




CUPRINS 

2BSAFE ................................................................................................................................................................ 2 

FRAGMENT DIN ROMANUL NIHILODEXTRA ....................................................................................... 5 

DIN LIPSURI ....................................................................................................................................................... 6 

TV SERIES – TEENAGERS’ FAVOURITE PASTIME OR NOT? ........................................................... 7 

VANILLA .............................................................................................................................................................. 7 

MEET THIS YEAR’S MUN BOARD .............................................................................................................. 8 

HOLOCAUSTUL PRIN OCHI DE COPIL ..................................................................................................... 9 

INI ....................................................................................................................................................................... 10 

EDISON SWITCH: CEA MAI MARE COMPETIȚIE ANTREPRENORIALĂ PENTRU LICEENI 

DIN ROMÂNIA ................................................................................................................................................ 11 

REAL IT ............................................................................................................................................................. 12 

ERASMUS FLAVOUR .................................................................................................................................... 14 

MY EPAS JOURNEY ....................................................................................................................................... 15 

PRIVACY, AN UNOBTAINABLE IDEAL.................................................................................................. 17 

REZULTATELE ELEVILOR  LA OLIMPIADE ........................................................................................ 18 

AN ȘCOLAR 2021 – 2022 ........................................................................................................................... 18 

MEIN LAND ..................................................................................................................................................... 25 

PTERON ............................................................................................................................................................ 25 

FINALLY, THE 5TH GRADE ....................................................................................................................... 26 

MEINE HAUSTIERE ...................................................................................................................................... 26 

PERSONAJE ÎN CĂUTAREA ARTEI. LITERATURĂ? TEATRU? CINEMATOGRAFIE? ........... 27 

FIINȚĂ TAINICĂ, DULCE SAU NEMILOASĂ? ...................................................................................... 29 

FLOARE DE CRISTAL ................................................................................................................................... 30 

POT SĂ CUMPERE BANII FERICIREA?.................................................................................................. 30 

THE ART OF SPEAKING.............................................................................................................................. 32 

VOLUNTARIATUL - ÎNTRE A DA ȘI A PRIMI ...................................................................................... 34 

BOLILE DE IERI ȘI DE AZI DIN TIMPUL RĂZBOAIELOR ............................................................... 37 

DIE MUSIK, MEINE GELIEBTE LEIDENSCHAFT ............................................................................... 39 

CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ................................................................................................................ 39 

GONE WITH THE GALE .............................................................................................................................. 41 

HALLO! .............................................................................................................................................................. 41 



Gaudeamus     

| 2 
 

2BSafe 

 

  

Perioada 22-24 martie a fost plină 

de evenimente pentru elevii Colegiului 

Național „Gherghe Vrănceanu” din Bacău, 

întrucât au fost reluate activitățile din 

cadrul proiectului Erasmus+ „2BSafe” 2019-

1-RO01-KA229-063113-1, aprobat în 2019 

și întrerupt din cauza epidemiei de 

coronavirus. Elevii implicați în acest proiect 

au avut ocazia să interacționeze cu alți tineri 

din țări precum Finlanda, Spania, 

Macedonia, Luxemburg. 

 Deși contextul actual nu a permis 

o întâlnire în format fizic, profesorii din țara 

gazdă, Finlanda, au organizat un program 

bine structurat, pentru a atrage curiozitatea 

și interesul participanților, prin intermediul 

platformei Google Teams. Elevii implicați au 

fost împărțiți în două echipe, în funcție de 

cele două teme dezbătute: Antibullying și 

Fake news.  

  

În prima zi, toate țările au prezentat 

activitățile desfășurate de la ultima 

întâlnire. Elevii colegiului și-au prezentat 

afișele care sunt expuse pe holurile liceului 

și au descoperit noi idei, pe care le pot pune 

în practică. Această întâlnire a oferit o 

oportunitate de cunoaștere a celorlalți 

participanți. Ziua s-a încheiat cu o scurtă 

lecție de limba finlandeză, care a lăsat 

participanții surprinși, dar, în același timp, 

dornici să cunoască mai bine această limbă.  

 Următoarea zi, elevii din Finlanda 

au prezentat atât elemente culturale, cât și 

expresii utile în cazul unei vizite în țara lor, 

precum „Hyvää huomenta!” (Bună 

dimineața!) sau „Näkemiin!” (La revedere!). 

Participanții au utilizat în mod interactiv și 

distractiv aceste informații în aplicația 

Kahoot, moment care a creat bună dispoziție 

în rândul acestora. 
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 În ultima zi, elevii au fost împărțiți 

în 6 grupuri de câte 8-10 elevi, având astfel 

ocazia să se cunoască mai bine între ei. 

Echipele de antibullying au lucrat la crearea 

unui decalog pentru prevenirea acestui 

fenomen, în vreme ce echipele de fake news 

au stabilit reguli de prevenire și evitare a 

știrilor false, a zvonurilor. Prin intermediul 

acestor workshop-uri, elevii au avut ocazia 

să întâlnească oameni de calitate și să audă 

noi opinii și idei în vederea rezolvării unor 

probleme cu care se confruntă societatea. 

După stabilirea acestor reguli, grupele s-au 

întors la meeting-ul principal, unde au 

prezentat proiectul final.  

 Participanții au făcut schimb de 

conturi pe rețelele de socializare, dând 

posibilitatea legării unor frumoase prietenii 

până la următoarea revedere. Chiar dacă 

întâlnirea nu s-a putut desfășura fizic, elevii 

au avut parte de o experiență de neuitat, 

fiind acum și mai nerăbdători să-și cunoască 

noii prieteni în următoarea mobilitate, care 

va avea loc la începutul verii, în Spania. 

             

 

 

Câteva opinii de la elevii noștri: 

  

 Berbece Francesca: „Prin acest 

proiect am putut colabora cu adolescenți și 

profesori din mai multe țări, fiecare 

dispunând de diverse experiențe oferite de 

cultura proprie. Împreună am discutat 

despre problemele bullying și fake news 

care sunt prezente pretutindeni și am reușit 

să găsim niște modalități pentru combaterea 

acestora. În urma acestor întâlniri, care s-au 

desfășurat online, nu numai că am dezbătut 

aceste fenomene, dar am reușit și să 

cunoaștem și să ne împrietenim cu persoane 

din Spania, Finlanda, Luxemburg și 

Macedonia.” 

 Constantin Serena: „Mă consider 

foarte norocoasă,deoarece prin intermediul 

acestui proiect, am avut ocazia inedită de a 

comunica cu persoane din diverse țări ale 

Europei, precum Finlanda, Spania, 

Luxemburg si Macedonia. Am reușit să 

împărtășim diverse experiențe, detalii 

despre noi sau țările noastre, am luat parte 
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la jocuri și chiar am învățat câteva cuvinte si 

expresii în finlandeză. Pe lângă aceste 

activități, am lucrat împreună în a găsi 

soluții de prevenție și oprire a fenomenelor 

de bullying și fake news care, din păcate, 

sunt încă des întâlnite. Orele petrecute 

împreună au fost o experiență specială, pe 

care sunt nerăbdătoare să o repet.” 

 Cosma Mateea: „De mic copil,        

mi-am dorit să îmi pot exprima opiniile, să 

pot comunica liber cu oamenii care mă 

înconjoară. Proiectul la care am participat 

alături de colegele mele, sub atenta 

supraveghere a doamnei diriginte 

CristinaAndrei, mi-a oferit posibilitatea de 

a-mi materializa acest ideal. Am reușit, 

astfel, să îmi exprim ideile, gândurile într-un 

mediu cât se poate de amical, să discut 

despre probleme majore ale societății în 

care trăim cu adolescenți din Finlanda, 

Spania, Macedonia și Luxemburg. Deși eram 

la mari distanțe unii față de ceilalți, 

tehnologia ne-a permis să comunicăm ca și 

cum am fi fost în aceeași încăpere, fapt care 

m-a convins că relațiile dintre oameni pot 

depăși orice fel de bariere.” 

 Marchiș Elena:  „M-am bucurat 

nespus de mult să particip la întâlnirile 

online alături de ceilalți participanți, mai 

ales că pe unii dintre ei am avut ocazia să îi 

și cunosc în Macedonia, în septembrie. Cu 

toate că ne-ar fi bucurat să ne revedem fizic, 

cei din Finlanda au reușit să ne capteze 

interesul și în mediul online, nu numai cu 

activități legate de bullying și de fake news, 

cât și prin alte mijloace. A fost foarte 

amuzant și interesant să învățăm și câteva 

cuvinte în finlandeză prin jocurile pe care le-

au făcut gazdele.” 

 

 Năstase Ana: „Sunt încântată că 

am făcut parte din acest proiect, deoarece 

am cunoscut persoane noi și am participat la 

activități interactive. Cu siguranță ne-ar fi 

plăcut mai mult să ne întâlnim fizic, dar, cu 

toate astea, echipa din Finlanda a organizat 

activități legate de Antibullying si Fake 

News care ne-au captat interesul din 

primele minute. Fiind împărțiți pe grupe 

pentru a discuta si a ne împărtăși opiniile, 

am reușit să îi cunosc pe cei din Finlanda, 

Spania, Macedonia si Luxemburg, iar la final, 

ne-am promis ca vom păstra legătura.” 

 Nistor Teodora: „Acest proiect mi-

a oferit oportunitatea să ies din monotonia 

zilnică. Am avut ocazia să cunosc oameni 

noi, să învăț despre cultura și istoria țărilor 

participante și despre abordarea lor în ceea 

ce privește problemele de bullying și fake 

news.” 
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 Popa Diana: „Deși condițiile 

actuale nu ne-au permis să ne vedem față în 

față, internetul ne-a ajutat să realizăm trei 

zile de activități cât se poate de interesante, 

în cadrul cărora am împărtășit idei, impresii 

și nu doar atât. În aceste zile am avut ocazia 

să ne cunoaștem, unii dintre noi pentru 

prima dată și sunt nerăbdătoare să ne 

vedem în persoană în lunile ce vor urma.” 

 Tofan Cassandra: „Sunt 

recunoscătoare că am luat parte în acest 

proiect. 

Am avut ocazia să aud opinii diverse în 

cadrul subiectului Fake news, care m-au 

ajutat să înțeleg perspective noi. De 

asemenea, am reușit să reiau conexiunea cu 

persoane cu care am fost în proiectul 

Erasmus din Macedonia. A fost o experiență 

de neuitat și sper să mai lucrăm împreună și 

în viitor.” 

 

Nistor Teodora, clasa a X-a A 

 

Fragment din romanul Nihilodextra 
 

Am dat totul. Am renunțat la hainele 

mele. Am renunțat la mobilă, am renunțat la 

cărți, am renunțat la amintirea părinților 

mei, am renunțat la Ea și la copiii mei, la tot 

trecutul.  

Am rămas singur pe lume într-o închisoare 

rece și străină, complet uitat într-o casă în 

care mai reverberează doar ecoul slab și 

aritmic al inimii mele, un biet muribund 

legat de un pat de celulă într-o cămașă de 

forță. Din mine a rămas doar o umbră, o 

flacără de mult consumată, o replică uitată, 

un rol lipsit de glas. În jurul actorului ce a 

uitat să coboare de pe scenă, îmbătat de 

lumina reflectoarelor stinse și de aplauzele 

unei săli goale, cortina cade într-un ritm 

rapid și implacabil. Maldărele grele de 

material cafeniu îl asfixiază pe amărâtul 

actor care a uitat cum să joace ultima scenă. 

Sufleurul a murit și el de mult, iar în locul 

său a mai rămas doar o himeră mârșavă. 

Spectatorii muți și orbi nu sar în ajutorul 

actorului – ei se ridică de pe scaunele 

spinoase și părăsesc sala în care de fapt nu 

s-au aflat niciodată. Cândva, demult, nici ei 

nu mai țin minte cu exactitate când, le făcea 

plăcere să vină la spectacol. De ce au 

renunțat între timp la obiceiul lor? Să fi 

devenit după aceea biletul prea scump? 

