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De pe băncile școlii în lumea afacerilor -  Interviu cu Cristina 

Viteaz, absolventă a Colegiului Economic Francesco Saverio Nitti, 

promoția 2022 

                                     

  Prof. Chira Ramona și eleva Bedelean Alexandra, clasa a XII-a C 

 

R. - Bună ziua și bine ai revenit! Ce mai faci, Cristina? 

C.V. - Sunt foarte bine, mulțumesc, sunt ocupată cu facultatea, îmi place foarte mult ceea ce 

studiez. 

R. - La ce facultate ai ales să mergi? 

C.V. - La Facultatea de Economie şi Adminstrare a Afacerilor, specializarea Markening. 

R.  - Care sunt planurile tale de viitor? 

C.V. - Pentru început îmi doresc să mă specializez în acest domeniu, iar ulterior îmi doresc să 

continui în domeniul afacerilor și să îmi deschid propria firmă. 

R. - Cum te raportezi la anii de liceu, acum când te găseşti într-o nouă etapă a devenirii tale 

spirituale? 

C.V. - Mă întorc de fiecare dată cu drag și cu emoție aici, la Colegiul Economic, pentru că îi 

admir atât pe cei care mi-au fost dascăli, cât și pe foștii colegi, școala fiind spațiul acestor 

întâlniri de suflet. 

R. - Care au fost factorii din școală care te-au influențat în evoluția carierei? 

C.V. - Au fost doi factori, în mod special. M-au ajutat foarte mult proiectele, în mod precis 

Junior DAH, aici mi-am descoperit atât creativitatea, cât și spiritul antreprenorial. Profesorii 

care m-au îndrumat în această direcție sunt celălalt factor. 

R. - Cum ți-ai descoperit și susținut creativitatea în cadrul proiectului? 

C.V. - Prin intermediul Proiectului Junior DAH, unde rolul participanților era acela de a crea 

decorațiuni lucrate manual, iar apoi de a le vinde atât în cadrul Târgului de Crăciun din centrul 

orașului și Julius Mall, cât și la cunoștințe sau în mediul online. Banii erau destinați unei 

asociații care avea ca scop al activității susținerea copiilor din medii defavorizate. 

R - Ce produse creezi și care este modul de lucru? 
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C.V. - Creez lunânări parfumate din ceară naturală, în diverse forme, mărimi și culori. În 

legătură cu modul de confecționare, pun suflet în tot ceea ce făuresc, topesc ceara, adaug 

parfumul, culoarea, pregătesc forma, adaug fitilul, aleg forma.  

R  - Câte modele de lumânări ai? 

C.V. - Am 23 de modele și urmează să mai apară încă patru modele pentru perioada sărbătorilor 

de iarnă. 

R. - Care este cel mai de succes model? 

C.V. - Bubble este cel mai vândut model. 

R. - De ce? 

C.V.  - Pentru că este un model simplu și frumos. Este alcătuit din trei straturi de biluțe, de aici 

denumirea de Bubble. Miroase fie a vanilie, fie a Bubble gum. 

R.  - Care este culoarea preferată de clienţi? 

C.V.  - Dintr-o serie de nouă culori, albul este cel mai dorit, urmează maroul și apoi rozul. 

R. - Dar aroma preferată de clienți? 

C.V. - Dintr-o serie de 11 arome, cel mai des vândută este aroma de vanilie, urmată de Bubble 

gum, iar apoi scorțișoara. 

R. - De ce tocmai lumânări? 

C.V. - Am ales să confecționez lumânări din produse naturale, ceara naturală din soia, parfumuri 

nontoxice și bumbac sau lemn pentru fitil. Dacă în trecut eram pasionată în a-mi decora camera 

cu lumânări parfumate, acum am posibilitatea de a avea o cameră plină cu propriile mele 

lumânări vegane și ecofriendly. 

R. - Un scurt mesaj pentru elevii școlii 

noaste... 

C.V.  - Îi îndemn cu drag să se implice în 

cât mai multe proiecte și activități 

extrașcolare, deoarece Colegiul Economic 

le oferă această posibilitate. Eu aici m-am 

dezvoltat atât pe plan personal, cât și 

profesional, astfel reușind să descopăr 

care este calea mea spre viitor. 

