivă a produselor alimentare
etc. ;



prestarea de servicii fără informații privind categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare,
tariful, termenul de garanție, riscurile previzibile și, după caz, declarația de conformitate;



redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile
calitative, condițiile de garanție, prețul sau tariful, condițiile de credit și dobânzile;



comercializarea de produse falsificate sau contrafăcute;



refuzul înlocuirii produselor defecte sau restituirii contravalorii acestora, în cazurile prevăzute de
lege;
Studiu de caz
Ce s-a întâmplat? Ce nu a fost corect?
Un consumator a procurat dintr-un magazin alimentar o conservă din carne de vită. La des-

chiderea conservei, consumatorul a constatat că acel conţinut are un miros neplăcut şi un aspect necaracteristic produsului dat, cu toate că termenul de valabilitate nu expirase. Consumatorul se
adresează în aceeaşi zi vânzătorului şi solicită restituirea contravaloarea produsului, considerându-l
de calitate necorespunzătoare. Cu toate că produsul a fost recunoscut în baza bonului de casă prezentat, vânzătorul refuză să-i restituie banii, motivând că nu poate răspunde pentru conţinutul produsului cu viciile ascunse din partea producătorului. Astfel, vânzătorul îi recomandă să se adreseze
producătorului conform marcării de pe ambalaj.
Cum este corect?
Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, obligă vânzătorul să se
asigure că produsele oferite spre comercializare sunt inofensive şi corespund cerinţelor prescrise sau
declarate şi să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător pe toată durata
termenului de valabilitate stabilit, cu condiţia ca respectivul consummator să fi respectat regulile de
transport, depozitare şi păstrare a produsului.
În cazul produselor alimentare necorespunzătoare, vânzătorul este obligat, să le înlocuiască
sau să restituie contravaloarea acestora, la cererea şi opţiunea consumatorului. De asemenea, este
obligat să anunţe, imediat, autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre
existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat
(contrafăcut).
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Soluția:
Odată ce persoana care a cumpărat a revenit în aceeşi zi la magazin, ea are dreptul să-i fie
restituiţi banii. În caz în care vânzătorul refuză, consumatorul urmează să scrie o reclamaţie la adresa
vânzătorului. Vânzătorul este obligat să răspundă la reclamaţie şi să remedieze problema în 14 zile
calendaristice. În caz contrar, consumatorul este în drept să depună o reclamaţie la Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor, prin care să solicite restituirea contravaloarea produsului neconform de la
vânzătorul de rea credinţă.
După tentativa eșuată de a soluționa situația, consumatorul a depus o reclamație la Agenția
pentru Protecția Consumatorilor. În cadrul examinării petiției, inspectorii au constantat ca
vânzătorul, prin acțiunea sa de a solicita consumatorului să ceară restituirea banilor de la producător,
pentru produsul neconform, a încălcat flagrant drepturile consumatorului.
În final, conflictul a fost soluționat pe cale amiabilă, persoana respectivă şi-a recuperat banii
ce i-a platit pe conserva neconformă, iar comerciantul a fost informat despre obligațiile și drepturile
sale în calitate de vânzător și avertizat să respecte drepturile consumatorilor, neadmițândui-se
ulterior asemenea încălcări.
Halaghie Petronela-Emanuela,
Clasa a X-a H

Sistemul de alertă rapidă RAPEX
În fiecare zi, mii de consumatori cumpără produse
care deseori sunt defecte sau chiar foarte periculoase.

În ultimul timp, acest gen de produse este întâlnit din ce în ce mai des, așa că, în acest
sens, Comisia Europeană a colaborat cu diverși producători, importatori și distribuitori pentru a
se asigura că toate produsele periculoase sunt detectate și raportate imediat în sistemul european
de alertă rapidă RAPEX.
Sistemul RAPEX reprezintă un sistem de schimb rapid de informații privind produsele
periculoase între Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene. Prin acest sistem
sunt raportate produse cum ar fi: textile, aparate electrocasnice, mobilă, cosmetice, jucării,
excepție făcând alimentele, produsele farmaceutice, hrană pentru animale.
În fiecare zi, Comisia Europeană primește alerte de la autoritățile naționale din U.E. cu
privire la acest gen de produse găsite pe piețele lor, de exemplu, în data de 1 noiembrie 2019, un
consumator a reclamat că la achiziționarea unui set de cercei, a depistat că aceștia eliberau o
cantitate foarte mare de nichel, provocând reacții alergice, tipul de alertă fiind foarte grav.
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Era un set cu 12 perechi de cercei din oțel
inoxidabil, în diverse culori, destinate piercing-urilor în
diferite zone ale corpului sau feței.
În data de 25 octombrie 2019, un consumator a
reclamat că la achiziționarea unui laser în formă de stilou,
a depistat că fasciculul laser era foarte puternic, iar
vizualizarea directă a fasciculului laser poate provoca
deteriorarea vederii, tipul de alertă fiind foarte grav.
Măsurile comandate de autoritățile publice pentru
acest produs sunt: rechemarea produsului de la utilizatorii
finali și retragerea produsului de pe piață.
Un alt exemplu ar fi că, în data de 23 august 2019,
un consumator a reclamat că la achiziționarea unui
hoverboard, a depistat că circuitul de încărcare nu are
întrerupător. În consecință, bateria se poate supraîncărca
și supraîncălzi, ceea ce poate duce la un incendiu sau
arsuri.