Scaunele prea incomode?  

Lumina prea slabă? Actorul prea 

josnic? Și decorul – de ce s-a schimbat 

decorul? Actorul nu își dă seama că îngerilor 

din fundal le-au căzut aripile albe, care 

odată atingeau văzduhul? Nu vede el că din 

cioatele spintecate izvorăsc acum râuri 

tulburi de smoală și alcool? Să-și fi jucat el 

greșit rolul? Să fi jucat el, în desăvârșita sa 

nebunie, rolul altui actor, dintr-o altă 

distribuție? Nu, n-ar fi fost posibil, căci 

regizorul nu încurcă niciodată rolurile. 

Actorul însuși și-a măsluit rolul. Un șarpe 
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veninos s-a strecurat în mintea lui, s-a 

încolăcit în jurul inimii – și gata; actorul și-a 

uitat replica odată pentru totdeauna.  

 În van a încercat actorul să 

improvizeze – spectatorii s-au enervat și au 

început să părăsească teatrul. Ceilalți actori 

s-au retras frustrați și temători în culise, iar 

operatorii au stins luminile și s-au îndreptat 

grăbiți către casele lor.  

Însă cineva a rămas în tot acest timp 

acolo, așa cum a făcut-o și o va face 

întotdeauna, dirijând mereu cu aceeași 

tragică și nedeslușită subtilitate actul 

artistic al acestei lumi. Iar acum, așa cum s-a 

întâmplat întotdeauna, acum, așa cum nu s-a 

întâmplat niciodată, a venit momentul fatal.  

Acum, la finele unui spectacol de circ 

și madrigal, a venit momentul să tragă 

cortina. 

Lungu Mihai-Adelin, clasa a  XII-a  B

 

 

din lipsuri 
 

I 

cu amarnică umilință umblu 

sub pervazul celor înfloriți 

mă uit în jos deși jos deja mă aflu 

și cu invidie pe cei iubiți 

îi apuc de călcâie. 

un ultim dram de îndrăzneală să gândesc 

că l-am prins pe Dumnezeu de picior. 

 

II 

de nesuportat 

găsesc propria ființă 

când de durere acaparat 

amintiri de ochi îndurerați se-ntorc la mine. 

și n-am putere să-i alung 

că așa plânși cum sunt ei 

 

 

aș arde pentru a lor frumusețe 

destulă pădure 

cât să ard și eu într-însa. 

 

III 

să fie cum n-a mai fost 

o lume cu susu-n jos 

orbite 

țintuite 

în perete. 

și-apoi cine să-mi țină de frumos 

când mă știu cel mai urât dintre pământeni? 

 

Păscăluță Ana-Maria, clasa a XI-a F 
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TV Series – Teenagers’ Favourite Pastime or Not? 
 

TV series are very popular 

nowadays, but they were invented in 1928 

by J. Harley Manners. Until 1954, all TV 

series were in black and white like regular 

TV programmes. 

One of the best parts in TV series is 

that you can watch either horror or 

romantic shows and a lot more like drama, 

adventure, sci-fi or documentaries. 

Teenagers usually like drama, but I’m that 

kind of a person who loves horror TV shows 

like Riverdale, Money Heist or Lost in Space. 

These are good TV series, although my 

favourite one is Stranger Things. It is about 

a girl with special powers who is kidnapped 

by a man who wants to do experiments on 

her. She successfully escapes and hides in 

the woods where she meets 4 strangers 

soon to be her best friends.  

However, my favourite part about 

TV series is that they have a lot of characters 

and that makes it better. You can see all of 

your favourite actors like Noah Schnapp, 

Tom Holland, Daniel Radcliffe or Emma 

Watson in the same show.  

To sum up, everyone should watch 

TV series because you can spend your free 

time watching your favourite actors 

perform and you can also learn from their 

stories and experiences. Don’t forget that 

every TV show may have a story that will 

teach you a life lesson. What’s your 

favourite TV series? Who do you watch 

them with?  

Alessia Corban, clasa a VII-a

 

Vanilla 
 

Sie ist Vanilla eine Figur aus ‘’Ralf 

bricht allest’’ und ‘’Ralf bricht das Netz’’. Sie 

stammt aus einem Spiel aus den 80ern. Sie 

ist fehlerhaft, aber sehr besonders. Vanilla 

ist loyal, liebevoll und ehrgeizig. Ich habe 

diese Zeichnung dazu gemacht,weil es sie 

repräsentiert. 

 

Nemțanu Teea Maria, clasa a V-a 
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Meet this year’s MUN board 
 

Before you get to know our team, 

you may ask yourself what MUN is and what 

it stands for. The concept of MUN, which 

stands for Model United Nations, is an 

international format of debate that allows 

young, ambitious individuals to take part in 

simulations of the United Nations by 

representing different countries and 

historical figures in different committees 

that debate a range of relevant issues. 

Taking part in a MUN conference 

will not only encourage you to engage in 

different debate topics in order to find 

solutions to the problems you are given, but 

also raise your standards for human 

interaction and development. 

Now that you know enough about what a 

MUN debate is, get ready to meet this year’s 

board. 

First of all we have our Secretary 

general, Alexandra Bordeanu. She told us 

how becoming Secretary general was 

always her dream since she first started her 

journey as a delegate and how this edition of 

MUN will be unforgettable.  

On her right and left are Rares Palar 

and Ruxandra Rusu, this year's appointees. 

Rares said that English is one of his many 

passions and that the staff role he had last 

year made him really care about the smooth 

going of this event. Ruxi stated that every 

position she had been in so far has taught 

her something new about MUNs, but most 

importantly, about herself. For her, MUN has 

been and will be a continuous learning 

experience. She encourages everyone who 

has an interest in politics, international 

relations, or even sciences and arts, to give 

MUNs a try because they truly are a life-

changing experience! 

And lastly we have our amazing, 

talented and ambitious chiefs: 

Our chief of design, Ioana Buftea, 

said that last year was hectic but she can’t 

wait to bring together a group of wonderful 

people and that BacauMUN is one of the 

experiences that keeps you up at night! 

The chief of staff, Elena Marchis, told 

us that being part of the last edition  made 

her believe that everyone should experience 

this at least once in a lifetime and since she 

is an active person and open to new 

opportunities, she was very pleased with 

the proposal of her colleagues to be part of 

this year’s board. 

Our chief of press, Alexia Berdan, 

stated that her experience with MUN came 

rather unexpectedly as she first applied to 

be a staff member but  ended up taking the 

interview for press too and becoming a 

press corp. The proposal to be Chief of press 

perplexed her and she can’t wait to build an 

amazing team filled with talented people!  

And lastly the chief of media, Mihai 

Boca, said he will do his best in capturing 

next edition's best moments as aesthetically 
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pleasing as possible. Along with the Media 

Team, they will try to enrich the whole MUN 

experience and also gather some Instagram 

worthy pictures for all of you.  

If anything written in this article has 

sparked even the tiniest bit of interest in 

your heart, then maybe you should be a part 

of our team. You can apply for any of the 

stated teams: design, staff, press and 

photography later this month, or apply as a 

delegate next autumn. 

Don’t forget that Bacău’s 8th MUN 

edition will take place on 4-6 November 

2022! For more information and updates 

visit our social media page: BacauMUN. 

 

Berdan Alexia, clasa a X-a G 

 

Holocaustul prin ochi de copil 

 
21 aprilie 1940 este ziua în care soții 

Popa, o familie de români, își așteptau al 

doilea copil, bunicul meu. Locuiau în Bacău, 

pe Calea Domnească, o stradă a „jidanilor”, 

unde erau doar două familii de români. 

Bunicul mi-a povestit multe lucruri 

despre evreii de atunci. Pentru el, erau 

„oameni buni, religioși, îmbrăcați bine și 

curați”, dar care nu ar fi acceptat niciodată 

„să dea cu mătura”, considerând că este 

„muncă de jos”. Știau să aducă totul bine din 

vorbă, ca să obțină ce își doreau. Străbunicul 

avea o relație foarte bună cu evreii, oameni 

pe care se putea baza și care l-au ajutat să își 

construiască o casă, fiind „ca frații”. Bunicul 

este și acum recunoscător pentru banii 

împrumutați de vecinii evrei, de la care au 

primit îngăduința de a-i înapoia când pot, 

pentru ca familia lui să-și poată construi 

casa. 

Deși era un copil, își amintește că, la 

un moment dat, cartierul a început să se 

golească de evrei, oamenii aceia „isteți, 

pașnici și săritori”, „care nici nu aprindeau  

lumina sâmbăta” pentru a respecta 

perceptele bisericești. Se zvonea că mama 

lui Adolf Hitler murise de mâna unui doctor 

evreu și că asta l-a determinat să îi urască și 

să facă tot posibilul să îi extermine. Îi ura și 

pentru inscusința și priceperea lor în a 

strânge avere. 

Bunicul a suferit mult când a plecat 

prietenul lui cel mai bun, Grimberg. Mai 

târziu a aflat de “fabrica morții” de la 

Auschwitz, unde milioane de evrei au fost 

concentrați pentru muncă silnică, torturați 

în moduri cumplite și gazați. Își dorea ca 

Grimberg să nu fi ajuns acolo. Am înțeles că 

drama bunicului de a-și pierde prietenul a 

fost o mică parte din drama cauzată de 

Holocaust. Rana nu va fi niciodată vindecată, 

putem doar să nu repetăm o pagină atât de 

neagră a istoriei. 

 

https://instagram.com/bacaumun?utm_medium=copy_link
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Fotografie: Toamna anului 1944. 

Mama bunicului împreună cu cei trei copii, 

bunicul în spate (4 ani), fratele mai mare (7 

ani) , fratele mai mic din brațele mamei (2 

ani). Sursa: arhiva personală a bunicului 

 

Popa Ema – Ioana, clasa a X-a A  

 

Ini 
 

află-mă. 

nu-s aici 

iar abisalul drum spre mine e închis 

n-ai cum. 

nu acum. 

învață a zbura 

și-atunci vei ști 

că nu-i nevoie de o cale 

pentru a da de mine 

un gând trimite-mi prin pământ 

și ploaia-l va ajuta să crească 

ca atunci când eu, într-o clipă de dizgrație 

voi fi acolo 

să-l simt cum îmi redă speranța 

tu în floare sărutându-mi fața. 

Păscăluță Ana-Maria, clasa a XI-a F 
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Edison SWITCH: cea mai mare competiție 

antreprenorială pentru liceeni din România 

SWITCH este o competiție de soluții 

antreprenoriale adresată elevilor de liceu.  

Din peste 400 de idei inovatoare, s-

au calificat în semifinale 60, ca mai apoi să 

rămână în finală doar 20, fiecare câștigând 

câte 500€. 

Prima etapă a constat în 

completarea unui formular în a trebuit să 

îmi motivez dorința de a deveni antreprenor 

și să prezint o idee de afacere, cu focus pe 

tech și/sau ecologie.Pentru cea de-a doua 

etapă, care urma să se desfășoare online pe 

Zoom, am avut de pregătit un pitch de 

maxim 3 minute și o prezentare PowerPoint 

catchy.  

Duminică dimineața mi-am deschis 

laptopul, am accesat linkul pe care îl 

primisem pe mail și am intrat oficial “în joc”. 

Din primele secunde am fost surprinsă de 

energia pozitivă, pe care o transmiteau 

oamenii din spatele micilor monitoare. Am 

simțit emoțiile fiecărui participant și 

nerăbdarea fiecărui jurat, ca și cum am fi 

fost cu toții în aceeași încăpere. Prezentarea 

discursurilor în fața juraților a început cu un 

concurent foarte bun, urmat de un altul la 

fel de bun. Eram a șaptea pe desfășurător, 

însă o schimbare de planuri a făcut ca 

numele meu să fie strigat cu mult înainte, 

ajungând astfel să am a treia prezentare 

auzită de jurați. Luată prin surprindere, am 

deschis microfonul, am zâmbit și am făcut 

ceea ce îmi place mie cel mai mult - am 

vorbit oamenilor despre o idee în care cred. 