R. - Mult succes pe mai departe, sănătate 

și împlinirea tuturor dorințelor! 
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Jurnal de  clasă 

Prof. Covaci Nicoleta 

 

      Ce se întâmplă oare când te simți ,, încolțită ” din toate părțile, când deciziile tale pot să-ți 

aducă numai neplăceri? Oare cel din fața ta își poate imagina cât poți ,,duce” emoțional sau nu? 

Întrebări pe care ți le pui zilnic, dar nu tot timpul găsești răspunsurile ,, satisfăcătoare” și 

,,suficiente”. 

       Frământâri ... despre cum educi, cum  sfătuiești, ce soluții oferi, care sunt intențiile 

educabililor, care e strategia lor, care sunt nemulțumirile lor, cum percep ei cuvântul rostit. Să 

fii atent  tot timpul la proceduri, la ce e voie și la  ce nu e voie,  poate, chiar,  să  schimbi  regulile 

jocului, necesită consum de energie, de timp, doar pentru a-ți atinge țintele .  

    Motivant este să crezi în puterea miraculoasă a cuvântului, doar că nimic nu se schimbă , așa 

cum vrei tu, decât prin  cuvinte ,,alese”.  Să lucrezi cu adolescenții este  o provocare, iar  să 

lucrezi cu părinții lor este o provocare și mai mai mare. Ce se întâmplă la școală și cât comunică 

adolescentul cu părintele sunt aspecte discutabile. De aceea, uneori, apare cuvântul  conflictului,  

,,ales” fără prea multă rațiune,   de către  părinte, diriginte sau elev, influențând crearea unui 

furtuni de păreri care ia direcția pe care nu ți-o dorești. 

     Furia, lipsa comunicării, dorința de a-ți apăra ,, pielea”  vin la pachet cu educația  primită 

de-acasă, destul de deficitară uneori  și care sfidează orice regulă a  bunului-simț. Nu știe 

părintele chiar totul despre copilul lui și, poate, nu vrea să confirme ceea ce spune dirigintele. 

Din contră, arată cu degetul spre cel care vrea să-i fie aliat în educarea  copilului. Dacă se spune 

că ,,la educarea copilului participă tot satul”, atunci așa trebuie să se întâmple. Oare cine deține 

soluțiile cele mai bune? Părintele sau profesorul? Greu de răspuns, pentu că nu știi tot timpul  

ce înseamnă variantă bună sau,  poate,  copilul pe care îl ai de educat nu-ți transmite toate 

mesajele care ar putea să-ți arate ce nevoi are. Important e să cauți o soluție! 

     Cu multe întrebări am început acest an școlar, dar și cu o apăsare sufletească, că nimic nu se 

va așeza,  că o voi lua din  nou de la capăt, doar că  uitasem că lăsasem  neterminată                           

,, construcția”.  Schimbări, e drept, mărunte, încep să apară în atitudinea celor pe care eu îi  

numesc ,, copiii mei de la școală”,  promisiuni, planuri mărețe se trasează  încetul cu încetul. 

Fără ton ridicat, fără prea multe indicații  prețioase, prevăzute în  regulamente și în proceduri, 

viața de licean pare să curgă altfel . Entuziasmul meu crește, dar crește și al lor. Să fim sinceri 

unii față de ceilalți, să vorbească cineva cu noi, să ne asculte oful, să schimbăm păreri, să 

învățăm ce înseamnă ,,să fii om”, ce înseamnă să trăiești alături de celălalt,  fără să-i produci un 
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disconfort emoțional, și, implicit,  fără să-ți produci ție un astfel de disconfort, sunt acțiuni 

dintr-o poveste  ce se dorește educativă pentru toți.  Așteptăm soluții, atenție, zâmbete, 

încurajări! Nimic  altceva pentru un echilibru perfect... 

