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PORTRET DE LICEAN ACTIV 
„PartJob este o soluție creată de tineri pentru tineri. Proiectul 

nostru are potențial, iar într-o zi va deveni realitate! Pe lângă muncă 
asiduă am început să ne apropiem unii de ceilalți. A fost o experiență 
frumoasă. Tot ce contează este perseverența.” 

Printre elevii școlii noastre se află și cinci tineri talentați din clasa a XII-a D: Alexandru 
Crăciun, Darius Liciu, Denisa Danciu, Denis Vicol și Florin Timariu. Aceștia s-au remarcat de-a 
lungul celor patru ani de liceu prin implicarea în diferite proiecte școlare. Un astfel de proiect le-
a adus premiul ÎNTÂI pentru platforma inovativă creată numită PartJob. Vă invităm să-i 
descoperiți în paginile următoare, cu speranța că experiența lor vă va inspira. 

1. Ce au însemnat pentru tine anii petrecuți la Colegiul Național „Ana Aslan”?
Alex: Pentru mine, anii de liceu au fost un stâlp de susținere pentru omul care sunt astăzi, dar

și pentru carierea pe care doresc să o urmez. Consider că liceul a fost ca o a doua casă pentru mine și 
sunt mândru că am putut cunoaște foarte mulți oameni noi, cu experiențe diferite de ale mele. 

Darius: Anii petrecuți în cadrul Colegiului Național „Ana Aslan Timișoara” au fost fără doar 
și poate, cei mai frumoși ani din viața mea, exemplificând atât momentele de dezvoltare 
continuă cât și pentru realizarea idealul sociabilității. 

Denisa: Anii petrecuți la „Ana Aslan” au însemnat pentru mine niște ani în care am putut 
sa mă descopăr pe mine însămi și pasiunile mele, în care am intalnit colegi foarte interesanți, 
fiecare dintre noi având pasiuni diferite și venind de la școli diferite. Chiar dacă totul era nou 
pentru fiecare dintre noi, ne-am integrat foarte bine aici. 

Denis: Anii din „Aslan” m-au ajutat să îmi afirm punctul de vedere că învățământul poate fi 
de calitate în orice liceu atât timp cât ai voință și vrei să înveți. Pot spune că nu regret că am ajuns la 
acest liceu, am întâlnit oameni foarte interesanți și cu viziune spre viitor. 

Florin: Anii liceului au fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, colegii și profesorii 
formand un colectiv unic, de la care am avut multe de învățat. Liceul nu a fost reprezentat doar 
de învățat, ci și de interacțiunile zilnice, excursiile și de alte activități extrașcolare unde m-am 
dezvoltat multilateral. 
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2. Ce alte „experiențe” interesante ai avut la liceu, pe lângă concursul „Solve for Tomorrow”?
Alex: Una dintre cele mai frumoase experiențe a fost Balul Bobocilor din clasa a IX-a unde

am avut norocul de a câștiga și titlul de Mister Popularitate. O altă experiență frumoasă ar fi 
excursiile pe care din păcate le-am lăsat la o parte din cauza pandemiei, dar care sunt sigur că 
vor bucura următoarele generații la fel cum ne-au bucurat pe noi.  

Darius: De-a lungul anilor liceului, am participat la mai multe competiții din același 
domeniu al tehnologiei. Una dintre ele se numește ”Major League Cup”, competiție pe care am 
și reușit să o câștigăm. De asemenea, în clasa a IX-a am participat la o competiție de dezbateri 
unde am reușit să îmi dezvolt capabilitățile argumentative. Fiecare concurs este o oportunitate și 
trebuie valorificat pe cât de mult posibil. 

Denisa: Excursiile, piesele de teatru și proiectele organizate în școală au fost foarte 
interesante, la fel și concursul de informatică la care am participat în clasa a X-a unde am câștigat 
o excursie la Poiana Mărului.

Denis: În timpul liceului am participat la „Campionatul Național de Navomodelism” la care 
am ieșit de două ori Campion Național. 

Florin: Ca alte experiențe, am participat la un concurs numit „Major League Cup”, pe care 
l-am și câștigat, unde am dobândit cunoștințe care ne-au ajutat foarte mult în obținerea altor
rezultate frumoase...Am mai participat și la un program național de leadership, unde am
cunoscut foarte multe persoane noi și mi-am dezvoltat abilitățile de lider și de comunicare.

3. Cum a apărut „gustul” pentru programare?
Denisa: Gustul pentru informatică a apărut prin clasa a X-a, când, printr-o minune, am

început să înțeleg materia, deoarece în clasa a IX-a nu puteam înțelege nimic. 
Florin: Încă de mic curiozitatea m-a definit, astfel, când am aflat de vastul univers al 

programării, am fost intrigat. Evident, la început am dat-o de multe ori în bară, dar nu m-am dat 
niciodată bătut, astfel am ajuns în clasa a XII-a cu două concursuri naționale câștigate, în ambele 
echipa mea fiind clasată pe locul întâi. 

4. În ce constă platforma “PartJob”?
Alex: Platforma creată de noi are ca scop găsirea de joburi part-time pentru elevii și

studenții care doresc să câștige bani de buzunar, dar în același timp în care să și învețe. 
Darius: Proiectul PartJob constă într-o platformă web dedicată tinerilor cu vârste cuprinse 

între 16 și 24 de ani, atât membri liceelor cât și membri facultăților sau universităților, indiferent 
de profilul de studiu. Elementul-cheie al întregului concept PartJob se bazează pe gestionarea 
eficientă a forței de muncă din România, astfel încât tinerii să se poată orienta mai ușor în 
viitoarea carieră pe care doresc să o urmeze.Totodată, PartJob reprezintă o metodă de încercare 
a pieței muncii, tinerii fiind cei care vor beneficia de fenomenul incluziunii sociale în piața muncii, 
diversificând componenta umană. Pe lângă o platformă web, PartJob se vrea a fi și un proiect 
social, o parte din profitul companiei fiind dedicat susținerii activităților de voluntariat. 

Denisa: Platforma noastră este un site cu locuri de muncă part-time unde tinerii, dar și 
adulții, sunt invitați să-și caute un job. Pe platformă, firmele își pot posta ofertele de muncă și cerințele 
pe care le presupun acestea (de exemplu: permis de conducere, cunoașterea unei limbi străine). 

Denis: Poți accesa platforma în vederea găsirii unui job part-time simplu și rapid. Având un 
design modern și atractiv pentru tineretul din zilele noastre, ne ajută să captăm cât mai mulți 
tineri dornici de a începe de la o vârstă fragedă o carieră pe piața muncii. 

Florin: Platforma PartJob este o platformă în care tinerii pot să își caute un job cu jumătate 
de normă într-un mod mai accesibil și intuitiv față de restul site-urilor. 

5. Cum v-a venit această idee și care au fost factorii care v-au făcut să doriți să porniți o
astfel de platformă? 

Alex: Stăteam și ne gândeam în clasa a XI-a cum putem să câștigăm bani în perioada 
liceului. Soluția perfectă a fost PartJob. 
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Darius: Tinerii sunt tot mai limitați în ceea ce privește dezvoltarea pe plan financiar, având 
puține opțiuni pentru generarea unui venit. În calitate de tineri, am fost mereu într-o continuă 
dezvoltare, așa că obținerea unei sume de bani în schimbul timpului personal este o idee 
eficientă.Totul a pornit de la ideea angajării în timpul vacanței de vară. Fiind în clasa a XI-a, ne 
gândeam să ne producem cumva proprii bani, fără a mai fi nevoie să cerem de la părinți. După 
câteva zile de căutare continuă, am ajuns la concluzia că nu există nicio platformă sau mediu 
digital care să conecteze tinerii în căutare de joburi part-time și angajatori. Astfel a luat naștere 
ideea.PartJob este o soluție creată de tineri pentru tineri. 

Denisa: Totul a pornit de la ideea angajării în timpul vacantei de vară, de a face bani în 
mod independent. 

Denis: Ideea a pornit de la faptul că toți tinerii vor să fie independenți financiar și să aibă 
banii lor de buzunar pentru a-și satisface diferite nevoi pe care părinții nu și le permit sau nu le 
consideră destul de importante. 

Florin: În timpul procesului de căutare a unei idei, am studiat diverse probleme ale 
tinerilor, astfel platforma PartJob a fost creată ca să rezolve o problemă semnificativă a lor.  

6. V-ați așteptat la câștigarea premiului în cadrul competiției „Solve for Tomorrow”?
Alex: Sincer,a fost un șoc pentru noi, deși am muncit și știam de ce e capabil proiectul

nostru, nu eram siguri dacă vom putea câștiga în cadrul concursului, mai ales deoarece a fost o 
concurență foarte mare. 

Darius: Aici există o poveste impresionantă despre speranța dinaintea eșecului. Înainte de 
prezentarea din ziua finalei, am participat la o simulare a finalei numită “Demo Day”. Acolo, am 
observat cu atenție toate aspectele puternice și slabe ale concurenței. Competiția a fost destul 
de acerbă, deoarece unele echipe participante aveau niște idei promițătoare care chiar puteau fi 
implementate în realitate. Noi am lucrat extrem de mult în perioada dintre Demo Day și Finală, 
așadar acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care am reușit să și câștigăm aceasta 
competiție. 

Denisa: Da! După orele depuse de echipă în finalizarea proiectului nu ne-am putut gândi la 
altă variantă. Prezentarea conținea toate detaliile, fiind completă, dar având și un aspect plăcut, 
la fel și site-ul fiind pregătit pentru folosire. 

Denis: La început, mă gândeam că, dacă este un concurs la nivel național o să existe o 
oarecare competiție între proiectele de top, unul dintre ele fiind PartJob. Însă, după mai multe 
webinare și prezentările celorlalte echipe, am realizat că avem o șansă foarte mare de a câștiga, 
având un avantaj pe partea de programare datorată lui Florin, dar și pe partea de design al site-
ului și al prezentării realizate de mine. 

Florin: Victoria este întotdeauna incertă, însă de când ne-am înscris, am sperat că vom 
câștiga acest concurs, chiar dacă au participat multe echipe cu idei bune. 

7. Cât de greu a fost să lucrați la platformă? Au fost momente în care ați vrut să
abandonați acest proiect? 

Alex: Fiindcă am fost într-un mediu familiar, lucrând cu prieteni, proiectul a fost ușor și 
distractiv, deși au existat momente mai grele în care ne-am lovit de „ziduri” și ne-am întors 
înapoi. În final am reușit să-l ducem la bun sfârșit. 

Darius: Munca depusă pentru realizarea proiectului PartJob a fost asiduă, dar niciodată nu 
ne-am gândit să abandonăm această idee deoarece noi știam care este potențialul de succes al 
acestui concept. Pentru că suntem dedicati grupului nostru țintă (Tineri cu vârste cuprinse între 
16 și 25 de ani), conceptul PartJob ne avantajează și pe noi, fiind cuprinși în spectrul de vârstă 
precizat. Astfel, știam că nu muncim în zadar, ci munca este realizată atât pentru societatea 
românească, cât și pentru noi înșine. 

Denisa: A fost destul de greu sa ne împărțim timpul, însă știam că lucrăm la un proiect care 
ne place, fiind ambițioși, în niciun moment nu ne-am gândit să abandonăm acest proiect. 
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Denis: În viață vor exista tot timpul greutăți, dar este important să nu fim opriți de aceste 
greutăți și să ne bucurăm de ele, deoarece doar prin situații grele evoluăm și reușim să ajungem 
la produsul final pe care ni-l dorim. Personal nu am vrut niciodată să abandonez acest proiect, 
fiind o idee cu un potențial enorm. 

Florin: Procesul de dezvoltare al platformei nu a fost atât de ușor pe cât părea, totuși, 
consecvența ne-a ajutat să îl ducem la capăt, și în ciuda dificultăților, niciodată nu am vrut să 
abandonez proiectul. 

8. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care vor să se îndrepte spre o carieră în programare?
Darius: Realizările importante au necesitat și mereu vor necesita timp.Cine dorește să-și

realizeze visul, trebuie să fie prima persoană care ar fi gata să sacrifice totul pentru succesul ideii. 
Atunci când credeți că nu mai există nicio șansă de progres, analizați încă o dată prioritățile și 
veți observa că, de fapt, progresul se întâmplă aici și acum.Tinerii ar trebui să se gândească mai 
mult la viitorul comunității în care trăiesc deoarece tendința zilelor noastre este una orientată 
către individualizare. Nu degeaba se spune: „Unde sunt mulți, puterea crește”.Echipa reprezintă 
totul. Așadar, contactați câțiva prieteni care vor să aibă un impact major în evoluția societății și 
înscrieți-vă la cât mai multe concursuri de dezvoltare a ideilor de antreprenoriat. 

Denisa: Să folosească internetul, să caute orice mică întrebare, nelămurire, deoarece îi vor 
găsi răspunsul. 

Denis: În opinia mea, îi îndrum pe toți cei cred că informatica și programarea sunt pe 
placul lor, să se gândească dacă vor să facă asta în viața lor de adult. În cazul meu am realizat 
prin clasa a XI-a că programarea nu este cea mai bună alegere pentru mine așa că m-am 
îndreptat spre drumul arhitecturii. 

Florin: Tot ce contează este perseverența. Proiectele personale și participarea la 
concursuri sunt cea mai bună oportunitate să îți dezvolți aptitudinile în acest domeniu. Chiar 
dacă poate părea destul de dificil la început, nimic nu este imposibil, dacă o faci din pasiune. 

9. Ce a însemnat experiența concursului „Solve for Tomorrow” pentru voi?
Alex: Experiența a fost una foarte frumoasă, ne-am distrat, am râs, dar, mai presus de

toate, ne-am dezvoltat diferite abilități, de care poate nu eram conștienți. 
Darius: Competiția Solve For Tomorrow organizată de Samsung România în parteneriat cu 

Junior Achievement România a fost o adevărată poveste despre antreprenoriat, autocunoaștere și 
mai ales despre conceptul de Design Thinking. Am început competiția gândindu-ne continuu la 
metode prin care putem dezvolta o idee care poate ajuta întreaga comunitate a tinerilor. Pentru că 
ne-am înscris în categoria “Diversitate și incluziune socială’’, am pus cap la cap mai multe idei bazate 
pe crearea unor beneficii grupului țintă, dar singura care s-a materializat a fost platforma PartJob. 
Deoarece empatia reprezintă o parte componentă a metodei Design Thinking, am ajuns la concluzia 
că cea mai mare șansă de câștig o vom avea dacă noi înșine vom face parte din grupul țintă. 

Denisa: De departe, cea mai valoroasă parte a competiției Solve For Tomorrow a fost 
munca în echipa din spatele întregului concept PartJob. Printre toate momentele de muncă 
asiduă, am reușit să ne apropiem mai mult unii de ceilalți, aceasta fiind cheia succesului în 
viziunea noastră. 

Denis: Pentru mine, această experiență m-a ajutat să realizez că direcția în care vreau să 
merg pe plan profesional mă recomandă din foarte mult puncte de vedere, arhitectura fiind 
alegerea mea finală. Prin intermediul cunoștințelor despre design, am reușit să creez o adevărată 
capodoperă de prezentare cu un design modern și atractiv. 

Florin: Concursul a fost o experiență minunată. Pe tot parcursul concursului am participat 
la diverse webinarii unde am dezvoltat noi abilități, cum ar fi: design thinking, aptitudini 
antreprenoriale, dar și cooperare pentru munca în echipă. 

10. Concluzii și planuri de viitor legate de platformă?
Alex: Aș spera ca proiectul să nu rămână în „paragină”, și să lucrăm pentru el, în puținul

nostru timp liber, mai ales că anul terminal nu este unul tocmai ușor și necesită o parte 
considerabilă din timpul nostru. 
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Darius: Așa cum am menționat și în prezentarea din cadrul concursului Solve For 
Tomorrow, platforma mai are nevoie de doar câteva retușuri pentru a fi introdusă în totalitate în 
piața muncii, ea fiind deja funcțională. Singurele aspecte pe care le mai avem în vedere pentru 
inițierea procesului de lansare oficială mai sunt: găsirea unui număr suficient de ridicat de 
companii partenere care să publice anunțuri pe platforma PartJob (minim 8) și înființarea 
cadrului legal de funcționare a activității. În viitor, dorim să realizăm activități de voluntariat, 
PartJob sprijinind tinerii mai puțin norocoși prin donații constante. De asemenea, pentru a 
îmbunătăți informațiile care circulă pe internet referitoare la piața muncii, dorim să introducem 
blogul oficial PartJob. Pe langă antreprenori de succes, vom deveni modele demne de urmat de 
către generațiile următoare, dând tonul unei activități de amploare dedicată tinerilor și 
studenților. Totodată, dorim să introducem ideea PartJob și pe plan internațional. Analizând 
competiția din afara României, suntem de părere că o platformă dedicată joburilor part-time ar 
fi, cu siguranță, un mare ajutor, mai ales pentru tinerii în căutare de activități sezoniere sau 
internship-uri. 

Denisa: Dorim să dezvoltăm platforma PartJob în mod constant pentru a rămâne în trend 
cu toate actualizările și etapele de dezvoltare a tehnologiei care pot apărea pe piața muncii. 
Platforma va trebui îmbunătățită și anunțurile trebuie actualizate constant pentru ca tinerii să fie 
informați zilnic despre oportunitățile de care pot profita pe piața muncii. Astfel, după lansarea 
propriu-zisă și primele colaborări oficiale, vom fi prezenți zilnic pe platformă. Pentru cine dorește 
să ne contacteze, pagina noastră oficială PartJob de pe Instagram este acum gata pentru 
interacționarea cu viitorii parteneri dar și cu tinerii care vor sa afle mai multe despre proiect: 
@partjob.work .  

Denis: Acest proiect PartJob are foarte mult potențial, personal susțin acest proiect și 
doresc ca, într-o bună zi, să devină o realitate, iar tinerii să apeleze la platofrma noastră când au 
nevoie de un job part-time. 

Florin: Concursul m-a ajutat să îmi dezvolt abilitățile de programare, dar și de colaborare. 
Faptul că am câștigat concursul mi-a dovedit că oricine poate reuși, cu puțină determinare, să își 
atingă țelul. 

11. Cu ce gânduri părăsiți liceul?
Alex: Gândurile sunt numai bune, asta este sigur. Amalgamul de amintiri pe care le-am

adunat mă face să spun că sunt trist că părăsesc liceul care mi-a fost gazdă timp de patru ani, dar 
totuși aș putea spune că sunt și fericit că îmi continui visul și că voi trece la un alt capitol din viața 
mea. 

Darius: Colegiul Național „Ana Aslan” a reprezentat un adevărat punct de propulsare 
intelectuală pentru mine. În cadrul acestei forme de învățământ am realizat că viața fără puterea 
unei informații de calitate este zadarnică. În acest sens, am fost mereu de partea educației de cel 
mai înalt nivel, evidențiată în cel mai simplu mod și predată folosind tehnologiile cele mai 
rafinate. Colegiul Național „Ana Aslan” a fost și va rămâne o bijuterie a liceelor din Timișoara, 
punctul său forte fiind colectivul diversificat al elevilor. Gândul predominant al perioadei liceului 
este definit de muncă. Atât. Munca pură poate salva pe oricine, mai ales dacă este realizată cu 
încredere în forțele proprii. 

Denisa: Îmi va fi dor de liceu, de colegi și de profesori. 
Denis: Părăsesc „Aslanul” cu gânduri foarte bune. Am întâlnit persoane foarte deștepte și 

cu o viziune foarte interesantă asupra viitorului. M-a ajutat să mă axez doar pe lucrurile care îmi 
plac fără să fiu stresat în timpul liceului. 

Florin: Anii petrecuți în „Aslan”... încă mă gândesc la momentul în care va trebui să mă 
despart de acest colectiv, de toți colegii și profesorii care au făcut această experiență inedită. În 
acești ani, care au fost plini de peripeții, am dobândit multe amintiri, pe care să le depănăm când 
nostalgia ne va cuprinde. 

A consemnat DENISA SARA BOJINCĂ, clasa a X-a B 
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„ÎMI PLACE IMPLICAREA 
ELEVILOR, DETERMINAREA ȘI 
PASIUNEA LOR REPREZINTĂ 
PENTRU MINE UN ENERGIZANT” 
Interviu Prof. ILEANA DOLINSCHI 

1. Ce îmi puteți spune despre dumneavoastră și implicarea dumneavoastră în această
activitate? 

Sunt profesor de biologie, titular în cadrul Colegiului Național „Ana Aslan” Timișoara, din anul 
2015, iar cercul „Sanitarii Pricepuți” reprezintă  proiectul de „Educație pentru Sănătate”, pe care l-am 
lansat nu doar în vederea pregătirii elevilor pentru concursul „Sanitarii Pricepuți”, cât mai ales pentru 
dobândirea tehnicilor de prim ajutor. Am organizat cercul „Sanitarii Pricepuți” în fiecare vineri, pe 
parcursul unei ore de instructaj și de activități practice, pe grupe de elevi, în sala multimedia. 

2. Când au început cursurile „Sanitarii Pricepuți”?
Cursurile cercului „Sanitarii Pricepuți” au început în anul școlar 2015-2016 și au continuat în

fiecare an școlar până în prezent, chiar și în perioada restricțiilor impuse de pandemie. O parte din 
instructajul teoretic s-a desfășurat online, mai ales sub formă de Power-Pointuri și de materiale video 
cu tehnici de prim ajutor, iar activitățile practice au fost realizate pe echipe de elevi, după revenirea 
în școală. 

3. Cui i-a venit ideea de a înființa această activitate școlară?
Activitățile cercului „Sanitarii Pricepuți” au fost lansate la inițiativa mea, ca profesor de

biologie și de „Educație pentru Sănătate”, dar am fost deosebit de inspirată și încurajată de elevii mei 
din acel an școlar 2015-2016, care au dat dovadă de o deosebită dăruire și pasiune pentru toate activitățile în 
care i-am solicitat, ajungând la faza națională a concursului de prim ajutor. 

Sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care l-am primit în toți acești ani de la direcțiunea 
școlii, pentru achiziționarea de materiale și echipamente de prim ajutor, având astfel dotările cele 
mai actuale, pe care puține licee le au: truse moderne de prim ajutor, manechine pentru activități de 
simulare, targă pentru transportul victimelor, pansamente. 

4. Credeți că această practică este benefică elevilor?
Este necesară, având în vedere tehnicile de prim ajutor învățate, în diverse situații de urgență:

manevre de resuscitare cardio-respiratorie, primul ajutor în hemoragii, în răniri din diverse cauze, 
primul ajutor în înec, transportul accidentaților și altele. 

Sanitarii învață recunoașterea diverselor afecțiuni și traumatisme, precum și cum trebuie să 
acționeze rapid până la sosirea echipajelor profesioniste din serviciul de ambulanță. 

5. Cum am putea să atragem mai mulți elevi în această activitate?
În prezent avem implicați în cadrul cercului aproximativ 45 elevi: șase echipaje din clasele a X-a

B, a X-a C, a X-a D și două echipaje din clasele a XI-a C și a XI - a D. 
Echipele se pregătesc prin rotație, în funcție de clasă, fiind opt echipaje în total, la nivelul școlii. 
Cred că mai importantă este acum calitatea pregătirii celor implicați deja și asigurarea unei 

continuități pentru echipajele care vor urma. 
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6. Vă place implicarea elevilor? Sunt destul de determinați?
Cred că cercul „Sanitarii Pricepuți” îi entuziasmează pe elevi, mai ales datorită aplicațiilor practice,

dar și posibilității de a interacționa mai bine, de a se împrieteni  și de a lucra în echipe. 
Îmi place implicarea elevilor în mod deosebit, determinarea și pasiunea lor reprezintă pentru 

mine, de multe ori un energizant care mai șterge din oboseala acumulată pe parcursul săptămânii, 
până la acea oră de vineri în care învățăm să salvăm cât mai multe victime. Sunt bucuroasă și de 
faptul că în fiecare an suntem vizitați de foști sanitari, care sunt acum studenți și ne împărtășesc din 
trăirile lor, din realizările lor... avem și foști elevi încă implicați în activitățile cercului, oferind un 
ajutor prețios la instruirea actualelor echipaje. 