Faptul că îmi repetasem dinainte pitch-ul și 

știam ce vreau să transmit mi-a oferit 

siguranța și încrederea în mine, de care 

aveam nevoie pentru a ține un discurs 

persuasiv și pentru a da apoi răspunsuri 

valide și convingătoare la întrebări precum 

“Care este publicul țintă?”, “Cum evaluezi 

dezvoltarea bussinesului în următoarele 6 

luni? Dar în următorii 5 ani?”, “Cu ce se 

diferențiază produsul tău de cel al 

competitorilor?”. 

În pauza de masă, am sunat-o pe 

mama (care era la serviciu) să îi spun cu 

maximum entuziasm ce tineri geniali, cu idei 

și mai geniale sunt în România! “Sunt infinit 

recunoscătoare că doamna dirigintă 

(doamna Ema Fâciu) ne-a spus de proiectul 

acesta și că am avut ocazia să ajung până 

aici! Indiferent ce se întâmpla de acum 

încolo, eu sunt fericită!”.  

Pauza de masa a fost doar o pauză de 

la laptop, pentru că n-am putut mânca, 

adrenalina din timpul pitch-ului și 

dopamina pe care o primisem la ascultarea 

celorlalți participanți mă hrăniseră 

suficient.  
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Juriul a deliberat. Urma să se anunțe 

finaliștii. Zâmbeam și îmi spuneam în gând 

că sunt norocoasă că am avut oportunitatea 

să ascult niște idei atât de bune; nu îmi 

făcusem așteptări. Au început să spună 

numele celor care s-au calificat la etapa 

națională. “Delia Nicoleta Lupu”. După ce 

mi-a fost pronunțat numele, n-am mai auzit 

nimic altceva, în mintea mea era doar 

“UAU”. A fost o veste minunată și total 

neașteptată. Am reușit să transmit juriului 

entuziasmul meu și să îi conving să creadă 

în ideea mea, fiind, astfel, una dintre cele 

doar 20 de soluții de bussines din toată țara 

care s-au calificat la etapa națională.  

 Înscrierea la un astfel de concurs, 

aflat la prima ediție, plin de neprevăzut, este 

o primă dovadă a calităților de antreprenor, 

pentru că am dat astfel dovadă că îmi place 

să ies din zona de confort, să risc, să 

experimentez.Dacă experiența mea la 

SWITCH ți-a stârnit câtuși de puțin 

curiozitatea și ești o persoană creativă, 

îndrăzneață și interesată  

de soluții de business sustenabile,  

stay tuned, pentru că SWITCH se va întoarce 

cât mai curând cu alte ediții în căutare de 

tineri antreprenori! 

Delia Nicoleta Lupu, clasa a IX-a E 

 

 

Real IT 

Careers, interest and dreams! Do all 

these things scare you, make you mad? Do 

you feel like going mad when thinking about 

them? Is it all just a big mess in your head? 

Well... If that is the case I am the right 

person for you. I’m here to give you some 

precious advice! 

First of all, let’s play a little! Think 

about yourself as an individual! What kind 

of person are you? What are your hobbies? 

Your preferences, your passions? Now! 

Picture yourself 10 years from now! How do 

you see yourself? What’s your career? 

Where do you live? Do you have many 

friends, or are you socially awkward? 

Let’s think a little bit about it! Now 

that you saw yourself as a complete 

individual from all these different angles .... 

Do you like what you see? Well, I’ll take 

myself as an example first. Not too long ago, 

I used to be just like the majority of you. I 

was insecure or even socially awkward. I 

didn’t know what to do, or what I should do 

in the future. The worst part is that as my 

teenage years started unfolding and I kind 

of felt adulthood was getting closer, the fear 

of the unknown and failure started to grow. 
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I was studying computer science at school 

but I wasn’t too sure about taking up a 

career in this domain. I had a small group of 

friends, but I wasn’t the most sociable 

person. Then our teachers presented us an 

Erasmus+ project called Real IT. It was 

about a  Webdesign internship in Portugal, 

in the summer, for almost a month. At first, I 

didn’t take it to seriously. I thought that it 

was just an opportunity to have a free trip 

abroad. That was enough to make me sign 

up, though! I passed the gruelsome 

evaluation tests with flying colours and in 

the end I was accepted.  

When I got to Portugal my path to 

self-discovery began. There I was! In a 

foreign country by myself. Little did I know 

that was the perfect place for self-

improvement. I didn’t have all the mods and 

coms I had back home: my parents to help 

me, my friends and so on. I was put up in a 

campus with people from all over the world 

and I had to work in a real IT company with 

really experienced people.  

This experience helped me find my 

true self! After weeks of office work, 

designing websites for people, and being 

helped by my tutor, I realized that this kind 

of work was the right one for me and that I 

should continue my studies in this field and 

eventually start a career. The confusion I 

talked to you about started to fade away! 

Now I know what I want to do for a living. I 

have found my true calling, my future 

profession! Yet my shyness is still there, 

lingering at times, but not for long.  

The opportunity to live surrounded 

by people with different mentalities opened 

my mind as well. I got in contact with a 

world different from mine, chatting with all 

kinds of people, doing activities, visiting 

new places, having parties at the weekend, 

and so on. All of this made me realise that 

being shy and socially awkward wouldn’t 

bring me any opportunities. I’ve learned 

that challenges are rewarding and 

enriching.  

As you can see, this Erasmus+ 

project made my mind clear and developed 

me as a person. If you have the opportunity 

to participate in an activity of this kind, go 

for it!  As a teenager it will bring you a step 

closer to adulthood and it’ll certainly help 

you with your career choices.  

 

 

Aioanei Alexandru, clasa a XII-a E 
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Erasmus Flavour 

 

 Delicious caramel cappuccino. To 

take us away, far away! We always want to 

be somewhere else. You could live in Paris 

and still want to travel and explore. Or 

London, Madrid, Berlin. You would still 

want the rush of not feeling at home. You 

could have found the perfect caramel 

cappuccino and still want to try out new 

coffee places. Maybe the foam’s different, is 

the caramel better? I know for a fact 

everyone here wants to leave some place 

new. But let’s pretend you are a tough 

readership and don’t agree. 

One of my greatest passions in life is 

not feeling satisfied with myself. 

Academically, socially. I start from point A, 

work my brain out to get to point B and 

wonder “why stop here?”. If you do stop, 

that is called your comfort zone. I love my 

comfort zone, it is filled with laughter and 

warmth and books and caramel cappuccinos 

and I don’t judge people who choose to stay 

in their comfort zones for a little longer. But 

if you don’t stop, where will you drink your 

morning caramel cappuccino? Will you find 

another place as good as that little coffee 

shop near your school? You feel uneasy and 

that is beautiful. Out of this passion for the 

unknown have I chosen to participate in the 

2BeSafe Erasmus Project.  

I was in Macedonia a few weeks ago 

and while caramel cappuccinos are not that 

flavored there, the view was amazing and so 

my morning ritual felt complete. I don’t 

think my number one holiday destination 

would be North Macedonia so I’m glad 

Erasmus took me there. You get to see 

firsthand how life is like through these 

projects. Why, you may ask. In the evening, 

we all get together. What will we do? 

Naturally, someone will suggest to go to a 

party or a bar. Nothing speaks better for 

people’s lifestyles than the bar they choose. 

We don’t just drink there, though. We bond. 

That’s the beauty of it. These friendships 

created over a cup of cappuccino, we’ll 

assume, and a good gossip about the whole 

system of your country last forever.  

And they open your eyes. 

Supposedly, I went to Macedonia not only to 

evaluate their coffee standards but also to 

debate fake news and bullying. In reality, I 

didn’t care that much about these two 

topics. So I started doing my research quite 

objectively, but by the time I finished I was 

so invested in the social injustice that 

happens in this world that I forgot about my 

cappuccino crisis. I will not give you the 

numbers, but what have I found out? The 

majority of students aged 12 to 18 who get 

bullied come to believe that they deserved 

it, many of them have lower academic 

achievements or even change schools; 
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bullying can cause stomachaches, 

headaches, depression, anxiety and suicidal 

thoughts. I have read hair-raising 

testimonials of bullying victims and now I 

want to spread awareness on this issue. Be 

kind! Be nice! 

I wanted to leave. We all do. But I 

have been through some character 

development, you see, and I still want to see 

the world with the same passion from two 

minutes ago. Only now I want to have a 

purpose. To see it through my filters.   

While I seem to have an addiction to 

caramel flavored coffee, I think you get my 

point. It’s not about the taste, the texture, 

the temperature. Well, it is. But it is also 

about the morning cold, the views, the 

people that you meet during your 

continuous search for a beautiful 

cappuccino. So there we go, have a sip! 

Abiței Maria, clasa a XII-a A  

My EPAS Journey

When your divine self-contained 

idleness gets the best of you, it takes a while 

until you pluck up the courage to break free. 

You cast a hopeful look at the window only 

to see the dirt that gets in your way of 

seeing the outer world. The dirt also gets in 

their way of seeing yourself. It works both 

ways! You need a gust of fresh air! So you 

grab the handle and – nothing. Locked is the 

passage to the outer world!  

What next? You keep on dwelling in 

our self-sufficient universe divided into 
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multiple isolated sections. You are incapable 

of breaking the shallow armor that 

encapsulates your little, comfortable, selfish 

cosmos. That was my case, too. I was an 

ignorant. I did that for a living! I cared 

mainly about Kit-Kat chocolate bars, memes 

and annoying my parents.   

I was too ignorant to care for 

community and European institutions; I was 

too satisfied with my life to truly wrap my 

head around international issues and 

political responsibility. It all changed when I 

found my lucky washcloth – the European 

Parliament Ambassador Schools Project. I’m 

so proud our college is a European 

Parliament Ambassador School.  

 Ever since I embarked on the EPAS 

project, my perspectives on society and life 

in general have changed a great deal. The 

debates I took part in, the projects and 

campaigns I coordinated, the students and 

teachers I collaborated with – they have all 

helped me gain a better understanding of 

how the European Institutions work and 

what the European Union actually does for 

its citizens.  

On top of that, I have understood my 

rights and obligations as a European student 

and citizen. I can now grasp the importance 

of taking action, the importance of standing 

for the European values and for your values, 

and not in the least, the massive significance 

of going to the polls. I am able to clean the 

window of my cultural horizon, and let 

some air from the outside world flow into 

my world.  

EPAS led the way to great occasions 

for students and teachers from all over 

Europe to join forces and create wonderful, 

everlasting connections. For instance, last 

summer we paid tribute to the victims of 

terrorism. Everyone was so devoted to 

organizing the most wonderful activities, 

presentations and quizzes, so devoted to 

fulfilling our common goal – honoring the 

memory of the victims of the terrorist 

attacks and finding ways to prevent 

terrorism.  
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In this case, the washcloth worked 

both ways – not only did it allow us to see 

the external world, but it also enabled the 

foreigners to sample the essential elements 

of our culture. Then, it all happened - the 

window was clean on both sides.  

This is the only way we can truly 

become united in diversity. We, as European 

citizens, have a duty to be informed, to be 

aware of our actions, and be tolerant. 

Nowadays, maybe more than ever, we need 

to respect each other’s values, beliefs and 

traditions. Only by doing so can we clear the 

soiled window of our wisdom, open it when 

we feel like suffocating in our ignorance, 

and help our sacred unity last forever.  