                                                                

 

Impresii 

Prof. Ciupuligă Gianina 

 

La UVT, Cultura e Capitală și pentru elevii boboci de la Colegiul Economic „Francesco 

Saverio Nitti”. Astfel, patru eleve pasionate de literatură din clasa a IX-a H, împreună cu 

doamna profesoară Ciupuligă Gianina, au participat în data de 19.10 la conferința O perspectivă 

asupra circulației ideilor în literatura mondială şi în cinematografie, susținută de Delia 

Ungureanu, la Universitatea de Vest din Timişoara. Fiind o primă interacțiune a elevelor cu 

mediul universitar, vă prezentăm impresiile acestora, invitându-vă să vă alăturați conferințelor 

găzduite de UVT spre a deschide elevilor noi orizonturi de cunoaștere.  

Prezentarea susținută de Delia Ungureanu a fost una frumoasă și interesantă, deoarece 

a abordat un subiect care ne-a atras atenția! Ne-am şi notat câteva filme și titluri pe care 

aceasta le-a evidențiat și pe care dorim să le vizionăm în viitor. Ne-a plăcut că s-a axat pe 

ambele subiecte la fel de mult şi a încercat să ofere informații cât mai captivante. Am descoperit 

lucruri noi şi secvențele din filmele prezentate ne-au impresionat. Atmosfera a fost foarte 

plăcută! A fost o experiență minunată alături de oameni minunați! Experiența aceasta a fost 

una unică! De abia așteptăm să se mai ivească una ca aceasta! – Anescu Miruna, Milea Aida 

și Papp Maya 

Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip la acest eveniment, deoarece subiectul mi-a 

atras atenția din prima. Deși ritmul Deliei Ungureanu de vorbire a fost unul mai repejor, am 

reușit să înțeleg în totalitate ceea ce a vrut aceasta să puncteze prin prezentare. Cuvintele mai 

greu de înțeles mi le-am notat în telefon, iar acasă le-am căutat pe fiecare în parte în dicționar 

ca să pot afla mai concret sensul lor. Astfel, am mai adăugat unele dintre ele în propriul meu 

vocabular. A fost o tematică minunată, o amintire pe care o voi păstra cu mare drag, fiindcă 

experiența şi toate informațiile au fost deosebite și noi pentru mine, fapt care îmi va rămâne 

amprentat mult timp în minte. Cu siguranță voi mai participa la acest gen de activități în cadrul 

Universității de Vest! Următoarea pe listă va fi chiar întâlnirea cu Oana Pellea, din 8 

noiembrie. - Viteaz Alina 
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Motivarea resursei umane în mediul de afaceri 

 

Prof. Goloșie Grațian-Daniel 

      

Teoriile motivaționale încearcă să explice de ce oamenii se comportă în felul în care o 

fac. Această sarcină nu este ușoară deoarece cercetătorii trebuie să facă supoziții asupra 

motivelor comportamentelor pe care le-au observat sau le-au înregistrat. Astfel, în orice analiză 

a motivației, întotdeauna există o componentă subiectivă.  

      Legătura dintre teoriile motivaționale și practica managerială este crucială pentru 

succesul echipei manageriale. Oamenii reprezintă resursa cea mai importantă a organizației. 

Din păcate însă, oamenii reprezintă cel mai puternic factor care poate acționa împotriva 

obiectivelor organizației. Ei își pot dezvolta energia latentă și creativitatea doar prin eforturi 

colaborative. 

      Preocuparea pentru performanță și competitivitate a firmelor ce operează pe piețe 

puternic concurențiale, a evidențiat faptul că elementul cheie care determină competitivitatea 

organizațiilor, creșterea performanțelor globale ale acestora este politica de motivare a resursei 

umane. Astfel, se poate atinge un nivel ridicat al performanței individuale care se reflectă 

pozitiv asupra performanțelor organizației, cuantificate prin intermediul indicatorilor 

economico-financiari.  

      Cole (1993) propune următoarea definiție a motivației: “Motivația este procesul în care 

oamenii aleg între moduri alternative de comportament în scopul de a-și atinge obiectivele 

personale”. Deoarece motivația ca atare este o experiență personală, managerii sunt foarte 

interesați în descoperirea unor legături între motivația individuală și performanța efectivă. Ei 

sunt, de asemenea, interesați să creeze condițiile în care obiectivele organizaționale și personale 

să poată fi armonizate. 