7. Ce ați aduce nou? Ce ați schimba?
Am în plan să implic elevii actualelor clase a IX-a pentru formarea viitoarelor echipe care vor

prelua ștafeta. Mi-aș dori o mai profundă implicare a părinților în activitățile noastre, dar sper că vom reuși 
să realizăm mai multe pe viitor. Îmi propun și o colaborare mai intensă cu filiala „Crucea Roșie” Timiș. 

8. La ce concursuri ați participat până în momentul actual și ce premii ați obținut?
Am participat la fiecare Concurs „Sanitarii Pricepuți”, organizat la nivel municipal și la nivel

județean, în ultimii șase ani școlari, obținând premiile I, II, III. 
Concursurile „Sanitarii Pricepuți” au fost organizate sub egida „Crucea Roșie Română”, chiar și 

în perioada pandemiei. Situațiile de criză sanitară sunt cele care provoacă pregătirea continuă a 
membrilor organizațiilor de „Cruce Roșie”, implicit a sanitarilor din întreaga lume. 

De asemenea, echipajele elevilor Colegiului Național „Ana Aslan” au participat la etapa 
națională a Concursului „Sanitarii Pricepuți” în anul 2021 și în anul 2016. 

Din echipajul „Sanitarii Pricepuți” la faza națională a Concursului „Sanitarii Pricepuți”, 30 iulie 
2021, Timișoara, au făcut parte elevii din clasa a XI-a C și clasa a XI-a B: Todor Adrian, Sintescu 
Daiana, Gajac Lorena, Ecsegi Alisa, Stanarec Adrian, Monenci Vlăduț. 

Aceștia au făcut față cu onoare exigențelor unui concurs național, pregătit în condiții mai 
vitrege decât de obicei și într-un timp mai scurt. 

Au fost zile toride de vară, în care sanitarii echipajului au muncit cu îndârjire, „în prelungiri”... o 
muncă comparabilă cu cea a unui adult, în vederea pregătirii acestei competiții naționale. 

Echipajele Sanitarilor Colegiului Național „Ana Aslan” reprezintă o sursă de inspirație și o forță 
în continuă dorință de perfecționare! 

9. Sunteți mulțumită de rezultatele copiilor? Ce mesaj le transmiteți?
Sunt mândră de elevii mei, de toți „sanitarii” pe care i-am pregătit în acești ani, fie că au

participat în mod direct la concursuri sau au activat în cadrul cercului învățând măsurile de prim 
ajutor pentru folosul propriu și al comunității. 

Îi apreciez în mod deosebit pentru tot efortul lor: este vorba de ore întregi de pregătire 
practică și teoretică, ore în care colegii lor aleg să plece acasă sau doar să se relaxeze. 

Poate, mai presus de toate, îi apreciez pentru „inima lor mare”, ei sunt cei care reflectă cel mai 
bine spiritul umanitar care patronează organizația „Crucea Roșie”. 

Elevii noștri au impresionat la fiecare concurs sau demonstrație de prim ajutor la care au 
participat, poate și datorită solidarității și umanității de care au dat dovadă. 

Bineînțeles că întotdeauna este loc pentru a fi și mai bine pregătiți. 
Eu le transmit elevilor mei faptul că sunt deja câștigați, indiferent de premiul obținut sau nu, în 

cadrul unui concurs: câștigul îl reprezintă experiența de prim ajutor dobândită, pe care o pot pune 
oricând în practică. 

Câștigul îl reprezintă și faptul că mulți dintre ei au reușit să se autodepășească, au învățat să-și 
educe emoțiile, au crescut în capacitate de decizie și în responsabilitate, au învățat cât de fragilă este 
viața...și cât de nobil este gestul lor de a-și dedica timpul și energia pentru salvarea acesteia. 

A consemnat ALISA ECSEGI, clasa a XI-a C 
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O ABORDARE 
CONTROVERSATĂ: 
FEMINISMUL NU E MORT 
KARINA-LAURA LUKACS, clasa a XI-a A 

La mai bine de 170 de ani de la prima convenție pentru drepturile 
femeilor - Convenția de la Seneca Falls, „o convenție pentru a discuta 

condițiile și drepturile sociale, civile și religioase ale femeii”, termenul de 
feminism este încă neînțeles, considerat fie un subiect taboo, fie ceva 
învechit, de domeniul trecutului care nu își mai are rostul în secolul 21. 

Istoria feminismului universal poate fi divizată în 4 valuri: începând cu 
secolul al XIX-lea, concentrat în principal pe obținerea dreptului femeilor de 
a vota, până la apogeul din anii 1970 al celui de al doilea val care s-a referit 
la mișcarea pentru obținerea de drepturi legale și sociale egale și sfârșitul 
anilor 1990 care au cuprins al treilea val într-o continuare și într-o reacție la 
valul al doilea. 

În prezent, asistăm la al 4-lea val al mișcării feministe - o nouă eră a 
acestei mișcări care a căpătat amploare în ultimii 10 ani prin intermediul 
internetului și al rețelelor de socializare. Adevărul este că deși popularitatea 
,,feminismului” ca termen a crescut semnficativ, interpretarea rămâne una greșită, chiar asociată cu 
un activism exagerat. Feminiștii - atât femei cât și bărbați, luptă pentru drepturi egale și pentru a 
asigura fetelor și femeilor aceleași oportunități care le sunt disponibile băieților și bărbaților. 

,,Atât femeile cât și bărbații ar trebui să se simtă liberi să fie sensibili. Atât femeile cât și 

bărbații ar trebui să se simtă liberi să fie puternici”(Emma Watson). Ar trebui, însă societatea în care 
trăim este structurată din punct de vedere ierarhic într-un mod bazat pe Patriarhat - deci bărbații 
dețin mai multă putere în mâinile lor decât femeile. Înțeleg că acest lucru își are originile în 
antichitate, dar doar pentru că ceva este vechi și ne-am obișnuit cu el, nu înseamnă că trebuie să 
menținem ,,status quo”. Modul în care ei - cei ai căror mentalitate a fost otrăvită de ideile regresive 
rămase în urma anilor de oprimare, cred că femeile trebuie să se comporte într-un anumit fel, mai 
ales pentru a fi considerate atractive, este rezultatul a ceea ce se numește misoginie și sexism 
interiorizat - adică convingerea că femeile sunt inferioare bărbaților a devenit adânc imprimată în 
viziunea societății. 

Femeile contează de unele singure, individual, nu doar în relație cu un bărbat. Cu toții avem 
dreptul de a fi tratați cu respect și dignitate. Să vorbim și să fim auzite; în loc să ni se spună că un 
bărbat știe mai multe despre drepturile noastre de bază și dorințele noastre decât noi înșine. Femeile 
nu sunt întregite de bărbați sau de societate. Femeile sunt întregite în momentul în care întră pe 
această lume, la fel ca orice altă ființă umană. 

,,Feminismul moare atunci când îi mor cauzele”(Mihaela Miroiu). În acest caz, feminismul nu va 
muri prea curând, mai ales în România. Avem nevoie de feminism, chiar și în ziua de astăzi pentru că 
discriminarea este, din păcate, cel mai puțin grav aspect cu care încă ne confruntăm. 

Feminismul nu este un cuvânt murdar. Nu este ceva hidos, nearătos, brutal sau violent. 
Feminismul nu este o problemă a genului, este o problemă a umanității - a societății. Este ceva 
necesar, chiar și astăzi și încă pentru mult timp de acum încolo pentru combaterea prejudecăților 
aduse nu doar asupra femeilor, ci și asupra normelor acceptate de societate. 



9 

TRIUNGHIUL 
REZULTATELOR 
MODELUL „SOFT” DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR 
INDIVIDUALE ȘI ORGANIZAȚIONALE 

Prof. DACIANA DREGHICIU 

„... totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și pe 

dinafară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să 

pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisit 

ceva? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? 

Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși.” - Constantin Noica 

Organizațiile sunt subsisteme ale sistemului social în care sunt integrate. Fiecare 
organizație are un scop, în cazul instituțiilor școlare acesta fiind educația tinerilor. Dar școala 
nu e un sistem închis, o insulă izolată, ea are relații de interdependență cu mediul. Claudette 

Lafaye scria: „Instituția școlară nu este numai o organizație educativă ce transmite 
cunoștințe, ci trebuie să se preocupe și de selectarea cunoștințelor demne de a fi transmise, 
de administrarea localurilor și a materialului didactic etc.”. Acesta e universul structural - 
vizibil, rațional. Alături de acesta mai există și universul cultural, uman - reprezentat de 
oameni individuali și relațiile dintre ei, de valorile la care aceștia aderă. Universul cultural e 
mai puţin transparent, mai puțin vizibil, numai participanţii direcţi îl pot înţelege. Mihaela 

Vlăsceanu descrie acest univers astfel: „Simboluri, ideologii, limbaje, credinţe, valori, 
ritualuri, cunoştinţe, poveşti şi mituri creează împreună un corpus distinct care dă seama de 
ceea ce este cultura unei organizaţii”. 

Cultura organizațională se dezvoltă în timp. E ca un fluviu, e cale de comunicare între 
oameni, primește și duce mai departe valori, ritualuri, credințe. E un „continuum” 
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trecut - prezent - viitor.  Oamenii modelează cultura şi în acelaşi timp  sunt modelaţi de ea. 
Noii veniţi într-o organizație au propriile idei şi sentimente pe care le transmit altora și pe de 
altă parte le îmbogățesc, prin preluarea obiceiurilor şi regulilor care există deja în 
organizaţie. Din împletirea acestor sentimente, convingeri, reguli, rezultă cultura 
organizaţională. O organizație reprezintă o mulțime de personalități, dar fiecare membru 
este unic. Ca urmare a relaţiilor ce apar între aceştia, organizaţia dobândeşte un caracter 
aparte, unic. Cultura organizaţiei este un mod de gândire, un mod specific de a vedea 
realitatea și a rezolva problemele, un sentiment de apartenenţă la o echipă. „Cultura, ca şi 
concept, este o abstracţie dar consecinţele sale comportamentale şi atitudinale sunt însă 
foarte concrete.” (Edgar Schein, 2004). 

Cele două universuri complementare, cel structural și cel cultural sunt net delimitate 
într-un cunoscut instrument de diagnoză organizațională, modelul McKinsey-7S. Acest 
model împarte elementele analizei în două categorii: „hard” și „soft”. Extrapolând 
conceptul la specificul instituțiilor școlare, am grupat elementele de natură relaţională, 
imaterială, creând triada Susținere-Valori-Încredere. Cele trei elemente ale triunghiului 
rezultatelor, modelul „soft” de obţinere a performanţelor individuale și organizaţionale 
trebuie permanent avute în vedere, niciuna nu trebuie eludată. 

      : acea atitutine suportivă, de îndrumare, încurajare. Înseamnă 

participarea părinților ca parteneri educaționali activi, alături de profesori, obiectivul fiind 
unitatea de acțiune și decizie între aceștia. Parteneriatul Școală-Familie-Comunitate e un 
model creat încă din 2001, conform căruia „partenerii identifică obiectivele comune și 
acționează împreună pentru a crea cele mai bune programe și oportunități pentru elevi.” 
(Joye Epstein, 2010). Elevul trebuie să fie susținut în demersul educativ, deopotrivă de 
părinți și profesori și nu în ultimul rând de școală și comunitate. 

: expresia idealurilor împărtăşite spre care tind membrii organizaţiei. 
Suma valorilor personale conduce la identificarea valorilor organizaționale. Cu cât există o 
mai bună concordanță între valorile personale și cele organizaționale, crește nivelul 
performanței individuale aceasta conducând implicit la creșterea performanței organizaționale. 

      : încredere individuală și încredere organizațională. Pe de-o parte, 
fiecare membru al organizației are așteptări privind relațiile, comportamentele individuale, 
și pe de altă parte, așteptări privind comportamentele organizaţionale, pe baza rolurilor în 
organizație și a experienței celorlalți membri ai acesteia. 