 

Lungu Mihai-Adelin, clasa a XII-a B 

 

Privacy, an unobtainable ideal 

 

The uprise of technology has, 

without a doubt, created rapid changes in 

our society. It is natural for us to wonder 

how it affects our privacy. It is my belief that 

privacy had changed its meaning, because 

“true privacy” is unobtainable nowadays. 

Firstly, unsupervised conversation is 

not to be expected anymore. We 

communicate digitally more often than not, 

but our discussions are not hidden from the 

eyes of tech corporations. For example, the 

discussions I have with my friends over 

chatting apps will never be truly secret. And 

not even talking face to face could fix that: 

the threat of a microphone spying on you is 

real and constant. 

Furthermore, we made our lives too 

easy to surveillance. It is not rare for your 

work place or school to require your owning 

of a phone or laptop. I, for once, need a 

phone in order to access materials, 

workbooks and study guides, a phone that 

contains a microphone and a camera. Can I 

truly have privacy with a device that listens 

to  me  permanently? 

 However, some people are under the 

misapprehension that they live a private life, 

due to the invisible nature of espionage 

consequences. They claim that they what 

they can not see can not hurt them. But I 

would argue that they choose blissful 

ignorance fearing their lack of power over 

the situation. 

To conclude, privacy has definitely 

changed its meaning. We live in an age 

where living unmonitored is a dream, not a 

reality. I can only hope that us, as a society, 

can concentrate on solving this problem, 

before our data is more valuable than us. 

 

Moisă Victor, clasa a XII-a B 
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1 
PAVALACHE 

VLAD 
VI Fizică Mențiune Vancea Alisa   

2 

ARDELEANU 

FLAVIUS 

CONSTANTIN 

VII Fizică I Pintilie Delia da  

3 

CIOCAN-

ANDRONIC 

EDUARD-

ANDREI 

VII Fizică Mențiune Pintilie Delia   

4 ALBOTĂ ERIC VII Fizică Mențiune Pintilie Delia   

5 
TANCĂU 

ȘTEFAN 
X Fizică I Gîrțu Valentin da 

Medalie 

de de 

argint SRF 

6 
SAFIR TUDOR 

ȘTEFAN 
X Fizică II ApetroaeiCristina da  

7 
ABAGERU 

IOAN 
XI Fizică Mențiune ApetroaeiCristina   

8 

DOLIȘ 

EDUARD 

ȘTEFAN 

XII 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

Geografie 

(științele 

pământului) 

I 

ApetroaeiCristina 

Bușteagă 

Marinela 

Dinu Florentina 

Șerban Lucian 

da II 

9 
POPA EMA 

IOANA 
X 

Astronomie 

și astrofizică 

 

I Oniciuc Grigoruță da  

10 
SCÎNTEI 

IOANA 
VII 

Limba  

Engleză 
III Bucur Oana   

11 
STRÎMBEI 

ROXANA 
VII 

Limba  

Engleză 
III Bucur Oana   

12 
JECHEL 

MIRUNA 
VIII 

Limba  

Engleză 
III Muraru Gabriela   
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13 
MAXIM 

BRIANA 
VIII 

Limba  

Engleză 
III Muraru Gabriela   

14 

COCHIOR 

MARIA 

ANTONIA 

IX 
Limba  

Engleză 
I Rafiroiu Anca da  

15 
SOFIAN 

MIHNEA 
IX 

Limba  

Engleză 
I Rafiroiu Anca   

16 
DABIJA 

BIANCA 
IX 

Limba  

Engleză 
III Rafiroiu Anca   

16 
SPATARU 

ILINCA 
IX 

Limba  

Engleză 
III Rafiroiu Anca   

17 
MIHALACHE 

ALESIA 
IX 

Limba  

Engleză 
III Martinescu Anca   

18 
CHIRIAC 

ANDREI 
IX 

Limba  

Engleză 
III 

Tomulescu 

Razvan 
  

19 
FLOREA 

ANDREI 
IX 

Limba  

Engleză 
Mențiune 

Tomulescu 

Razvan 
  

20 NISTOR DARIA IX 
Limba  

Engleză 
III Popa Diana   

21 PÂRJOL LUCA IX 
Limba  

Engleză 
II Popa Diana   

22 
GRUDINSCHI 

TEONA 
IX 

Limba  

Engleză 
III Popa Diana   

23 
RACHITEANU 

INGRID 
IX 

Limba  

Engleză 
III Popa Diana   

24 
SCÂRLAT 

EDUARD 
IX 

Limba  

Engleză 
II Popa Diana   

25 RUSU IOANA X 
Limba  

Engleză 
Mențiune Popa Diana   

26 

CERNAT 

ALEXIA-

GABRIELA 

X 
Limba  

Engleză 
I Martinescu Anca   

27 
STANCIU 

STEFANEL 
X 

Limba  

Engleză 
Mențiune Bucur Oana   

28 
BOBÂRNAC 

NARCISA 
X 

Limba  

Engleză 
III Martinescu Anca   

29 

APOSTU 

ELENA-

BIANCA 

X 
Limba  

Engleză 
III Martinescu Anca   

30 
NEDELCU 

ALEXANDRU 
XI 

Limba  

Engleză 
III Bucur Oana   

31 
LUNGU ANA-

MARIA 
XI 

Limba  

Engleză 
Mențiune Rafiroiu Anca   

32 
TROFOR 

MIRUNA 
XI 

Limba  

Engleză 
III Muraru Gabriela   
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33 
PĂTRUȚ 

STEFAN 
XII 

Limba  

Engleză 
III Popa Diana   

34 
MOISA 

VICTOR 
XII 

Limba  

Engleză 
II Popa Diana   

35 

BUSUIOC 

MARIA-

TEODORA 

XI 
Limba 

germană 

I 

Herciu Oana 

da 

I 

36 

BUSUIOC 

MARIA-

TEODORA 

XI 

Limba 

germană 

proiecte 

Herciu Oana II 

37 
MAXIM 

BRIANA 
VIII 

Limba 

germană 
Mențiune Herciu Oana   

38 
SOFIAN 

MIHNEA 
IX 

Limba 

germană 
Mențiune Herciu Oana   

39 

DABIJA 

BIANCA-

ELENA 

IX Limba latină III 
Neculau 

Florentina 
da III 

40 

BRANCHE 

GEORGIANA 

CĂTĂLINA 

XI Limba latină II 
Neculau 

Florentina 
da  

41 
LUNGU MIHAI-

ADELIN 
XII Limba latină I 

Neculau 

Florentina 
da 

I și 

Medalie 

de de aur 

42 
BOCA MIHAI 

ADRIAN 
XI Istorie Mențiune Crăciun Anca   

43 

NEGURIȚĂ 

ROXANA 

IOANA 

XI Istorie I Crăciun Anca da  

44 

FARCAȘI 

PAULA-

RALUCA 

X Istorie III Merfea Mara   

45 

PÂRLOG 

PETRU-

DRAGOȘ 

X Istorie III Merfea Mara   

46 

ZAHARIA 

MIRUNA-

IOANA 

IX Istorie III Merfea Mara   

47 
TANASOV 

RĂZVAN 
X Geografie I Leonte Doina da 

Premiul 

special 

SGR 

48 

COSMA 

MATEEA-

IOANA 

X 
Limba 

franceză 
I Lazăr Crina da 

Mențiune 

specială 

ISJ DOLJ 

49 
DUMITRAȘCU 

MARIA-
XI 

Limba 

franceză 

Premiul   

II 
Lazăr Crina   
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EMANUELA 

50 
FLOREA 

EMILIA 
X Chimie I Savin Nadia da  

51 

TANCAU 

ȘTEFAN-

ALEXANDRU 

X Chimie II Savin Nadia da  

52 
TANASOV 

RAZVAN 
X Chimie III 

Bușteagă 

Marinela 
da  

53 
GHIGEA 

RĂZVAN 
XI Chimie I Savin Nadia da  

54 
DOLIȘ 

EDUARD 
XII Chimie III 

Bușteagă 

Marinela 
da Mențiune 

55 
ARHIP 

LAURENȚIU 
XII Chimie III 

Bușteagă 

Marinela 
da  

56 
HODODROABĂ 

TUDOR 
XI Biologie III Dinu Florentina -  

57 ALBOTĂ ERIC VII Informatică I Fâciu Maria Ema da  

58 RUSU RAREȘ VIII Informatică Mențiune Fâciu Maria Ema   

59 
MAFTEI 

ALBERT 
IX Informatică I 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 
da 

Medalie 

de bronz 

60 
CONDORACHE 

TUDOR 
IX Informatică II 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 
  

61 

UNGUREANU 

VLAD 

GABRIEL 

IX Informatică Mențiune 
Mărgineanu 

Lăcrămioara 
  

62 
HULUBINĂ 

GEORGE 
IX Informatică Mențiune 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 
  

63 
ANGHELUȘ 

ANDREI 
IX Informatică Mențiune 

Ciubotariu 

Mihaela 
  

64 

BURGHELEA 

RADU-

THEODOR 

X Informatică I 
Ciubotariu 

Mihaela 
da  

65 
ȘOLOT PAUL-

GEORGE 
XI Informatică I Secită Irina Neli da 

Medalie 

de bronz 

66 
DIACONU 

MARIA-SILVIA 
XI Informatică Mențiune Secită Irina Neli   

67 IRAȘCU IANI XI Informatică Mențiune Secită Irina Neli   

68 

POPESCU 

ȘTEFAN - 

ALEXANDRU 

XII Informatică I 
Avrămescu 

Carmen 
da 

Medalie 
de 

Argint 

69 
PĂDURARU 

ANDREI 
XII Informatică III Secită Irina Neli da  
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70 
ROTARU 

ROBERT 
XII Informatică Mențiune Secită Irina Neli   

71 

STĂNCILĂ 

IONUȚ-

MARIAN 

XII Informatică Mențiune 
Ciubotariu 

Mihaela 
  

72 
GAVRILĂ 

ANDREI 
V Matematică I Lazăr Lucian da 

Medalie 

de bronz 

73 
CONSTANTIN 

EDUARD 
V Matematică III Lazăr Lucian   

74 
MANEA 

BRIANA 
V Matematică Mențiune Lazăr Lucian   

75 PASCU TUDOR V Matematică Mențiune Lazăr Lucian   

76 
POJOREANU 

DAVID 
V Matematică Mențiune Lazăr Lucian   

77 PRENȚU IANIS V Matematică Mențiune Lazăr Lucian   

78 
TOMOZĂI 

SILVIU 
V Matematică Mențiune Lazăr Lucian   

79 CHIFU RAREȘ IX Matematică I Lazăr Lucian da 

Mențiune 
Medalie 

de argint 

80 
CONDORACHE 

TUDOR 
IX Matematică Premiul  I Lazăr Lucian da  

81 
MAFTEI 

ALBERT 
IX Matematică 

Premiul  

II 
Lazăr Lucian da  

82 
PASCARU 

DARIA 
IX Matematică III Lazăr Lucian   

83 
NĂSTUNEAC 

ȘTEFAN 
X Matematică I Lazăr Lucian da 

Medalie 
de 

Bronz 

84 
MUNTEANU 

DAVID 
X Matematică II Lazăr Lucian da  

85 
GANEA 

ANDREI 
X Matematică Mențiune 

Merticaru 

Cristian 
  

86 
GHERASE 

RĂZVAN 
XII Matematică Mențiune Andrei Gabriel   

87 

CIOCAN 

ANDRONIC 

EDUARD 

VII Matematică I Popa Marian da  

88 

ZAHARIA 

LORIN-

GABRIEL 

XI Filosofie I Costraș Luminița da  

89 
IRAȘCU IANI 

 
XI Filosofie II Cloșcă Emilia 

 