Modelul motivațional de bază : 

      STIMUL → COMPORTAMENT OBIECTIV  → FINALITATE ADECVAT DORITĂ  

       Conform acestuia, performanta efectivă la locul de muncă nu depinde numai de 

motivație. În rezultatele obținute de angajați un rol important joacă numeroși alți factori, ca de 
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exemplu: cunoștințele și abilitățile individuale, natura sarcinii, stilul de management adoptat și 

climatul organizațional. Trăsătura cheie a motivației este că aceasta determină măsura în care o 

persoană dorește să-și pună cunoștințele și aptitudinile la dispoziția altora și, mai mult decât 

atât, să nu ia în seamă obstacolele și dificultățile în a face acest lucru. 

      Edgar Schein (1970), într-o analiză a științelor comportamentale, identifică un set de 

prezumpții care au fost făcute în legătură cu motivația. În ordinea apariției lor în timp, acestea 

sunt următoarele:  

     A. Omul rațional-economic - Acest punct de vedere despre comportamentul individual își 

are rădăcinile în teoriile economice ale lui Adam Smith din anii 1770- 1780. Acestea sugerează 

că oamenii sunt motivați în primul rând de interesul personal și de maximizarea câștigurilor și 

accentuează calculul rațional al omului în ceea ce privește interesele sale, în special de natură 

economică. În final - consideră Schein, oamenii pot fi încadrați în două categorii: masele de 

oameni care nu sunt de încredere, motivați financiar și foarte calculați, precum și oamenii de 

încredere, motivați de un spectru mai larg de nevoi, o elită morală a cărei sarcină este să conducă 

aceste mase. 

     B. Omul social - Această abordare consideră că oamenii sunt motivați în special de nevoile 

lor sociale. Istoric, inițiatorii acestei abordări au fost cercetătorii Howthorne. Acceptarea acestui 

punct de vedere de către manageri implică o atenție sporită pentru nevoile sociale ale 

individului, cu un accent mai scăzut pe considerarea sarcinilor.  

     C. Omul motivat prin autorealizare - Această abordare îi vede pe oameni ca fiind motivați 

în principal de nevoile de autorealizare. Acest tip de oameni are nevoie de provocare, 

responsabilitate și de un sentiment de mândrie în munca lor. Susținătorii acestei abordări sunt 

McGregor (Teoria Y), Maslow și Argyris. Acesta abordare se potrivește perfect pentru 

profesioniști și angajați calificați, dar situația muncitorilor necalificați este mai puțin clară.  

     D. Omul complex - Acest punct de vedere consideră motivația ca fiind deosebit de 

complexă. Oamenii sunt ființe complexe și variabile; ei răspund unei varietăți de strategii 

manageriale și sunt afectați de sarcini diferite în cadrul unor grupuri de muncă diferite. Schein 

vede aici motivația ca fiind un “contract psihologic” bazat pe așteptările pe care pârțile 

respective le au una fată de cealaltă și pe măsura în care acestea sunt împlinite. 

       În concluzia analizei privind motivarea resursei umane, poate fi citat Victor Harold 

Vroom - profesor la școala de afaceri la Yale School of Management care afirma: "Satisfacția 

angajaților la locul de muncă este direct legată de măsura în care munca le asigură recompense 

salariale, diversitate în stimulare, considerație din partea șefului, posibilități ridicate de 
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promovare, contacte strânse cu colegii de muncă, posibilitatea de a influenta deciziile și 

controlul privind ritmul de muncă.” 
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Evaziunea fiscală și efectele ei 

 
Prof. Stoiconi Claudia Ramona 

 

 

 

Domeniul de manifestare a evaziunii fiscale este atât de întins, pe cât este de larg şi 

variat câmpul de aplicare a impozitelor. Totuşi, ea se manifestă pregnant în special în domeniul 

impozitelor directe, influenţând randamentul acestora.  

Evaziunea fiscală reprezintă totalitatea procedeelor licite și ilicite cu ajutorul cărora cei 

interesați sustrag total sau parțial avererea lor de la obligațiunile prevăzute de legislația fiscală. 