Conceptul de încredere organizaţională e nou. „Capitalul-încredere” se creează în 
timp, el nu poate fi improvizat în câteva zile sau săptămâni. Cultivarea capitalului-încredere 
depinde de modul în care sunt promovate anumite comportamente şi valori. Oamenii au 
încredere în ei înşişi, în semenii lor, în grupurile şi organizaţiile din care fac parte. 

Triunghiul rezultatelor  :                                          . Armonizarea acestor 
elemente face oamenii capabili să fie eficienţi atunci când lucrează împreună, generând 
performanță individuală și organizațională. Cele trei elemente ale triunghiului rezultatelor conduc 
la performanţă individuală, aceasta determinând implicit şi performanţa organizaţională. 

Susținuți de profesori și părinți, în concordanţă cu propriile valori dar cu respect 
pentru valorile organizaționale ale școlii, cu încredere în ei înșiși, în părinții și profesorii lor, 
elevii își pot găsi drumul spre performanță. Efectele se vor regăsi în toate aspectele vieții 
personale și profesionale viitoare. 
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CUM TE SIMȚI AZI? 
Prof. MARIA CRISTA 

„Cum te simți azi?” este o expoziție despre stări și 
emoții. Este rezultatul unui exercițiu de exprimare a unei stări 
de moment, a unei emoții printr-un singur cuvânt redat într-o 
formă vizuală cât mai apropiată de emoția exprimată. 

„Cum te simți?” e o întrebare bună. Este o întrebare pe 
care o punem, de obicei, cuiva de care ne pasă. E o întrebare pe 
care o punem în special când știm că cineva nu s-a simțit bine sau 
a trecut printr-un moment dificil. Dar am putea să folosim mai des această întrebare pentru a 
crea ocazia să vorbim despre noi și pentru a ne obișnui să ne exprimăm emoțiile. 

Emoțiile sunt teritorii exilate. 
Cel mai adesea, ni se spune că trebuie să le controlăm, să le stăpânim, să le ștergem 

înainte ca ele să fie vizibile. Să ne dezicem de ele sau să pretindem că nu există. 
Emoțiile au fost declarate manifestări inferioare, o expresie a slăbiciunii și plasate 

antagonic față de intelectul rațional. Conform acestei logici, cultura patriarhală construiește 
stereotipurile de gen declarând că emoțiile și exprimarea lor sunt atribute ale genului 
feminin, în timp ce expresia masculinității trebuie să fie legată de suprimarea sau negarea 
emoțiilor. 

Dar celebrul autor și medic, Gabor Maté, expert în studierea traumei, stresului și a 
dezvoltării copilului ne spune că „mintea și corpul nu pot fi separate, organismul uman e 
facut în așa fel încât emoțiile și fiziologia noastră să formeze un întreg.”Gabor Maté scrie că 
faptul de „a ne cunoaște emoțiile înseamnă să fim noi înșine, iar reprimarea emoțiilor duce 
la deconectarea de sine.”Aflăm că îmbrățișarea și exprimarea emoțiilor înseamnă sănătate 
mentală și sănătate fizică, pentru că „emoțiile sunt stări mentale asociate cu stări fiziologice 
ale corpului”. Deconectarea de sine, detașarea de ceea ce simți, de propriile emoții este o 
înstrăinare. Deși în situații de traumă, funcționează ca un mecanism de apărare, de 
supraviețuire, pe termen lung, dacă ne deconectăm de emoții pierdem un vital instrument 
de protecție. 

„Emotiile noastre există ca să ne protejeze. Și trebuie să putem să ne exprimăm și să 
ne manifestăm emoțiile.” 

Învățăm că explorarea și procesarea emoțiilor este un exercițiu de autocunoaștere, 
este un mod de a recunoaște cine suntem și ce nevoi avem. 

Această expoziție a fost gândită pentru a fi un process în desfășurare, la care oricine 
poate adăuga. Invitația de a numi, de a exprima o emoție este un pas în plus, care se adaugă 
invitației de a privi către emoțiile celorlalte persoane. Devine un proces mai complex, în care 
în timp ce ne gândim la noi înșine, am putea să ne recunoaștem în emoțiile exprimate de 
ceilalți. Devine și un exercițiu de empatie. Poate că empatia este ceva ce ar trebui să 
practicăm cel mai mult și, de asemenea, să învățăm să o extindem asupra tuturor ființelor 
care experimentează emoții exact ca și noi. „Sistemul emoțiilor este ceva ce avem în comun 
cu alte mamifere”. 1 

1 Interviu cu Gabor Mate în cadrul emisiunii Garantat 100%, TVR 1, 30 ianuarie 2022. 
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ANIMALUL ȘI OMUL.  
DE LA PRADĂ/PRĂDĂTOR  
LA COMPANION DE NĂDEJDE 
ANDREI GABRIEL EBERLING, student anul I  
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

De-a lungul istoriei speciei umane, animalele au jucat un rol important. Din stadiul de 
nomad/vânător/culegător, animalele au fost văzute atât ca pradă, dar și ca prădători de 
temut. Odată cu domesticirea lor, s-au format relații simbiotice între animale și oameni, mai 
exact, oamenii ofereau hrană, protecție, iar animalele asigurau diverse resurse alimentare, 
blană/lână, iar, mai târziu, protecție față de diverși prădători (odată ce au fost domesticiți 
cânii) sau față de diverși dăunători (se știe că, în Egiptul Antic, pisicile erau venerate pentru 
că protejau recoltele, dar și pentru că preveneau transmiterea anumitor boli, prin 
combaterea rozătoarelor). 

Procesul domesticirii animalelor a implicat participarea activă a omului timp de sute de 
generații. Domesticirea primelor animale și apariția ocupației de creștere a animalelor au 
avut loc în perioada comunei primitive (comuna primitivă este un concept caracteristic 
gândirii lui Marx și Engels, care susține că societățile de vânători-culegători se bazau, în mod 
tradițional, pe egalitarism în relațiile sociale și pe proprietate comună). Domesticirea s-a 
manifestat prin mai multe etape: captivitatea, îmblânzirea (în cadrul acestei etape, animalele 
erau ținute în preajma omului și aveau capacitatea de a se înmulți în anumite condiții; de 
altfel, animalele învățau să trăiască în apropierea și în slujba omului, dar se și obișnuiau cu 
faptul că primesc hrană la anumite intervale orare), domesticirea propriu-zisă (avea loc 
atunci când  animalele trăiau libere pe lângă casa omului, se înmulțeau confortabil în 
preajma oamenilor și produceau sau aduceau diverse beneficii celor care le creșteau). 

De-a lungul istoriei, animalele au avut o importanță ridicată: în Egiptul Antic, se 
considera că animalele erau daruri de la zei, fiind îngrijite până la moartea lor, ca mai apoi să 
fie returnate Tărâmului  Divin. Atât în mormântul faraonului Tutankhamon, cât și în cel al 
faraonului Ramses al II-lea (cunoscut și ca Ramses cel Mare) au fost descoperite reprezentări 
în care aceștia apăreau împreună cu câinii lor, în spiritul ideii că stăpânul își va reîntâlni 
patrupedul în viața de apoi, dar nimic nu depășește devotamentul egiptenilor pentru pisici. 
Acestea, după cum am menționat mai sus, erau chiar venerate, iar uciderea unei feline se 
plătea cu viața celui responsabil de această faptă. 

În Roma Antică, păsările, atât sălbatice, cât și domestice, erau cele mai populare 
animale. În arene, animalele erau utilizate de către oamenii influenți pentru a-și arăta 
bogăția și puterea, prin introducerea în lupta cu gladiatorii, prin confruntări cu alte animale, 
dar și prin curse de câinii, dar mai ales de cai. 

Semnificativ mai târziu, pe durata Celor Două Războaie Mondiale, pe lângă 
emblematicii cai de luptă, au fost folosiți canari, care erau antrenați pentru detectarea 
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gazelor toxice, dar și maimuțe, lei sau porci, pe post de mascotă, pentru a ridica moralul 
soldaților. 

Zooterapia (sau terapia cu animale) a fost inițiată la începutul anilor 1960, după ce, un 
psiholog american, Boris Levinson, a constatat că unul dintre pacienții săi, un copil care avea 
probleme de interacțiune socială, vorbea și se simțea în largul său, alături de câinele familiei, 
în condițiile în care nu scotea niciun sunet, în timpul ședințelor de terapie (caz discutat pe 
larg în cartea sa, Pet-oriented Child Psychotherapy, apărută în anul 1969). 

„Pe teren” (diverse clinici/spitale din țările dezvoltate, școli, universități, centre 
sociale), programele de terapie cu animale sunt folosite pentru a reduce anxietatea 
pacienților/elevilor/studenților/persoanelor care s-au confruntat cu un eveniment cu 
caracter traumatic, pentru a crește stima de sine și încrederea (atât în propria persoană, cât 
și în cei din jur), pentru a le ameliora suferința, dar și pentru a da un impuls în lupta cu boala, 
cu traumele survenite de-a lungul vieții. Ședințele, în general, durează 10-15 minute (în 
anumite situații, pot depăși chiar și o oră) și se bazează pe simpla interacțiune om-animal. În 
general, animalul ales este un câine, pentru că majoritatea oamenilor „se conectează” cel 
mai bine cu această specie (după cum se spune în popor, „câinele este cel mai bun prieten al 
omului”). De altfel, nu trebuie neglijate pisicile de terapie sau alte animale mai puțin 
obișnuite, cum ar fi delfinii, cimpanzeii sau caii. 

Unul dintre cele mai fascinante cazuri de interacțiune dintre om și animal este cel al 
pisicii Oscar. Această felină a fost adoptată în anul 2005, de către Steere House Nursing and 
Rehabilitation Center din Providence, Rhode Island, S.U.A. (centru de îngrijire a persoanelor 
care suferă de Boala Alzheimer sau de Boala Parkinson, în stadii terminale). Oscar a fost 
descris ca un animal care nu era neapărat prietenos cu oamenii, fiind agresiv când dorea să 
fie lăsat în pace, dar care obișnuia să ofere confort emoțional celor aflați pe patul de moarte. 
În primele șase luni petrecute în acest centru, s-a constatat că „patrula” pe culoare, 
observând și mirosind pacienții, fiind indiferent față de majoritatea lor, dar așezându-se 
lângă cei care vor muri în următoarele ore. Joan Teno, unul dintre medicii centrului, afirma 
că pisica își făcea mereu apariția în ultimele două ore de viață. După ce Oscar „a prezis” 25 
de dedecese, cei de la Steere House Nursing and Rehabilitation Center au început să anunțe 
aparținătorii, imediat ce observau că Oscar s-a așezat lângă cineva, oferindu-le ocazia de a-și 
lua rămas bun. O explicație posibilă ar putea fi faptul că Oscar simțea și era atras de 
substanțele chimice eliberate în ultimele clipe ale vieții. Altă explicație ar putea fi faptul că 
pisica era atrasă de liniștea și lipsa de activitate din încăpere, dar, până acum, nu s-a ajuns la 
o explicație clară. „Abilitatea” pisicii a ajuns în atenția publicului în anul 2007, după ce a fost
publicat un articol, în New England Journal of Medicine, scris de Dr. David Dosa, „A day in the
life of Oscar the cat”,care a descris fenomenul. Oscar a decedat în 30 septembrie 2020,
lăsându-și amprenta pe mai mult de o sută de familii, care, pentru că le-a oferit ocazia de a-și
lua rămas bun de la persoanele iubite, l-au trecut în necrolog, dar și prin numeroasele
articole/cărți scrise pe baza activității sale (dintre acestea, se remarcă lucrarea Making

Rounds with Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat, scrisă de medicul care a făcut
cazul cunoscut, David Dosa).