Măsurile comandate de autoritățile publice, în acest
caz, sunt: rechemarea produsului de la utilizatorii finali,
avertizarea consumatorului asupra riscurilor și retragerea
produsului de pe piață.

Sistemul RAPEX constă într-o aplicație situată pe internet, A.N.P.C. fiind punctul național
de contact din România.
Această aplicație este utilizată ca instrument de comunicare atât pentru statele membre ce
utilizează aplicația pentru a pregăti și transmite notificări prin sistem, cât și de toate persoanele
interesate, într-o secțiune publică destinată acestui scop.

Halaghie Petronela-Emanuela
Clasa a X-a H
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Bucurii de Crăciun
Există o noapte presfântă, când oamenii, toți, sunt mai buni și sunt acasă. Crăciunul este atât
de bătrân și-i atât de al nostru, deși vine agale din Betleem, de la ieslea cu Pruncul. Creștinii slăvesc
nașterea lui Isus, iar fulgii umplu cu iarna văzduhul. Sărbătorile de iarnă sunt momentele cele mai
plăcute pentru a petrece timpul împreună cu familia. Luna decembrie, în care nopțile sunt cele mai
lungi și mai reci din an, a fost întodeauna o lună deosebită, încărcată de emoția sărbătorilor de iarnă
ce se apropie. Decembrie e luna cadourilor. Crăciunul este o sărbătoare plăcută sufletului, cu miros
de iarnă și emoții pozitive. Chiar dacă unii aleg să călătoreasacă în perioada sărbătorilor de iarnă,
pentru cei mai mulți oameni sărbătorile din luna decembrie se petrec în familie, acasă. De Crăciun,
afară e o priveliște minunată. Totul e nins și orașul este îmbrăcat într-o mantie argintie, pomii sunt
plini de ninsoare și înconjurați de luminițe. Geamurile caselor sunt decorate cu flori de gheață, iar pe
hornuri curg nori de fum. Împreună cu familia mea ne pregătim de Crăciun.
La noi, în Moldova, Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie – stil nou, iar în multe
localități de la noi, Crăciunul se sărbătorește pe stil vechi, iar 7 ianuarie este una dintre principalele
sărbători creștine. Unul dintre obiceiurile principale ale Crăciunului este colindatul. În mod
tradițional, obiceiul colindatului în Moldova este practicat numai de către băieți, flăcăi, care colindă
în ziua de Crăciun. Prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul și cu Steaua, se vestește Nașterea
Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiție este „mersul cu icoana”, un fel de colindat care se face
de către preoții satului cu icoana Nașterii Domnului și se binecuvântează casele, gospodăriile și
creștinii.
Colindele de iarnă sunt texte rituale cântate, închinate Crăciunului și Anului Nou. Originea
colindelor se pierde în negura istoriei. Colindătorii poartă trăistuţe în care pun darurile oferite de
gazde, obiceiul semnificând noroc şi belşug în casa gospodarului. Cadoul tradițional pentru
colindători este pâinea (simbol al belșugului), pentru flăcăi – colaci mari pregătiți special, pentru
copii – colaci mai mici, hulubi, înnodăței, nuci și bomboane. Potrivit tradiției, din primul aluat se
face un colac special, numit „Crăciun” sau „Crăciunel” în formă de cifra opt neîncheiată. Crăciuneii
se pun la icoană și se păstrează până primăvara, urmând să fie împărțiți la vite pentru a fi sănătoase.
Înainte de Ajun se sărbătorește Ignatul – ziua cînd în familiile de la țară se taie porcul, din care sunt
preparate bucatele de Crăciun. Moldovenii se străduiesc ca pe masa de sărbătoare să nu lipsească
bucatele preparate din carne de porc, ceea ce simbolizează dorinţa de a avea un trai îmbelşugat.
Pentru fiecare dintre noi, Crăciunul reprezintă un moment deosebit. Este o sărbătoare care ne adună
la casa părintească, lângă cei dragi. În aceste momente privim viaţa altfel, îi vedem pe ceilalţi într-o
lumină caldă, ne deschidem sufletul mai uşor.
M. D.
Clasa a X-a
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CULIBIACA
Culibiaca este, la origine, o plăcintă rusească (kulebyáka sau
coulibiac) care, inițial, a fost realizată dintr-un aluat dospit sărat. Dar,
varianta modernă a acestui preparat culinar a fost adusă în prim plan,
de către Auguste Escoffier, care a descoperit-o la începutul secolului
XX și a adus rețeta în Franța incluzând-o în lucrarea sa „Le guide
culinaire” înlocuind aluatul dospit cu cel franțuzesc. De aici, a urmat
desigur celebritatea internațională. Datorită lui, noul preparat a fost
cunoscut în întreaga lume. Această variantă modernă utilizează deci
aluatul foitaj și o varietate de materii prime și auxiliare care îi dau o savoare
deosebită. De la tradiționala plăcintă rusească, culibiaca a devenit un preparat
rafinat, o piesă de rezistență absolut remarcabilă în meniul unui restaurant de lux.
Este un preparat sățios, o combinație inedită de aluat foitaj, somon, orez, ouă
fierte și spanac.
În cele ce urmează, vom prezenta modul de
obținere a preparatului Culibiaca cu salată asiatică, realizat cu măiestrie de
colegii noştri din clasa a XII a C: Odăgeru Ștefan și Mândru Sebastian la
Concursul Tradiţie ṣi inovaṥie în arta culinară, concurs organizat de
U.A.S.M.V. – Iași.
Pentru a obține acest preparat avem nevoie de
materii prime de origine vegetală: orez, făină, ceapă, usturoi, spanac
congelat, morcov, țelină, dovlecel și suc de lămâie;