Evaziunea fiscală poate avea loc şi în urma unor erori determinate de necunoaşterea sau 

interpretarea greşită a legilor; este dificil de făcut diferenţa între eroarea involuntară şi eroarea 

realizată în vederea diminuării impozitului, fiecare situaţie în parte fiind necesar a fi analizată 

separat. 

În funcţie de modul cum poate fi săvârşită, evaziunea fiscală cunoaşte două forme de 

manifestare:  

- evaziune legală (realizată la adăpostul legii); 

-  evaziune frauduloasă (ilicită). 

Evaziunea fiscală licită reprezintă sustragerea unei părţi din materia impozabilă, fără ca 

acest lucru să fie considerat contravenţie sau infracţiune. Ea presupune exploatarea cadrului 

normativ existent, în sensul valorificării inteligente a inconsecvenţelor, contradicţiilor sau 

echivocităţii unor prevederi legale, în scopul evitării obligaţiilor legale către stat. 
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Există cazuri în care evitarea plăţii obligaţiilor fiscale poate conduce la concluzia că şi 

această formă a evaziunii fiscale atrage culpa subiectului economic implicat. Cu toate acestea, 

lui nu i se aplică sistemul de penalităţi care însoţeşte frauda fiscală, având în vedere faptul că 

nu a încălcat nicio lege, ci practic a profitat de legislaţia existentă (sau de lipsa ei), „recurgând 

la o combinaţie neprevăzută de legiuitor şi, în consecinţă, tolerată prin scăpare din vedere”. 

Singurul „vinovat” de producerea evaziunii fiscale legale este, deci, legiuitorul. Evitarea 

obligaţiilor fiscale, în limitele legii, necesită, de obicei, asistenţă din partea unor contabili sau 

avocaţi specializaţi în domeniul fiscal. Aceste costuri de evitare sunt suportate şi justificabile 

doar pentru contribuabilii cu venituri mari, în timp ce contribuabilii cu venituri modeste 

apelează, atunci când se sustrag impozitului, la frauda fiscală, deoarece nu presupune costurile 

unei consultanţe specializate. Frecvenţa acesteia este mai accentuată în perioadele când se 

modifică sau se introduc legi noi, precum şi atunci când statul utilizează, în mod intenţionat, 

impozitul în scopul promovării unor politici stimulatoare faţă de anumite categorii socio-

profesionale sau în anumite domenii de activitate 

Evaziunea fiscală licită este favorizată de:  

- acordarea unor facilităţi fiscale sub forma unor exonerări, scutiri parţiale, reduceri, 

deduceri etc.;  

- acordarea unor scutiri delimitate temporar, în cazul înfiinţării de noi societăţi comerciale;  

- scoaterea de sub incidenţa impozitului a veniturilor aferente depozitelor bancare şi a celor 

provenite din plasamente în obligaţiuni emise de stat;  

- nereglementarea cheltuielilor generale ale societăţilor comerciale, aceasta creând tentaţia 

supraevaluării, prin creşterea, nejustificată economic, a acestora;  

- impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor 

norme medii de venit creează condiţii, pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari 

decât media, să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă;  

- exploatarea unor lacune ale legii etc. În practică, faptele de evaziune fiscală bazate pe 

interpretarea favorabilă a legii (evaziune fiscala legală) sunt diversificate şi numeroase, în 

funcţie de inventivitatea contribuabililor şi de caracterul confuz al legii. Metodele cele mai 

frecvent folosite sunt următoarele:  

- investirea unei părţi din profitul realizat în achiziţii de maşini şi utilaje pentru care statul 

acordă reduceri la impozitul pe profit;  

- folosirea dispoziţiilor legale privind donaţiile filantropice, indiferent dacă acestea au avut 

loc sau nu;  
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- scăderea din veniturile impozabile a cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, în 

valoare mai mare decât cele care rezultă din aplicarea cotelor legale;  

- interpretarea favorabilă a dispoziţiilor legale, care prevăd importante facilităţi pentru 

contribuţiile la sprijinirea activităţilor social-culturale, ştiinţifice şi sportive;  

- constituirea de fonduri de amortizare sau rezervă într-un cuantum mai mare decât cel 

justificat din punct de vedere economic.  