În concluzie, putem afirma că animalele și oamenii au construit, de-a lungul timpului, o 
relație specială, în care s-a trecut de la raportul pradă-prădător la conviețuirea bazată pe 
respect, încredere, prietenieși grijă, formând echipe care obțin rezultate uimitoare, în 
domenii variate (de la armată/poliție la medicină) și care surprind întotdeauna. 
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DOVADA ADEVĂRULUI 
E O MINCIUNĂ 
DENISA MARIA TILEA, clasa  a X-a B 

Știu că am fost acolo. Știu că mă înșel. 
Stau pe patul din camera mea într-o poziție șezândă, 

după ce mi-am promis că mă voi culca. Ceasul indică ora 6 
dimineața, este un ceas cu baterie, pe care aproape l-am 
anihilat complet de vreo două ori aruncând cu perna în el. 
Uneori, ticăie atât de tare încât mă face să înnebunesc. Întunericul începe să se topească, 
râmânând puțin câte puțin doar în colțurile încăperii. Aș merge în camera surorii mele, care 
cu siguranță încă doarme. Nu o fac, pentru că picturile de pe pereți se uită prea insistent la 
mine, încât îmi lasă arsuri pe piele în forma irisului lor. Mă sperie.  

Tata se aude sforâind și sunt doar câteva secunde rămase până îi va suna alarma de 
dimineață și se va trezi. Va striga apoi după mine, neștiind că nu am dormit nici de data asta, 
iar eu mă prefac că îl aud. Mă enervează desfășurarea firească a lucrurilor. Am auzit cum a 
pornit stropitoarea vecinilor. Le suspectez zilnic inteligența, deoarece mare parte din lichidul 
eliberat ajunge pe asfalt. Cu siguranță vor crește niște flori frumoase acolo, la fel cum răsar 
voci în mintea mea mai mereu. Poate ele nu vor fi singure. Sâsâitul apei nu este la fel cu 
sâsâitul șarpelui. Sâsâitul șarpelui sună mai melodios. 

Am învățat că monștrii nu și-au proclamat niciodată locul de sub patul meu ca fiind 
habitatul lor natural. Ei se ascundeau mereu sub niște măști, erau niște prototipuri de 
oameni periculoși. La fel ca sora mea. La fel ca părinții mei. Cu toții erau acolo ca să... ca să 
mă ucidă. Nu știu unde familia mea adevărată a plecat, dar nu m-a iubit suficient de mult. 

Sunt singurul de aici care nu are un 
portret falsificat. Mă târăsc afară 
din pat și simt podeaua precum o 
ambarcațiune, covorul este un 
ocean răzbunător. Nu știu să înot. 
Valurile care îmi sparg fereastra în 
acest moment mă vor umple cu 
sare, ceea ce se va duce ușor la duș, 
oricum, dar tot o simt ca o acțiune 
revoltătoare. Dacă aș putea, mi-aș 
repara gândurile cu culori. Desenele 
mele sunt niște linii haotice, dar mă 
voi strădui mai mult la gânduri. Sau 

poate le șterg de tot și le voi lăsa baltă. Nu că ar conta prea mult și știu și eu că 99% din timp 
doar mă afectează. 

Zilele trecute m-am certat cu sora mea pe baza faptului că o sperietoare de ciori a 
apărut din senin în livada noastră, undeva în spatele casei. I-am spus și că ciorile nu par să 
aibă niște ochi, ci doar niște globuri din sticlă neagră, în care se reflectă cele mai adânci frici 



15 

pe care aceasta le posedă. M-a făcut nebun, amenințându-mă că nu avem nicio livadă în 
spate. Tata a auzit-o și m-a apărat cu scuza că am o imaginație bogată. Nu aveam, imaginația 
mea era la fel de nebună ca și mine. Deci tata a mințit. 

Îmi vine să țip către persoane să tacă odată. Parcă nu le mai suport. Mă tem că dacă 
încerc să le ignor complet, voi pierde totuși vreo poveste mult prea interesantă. Poate de 
data asta chiar îmi spun ceva ce merită auzit. Am prieteni. Am mulți prieteni. Una dintre 
persoanele a cărei prezență o pot simți inclusiv la nivel cranian, de parcă e în mine, mă 
avertizează că unul dintre amici vrea să mă omoare. Eu mă contrazic cu ea și îi spun că, de 
fapt, sunt trei. Sunt mult mai conștient de împrejurimile în care mă aflu decât sunt ele. 
Consider că mintea poate fi adesea precum un joc de noroc, iar pentru fiecare neuron pariat 
poți pierde controlul unui gând, iar dacă se întâmplă asta e ca și când ai avea un pistol la 
tâmplă. Acum, acesta poate fi încărcat sau nu, dar e suficient riscul. E fatală sperietura. Te 
afli la un neuron și o sinapsă depărtare de clacare. Se întâmplă undeva în istoricul tău de 
imagini motorii realizate o reacție, care leagă acțiunile nepotrivite. Poate minus ori minus 
rezultă plus, dar acțiune negativă ori acțiune negativă rezultă un dezastru. Mi s-a spus mai 
demult că și eu sunt unul. Tata m-a îndrumat să nu-i cred, dar nu știu la cine se referea mai 
exact, fiindcă eu nu l-am crezut pe el. 

Știu că lumea consideră că sunt o prefăcătorie. Ideea e că eu știu când mă prefac. De 
multe ori mi se întâmplă. Îmi plac detaliile la fel ca și lumii, dar ea nu este atentă. Are o 
vedere perfectă și tot oarbă se arată. Eu am mai multe vederi suprapuse și văd total altceva. 
Nu ne asemănăm. 

Am început să mă antrenez împotriva infractorilor. Locuiesc împreună cu ei și mereu 
mă tem pentru siguranța mea. Acum stau așezat la masa din bucătărie și mănânc o felie de 
pâine goală. Goală la fel ca și privirile ațintite deasupra mea. Sora mea plănuiește să mă 
jupoaie de carne și să-mi sfărâme oasele, ca pe grâu, să mai facă o tură de pâine. I-am 
aruncat o privire urâtă și mi-a confiscat porția de suc. Bine că a luat-o ea, fiindcă oricum era 
otravă. Simt că ziua aceasta urmează să mă înece cu lumina ei. Parcă își trimite razele de 
soare să mă sugrume sau să mă transforme într-un incendiu. Mi-am întrebat tatăl dacă 
poate fixa temperatura casei undeva la  -5 grade Celsius și a aprobat. L-am văzut cum a trișat 
și a setat doar 15. M-am împleticit până în camera mea să îmi iau ghiozdanul. M-am privit și 
în oglindă înainte să cobor și promit că nu am folosit un fard mov pentru a-mi contura 
cearcănele. M-aș pricepe la machiaj mai bine de atât și poate chiar o fac. 

Cum este să te minți singur și să nu realizezi că o faci? La fiecare adevăr convinge-te că 
există, ca și corespondent, o minciună. Mai multe minciuni. Câte vrei. Că oricum dacă 
adevărul se dovedește a nu fi prea adevărat, rezultatul ecuației tot negativ va fi. E un caz 
special. O excepție de la regulă. Stau în fața ușii de la intrare, ezitând să pornesc spre mașină. 
Tatăl meu observă și începe să râdă. Sau poate râdea de sora mea care poartă o expresie 
caraghioasă de „nu am chef să merg la școală” pe față. Râsul este unul provenit din gând, 
pentru că e prea mecanic să fie din vina corzilor vocale. 

- De ce nu vrei să mergi? mă întreabă persoana deghizată în tatăl meu.
Tresar, deoarece pentru un moment mi s-a părut că s-a făcut liniște. Tânjeam după ea,

cum tânjesc copiii de 10 ani după Coca Cola. Probabil. 
- Nu mai contează.
Continuă să se uite insistent la mine, de parcă ar fi vreun desen de pe peretele surorii

mele. Într-un final, cedez. 
- Am trei prieteni care vor să mă omoare.

(*Notă: Personajul principal din text suferă de schizofrenie.) 
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UN ALBUM, O CARTE 
ȘI O AMINTIRE 
DENISA SARA BOJINCĂ, clasa a X-a B 

Eu te caut chiar și acum, în orice răsărit, în orice cană de 
cafea. Mă întreb de ce, de ce mă mai amăgesc și de ce inima-
mi sare din piept, iar fiori reci îmi străbat tot corpul când mă 
gândesc la tine, la privirea ta pătrunzătoare. Îmi fac speranțe deșarte, 
dar totuși seară de seară iau de pe raft albumul cu fotografii. 

Îl deschid la pagina cu tine. Nu apari în multe însă. Nu ți-
a făcut niciodată plăcere să fi în centrul atenției. Zâmbesc cu 
jumătate de gură, văzând o poză cu noi doi, de la o petrecere 
de An Nou. Au trecut doar doi ani și, totuși, acele petreceri par 
atât de îndepărtate... Atunci vedeam cafeniul ochilor tăi zilnic, 
îți auzeam râsul când făceam o glumă, îți simțeam parfumul de 
când intrai în încăpere. Știu că înnebunesc atunci când trec pe 
lângă cafeneaua noastră, unde mereu comandam cafeaua 
neagră și prăjitura cu căpșuni și sper să mai simt măcar pentru 
încă o dată parfumul citric, înțepător și excentric, exact așa 
cum erai și tu. 

De când ai plecat, n-am mai putut bea cafea. Ochii tăi sunt în fiecare ceașcă, parcă făcându-mi 
în ciudă. Mă uit din nou la album. Poza de sus, cea mai galbenă, îmi place cel mai mult. Are mâzgălită 
data într-un colț, cu un pix negru: 21.08.1970. 

Zâmbeai, iar pistruii de pe nas ți se văd pe pielea bronzată. Era o zi călduroasă de sfârșit de 
vară, ziua noastră aniversară. După o lună de muncă pe litoral, le făceai concurență eroilor greci.Te 
priveam uluită, iar obrajii mi se îmbujorau mai vizibil decât dacă aș fi folosit fard. Mi-ai adus un 
buchet de garofițe roz când ne-am întâlnit în parc. Timid, m-ai luat de mână. Îmi spuneai că mă 
iubești, că într-o zi mă vei lua de soție și vom fugi în altă țară, poate în Franța, „țara iubirii”, cum ai 
poreclit-o tu. Râdeam fiindcă știam că este o idee pe atât de plăcută, pe atât de nebunească. Dar tu 
mi-ai tot repetat asta, ai învățat să mă alinți în franceză și privirea îți strălucea mereu când mă
vedeai.  Închid ochii. Azi nu vreau să vărs lacrimi. Pozele acestea aduc mereu lacrimi. Și totuși… sunt
singurele fotografii cu tine. Singurele fărâme de amintiri pe care le mai am. Încep deja să îți uit vocea.
Acel accent ciudat și rârâit ce m-a captivat încă de la început, de când ne-am întâlnit întâmplător la o
serată, iar un prieten te provocase să cânți ceva. La fel ca tine, accentul era unic în mintea mea. Suflu
în lumânarea de pe birou, iar s-a luat curentul, și închid cu un pocnet albumul. Îl ascund între cărțile
vechi, peste cea cu copertă roșie. Între primele două pagini presasem o garofiță roz. Paginile au
rândurile subliniate chiar de tine, cu pix negru. Acel pix negru pe care îl purtai mereu după ureche,
indiferent unde mergeam, sau cât de frig era afară. Nici ploaia sau zăpada nu te puteau opri din a
desena o clădire sau o floare ce ți se părea interesantă. Un suflet de artist nu poate fi îmblânzit. Când
închid ochii și încerc să adorm îmi vin în cap unele schițe făcute de tine. Unele erau și cu mine, sau cu
noi doi ținându-ne de mână sau împărțind o ceașcă de cafea aburindă.

Poate în altă viață, am fi fugit la Paris împreună. Am fi servit cafeaua pe podeaua unui 
apartament micuț, deoarece nu am mai fi avut bani pentru o masă în sufrageria noastră. Însă am fi 
fost fericiți. Am fi fost împreună, iar eu ți-aș fi văzut ochii căprui strălucind de șicane în lumina 
dimineții. Ai fi râs de mine când ți i-aș fi comparat cu ciocolata de casă, sau cu piatra „ochi de tigru”. 
Nu știu de ce nu încetez acest obicei pe care mi l-am făcut, după ce nu ai mai fost aici. Nu îmi aduce 
nimic bun și o știu foarte bine, dar nu îmi pot opri inima să-și facă vise, să pună infinitele întrebări 
care încep cu acel „dacă”. Dacă te-aș fi ținut mai mult de vorbă în acea zi, dacă nu ai fi luat acel tren, 
dacă, dacă, dacă…  Pe cine încearcă inima mea să păcălească? Acum nu au mai rămas decât un 
album, o carte și o amintire. 
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IMPRESII DE ACTOR 
MARIO ANDREI GRIGORAȘ, clasa a X-a B 

Teatrul, alături de colegii mei din liceu, este o experiență 
minunată, pe care cu greu o pot descrie în cuvinte. Trupa 
„Aslăneștii” mi-a oferit un zâmbet pe buze, un motiv în plus de 
a mă bucura că merg la școală. 