- 
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90 

TURCU 

MARIA-

ANASTASIA 

X 
Religie 

ortodoxă 
I Gavriliu Veronica da Mențiune 

91 

BUSUIOC 

MARIA-

TEODORA 

XI 
Religie 

ortodoxă 
I Vasile Constantin da I 

92 
MATE CAROL-

ROBERT 
IX 

Religie 

catolică 
I Budău Angela da 

Premiul 
special 

FAD 

93 

ENĂȘEL 

ANDREEA 

ALEXANDRA 

IX 
Religie 

catolică 
I Budău Angela da  

94 
IRIMIA 

ALESSIA 
VI OLLR Mențiune 

Merticaru 

Claudia 
-  

95 
SCÎNTEI 

MARIA-SOFIA 
VII OLLR Mențiune Gavriliu Laura -  

96 
IFRIM 

YASMINA 
IX OLLR Mențiune 

Ciubotariu-Pașcu 

Anca 
-  

97 

CORLADI 

DENISA-

ȘTEFANIA 

IX OLLR I Gavriliu Laura da  

98 

BRĂTESCU 

ȘTEFANIA-

LAURA 

X OLLR I Gavriliu Laura da  

99 PUIU ILARIA X OLLR III Gavriliu Laura -  

100 
SIMON DARIA-

IOANA 
X OLLR III Gavriliu Laura -  

101 
PĂSCĂLUȚĂ 

ANA-MARIA 
XI OLLR II 

Ciubotariu-Pașcu 

Anca 
-  

102 
LUNGU MIHAI-

ADELIN 
XII OLLR I Marinov Doina da I 

103 

DOLIȘ 

EDUARD 

ȘTEFAN 

XII 
Olimpiada 

lingvistică 
Mențiune Lucaci Mihaela da  

104 
LUPU DELIA-

NICOLETA 
IX 

OLAV 

 
Mențiune Burlacu Alina   

105 
SOLOMON 

IOANA 
X OLAV Mențiune Gavriliu Laura   

106 
MARTIN 

BIANCA 
X OLAV Mențiune 

Merticaru 

Claudia 
  

107 
BUSUIOC 

MARIA 
XI OLAV Mențiune Lucaci Mihaela   

108 

DUMITRAȘCU 

MARIA-

EMANUELA 

XI OLAV Mențiune 
Ciubotariu-Pașcu 

Anca 
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109 
UNGUREANU 

SARA 
VI 

Olimpiada 

de cultură și 

spiritualitate 

 

Mențiune 

Merticaru 

Claudia 

Gavriliu Veronica 

  

110 
SANDU 

RALUCA 
X 

Olimpiada 

de cultură și 

spiritualitate 

 

II 
Gavriliu Laura 

Gavriliu Veronica 
  

111 
TURCU 

ANASTASIA 
X 

Olimpiada 

de cultură și 

spiritualitate 

 

III 
Gavriliu Laura 

Gavriliu Veronica 
  

112 
ECHPĂ VOLEI 

FETE 
 ONSS I 

Resmeriță 

Monica 
da Mențiune 

113 
ECHPĂ VOLEI 

BĂIEȚI 
 ONSS II 

Resmeriță 

Monica 
  

114 
SINCULEȚ 

DAVID 
VII ONSS I Balcan Ion da  

115 

ECHPĂ 

HANDBAL 

FETE 

 ONSS II 
Resmeriță 

Monica 
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Mein Land 

Mein Land ist Rumänien. Rumänien 

ist ein wunderschönes Land, ein Land der 

Geschichte durch seine Geographie, 

Traditionen, Bräuche, Orte und Menschen. 

Ich bin in diesen Ländern geboren 

und aufgewachsen, die durch grüne Ebenen 

voller Getreide, üppige Berge mit dichten 

Wäldern und Hügeln voller Früchte 

repräsentiert werden.Schnelle Flüsse mit 

kristallklarem Wasser baden diese Länder 

und tragen auf ihren Wellen die Geschichte 

dieses Landes. 

Meine Heimat bedeutet mehr als 

diese malerische Landschaft, es ist der Ort, 

an dem ich leben möchte, ich möchte, dass 

Rumänien ein sauberes Land ist, ein 

ausgeglichenes sozioökonomisches Land, 

mit einer gesunden Umwelt für ein ruhiges 

Leben. 

 Pojoreanu David-Ioan, clasa a V-a 

 

 

 

pteron 

sărut suav fruntea somnului 

am căzut printre norii din marea 

cerului 

soarta bietului Icar împărtășesc 

însă, ferice, abia acum îmi cresc aripi 

se-ntind în a lor splendoare 

nu le pot cuprinde cu ochii 

le simt doar, cum mă îmbrățișează cu 

privirea 

îmi vibrează încet oasele crescute-n colțul 

inimii 

iar durerea-i dulce ambrozie 

sânge-n vas de aur, puroi de infamie 

rana încă-i deschisă, dar e curată 

și pot să plâng a dragoste și artă. 

căci în vârful penelor mă va aștepta 

coborâș lin, fără nebunia de a lupta 

să-mi picure sufletul din albastru în albastru 

din cer în mare, moarte de poetastru 

în apă, cuvintele lor se spulberă și pleacă 

iar privind, aceștia se îneacă. 

 

Păscăluță Ana, clasa a XI-a F
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Finally, the 5th Grade 
 

The beginning of this school year 

was like falling from the moon! I must admit 

had a hard time leaving my two teachers 

who had guided my steps through the 

secrets of writing and reading for 5 years. 

I met new people (teachers), each 

with their own style of teaching. Most of all I 

like my class teacher, who listens to us, 

takes our side or helps us when we need it - 

if we know how to behave and if in turn we 

are "good" students. 

It was not easy to go through the 

new subjects, to understand them and to 

change my work schedule, but with the help 

of my brother (a hardened nerd!) I did most 

of the homework, I prepared for my lessons 

and passed my tests brilliantly. 

Every time my father went to the 

parents’ meeting, I kept quiet and listened 

to the ‘news’ he had brought home. Every 

time he congratulated me on the results 

obtained and he said that I am not inferior 

to the nerd of the house! 

Colleagues? Some naughty, some 

indifferent, some arrogant, but I always 

knew how to get through conflictual 

situations (which happen daily in my class!) 

I have matured a little and I am 

looking forward to the end of the school 

year, which I hope will bring me a special 

prize! 

Chitic Ryanna Cristina, clasa a V-a

 

Meine Haustiere 

 

Meine Familie und ich haben drei 

Haustiere: zwei Kätzchen und einen Hund. 

Sie sind Pufi, Albuț und Lexi.Pufi ist die 

älteste Katze. Wir haben sie seit Oktober 

2019. Wir spielen gern mit Pufi und sie ist 

sehr freundlich.Albuț ist die andere Katze. 

Sie hat grüne Augen und weiße Pfoten. Sie 

ist lieblich und spielerisch.Lexi ist unser 

Hund. Er ist groß und harmlos. Wir spielen 

zusammen, wenn es draußen heiß ist. Ich 

liebe ihn so sehr. Sie sind die besten 

Haustiere und wir freuen uns auf sie.  

 

  Herciu Olivia, clasa a VI-a 
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Personaje în căutarea artei. Literatură? Teatru? 

Cinematografie? 

 

 

Începând cu luna ianuarie, elevii 

claselor a V-a, a IX-a A, a X-a A și a XI-a D s-

au implicat activ în proiectul „Personaje în 

căutarea artei. Literatură? Teatru? 

Cinematografie?” și au întruchipat ființe de 

hârtie aparținând unor opere valoroase ale 

literaturii române, care au avut un puternic 

impact în diferite perioade literare. 

Elevii clasei a V-a au fost zei și eroi, 

după volumele lui Alexandru Mitru, 

“Legendele Olimpului”. Aceștia au ținut 

monologuri pline de emoție și au 

materializat, prin vestimentație și recuzită, 

figuri mitice puternice. Cu entuziasmul și 

emoția copleșitoare de a fi în lumina 

reflectoarelor, au impresionat elevii de liceu, 

care și-au adus aminte de perioada însorită, 

a clasei a V-a. Participanți: Chitic Alexia, 

Constantin Eduard, Manea Briana, Pascu 

Tudor, Manole Teodora. 

Cei de la clasa a IX-a A au prezentat 

secvențe din filmul “Sunt o babă comunistă”, 

inspirat după romanul omonim, semnat de 

Dan Lungu. Deși elevii nu au trăit în 

perioada “Epocii de aur”, aceștia au reușit să 

instaureze atmosfera sumbră prin elemente 

de decor (afișe specifice comunismului, 

muzică și vestimentație), sceneta fiind 

simțită ca o călătorie în timp. Totodată, au  

ilustrat limbajul codat al oamenilor, prin 

replici cu semnificații ascunse și 

bancuritipice. Sfârșitul scenetei a accentuat 

durerea și greutățile prin care oamenii 

simpli au trecut într-o manieră comică, dar 
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din care a reieșit frustrarea ilustrată printr-

un conflict între Emilia, “baba comunistă”, și 

fiica ei, Alice. „Am avut rolul unei bătrâne 

din film,  personajul meu preferat, motiv 

pentru care am vrut să o reprezint. Ea este o 

persoană firavă, tăcută, peste care aproape 

poți trece cu vederea, dar care a avut visuri 

mari, pe care, din păcate, nu a reușit să și le 

materializeze. La început, mi-a fost frică de 

public și nu am vrut să merg la alte clase. 

Datorită colegilor am reușit să scap de trac 

și consider că am reprezentat personajele 

din ce în ce mai bine. Toți elevii au fost 

foarte empatici și ne-au încurajat.”(Andrei 

Cezara). “În această scenetă, am avut ocazia 

să joc două personaje: un reprezentant al 

partidului și pe Alice. Prima dată când am 

prezentat sceneta, am avut mari emoții, 

chiar dacă eram în fața colegilor. Dar apoi, la 

clasa a V-a și la clasa a X-a A, am reușit să 

am încredere în mine și să etalez cea mai 

bună formă a mea. Experiența în sine m-a 

ajutat să descoper o nouă pasiune, să îmi 

controlez emoțiile și să încerc lucruri noi. 

Toți elevii au fost  entuziasmați și 

încurajatori.”(Băcăoanu Petra). Participanți: 

Andrei Cezara, Băcăoanu Petra, Dâlcu 

Denisa, Palade Rareș. 

Mateea Cosma, elevă la clasa a X-a A, a 

sintetizat situația Anei, soția lui Ghiță din 

nuvela realistă “Moara cu noroc” de Ioan 

Slavici. Ana a fost doar un pion în jocul de 

orgoliu a doi bărbați, unul manipulând-o, 

celălalt abandonând-o. Mateea a prezentat 

un monolog emoționant, prin capacitatea de 

a transpune într-un discurs personal, 

confesiv, acțiunea nuvelei. Ea reușește să 

dea voce unei femei care, în nuvelă, nu este 

lăsată și nu îndrăznește să iși exprime 

gândurile. Ceea ce spune ea este încărcat de 

suferință și generează empatie. Poate 

neintenționat la nivel conștient, dar strâns 

legat de mărturisirea vinovăției sale este 

gestul de a se apleca atunci când vorbește de 

Lică, ca o implorare inconștientă a unei 

femei care își amintește constant că a greșit 

iremediabil.  

Cei de la clasa a XI-a D au jucat două 

piese de teatru scurte, inspirate de poemul 

filosofic eminescian “Luceafărul”, pe scena  
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de la “Teatru Fain”. Prima a fost cea în cheie 

comică, o parodie a operei, în care 

creativitatea actorilor a surprins profund  

publicul. În loc de Luceafăr și fata de 

împărat, spectatorii au făcut cunoștință cu o 

nouă versiune: Shrek și Fiona (Răucescu 

Bogdan și Munteanu Ana). Atmosfera a fost 

efervescentă, a stârnit râsete și a bucurat 

spiritele publicului. De remarcat a fost scena  

răpirii Fionei de către cei trei hoți, îmbrăcați  

în haine moderne și cu măști pe fețe, 

precum și dansul celor doi protagoniști. A 

doua scenetă, cea în cheie gravă, a stins 

zâmbetul publicului și a instaurat cu 

rafinament regretul și deznădejdea unei 

iubiri imposibile. Privitorii s-au delectat cu 

momente artistice de dans, mișcările celor 

doi protagoniști (Dahnovici Anastasia și 

Zaharia Mihnea) dezvăluind tristețea unui 

amor irealizabil. Participanți : Răucescu 

Bogdan, Munteanu Ana, Băcăoanu Ștefan, 

Turcu Mihai, Ludu Traian, Bibire Maria, 

Zaharia Mihnea, Dahnovici Anastasia. 