materii prime de origine animală: unt, ouă, lapte, somon, smântână;



materii auxiliare: sare, piper alb măcinat și piper roșu boabe;



semipreparate: aluat foietaj, sos de soia.

Putem sa vă dezvăluim câteva secrete:
Orezul se adaugă în apa fiartă și se va continua fierberea timp de 8 minute, deoarece trebuie să fie
aldente, nu moale.
În timp ce orezul este prelucrat termic, fierbem ouăle timp de 10 minute, după care le punem în
apa rece iar apoi le vom curăța și le vom tăia felii pe direcție transversală.
Într-o tigaie se sotează în unt ceapă tăiată mărunt până când se rumenește puțin, apoi se adaugă
usturoiul și spanacul. Se lasă în tigaie 4-5 minute, apoi se asezonează cu sare și piper alb.
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O etapă importantă în realizarea acestui preparat este pregătirea somonului. Somonul se
filetează, se taie felii și se condimentează într-un mix de sare, piper alb și puțină zeamă de lămâie.
Apoi, se sotează cu puțin unt împreună cu condimentele menționate anterior, la care se adaugă
boabe de muștar.
După ce am pregătit orezul, ouăle, spanacul și somonul, următorul pas este să realizăm
culibiaca sub forma unei brioșe. Decupăm din aluatul foitaj un disc, se așază la baza formei de
brioșă și-l punem în cuptor la temperatura de 1900C, timp de 6-8 minute. Urmează apoi un strat de
orez (aproximativ 50% din înălțimea brioșei), un strat de spanac (aproximativ 20% din înălțimea
brioșei), somonul și trei felii de ou fiert.
Ultimul pas este să decupăm un disc, din aluatul de foietaj de mărime mare și să îl așezăm
peste feliile de ou fiert. Brioșa astfel obținută se coace la 2000C, timp de 15-20 minute.
În timp ce culibiaca este în cuptor, vom face sosul de smântână (vezi modul de obținere în
rețetar), pe care îl vom asezona cu piper alb după gust, suc de lămâie.
Ultimul și cel mai inovativ element din farfurie alături de culibiacă este salata asiatică, ce
însoțește piesa de bază. Ghimbirul și menta proaspătă o să vă cucerească definitiv cu arome
inconfundabile.
Salata este realizată din: morcov, țelină, ardei gras roșu, dovlecel tăiate julien, dar și migdale
crude, care apoi se sotează cu unt în tigaie timp de 3-4 minute și se asezonează cu sare, piper, sos de
soia și semințe de susan.
Preparatul este montat cu multă măiestrie și ingeniozitate pe farfurie, iar rezultatul final este
unul remarcabil datorită combinației perfecte între cele trei elemente: brioșa – culibiaca, sosul de
smântână și salata asiatică.
Decorul farfuriei a fost realizat cu boabe de piper roșu, migdale.
Pentru a vă răsfăța papilele gustative, puteți asocia acestui preparat delicios un vin alb, sec. –
Fetească Regală.
Poftă bună!

Dediu Loredana și Postică Mădălina
Clasa a XI- a C
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Dragă Moș Nicolae,
Este seară pe ulița friguroasă.
Copiii scriu de zor visuri pe foi,
Le înșiră pe toate cu grijă-n scrisoare,
Începând cu „Dragă Moș Nicolae,”.
Unii cer bomboane, telefoane,
Alții soldăței și camioane,
Iar restul fericire și sănătate.
Ana îți scrie și ea cu dragoste scrisoare,
Din colțul rece al camerei sale.
Moșule, ea nu vrea telefoane,
Jucării sau bomboane,
Ea vrea să fie mare.
Să fie de ajutor, să nu privească neputincioasă
La sărmana și biata sa mamă.
O boala cruntă s-a ivit
Iar zilele de atunci nu i-au priit.
Au fost în oraș, la spital mare,
Le-au spus că nu are scăpare,
Că zilele-i sunt numărate
Și poate sfârși târziu în noapte.
Moșule, Ana nu vrea lucruri materiale,
Ana vrea să fie mare.

Ionescu Lorena
Clasa a XI- a A
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