Anul acesta, în clasa a X-a, am decis să mă înscriu în 
trupă, după un an de online. Eram foarte speriat, nu am avut 
niciodată o echipă, ba chiar mai mult, nu am făcut niciodată 
teatru, însă privirile înduioșătoare ale juraților, „echipa 
veterană”, mi-a dat încredere în mine și m-au făcut să mă simt 
mândru că sunt acolo. 

Primul meu rol a fost Păsărică, un pictor excentric și 
prietenul cel mai bun al lui Camil Valonidi, un ziarist de talent, personajul principal al piesei 
„Dansul Milioanelor” de Victor Eftimiu. Când am primit rolul am rămas șocat. Personajul 
părea puțin extravagant, dar pe măsura ce i-am citit replicile, mi-am dat seama că Păsărica 
este un rol care mi se potrivește, un rol care îmi conturează personalitatea. Interpretam cu 
drag scenele lui, iar „gesturile” veneau natural, fără să primesc indicații. Mă bucuram când 
lumea aprecia și râdea la această interpretare. 

La primele repetiții, m-am simți puțin intimidat de colegii mai mari din liceu, care 
păreau impunători și care se înțelegeau bine între ei, spre deosebire de mine, care eram 
nou-venit în Trupă. După o vreme, mi-am dat seama că ne asemănăm în multe privințe. Unii 
dintre ei chiar m-au ajutat când am avut nevoie de un sfat. 

Prin teatru, mi-am dezvoltat nu doar stilul de exprimare, ci și felul în care creez legături 
cu lumea. În timpul școlii online, eram închis în mine, vorbeam cu puțină lume. Acum am 
început să socializez, să cunosc colegi și din alte clase. 

În ziua spectacolului, 21 decembrie 2021, nu aveam emoții deloc. Poate nu realizam că 
aveam să joc în fața unui public. Am făcut repetițiile pe muzică și totul a decurs cum trebuie. 

La ora 13:00 a început 
spectacolul. În culise ne 
încurajam reciproc, iar timpul 
a trecut pe nesimțite. 
Puținele emoții au venit doar 
la final, când lumea aplauda 
actorii, printre care mă aflau 
și eu. Păsărică a plăcut 
publicului! 

Mă bucur foarte mult 
că am avut ocazia de a mă 
alătura trupei „Aslăneștii”. 
Mi-am dat seama cât de 

plăcut și important este să te implici în activitățile extrașcolare. Sper să încânt publicul prin 
prestația mea și în piesele următoare. 



18 

LICEUL, DINCOLO 
DE DEFINIȚIA 
CUVÂNTULUI 
ELISABETA GUJBĂ, clasa a XI-a B 

Hei, bobocule! 
Am trecut prin vremuri grele. Nu 

ne cunoaștem bine. Nu reușisem încă să 
legăm acele prietenii vestite din 
perioada liceului. Nu avem năzbâtii 
palpitante pe care să le povestim cu 
drag altora. Nu ne-am bucurat din plin 
de ceea ce îți oferă liceul. Suntem exact 
ca și voi, la început de drum, cunoscând 
mai mult din povești ale prietenilor și 
din filme viața de licean. Singura 
diferență o constituie puțina experiență 
pe care o avem în această lume și care 
ne face să conștientizăm cât de 
frumoasă poate fi ea cu adevărat. 

Deși, acum, liceul ți se pare doar o 
simplă perioadă școlară, îți spun sincer și 
din tot sufletul că nu este așa. Pe lângă 
faptul că înveți, ceea ce este evident 
important, liceul îți oferă atât de multe 
oportunități la care nici măcar nu te-ai fi 
gândit. Prin participarea la activitățile 
extrașcolare, concursuri, diferite cluburi 
ale școlii, vei descoperi în primul rând 
persoane pasionate de aceleași lucruri 
ca tine, vei purta discuții pe temele tale de interes cu persoane informate, vei evolua, fără ca 
tu să realizezi acest lucru. O vei face cu cea mai mare plăcere și fără pic de efort, ceea ce, 
crede-mă, vei aprecia enorm mai târziu. 

Știu și că probabil te simți presat de profesori și de informația pe care o primești zilnic, 
dar toate acestea sunt făcute ca tu să reușești să te autodepășești zilnic. Poate ai impresia că 
nu mai poți, dar de fapt nu este așa. Vei fi foarte mândru când vei realiza asta, chiar dacă îți 
va lua ceva timp. 



19 

Probabil crezi că încerc să te conving că liceul este cea mai frumoasă perioadă, ei bine 
chiar este. Nu neg că există și perioade grele, și amintiri, și momente mai puțin plăcute. E 
vârsta când totul se schimbă. De cele mai multe ori, schimbările acestea nu ne plac sau chiar 
ne rănesc, dar e ok. E ok să te simți extenuat, e ok să te superi, e ok să vrei să ieși cu prietenii 
în loc să faci o temă, e ok să iei o notă mică, e ok să pierzi prieteni, e ok să suferi... Toate 
astea sunt normale și devin copleșitoare la un moment dat. Ai impresia că nu se mai termină, 
dar ai nevoie ca fiecare dintre ele să facă parte din viața ta. Ele te maturizează și te fac să 
apreciezi lucrurile la un cu totul alt nivel. 

Spre exemplu, nu ți s-ar părea enervant ca o persoană să tot tragă de tine să te implici 
în diferite activități cu ea pentru a te avea ca sprijin? Ei bine și mie, dar, cu timpul, am 
realizat că astfel am descoperit atât de multe lucruri noi despre mine în contextul acelor 
activități. Și astfel, persoana aceea enervantă mi-a devenit cel mai bun prieten. 

Dacă tot am ajuns  să vorbim despre prieteni, am putea poposi puțin la acest subiect 
deoarece ei reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi la vârsta 
adolescenței. Ai nevoie de o persoană de vârsta ta, care să îți înțeleagă suferințele și 
frustrările. Odată ce ai impresia că ai găsit-o, nu vrei să o pierzi. E adevărat că nimeni nu te 
înțelege ca părinții, doar că ei nu pricep intensitatea sentimentelor tale din perioada 
respectivă. Odată cu trecerea timpului, vei vedea că ceea ce ți se părea apogeul tristeții și 
dezamăgirii, era de fapt o mică fărâmă din ceea ce înseamnă cu adevărat viața. Toate acele 
impresii vor păli în amintirea ta. Chiar și drama pierderii celui mai bun prieten va părea mult 
mai neînsemnată. Acum, ai impresia că ești singur pe lume și nu te înțelege nimeni, dar vei 
realiza, la un moment dat, că tu și cel mai bun prieten ați luat-o pe drumuri diferite, iar 
prietenia voastră reprezenta drumul de mijloc, care acum v-a separat. Vei vedea că, 
urmându-ți drumul, vei atrage în jurul tău persoanele de care ai nevoie în viața ta. Nu încerca 
să te schimbi pentru a păstra persoane alături de tine, nu trage de persoane pentru a-ți 
rămâne prietene. Scopul tău este de a evolua, iar prietenii adevărați te vor ajuta să faci asta. 
Așadar, cel care pleacă nu e o pierdere pentru tine, deși acum așa ți se pare. 

Dacă ar fi să aleg sfatul pe care aș fi vrut să îl primesc la începutul liceului, ar fi acela de 
a mă concentra asupra mea ca persoană mai mult decât asupra oricărui alt lucru. Imediat 
după ce auzi acest sfat, apare întrebarea care te macină: „Cum fac asta?”. 

Ei bine, e mai simplu decât crezi. 
Testează-ți limitele și pasiunile, încearcă orice ai ocazia, fără a te teme. Nu ai de unde 

să ști ceea ce îți place. 
De exemplu, mie îmi place să socializez și să mă aflu în fața oamenilor, să exprim ceva 

celor ce mă privesc. Astfel, că ideea de a face parte din Trupa de Teatru m-a atras mereu, dar 
mă gândeam că nu îmi va plăcea. Aveam impresia că va fi un mediu riguros, așa cum e 
întreaga școală. Iată că, în clasa, a XI-a, am decis să nu mai merg doar la concursuri științifice, 
ci să fac și ceva ce mi-ar plăcea mie, ceva ce m-ar face fericită. Am fost la audiții și am fost 
acceptată. În cadrul trupei mi-am făcut prieteni și am văzut și altă față a școlii. Un mediu 
prietenos, deschis la păreri și schimbări, unde greșeala nu e o catastrofă. Un mediu în care 
poți fi TU. Mă bucur mult că am decis să merg pentru că am descoperit ceva nou care îmi 
face plăcere, dar și pentru atmosfera minunată de la repetiții. Aici, mai mult decât oriunde, 
ne putem lăsa amprenta personalității noastre asupra a ceea ce facem și această putere îți 
oferă un sentiment incredibil. 

Nu toate lucrurile sunt așa cum le vedem la început, așadar, ține minte că e normal să 
treci prin tot felul de situații în timpul liceului, fiecare cu importanța ei. Bucură-te cât mai ai 
timp! Profită de acest timp în favoarea ta! Timpul trece și nu se mai întoarce. 
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ȘI BĂIEȚII SCRIU POEZII... 
EU CU SINE! 

VLĂDUȚ MONENCI, clasa a XI-a B 

Stau…, e liniște 
În fața mea sunt eu, 
Dar acel eu...  nu sunt eu,  
Este cel care obișnuiam să fiu. 
Copilul vesel fără griji, 
Crezând că lumea 
Este un roz nesfârșit... 
Copilul care nu aflase  
Cât de haină este lumea,  
Că așteaptă să te judece 
La fiecare pas al tău  
Când ei de fapt își uită 
Propriul mers și drum. 

Mă dau doi pași în spate 
Și mă văd iar pe mine, dar... 
Cel cu un zâmbet până la urechi, 
Care crede că fiecare are 
Strălucirea și bunătatea sa. 
Cel care nu ține cont de lume 
Și trăiește cum vrea el, 
Care vorbește cum vrea el, 
Făcânt fiecare gest și mimică 
Fără să îi fie frică că lumea 

Îl va bârfi și îi vorspune că e fată. 
Și care se pune pe Sine, 
Înaintea tuturor... 

Cu lacrimi în ochi îngenunchez, 
Și realizez că eu de acum... 
Nu sunt eu! Ci o aparență 
Creată pentru societatea meschină 
În care mă aflu, și care îmi pompează 
Otravă în vene prin judecata nevalidă, 
Prin care vor să te încadreze 
În normalitatea lor închisă într-o cutie... 

Acum... mă ridic din agonie 
Îmi șterg lacrimile eliberării 
Și mă uit iar la mine, 

Dar nu mai văd nimic... 
Oglinda este goală. 
La fel ca pe dinăuntrul meu. 
Dar nu voi mai îngenunghia 
Încă odată, acum îmi dau voie 
Să fiu EU!  

* * *

ZILE FĂRĂ SOARE 

IOAN ALIN BRUMARI, clasa a X-a D 

De când te-am cunoscut m-am speriat de ce pot să simt. 
Mereu mă întrebam dacă ar trebui să mă schimb, 
Dacă  îmi cauzez singur probleme și dileme 
Sau dacă tot mă izolez de realitatea mea boemă. 

În fiecare zi așteptam același tramvai și vedeam 
Un cer făra de soare într-o dimineață de noiembrie, 
Un strop de ploaie lăsat pe o frunza ca o lacrimă, 
Care a uitat să fie ștearsă de vreo veste bună, 
Număram cu disperare secundele până când ajungeam 

La locul în care tu mă așteptai. 
Era Mai, dar pentru mine Noiembrie... 