Acest proiect pune în lumină 

adolescenți ambițioși și încrezători, care dau 

dovadă de perseverență prin munca și 

efortul depus la multe orele de repetiții. 

Totodată, evidențiază spiritul de echipă care 

a format, cu siguranță, noi prietenii. Această 

experiență nu este ușor de realizat, căci la 

mijloc intervine tracul de scenă ce poate 

influența parcursul unui spectacol de teatru. 

Amprenta lăsată asupra publicului s-a 

realizat prin diversitate și originalitate, iar 

artele precum literatura, teatrul, 

cinematografia, muzica s-au îmbinatpentru 

a dezvălui talent și pasiune. Fiecare elev și-a 

împărtășit emoțiile cu publicul, a reușit să se 

desprindă de prezent, ancorându-se în 

realitatea personajului.  

 

Dâlcu Denisa, Butnaru Larisa, 

Băcăoanu Petra, Andrei Cezara, 

clasa a IX-a A

 

Ființă tainică, dulce sau nemiloasă? 

Cine ești tu? 

Străin sau dulce amintire? 

Demon sau înger pierdut? 

Marte sau Venus? 

Iadul, lutul infernului sau... 

Raiul, bolta Dumnezeiască? 

Răspunde-mi îndată! 

Cum de-ai reușit să mă întâlnești? 

Ființă tainică, dulce sau nemiloasă? 

Ai aprins focul inimii mele,  

Iar acum nu-mi mai dă pace, 

Se zbate, arde. 

Sentimentul ce mi s-a arătat,  

Unul groaznic, înțepător. 

Pentru mine o zbatere unică 

Nu e cu putință. 
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Pleci sau rămâi, 

Ființă tainică, dulce sau nemiloasă? 

Nu-mi dau seama de ce te las 

Să-mi deslușești piesele enigmatice ale 

sufletului... 

Era scris în cărți? 

În constelații sau destin? 

Răspunde-mi întrebărilor mele! 

Ființă tainică, dulce sau nemiloasă? 

Adio dulce și nemiloasă ființă! 

Nu te cunosc, dar 

Din pricina arderii sufletului meu, 

Am devenit victima gândurilor tale. 

 

Floare de cristal 

Zâmbetul ți-e pal, 

Chipul tău, muzo, e de cristal. 

Ochii tăi verzi 

Coboară din copacii timpurii. 

 

Corpul tău suav și... 

Mângâierea ta fină, 

Ardoarea vocii tale 

Mă tulbură. 

 

 

Drugă Bianca-Maria, clasa a XI-a G 

.  

Pot să cumpere banii fericirea? 

 

Pot să cumpere banii fericirea? Tind 

să spun că da la un prim auz al întrebării. O 

vacanță în Maldive, o casă în Viena, un yacht 

ancorat lângă frumoasele insule 

grecești...cine nu și-ar dori? Un experiment 

arată că majoritatea oamenilor sunt tentați 

să cadă în derizoriu, să accepte aceste 

plăceri luxoase pentru o clipă de fericire, 

pentru un selfie lângă statuia Libertății, o 

cană de ceai băută lângă faimosul Dom din 

Milano. S-a întrebat cineva dacă merită? Să 

accepți un milion de euro sau să petreci o 

după amiază alături de persoana iubită? Să 

primești un teanc de bancnote sau să vezi 

apusul de pe vârful dealului din spatele 

casei alături de ființa angelică ce te 

încălzește cu vocea sa melodioasă? Oare să 

sap un mormânt pentru geanta de bani 

alături de al meu? Mă voi bucura de ei și pe 

tărâmul celălalt sau pot să aleg să îl țin acum 
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de mână și să ii privesc ochii himerici ce 

scânteie în lumina gingașă a lunii? Râd de 

cei care preferă trăirea visului utopic și sper 

să câștig la loto mâine dimineață, dar ce fac 

după? Eu și banii mei; Eu și haosul meu 

sufletesc. Atât. Poate voi învăța adevăratele 

valori după, poate mă voi trezi la realitate. 

Întrebând un bătrânel, ce nu ezită să aducă 

trandafiri la mormântul iubitei sale, ce va 

alege, voi afla cum funcționează de fapt, care 

este calea nobilă a sufletului pur și care este 

cea viciată. Voi întâmpina realitatea 

tumultuoasă și îmi voi da seama. Banii aduc 

fericirea? Nici nu se mai discută. O secundă 

petrecută cu mama sau bani? O petrecere cu 

prietenii sau bani? O ultima discuție cu 

Bunicul sau bani? Răspunsul este ireal de 

simplu, provine din adâncul sufletului 

zbuciumat, din magma gândirii viciate. Când 

aștept clipa ce nu mai vine sau discuția 

plasată sub semnul hazardului, banii sunt o 

limbă străină, o piatră în lupta cu arme 

nucleare. Nu mă pot salva, nici nu mă 

încălzesc. De le-aș da foc, căldura lor ar fi 

insurmontabil de insuficientă, iar sufletul ar 

arde și el deodată. Se distruge, piere încet și 

dureros, fiecare secundă fiind o nouă 

săgeată răsucită în inimă, până când 

cedează. Atât a durat. Un trup rece aidoma 

ghețarilor din Antarctica, fără scăpare, cu 

ochii ațintiți asupra teancului de bani. Ce 

tablou formidabil! 

Serotonină? Hei! Unde ești? Și când 

te gândești că devine mai ușor, că te 

obișnuiești cu ideea și nu mai doare, că nu 

mai simți... Surpriză! Iubirea, fericirea, 

frumosul sunt clipe suspendate, dispar la fel 

de repede cum apar, însă durerea? 

supărarea? Ele nu mai pleacă, sunt mereu 

acolo și te afundă, te împing și mai aproape 

de prăpastie, pana ajungi pe colt, pana ești la 

capătul puterilor. Odată dispărută 

serotonina nu mai este loc pentru zâmbet, 

doar o tristețe continua întreținută de haos. 

De ce simt vântul și nu vad soarele? De ce 

aud vorbele aspre și le ignor pe cele blânde, 

melodioase? De ce vad gri și nu roz? De ce? 

Nu ar fi mai ușor să mă uit la lună și să mă 

bucur? De ce îmi blochează stelele privirea? 

Atâtea întrebări și niciun răspuns, atâta 

dezamăgire și nicio bucurie, atâta 

amărăciune asfixiantă și niciun strop de 

serotonină nu curge, nu circulă prin sânge. 

Rămân blocată și vreau să privesc frumosul, 

vreau să îl admir, să râd și să mă bucur, dar 

nu văd de peretele din fața mea. Poate dacă 

îmi întorc privirea? Sau dacă mă îndepărtez 

de obstacole? Voi fi atunci capabilă să-mi 

găsesc spiritul ludic? Sclipirea ochilor puri 

de copil? Sunt mută...doar ochii mai vorbesc 

și spun zbuciumați ce ii apasă, însă nimeni 

nu ii înțelege. 
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M-am înrolat în armată și nici n-am 

știut, A venit războiul, dar eu nu sunt 

pregătită. Nici nu m-au instruit măcar. Nici 

nu m-au echipat de lupta. Sunt pe un câmp 

imens și văd soldații venind călare. Oare 

acesta e sfârșitul? Sunt încremenită acum. 

Să mă mișc și eu? Are rost să mai încerc? 

Sunt aproape, le văd obrajii înroșiți, le aud 

respirațiile apăsate. Poate nici ei n-au fost 

instruiți pentru asta. Pentru un moment 

timpul a stat în loc. Nu mă mai ataca acum? 

 

    

Tic-tac și încă un minut mai trece, 

așteptarea este periculoasa. Cred că își 

repeta strategia. "Te iubesc", prima săgeată 

a plecat "Iti sunt alături ", cea de-a doua o 

urmează. Și doar de două săgeti otrăvitoare 

a fost nevoie ca războiul să se declanșeze. 

Nu simt nimic, sunt un trup lăsat în ploaia 

săgeților ; sau oare sunt o fantoma? Stau 

incremenita și nu ripostez, căci un singur 

gând ma mai frământă... De ce săgeți 

otrăvitoare si nu flori de iubire? 

 

Pușcalău Bianca, clasa a XI-a D 

 

The art of speaking

We, the humans, are walking 

wonders. Ever since the first people 

appeared on this complex of particles from 

the galaxy, shaped in a sphere, we have 

made important progress in various 

occupations of ours, such as agriculture, 

industry, science or medicine.  

 However, what can influence the 

outer world the most? How can we make 

ourselves heard, how can we turn our 

thoughts and capacity of speaking into 

power, before we end up turning into 

potting soil, like Robin Williams said in the 

movie Dead Poets Society?  

 This question has always concerned 

us. As the saying goes, travel broadens our 

mind. We have constantly tried to express 

our feelings and emotions through art, 

literature, movies, photography and many 

other artistic ways. We studied every corner 

of our mind, but even though we achieved 

great things, this shows how much we enjoy 

tangling every little detail of our lives.

 The answer to one of humanity’s 

biggest concerns is much simpler and it was 

actually presented by Julian Treasure in a 

TED talk, back in 2014, called How to speak 

so that people want to listen. According to 

his informative speech, the secret of being 

listened to, which in my opinion would lead 
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to being remembered in the future, is 

learning how to speak.   

 The human voice has the capacity to 

destroy lives or to turn them into beautiful 

and unforgettable stories. Or in his words, 

It’s the only one that can start a war or say I 

love you. But if we have such power hidden 

in our vocal cords, then why are some of us 

not even capable of drawing the attention of 

a couple of people at a dinner? 

 Firstly, we are dominated by the 

seven deadly sins of speaking like Mr. 

Treasure likes to call them. Some of us have 

all of them, others a couple or just a single 

one. But what’s truly important is to get rid 

of them, no matter what. Gossip, 

 Judging,  Negativity, 

Complaining, Excuses, Exaggeration, and 

Dogmatism are the seven princes of the 

inferno in communicating. Speaking 

negatively about someone who is not 

present, having a negative viewpoint on 

things, not taking responsibility for our 

actions and being a blame-thrower or 

stating your opinions as if they are facts 

without consideration of evidence to 

support our claims and many other actions 

can and will all lead to our inability to draw 

someone’s attention because these bad 

habits will stain our image, making 

everyone to avoid us like the plague. 

 Moreover, after we deal with the 

most difficult part in creating the perfect 

method of speaking, we have to lay on the 

resulting barren land four important 

foundations, which will allow us to greet 

enthusiastically the change in good. I think 

this rings a bell to most of you. What I am 

trying to say is that we will create an 

institute based on the HAIL programme, 

created by the presenter of the TED talk - 

Honesty, Authenticity, Integrity and Love. 

During this training period, we will learn 

how to be clear and straight, without using 

deception and lies, nor using brutal and 

unnecessary honesty, which could hurt 

people. This step is called Honesty tempered 

with love. Besides this, we will learn how to 

stand in our own truth, how to be ourselves 

and not non-genuine personas and of 

course, how to be trustworthy and take 

responsibility. Last but not least, like any 

complex machinery, the human body is 

made of components which also represent 

systems made of smaller, but essential parts 

for us. The one we are focusing our 

attention on today is our voice. The voice is, 

in Julian Treasure’s opinion, a toolbox. It 

comes with seven important tools, just like 

the ones you always see in your father’s 

corner of the house which tries to copy as 

well as possible a Home Depot or Leroy 

Merlin store. They are register, or the chest 

rule, or the no-no nose or throat rule, as I 

like to call them, timbre, which after intense 

training sessions, should be rich, smooth 

and warm, like a hot chocolate, the opposite 

of a monotone voice, respectively of an iced 

coffee. Prosody, our ability to have a 

rhythmic voice, pace, the key in conveying 

our point, silence, ideal for bringing 

attention and it should not be filled with 
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filler words such as UH and UMM, pitch, the 

caps-lock of speech and volume. 