De ce? te intrebi, 
Pentru că îmi insuflai toamnă , 
Cărțile comuniste și reci pe care le devorai 
Despre care vorbeai fără oprire 
 În timp ce eu încercam sa nu urlu în mine 
Eram prea progresist ca să aud ce vorbeai  
Și încă sunt... 
Te uram, dar nu puteam să recunosc. 
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POVESTIRI DIN 
ARKLANDIA 
DANIEL PARVAN, clasa a X-a D 

Capitolul  I 

ORIGINI 

S-a lăsat o ceață densă peste vârful muntelui
vulcanic al Arklandiei, țara în care orice vrăjitor, fie 
el bun sau rău, se simte acasă. Din pădurea densă 
ce acoperă o însemnată parte din insulă, murmurul 
animalelor sălbatice, care ar infricoșa orice muritor, 
atinge ferm bariera protectoare din jurul cetății pe 
care numai inițiații în această disciplină a vrăjitoriei 
o pot trece și observa.

Această cetate, cunoscută în rândul 
vrăjitorilor drept Cetatea Bluestone, este situată 
strategic în partea de nord a insulei, pentru a putea 
ține piept atacurilor regulate din partea Benzii celor 100. Această bandă formată din 
vrăjitorii renegați, care ,deși au beneficiat de cele mai bune tratamente cât timp au studiat la 
Liceul Sorsburry, au decis să-și trădeze familiile, prietenii și întregul popor al vrăjitorilor doar 
pentru a putea practica magia neagră în afara insulei. Zidurile de piatră ar părea o joacă 
pentru orice rachetă de-a muritorilor, dar cantitatea de vrăji aplicate asupra lor ar putea 
respinge un asalt continuu timp de 777 de ani. Pe mal, se întinde faimosul liceu de vrăjitorie, 
adevăratul loc de origine a consacratului sport al vrăjitorilor, Quidditch. În jurul turnurilor din 
cele 4 colțuri ale liceului, fiecare fiind așezat pentru a reprezenta câte unul din cele 4 puncte 
cardinale, levitează o aură magică, îmbrăcând vârfurile lor golașe. 

Astăzi însă, toată atenția se învârtea în jurul noului venit, Jonas Gerhardt, vrăjitorul 
care a fost chemat din Germania, o țară a muritorilor, pentru a-și urma studiile vrăjitorești 
pe magicele tărâmuri ale Arklandiei. Primul său pas pe insulă a avut o mare însemnătate, 
fiind văzut drept bun de către vrăjitorii contemporani, a căror părere se afla însă în 
contradicție cu cea a vrăjitorilor seculari. Jonas își făcu loc anevoios, dar mândru printre 
uralele, dar și huiduielile mulțimii. Nu se simțea deloc copleșit de adunătura de vrăjitori și îi 
salută politicos ori de câte ori ii se ivea ocazia. 

Pasul următor era călătoria spre Marele Vulcan, pe care Jonas avea s-o facă singur, 
însoțit doar de animalul său de companie. Murmurul vrăjitorilor a fost întrerupt de o 
explozie brutală, venită din zona vulcanului. Tot ce mai era de făcut era ca Jonas să afle de 
unde provine acest sunet și ce-l provoacă. Acesta intră în pădure, o pădure fermecată care 
avea să dezvăluie foarte multe secrete.... 
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„UN ALT LUCRU IMPORTANT ESTE 
SĂ REALIZEZE CĂ ACESTEA NU 
SUNT DOAR PIXELI SAU CULORI PE 
O HÂRTIE, CI ADEVĂRATE POVEȘTI” 
Interviu cu ALESSANDRA COZMA, clasa a XI-a C 

1. Cum și  când ți-ai descoperit pasiunea pentru fotografie?
Cred că pentru prima dată când am pus mâna pe un aparat foto a fost la vârsta de doi ani. Eram

împreună cu familia mea in Ancona, Italia, le asteptam pe mama și pe surioara mea în fața spitalului când l-
am rugat pe tatăl meu să-mi arate camera foto. Treisprezece ani mai târziu, mă regăsesc cu camera de 
fotografiat la gât, în drum spre Alba Iulia, având ca scop fotografierea unor monumente istorice, din orașul 
marii uniri. Atunci mi-am descoperit pasiunea. În prezent sunt recunoscătoare nu doar tatălui meu care mi-a 
pus in mâna aparatul de fotografiat, și cel care m-a îndrumat către această pasiune, ci și doamnei profesoare 
Mandae Cristina, care m-a ajutat să îmi dezvolt această pasiune. 

2. Ce ai făcut pentru a-ți menține această pasiune?
De fiecare dată când mergem într-o excursie cu familia, l-am ajutat pe tatăl meu să

imortalizeze momentele cele mai importante. Astfel , eu am început să fotografiez  peste tot: ieșiri cu 
prietenii, zile de naștere, evenimente importante din viața mea, evenimente școlare. Am încercat să 
captez ficare imagine, ca mai târziu  să-mi amintesc de clipele minunte din timpul anilor de liceu. 

3. Cum ai defini arta fotografiei?
Consider că arta fotografiei este una dintre cele maiimportante. Apararul foto rămâne în

istorie ca fiind cel mai inteligent dispozitiv al secolului al XIX-lea. 
Fotografia este singura artă care poate, literalmente, capta în detalii peisaje, figura omul cu 

toate imperfectiunile sale, locurile misterioase cum ar fi spațiul cosmic și peisajele abisale ale 
oceanelor care, acum câteva decenii, nu erau accesibile ochiului uman. 

4. Din ce surse ai preluat informațiile fundamentale necesare pentru a te perfecționa?
Toate înformațiile pe care le am legate de tehnica în fotografie le-am obținut de la tatăl meu și cațiva

fotografi amatori de pe rețelele de socializare. Eu îmi folosesc doar instinctul de artist și momentul pentru a 
realiza fotografiile,  pentru că cea mai frumoasa fotografie este cea care cuprinde realitatea în întregime. 

5. Ce sfaturi ai da începătorilor în arta fotografică?
Singurul sfat pe care l-ași da unei persoane care se află la început este răbdarea. Să aibă

răbdare cu sine și sa nu îi fie teamă să încerce lucruri noi și diferite. Un alt lucru important este să 
realizeze că acestea nu sunt doar pixeli sau culori pe o hârtie, ci adevărate povești. 

6. Ținând cont că ești  reprezentant al Clubului de Fotografie, cine ar trebui să se înscrie în
acest club? Și de ce? 

Consider că toți pasionații de fotografie ar trebui să se înscrie deoarece este o oporunitate de a 
te exprima și de a evolua. 

7. Ce rol crezi că are fotografia în planul artistic? Dar istoric?
Fotografia este un mod de exprimare și un mod de ați pune în lumină ideeile și perspectivele.

Acesta poate captaemoțiile și trăirile subiectului imortalizat, putând creea cele mai intense emoții și 
trăiri ale privitorului sau al criticilor. 

Din punct de vedere istoric, fotografia este o sursă de adevăr al evenimentrlor petrecute, fiind 
o dovadă sigură a acestora. Captează sentimentele subiectului dar și cele ale fotografului din acel
moment. Așa putem înțelege trecutul.

8. Pe lângă fotografie, ce pasiuni mai ai? Ai încercat să le îmbini?
Pe lângă fotografie, practic și desenul tradițional, digital și pictura. Acestea se pot împleti

destul de usor cu fotografia. Am avut încercări de acest fel și abia aștept să realizez o adevarată 
capodoperă prin această îmbinare 

A consemnat IOAN ALIN BRUMARI, clasa a X-a D 
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OPORTUNINATE. 
EXPERIENȚĂ. 
REZULTATE. 
RAUL NEMEȘ, clasa a X-a B 

În vara anului 2021, după terminarea clasei a IX-a, 
am avut oportunitatea de a lucra part-time în Austria, într-o 
gelaterie, cu normă de elev cu o clasă de liceu terminată. 

Cum mi-a venit ideea? Mai mulți verișori de-ai mei au făcut asta de-a lungul timpului, 
sub îndrumarea unei mătuși stabilită de mult timp în Austria. M-am gândit anul trecut că ar 
trebui să încerc și eu, pentru că aveam prea mult timp liber și simțeam nevoia de o 
experiență nouă. 

Cum a fost primul contact cu țara și jobul? Plecarea a fost în data de 21.06.2021, am 
mers cu autocarul, iar la destinație m-a așteptat mătușa mea. Ajuns acolo, am mers direct la 
primărie să mi se elibereze o fișă de domiciliu temporar. 

După trei zile am avut și primul contact cu jobul, și am comunicat cu angajatorii în 
limba engleză, iar, cu ceilalți colegi am fost nevoit să comunic în limba germană, dar am avut 
suficiente cunoștiințe în ambele limbi străine încât să purtăm dialogurile necesare fără 
probleme. 

Cum a decurs job-ul? În prima fază, am vândut înghețață într-un stand de tip kiosk (am 
învățat repede, în jur de 3 zile a durat acomodarea), iar ulterior, am fost mutat sus în local, 
unde se confecționau paharele sofisticate de înghețată (aici m-am acomodat într-o 
săptămână; era puțin mai dificil), dar, repetând zilnic, și acum știu să le fac. 

Ce făceam în timpul liber? În timpul liber admiram Dunărea de pe faleză, mă 
aventuram cu verișorii să explorăm munții și lacurile de pe coline cu bicicleta, vizitam 
castele, mergeam în parcuri și citeam cărți. Nu se prea găseau alte activități, dar m-am 
acomodat la nou și a fost super! 

Opinia mea: Eu vă recomand cu drag o experiență de acest gen. Oferă responsabilitate, 
disciplină, culturalizare, și un bonus material destul de consistent, iar o încercare nouă e un 
test pentru sine, abilitățile de comunicare sub mulți factori de presiune. Partea proastă este 
despărțirea pentru două luni de cei dragi, dar mie mi-a prins bine desprinderea de România 
și vă încurajez pe toți să vă urmați visele, chiar dacă sunt condiționate, nimic nu e imposibil. 

Vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare Cristina Mandae, care m-a încurajat de mult 
timp să scriu acest articol, și bineînțeles doamnelor profesoare Bozeșan Loredana și Ioja 
Patricia, care m-au ajutat pe tot parcursul clasei a IX-a cu lecțiile dumnealor bine structurate 
care mi-au aprofundat comunicarea corectă în limbile străine folosite. 

Vă doresc un semestru roditor și plin de oportunități, experiența și rezultatele vin de la 
sine! 
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DEBUT POETIC 
VRAJA TOAMNEI 

LORENA SĂNDOIU, 
clasa a IX-a B 

De dimineață când m-am trezit, 
Frunzele au îngălbenit 
Și atunci seama mi-am dat 
Că vara glorios a plecat. 

Toamna, doamnă elegantă, 
Cu rochița colorată, 
Cu părul vâlvoi a venit la noi. 

Citește-n frunze pe verandă, 
Iar când pe stradă pășește 
Toată lumea încremenește. 

Frunzișul cândva verzui 
S-a transformat acum...
Toamna este pe drum
Cu a ei ochi căprui.

Soarele când o zărește 
Deodată se îndrăgostește. 
Plânsul norilor de fericire 
Se prelinge în gradina aurie.

* * *
ÎN ZADAR 

NICOLETA GORBAN, 
clasa a X-a A 

Observi cum răsar 
Stele și amar 
Și cum mă ridic 
Stelele s-atingꓼ 
Iar tu de jos privești 
Neputând să mă găsești 
Și te uiți în continuare 
Spre stele curgătoare. 

Nemurirea am găsit, 
Departe în infinit 
În ochii tăi verzui, 
Și nu-i pasă nimănui 
Că eu te văd pe tine, 
Dar tu te uiți prin mine, 
Și zâmbești amarnic, 
Dornic și zadarnic. 

LUMI DESPĂRȚITE 

ANDREEA GORBAN, 
clasa a XI-a A 

Lumea noastră se desparte 
E purtată-n sus de ape, 
De un râu nemuritor 
Ce îți cântă-acum de dor. 
Malul timpului străbate, 
Veșnicia pe o parte, 
Malul meu e pustiit, 
Iar al tău e amorțit. 
Și emoțiile suspină, 
Durerea lor stă în lumină, 
Durerea mea mă urmărește, 
Durerea ta te părăsește. 
Râu sărat, format de veacuri, 
Porți povara unor fleacuri 
Viețile toate le muți, 
Când de soartă tu asculți. 
Și durere și suspin, 
Puse-n formă de ciorchin, 
Și suspin, dar și durere, 
Fără leac de mângâiere. 
Câte-o rază când străbate, 
Malurile tale moarte, 
Dojenită și speriată, 
Pleacă de acolo-n dată. 
Singuri singurei rămânem 
Și ne ducem făr să spunem, 
Și ne amăgim în van 
La o graniță de hotar, 
Dintre timp și dintre veac, 
Dintre tine cel uitat 
Dintre mine cea de-acum, 
Mergând frumos, pe-un ultim drum. 
O să te găsesc rapid, 
Căci sufletele noastre coincid, 
Și-am să-ți cânt când te-oi vedea 
Toată suferința mea. 
Lumea mea și lumea ta 
S-au regăsit din nou,
Și timpul va fi casa mea,
Iar eu voi fi al tău ecou.
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„SANITARII 
PRICEPUȚI” 
 

ANDRA-IULIA CHIRILĂ, clasa a X-a C 

În clasa a IX-a, la prima oră de educație pentru sănătate, purtam o mască albastră pe 

față și cunoșteam o singură persoană dintre toți cei aflați în jurul meu, pe Alexia, și încă de 

atunci ora de „Eps” avea să fie cea mai așteptată de noi toți. Astăzi, Alexia și cu mine suntem 

colege la una dintre echipele de „sanitari”, iar dacă în clasa a IX-a ne ascultam reciproc din 

teorie, anul acesta colaborăm la realizarea unei capeline. 

Timp de un an, am învățat săptămânal câte ceva nou despre cum putem să luăm parte 

la salvarea unei vieți. Eram atenți și mereu nerăbdători să vedem ce urmează. Poate despre 

stopul cardio-respirator? Sau primul ajutor în caz de înec? Am făcut echipe de „sanitari”, 

care erau formate din prieteni foarte buni, toți având același scop: să învățam cât mai multe. 

A urmat prima oră de „sanitarii pricepuți” în clasa a X-a. Eu și echipa mea ne-am așezat 

în ultimul rând și singurul lucru pe care ni-l doream era să nu ajungem în față, să nu fie 

rândul nostru să facem o demonstrație, pentru că eram speriați să nu greșim. Cu timpul am 

aflat că singura modalitate prin care puteam învăța era să greșim, așa că am pășit în față la 

primul nostru antrenament. Îmi tremura vocea atunci când făceam suportul psihologic la 

așa-zisa „victimă”, dar în momentul în care m-am uitat în jurul meu și mi-am văzut întreaga 

echipă pregătită, m-am simțit capabilă să duc până la final ceea ce am început. Așa că, din 

ziua primului antrenament, percepția noastră a devenit una total diferită. 

La început, o oră din timpul nostru liber era permanent dedicată antrenamentului 

pentru concurs. Mai apoi, am început să folosim fiecare oportunitate de a ne antrena, 

pentru că am ajuns să iubim asta. Eram sprijiniți din toate părțile, de doamna profesoară, de 

doamna dirigintă, de cei cu mai multă experiență, sprijin care ne-a dat curajul să continuăm. 

Ne doream atât de mult să ne descurcăm în orice caz, să nu ne panicăm și să devenim tot 

mai buni! Am ajuns să lucrăm împreună, să ne dăm sfaturi, indiferent de echipa din care 

făceam parte. Toți colaboram pentru a reuși, lucru care ne-a făcut pe toți să evoluăm. Am 

devenit responsabili cu materialele pe care le foloseam și pregătiți să participăm la unul 

dintre cele mai importante concursuri de până acum. 



26 

AMALGAM 
EXPERIENȚA MEA ÎN SUEDIA 

ROBERT PERT, clasa a XII-a A 

Cu ocazia zilei mele de naștere, din data de 
27 noiembrie, am primit cel mai frumos cadou de 
majorat :o excursieîn Suedia la Göthenburg. 

Când am ajuns cu avionul,cu o escală la 
Munchen, am rămas plăcut surprins că pandemia 
în Suedia s-a terminat, nimeni nu purta masca în 
aeroport. Suedezii respectau distanța de siguranță, 
fără să fie restricționați de guvern. 

Am așteptat domnul care ne-a dus la hotel, în 
timp ce admiram prima zăpadă din an. Ningea ca-n 
povești.. 

Am vizitat parcul de distracții Liseberg, cel 
mai mare din regiunea de Nord a Europei. Totul era 
decorat de Crăciun, pretutindeni puteai vedea 
spărgători de nuci, carusele, căsuțe cu diferite 
obiecte artizanale sau dulciuri, tot felul de 
restaurante cu tematici diferite, unde se puteau 
servi bucate tradiționale suedeze. 

În cea de a treia zi, am achiziționat bilete la o 
excursie cu vaporașul de râul Götasi pe Marea 
Nordului. Din vaporaș se puteau vedea casele 

specifice zonei de arhipelag cu acoperișul roșu. Pe una din insule se aflau tancuri care 
apăraseră zona de vikingi. După mica excursie cu vaporașul, ne-am dus să cumpărăm dulciuri 
specifice precum: trufe făcute in casă, turtă dulce, biscuiți cu condimente, jeleuri in formă de 
șoarece și tot felul de specialități interesante. 

Am vizitat muzeele orașului, Muzeul textil, unde ne-au arătat cum se țeseau 
covoare,haine și toată aparatura din anul 1891. La Muzeul de Artă am rămas impresionat de 
o pictură din secolul al XIX-lea cu un peisaj de iarnă cu cetatea Gothenburg-ului. Am văzut și
o parte din corăbiile vikingilor la Muzeul de istorie.

Am remarcat că străzile pietonalele din cetate erau încălzite, astfel zăpada nu trebuia 
curățată în zona centrală. 

A fost o experiență inedită și, cu siguranță, vom reveni. 

* * *
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STRESUL 

LAURA-CRISTINA FAZARCAȘ, clasa a X-a D 

Putem afirma că stresul ne este un mare inamic 
deoarecereprezintă o presiune pe care o resimțim 
atunci când suntem copleșiți de activitățile zilnice sau 
de anumite situații (absența timpului liber, pierderea 
unei persoane dragi, în relațiile cu prietenii, în relațiile de 
familie). Orice aspect care este considerat amenințare a 
confortului personal poate fi o sursă de stres. 

Stresul are, de cele mai multe ori, reacții 
negative asupa organismului precum: amețeli, dureri 
de cap, stare generală de rău, instabilitate 
emoțională, anxietate, tulburări ale somnului. 

Stresul are o importantă componentă 
subiectivă; ceea ce poate fi facil sau relaxant pentru o 
persoană, pentru o altă persoană poate fi obositor, 

amenințător, imposibil de realizat. Diferențele individuale în ceea ce privește răspunsul la 
acest factor sunt datorate competenței genetice și experiențelor de viată diferite. 

Cu toate acestea, stresul poate avea și efecte pozitive, chiar dacă nu realizăm acest 
lucru. El poate fi controlat și gestionat astfel încât să ne ajute să ne îmbunătățim sănătatea 
fizică și mentală. Stresul, pe termen scurt, ne poate ajuta să facem cu ușurință față unor 
situații extreme, unor momente tensionante, ne face mai puternici, mai ambițioși. 

Stresul nu poate fi eliminat în totalitate, dar poate fi ținut sub control prin diferite 
metode precum: gestionarea corectă a timpului, practicarea unor activități fizice, adoptarea 
unei alimentații echilibrate, menținerea activă a vieții sociale. 

În concluzie, chiar dacă stresul este o problemă frecvent întâlnită, nu se oferă prea multă 
atenție combaterii acestuia, mai ales că el poate deveni nociv pentru sănătatea fizică și psihică. 

* * *

IMPRESII PERSONALE 

DAVID NENCIU, clasa a X-a D 

Sunt inspirat de cea mai recentă călătorie și m-am gandit să fac un clasament al celor 
mai implicate orașe în promovarea istoriei. În urma călătoriilor din ultimii ani, mi-am format 
o opinie despre cetățile si muzeele din orașe precum: Oradea, Drobeta Turnu Severin, Alba
Iulia, Suceava, Făgăraș, Brasov, Sibiu, București, Constanța, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Am fost plăcut surprins de vizita în Drobeta Turnu Severin, unde  am descoperit însă o 
cetate recent renovată pe care am admirat-o cu plăcere doar din exterior. Malul Dunării, 
despărțit de cetate printr-o cale ferată, oferă o priveliște extrem de fumoasă. După ce am 
plecat de la cetate, am început să iau străzile orașului la pas, iar după nici 15 minute de mers 
pe jos am ajuns la o clădire modernă, care mi-a atras atenția. Muzeul Regiunii Porților de Fier are 
atât o parte interioară cât și un adevarat parc în exterior unde este și piciorul Podului lui Traian. 
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După această zi am hotărât că trebuie să fac cunoscută tuturor importanța descoperirii 
frumuseților istorice ale fiecărui oraș prin intermediul unui muzeu. Oradea are foarte multe 

locuri frumoase care merită vizitate la pas, cu multă răbdare 
dar și atenție. Cetatea orașului este una dintre cele mai 
frumoase din țară, fiind recent restaurată. Aproape în 
fiecare colț al cetății am găsit câte un ghid nerăbdător să îmi 
dezvăluie câte un secret al cetății. Un alt loc care merită 
vizitat este Turnul Primăriei. Priveliștea din vârful turnului 
este incredibilă, putându-se observa tot centrul istoric al 
orașului. 

Nu pot să nu menționez unul dintre cele mai frumoase 
și încărcate de istorie orașe din Romania. Acest oraș își 
promovează istoria locală, dar și istoria țării. Încă de când 
am coborât din tren, am luat parte la prima lecție de istorie 
chiar în incinta gării unde, în anul 1918, au coborât sute de 
români din vagoanele trenurilor sosite din toate colțurile țării. 

Mă bucur să descopăr în fiecare călătorie orașe care își promovează istoria într-un mod 
plăcut pentru vizitatorii de toate vârstele. 

* * *

SOSIREA TOAMNEI 

ANAMARIA ȘOMAN, clasa a IX-a B 

A sosit în caleașca aurie cea mai tânără și frumoasă fiică a 
bătrânului an, adică toamna. În acest frumos anotimp se petrec și 
majoritatea schimbărilor esențiale: ziua se micșorează, iar 
noaptea se mărește considerabil, fiind adormite pe pământ mii 
de frunze colorate care au căzut în dans din mirificii copaci, care-
și petreceau ziua suspinând după prietenele sale, păsările 
călătoare fiind nevoite să-și ia zborul de pe acest tărâm friguros și 
să se ducă în țările calde, revenind la primăvară. 

Totul în jur devine mai mohorât și ruginiu, natura 
pregătindu-se cu pași repezi de  venirea frigului. Soarele timid își 
face apariția din ce în ce mai rar, neputând fi comparat cu 
"soarele de vară". În depărtare, se pot  zări nouri de argint de o 
frumusețe izbitoare. Liliacul înflorește pentru a doua oară din 

cauza emoției copleșitoare. Lacrimile lui Septembrie udă pământul, iar vântul potolit aduce 
miresmele noi de toamnă, picurând pete ruginii peste pământ. Pomii îmbrăcați de roade nu 
pot ieși din acest splendid peisaj, care reușește, mai mult sau mai puțin, să învelească 
sufletul trist al copacilor ce nu mai aud trilurile de privighetori. "Delicata fiică a anului" 
pictează copacii în culori arămii, oferindu-le un strop de culoare frunzelor care stau întinse 
după un dans lung, provocat de adierea puternică a vântului. Totodată, albinuțele și furnicile 
nu se lasă mai prejos. Toate florile șoptiră, întorcându-și fețele, anunțarea unei ceremonii de 
mulțumire pentru sosirea acestei prețioase domnișoare, auzind din depărtare vocea tainică a 
soarelui, care-și făcea anunțată dispariția. 