To sum up, I consider speaking to be 

an essential part of our lives, way more 

complex than it appears at first glance and 

more and more people should learn its 

secrets, especially nowadays, when 

speaking is threatened to disappear by the 

storm of GIFs, emojis and abbreviations. 

Also, speaking is one part of the puzzle 

because having a good conversation also 

depends on being a good listener and I 

would like to end my speech by asking you 

one last question, just like Julian Treasure 

did:     

 What would the world be like, if we 

were speaking powerfully, to people who 

were listening consciously, in environments 

which were actually fit for purpose? 

 

Pârlog Petru, clasa a X-a G

 

Voluntariatul - între a da și a primi

Ce este voluntariatul? Voluntariatul 

este o activitate făcută în folosul comunității 

și susține o cauză, în urmă căreia se vor 

obține anumite beneficii, altele decât cele de 

natură financiară.  

În cadrul Fundației de Sprijin 

Comunitar (FSC), voluntariatul joacă un rol 

foarte important atât pentru comunitate, cât 

și pentru voluntari. Pentru a oferi o imagine 

de ansamblu asupra fundației, voi prezența 

departamentele în care voluntarii își 

desfășoară activitatea: Mozaic, Speranța și 

Buhuși, în care se lucrează cu beneficiarii, 

copiii sau vârstnicii. La Activ Mozaic 

(atelier) sunt făcute handmade toate 

produsele care mai apoi sunt comercializate 

în cadrul departamentului de vânzări. În 

cadrul Redacției se nasc toate articolele de 

pe pagina FSC, iar la Foto-Video sunt făcute 

pozele, posterele și afișele cu și despre 

voluntariatul în cadrul FSC. Avem 

departamente și pe partea de management, 

de exemplu, Secretariatul. “În timpul anului, 

pe lângă departamentele clasice se 

organizează diferite activități care ne permit 

să ne cunoaștem mai bine, fiind numeroși 

voluntari și astfel simt plăcerea de a află cât 

mai multe de la fiecare.” (Huiban Denisa)  

Pentru voluntari FSC este mai mult 

decât o simplă fundație de voluntariat. 
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Comunitatea FSC este descrisă de aceștia ca 

“o familie mare și unită, pot spune că de 

când am venit la FSC mi am făcut mulți 

prieteni noi, cu unii chiar legând prietenii 

foarte strânse.” (Răileanu Georgiana) sau 

“FSC = Familie, Școală și Comunicare” 

(Năstase Alin). Totodată, fiind întrebați de 

ce au ales Fundația de Sprijin Comunitar, 

voluntarii au răspuns promt: “Am ales FSC-

ul din întâmplare. O prietenă m-a îndrumat 

să ne înscriem împreună. Nu prea am înțeles 

ce s-a întâmplat la recrutări, însă am realizat 

că mă aflu în locul potrivit. M-am simțit în 

siguranță, întrucât eram înconjurată de 

oameni frumoși și dornici să ajute.” (Ana 

Nițulescu); “Am ales FSC, pentru că am 

considerat că ar fi cel mai bun moment din 

viață mea să fac o schimbare în bine și să mă 

înscriu la un centru de voluntariat. Încă de 

dinainte să mă înscriu am auzit multe 

povești legate de toate activitățile din FSC și 

am ajuns la concluzia că aici este locul meu.” 

(Răileanu Georgiana) sau “ Am ales FSC, 

deoarece am auzit de acesta prin 

intermediul prietenilor și colegilor. La 

început nu mi se părea ceva foarte 

interesant, dar am zis să încerc, deoarece 

eram curioasă și sincer a fost una dintre cele 

mai bune decizii pe care le-am luat.” 

Din fericire, voluntariatul în cadrul 

acestei fundațîi oferă mult mai mult decât 

simplele beneficii de care vorbeam la 

început. Activitățile care au loc la FSC 

șlefuiesc voluntarii, transformându-i în 

oameni prețioși.” La început credeam că 

FSC-ul este doar un loc unde oamenii se 

adună să ajute alți oameni. Între timp, 

frecventând FSC-ul săptămânal, am 

descoperit lucruri despre mine pe care nu le 

știam, spre exemplu: abilitatea de a mânui 

acul și ață, precum și faptul că îmi place să 

mă aflu printre oameni noi și plini de viață.” 

(Nițulescu Ana); “FSC m-a ajutat 

extraordinar de mult în dezvoltarea mea 

personală, pentru că m-a învățat să 

gestionez diverse situații. Înainte nu 

realizam gravitatea situației în legătură cu 

persoanele ce necesită ajutor financiar, cât 

și social. După multe proiecte în cadrul 

Fundației de Sprijin Comunitar, mi-am dat 

seama cât de important este să vii în 

sprijinul celor defavorizați. În FSC am putut 

să ofer ajutor și să primesc la schimb fericire 

și împlinire sufletească!”(Năstase Alin); 

“Acum, făcând parte din familia FSC, pot 

afirmă că m-a ajutat pe toate planurile. În 

primul rând, eu sunt în prezent la două 

departamente, Atelier și Vânzări, și, pe lângă 

timpul cu prietenii și legarea altor prietenii 

la sediu, pot simți cum ajut omenii, mă simt 

mai aproape de comunitate. Chiar dacă 

departamentul Atelier nu este în contact 

direct cu beneficiarii, iubesc să particip… La 

Vânzări am învățat să fiu mai răbdătoare, 

cum să lucrez să vorbesc cu oamenii, cum să 

prezint produsele și, sincer, chiar simt că m-

a ajutat, mai ales știind că banii se duc spre 

copii și bătrâni care au mare nevoie de ei, în 

special de Crăciun, de Moș Nicolae sau de 

Paște, când toți așteptăm ceva mai mic sau 

mai mare.” și “Pe mine, experiență FSC mă 

ajută să mă dezvolt în fiecare zi și să învăț 
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de la fiecare persoană câte ceva. În present, 

eu sunt doar la departamentul Atelier și pot 

să spun că am deprins multe abilități după 

aproape un an de când fac parte din această 

comunitate am devenit mai deschisă și mai 

iscusită în abilitățile practice.” (Huiban 

Denisa). 

În timpul verii se organizează școlile 

de vară. Un mic grup de voluntari pleacă 

nerăbdători într-un sat defavorizat, unde 

petrec cinci zile făcând activități cu copiii 

din acel loc. Pe lângă faptul că este foarte 

constructiv și interactiv, voluntarii deprind 

multe noi abilități, atât în legătură cu lucrul 

în echipă și cu cei mici, (activități 

educaționale și recreative) cât și cu în 

organizarea și gospodărirea proprie. “Îmi 

plac toate activitățile din cadrul FSC-ului, de 

la Atelier, la Vânzări, la Secretariat, etc. Cred 

totuși, cred că cea mai interesantă activitate 

o reprezintă școlile de vară. Deși până acum 

am mers doar într-o singură școală de vară, 

pot spune că am rămas profund 

impresionată de tot ce se poate întâmplă în 

cursul a cinci zile. Copiii de acolo sunt 

minunați și, pe zi ce trece, se atașează tot 

mai mult de tine, încât îți vine să rămâi 

acolo, cu ei, pentru totdeauna.” (Răileanu 

Georgiana) 

Dacă încă nu ești convins că locul tău 

e în FSC, poate ceea ce urmează să citești te 

va ajuta să te hotărăști. Suntem deschiși și 

abia așteptăm să cunoaștem oameni noi, 

suntem dispuși să îi învățăm pe alții și să 

învățăm în egală măsură, știm să combinăm 

distracția cu munca și, din această ecuație, 

tot timpul ne iese ceva bun. La întrebarea 

“De ce ar trebui să se înscrie și alți copii în 

FSC?” am primit următoarele răspunsuri: 

Ana ne-a spus că ar încuraja pe toată lumea 

“să se alăture familiei FSC, întrucât, pe lângă 

sentimentul că ești capabil de a ajuta alți 

oameni aflați în dificultate, această fundație 

îți oferă sprijinul și condițiile pentru a 

realiza acest lucru. În plus, toți membrii FSC 

vor primi pe oricine și oricând cu brațele 

deschise.” În opinia lui Alin, ,,Voluntarul, în 

timp ce oferă ajutor beneficiarilor, primește 

la rândul lui bucurie și satisfacție 

sufletească.” Din punctul lui Alice de vedere,, 

dacă vreți să evoluați pe toate planurile și să 

ajutați oamenii care au mai mare nevoie, 

locul perfect este FSC. Știu că nu pare mult, 

dar vă promit că sentimentul de după ce 

termini o campanie și realizezi că ai strâns 

destul, încât să îndeplinești niște visuri este 

de nedescris.” ,,Oamenii sunt îndemnați să 

se cunoască și să creeze legături de durată, 

toate acestea prin intermediul jocurilor. 

Este o plăcere să faci parte dintr-o 

comunitate în care ești întotdeauna apreciat 

și ajutat!” (Dospinescu Mara); Activitățile de 

la FSC sunt cele mai frumoase și chiar dacă 

sunt mai grele tot înveți ceva din ele. Fie că 

merg la CAEx, la sortarea alimentelor, 

hainelor, etc pentru refugiați, fie că particip 

la activitățile de dezvoltare personală sau 

simple întâlniri între voluntari, tot timpul 

învăț ceva nou și mă simt extraordinar de 

bine înconjurată de acești voluntari 

minunați. Chiar și zilele de luni sunt mai 

frumoase datorită FSC-ului.”- Zgaroi 
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Alexandra. Pe lângă toate acestea avem un  

coordonator implicat și responsabil, 

amuzant și “de gașcă”, Magurianu Gabriel.  

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG, DACĂ 

VREȚI SĂ FACEȚI PARTE DIN ACEASTĂ 

FAMILIE FRUMOASĂ! 

 Înscrierile se fac în septembrie, 

pentru mai multe detalii stați cu ochii pe 

pagină de facebook sau instagram FSC. 

facebook: Voluntari FSC sau 

Fundația de Sprijin Comunitar; 

Instagram: @voluntarifsc sau 

@activmozaic pentru a putea vedea cele mai 

noi produse. 

Zgaroi Alexandra, clasa a X-a G 

  

Bolile de ieri și de azi din timpul războaielor 

 

 

   Bunicii, străbunicii noștri au trecut 

prin momente grele, întrucât s-au 

confruntat cu diferite războaie. Acum 

observăm cu îngrijorare războiul dintre 

Rusia și Ucraina. Acest conflict aduce un val 

enorm de refugiați în țara noastră. Cele mai 

multe dintre aceste persoane nu sunt 

vaccinate împotriva diferitelor virusuri, fapt 

ce duce la apariția bolilor în rândul 

populației.  O boală bine cunoscută este 

SIDA (1981-prezent), ce a ucis aproximativ 

25 de milioane de persoane din întreaga 

lume. Sindromul Imunoeficienței Dobândite 

(SIDA) are la bază virusul HIV (un 

ribovirus), ce atacă și distruge progresiv 

sistemul imunitar al organismului. Boala se 

manifestă prin infecții grave, care determină 

pierderea accentuată în greutate, afecțiuni 

ale creierului și ale sistemului nervos 

central. Pentru a se manifesta, virusul HIV 

pătrunde într-o celulă a sistemului imunitar.

 O altă boală cunoscută, ce ucide 

aproximativ 2 milioane de oameni anual, 

este Malaria (datează încă din anul 1600).  

Este o boală infecțioasă transmisă de 

țânțarul  Anopheles, care se manifestă prin 

friguri puternice și intermitente. Se 

răspândește în regiunile tropicale și 

subtropicale. Din păcate, nu există niciun 

vaccin eficient pentru această boală. 

 Totodată, boala contagioasă de 

natură virotică, care se manifestă exclusiv la 

oameni, este Variola. Aceasta a fost una 

dintre cele mai mari catastrofe ale omenirii, 

desfigurând un număr imens de oameni. 

Numai în secolul al XX-lea au murit între 

300-500 miloane de persoane. Variola are o 
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formă poliedrică și se localizează în vasele 

mici de sânge, în gură și gât. 

 Războiul de acum riscă să aducă 

numeroase decese date de virusuri, atât în 

rândul populației din Ucraina, dar și celor 

din România, după venirea refugiaților în 

țară. Medicii avertizează populația din 

Ucraina de existența Poliomielită, o boală 

virală, care datează din cele mai vechi 

timpuri și care poate duce la dificultăți 

respiratorii, paralizie sau chiar moarte. În 

anul 1955, însă, a apărut pe piață un vaccin 

care să o combată .  Transmiterea virusului 

se realizează interuman, pe cale fecal-orală, 

prin consumarea băuturilor contaminate cu 

materii fecale ( în care virusul este prezent 

timp îndelungat), sau prin transmitere 

aeriană, prin picături ( virusul fiind prezent 

în secțiile nazo-faringiene). 

După 30 de ani de la ultima apariție 

a Difteriei în România, se discută din nou 

despre această boală. Difteria se transmite 

aerian sau prin contact direct cu o persoană 

bolnavă și poate fi prezentă la toate 

categoriile de vârstă, însă este 

predominantă la tinerii nevaccinați sub 15 

ani. Agentul etiologic al difteriei este 

reprezentat de Corynebacterium 

diphtheriae, bacil ( are forma de bastonaș și 

îl regăsim la regnul Monera, fiind un 

procariot) producător de toxina difterică, 

responsabilă de apariția acestei boli 

infecțioase.  Simptomele debutează la un 

interval de timp de 2-10 zile și boala se 

manifestă prin: frisoane, febră peste 38°, 

tuse seacă, înghițire cu dificultate, ș.a.m.d. 

Totodată, Rujeola,Rubeola și varicela 

sunt boli periculoase pentru femeile gravide 

nevaccinate. Rujeola reprezintă o problemă 

în rândul populației din Ucraina. Varicela ( 

vărsatul de vânt) este o boală a copilăriei 

cauzată de virusul varicella-zoster și se 

transmite prin aer. Rubeola ( pojarul 

german) este o boală infecțioasă, cauzată de 

un ribovirus din familia Togaviridae. Pentru 

prevenirea acestei boli, s-a dezvoltat un 

vaccin care se administrează obligatoriu 

elevilor. Rujeola (pojarul) este o boală 

infecto-contagioasă, cauzată de virusul 

rujeolic din familia Paramyxovirus . În ceea 

ce privește diferența dintre cele trei boli, în 

cazul rujeolei, copilul este contagios 4 zile 

înainte și tot 4 zile după apariția acestei 

boli.  Perioada de contagiozitate este mai 

mare în cazul rubeolei, aceasta se întinde la 

7-10 zile înainte de erupție și 5-7 zile după. 

Cea mai contagioasă perioadă a varicelei 

începe cu 3 zile înainte de erupția pe piele și 

continuă in primele 2 faze, până când 

veziculele prind crustă, adică aproximativ 5 

zile după erupție.  

În concluzie, acest război dintre 

Rusia și Ucraina poate aduce multe epidemii 

în România și pot fi foarte contagioase. Cu 

alte cuvinte, bolile ce au datat acum 

aproximativ 40 de ani ar putea reveni odată 

cu valul din ce în ce mai mare de refugiați.  

 

Niță Iustina, clasa a IX-a E
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Die Musik, meine geliebte Leidenschaft 

 

Während ich in meinen eigenen 

Gedank versunken bin, kam ein 

verschleiertes Geräusch aus meinem 

Zimmer. Von einem seltsamen Gefühl 

überwältigt, stürze ich zur Tür und laufe in 

den Raum, aus dem das Geräusch kam. Als 

ich dort ankam, erschien das schönstes Ding 

direkt vor meinen Augen. Es stand da, 

imposant, in ein verträumtes Schwarz 

getaucht. Es war ein Klavier, die Generation 

für Generation vererbt worden war, seine 

Tasten vergilben im Laufe der Zeit und 

wurden rauer, als sie ihren Glanz verloren. 

Ich versuche mich mit dem Flügel vertraut 

zu machen, während mich meine 

überwältigende Bewunderung übermannt. 

 Sobald ich meine fleißigen Finger auf 

die Tasten lege, atme ich tief ein, passe 

meine Position and und fange an, die 

wundersamsten unglaublichen Klänge zu 

spielen, wodurch eine ganz neue Harmonie 

Seele entsteht. 

  Musik ist eine absolut 

unvergleichliche Möglichkeit, deine inneren 

Gedanken und Gefühle auszudrücken, wann 

immer die Inspiration Sie übermannt und 

der einzige wirkliche, bedeutungsvolle 

Aspekt Ihres Lebens zu sein scheint. Jedes 

Mal, wenn ich singe oder ein Instrument 

spiele, lege ich all meine Trauer und mein 

Glück in die Lieder, das ich schreibe, und 

versuche, mein Streben nach Liebe und alle 

Aspekte, die mich definieren, auszudrücken. 

Jedes Musikstück hat seinen eigenen 

Charakter, und ich versuche, auch einige 

meiner eigenen einfließen zu lassen. Ich lege 

meine Seele in die Musik und liefere 

leidenschaftlich die Klänge von Geheimnis, 

Trotz und Liebe. Deswegen wird die Musik 

für immer mein kleines Stück meines 

Herzens bleiben und den Menschen um 

mich herum Freude und Frieden bringen. 

 

Pîrjol Năstase Luca, clasa a IX-a G

 

Cultură și spiritualitate 

 

Nucleul acestui text este necesitatea 

descoperirii ființei interioare, care se ascunde 

în inconștient, prin cultură și spiritualitate. 

Adolescentul este un novice care tinde 

continuu spre cunoaștere. Conștiința este cea 

care judecă caracterul negativ sau pozitiv al 

faptei pe care fiecare dorește să o 

săvârșească, este martoră la împlinirea faptei 

și  mustră cu regret sau răsplătește cu liniște 

interioară, în funcție de consecințele 

acțiunilor. 
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 Pe parcursul vieții, omul nu încetează 

a-și modela conștiința prin noi informații, 

experiențe și amintiri, iar adolescentul are 

nevoie să-și creeze un fundament pe care să-și 

construiască viitorul. Pentru a îndeplini acest 

deziderat, cultura și spiritualitatea sunt 

impetuos necesare. Cultura exprimă 

totalitatea valorilor materiale și spirituale 

create de omenire și a instituțiilor necesare 

pentru comunicarea acestor valori. Pe scurt, 

cultura este o formă de exprimare a ființei 

intrinseci, într-o dimensiune perceptibilă 

omului, cum ar fi cărțile, muzica, arta, tradiția. 

Aceasta poate fi transmisă prin educație, dar 

nu numai teoretic, căci adolescentul trebuie să 

fie îndrumat spre esența lor și să le încerce 

pentru a experimenta noi trăiri valorice. 

Adolescentul trebuie să fie expus la tot ce 

exprimă sensibilitatea, ideea de frumos și 

profund, sentimente și emoții, care se 

regăsesc în abundență în cultură. Cultura este 

instrumentul prin care se reconstituie 

imaginea unei comunități omenești din trecut, 

astfel, se asigură identitatea și echilibrul 

societății. 

 Nevoia de validare și exprimare există 

datorită stării interioare, pe care Max Blecher 

o numește ”personaj pragmatic”. Acest 

concept este strâns legat de partea spirituală. 

Spiritualitatea reprezintă concepția despre 

lume și viață, sensibilitate pentru valorile 

spiritual-morale și cultural-religioase, precum 

și relația acestora cu Divinitatea. Aspirația 

omului spre  veșnicie îi alimentează speranța 

că nu există un sfârșit total al existenței sale. 

Altfel, ce rost ar mai avea munca, sacrificiile, 

iubirea și dedicarea întregii ființe spre 

atingerea unui scop propriu? Toate acestea au 

nevoie de continuitate, iar aceasta este 

susținută de eternitatea regăsită în 

spiritualitate. Adolescentul are posibilitatea de 

a cunoaște treptat ceea ce înseamnă 

spiritualitate, întrucât este un domeniu 

complex și greu de conceput datorită 

caracterului imaterial. Acest domeniu are rol și 

de îndrumare, deoarece tratează moralitatea 

gândirii și a faptelor tânărului și îl ghidează 

spre a săvârși binele față de el însuși și față de 

aproapele său.  

 Prelucrarea conștiinței și descoperirea 

eului interior prin spiritualitate și cultură nu ar 

fi posibilă fără efort propriu; îndrumarea 

părinților și a dascălilor joacă un rol 

indispensabil în acest proces. Astfel, 

adolescentul are posibilitatea de a deveni 

OMUL care pornește de la un fundament 

stabil (cultură) și continuă calea vieții, 

sprijinindu-se de un reper fix (spiritualitate). 

Turcu Maria Anastasia, clasa a X-a F
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Gone with the Gale 

My mind was stuck in an awful 

traffic jam of painful, intense conflicting 

feelings. I couldn’t calm myself down so I 

just wondered about the old town. It was a 

windy day and the shrieks of the gale were 

bloodcurdling and very rowdy. The wind 

could have easily lifted me up, especially 

since I was as thin as a spindle. It was going 

by its own brutish rules, combing through 

the branches and with every blow it 

ruthlessly devoured everything in its way, 

just like an outraged God. 

 I couldn’t believe my wife had 

cheated on me! The one that I loved so 

dearly. The one with whom I had shared all 

my secrets, my insecurities and my flaws… 

The one that I felt comfortable with… 

Around whom I could just be myself. Yet, I  

 

guess falling head over the heels for her had 

made me ignore the red traffic lights that 

could have warned me against her true self. 

My every cell was packed with confusion, 

anger and sadness. It was all a mess! I was a 

mess.! “Why?” was the question that broke 

the speed limit in my head. “Why?” broke 

me in a million pieces. She was calling me 

but I didn’t want to hear her voice. I knew 

that I should have talked with her but I 

couldn’t. 

I wanted to let go! I knew that 

hanging on to resentment was letting 

someone you despise live rent-free in your 

head. And I didn’t need yet another tenant! I 

didn’t know who I was. Was I a victim of a 

strong blow or was I the furious gale? 

 

Iacobeț Ioana-Alexia,  clasa a X-a C 

Hallo! 

 

Hallo! Ich bin Olga und seit fast 

einem Jahr Schülerin am Nationalkolleg 

„Gheorghe Vrănceanu“. Dieses Jahr hatte ich 

viele neue und interessante Erfahrungen, 

die ich gut überstanden habe.Das Leben hier 

ist anders als früher, trotzdem bin ich sehr 

glücklich in der High School. Dank meinen 

Freunden und meiner Familie konnte ich 

mich an die neuen Herausforderungen 

anpassen. Sie haben mich in dieser neuen 

Phase unterstützt. Ich habe auch 

wunderbare Lehrer getroffen. Mit ihrer 

Hilfe, bin ich noch eine gute Schülerin 

geblieben. Ich werde immer versuchen, an 

meine Grenzen zu gehen. Ich bin stolz auf 

meine Schule und würde sie jedem 

empfehlen. 

 

Sion Olga Florența, clasa a IX-a E 
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