 Evaziunea fiscală frauduloasă (frauda fiscală) constituie o formă de eludare agravantă, 

fiind studiată, analizată, legiferată şi sancţionată, prin măsuri pecuniare şi privative de libertate, 

ori de câte ori este depistată. Aceasta constă, deci, în ascunderea ilegală, totală Legea nr. 

241/2005 5 sau parţială, a materiei impozabile ce către contribuabili, în scopul reducerii sau 

eliminării obligaţiilor fiscale ce le revin.  

Evaziunea fiscală frauduloasă se prezintă sub următoarele forme:  

a) evaziunea tradiţională (prin disimulare), care constă în sustragerea, parţială sau totală, 

de la plata obligaţiilor fiscale, fie prin întocmirea şi depunerea de documente incorecte, 

fie prin neîntocmirea documentelor cerute de legislaţia în vigoare.  

Această formă a evaziunii fiscale frauduloase presupune o serie de procedee, printre care: 

-  întocmirea unor declaraţii fiscale false sau neîntocmirea acestora;  

- reducerea intenţionată a încasărilor, în scopul reducerii TVA şi a profitului impozabil, 

prin încasări în numerar fără chitanţe şi vânzări fără factură;  

-  creşterea voită a cheltuielilor pentru a diminua profitul impozabil;  

-  producerea şi comercializarea de bunuri şi servicii în mod clandestin;  

-  desfăşurarea unor activităţi profesionale recompensate în mod clandestin (la negru);  

-  diminuarea valorii moştenirilor primite şi a tranzacţiilor cu bunuri imobiliare etc.;  

  b) evaziunea juridică, ce constă în a ascunde adevărata natură a unui organism sau a unui 

contract (de exemplu, când un contract de asociere este transformat, în mod ascuns, într-un 

contract de muncă, pentru ca beneficiarul acestuia să obţină anumite avantaje din calitatea de 

salariat, sau invers), pentru a scăpa de anumite consecinţe fiscale;  

c) evaziunea contabilă, greu de identificat în practică, ce constă în a crea impresia unei evidenţe 

contabile corecte, utilizând documente false, în scopul creşterii cheltuielilor, diminuării 

veniturilor, reducerii profitului impozabil şi, în consecinţă, a obligaţiilor fiscale datorate 

statului; 

 d) evaziunea prin evaluare, ce constă în diminuarea valorii stocurilor, supraestimarea 

amortismentelor şi provizioanelor, în scopul deplasării profitului în viitor. În ceea ce priveşte 

domeniile în care procentul fraudei fiscale este ridicat, amintim activităţile terţiare (comerţul 
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şi serviciile), construcţiile, cu precizarea că, dintre cele două activităţi, comerţul deţine primul 

loc în cadrul activităţilor generatoare de economie subterană.  

Efectele evaziunii fiscale 

Conform unor opinii, împărtăşite de specialişti în domeniul fiscalităţii, fenomenul 

evaziunii fiscale provoacă mai multe tipuri de efecte, observîndu-se o paralelă între funcţiile 

impozitelor şi tipurile de efecte ale evaziunii fiscale. Astfel, pot fi nominalizate următoarele 

efecte ale evaziunii fiscale : 

•efecte cu caracter economic 

•efecte cu caracter social 

•efecte asupre formării veniturilor statului 

•efecte cu caracter politic 

Efecte cu caracter economic - este bine ştiut că într-o economie de piaţă, impozitele 

reprezintă una din sursele importante de constituire a veniturilor bugetului şi, în acelaşi timp, 

o pîrghie destul de eficientă prin intermediul căreia statul poate stimula dezvoltarea şi 

desfăşurarea activităţii economice, inclusiv poate orienta şi modela compartimentul 

investiţional al agenţilor economici. La rîndul său, un buget care dispune de venituri suficiente 

devine un mijloc eficient în asigurarea echilibrului general economic, precum şi un mijloc de 

corectare a conjuncturii economice. 

Efecte cu caracter socia l- evaziunea fiscală reprezintă o faptă gravă, deoarece implică 

micşorarea fondurilor ce constituie venituri ale bugetului, şi statul nu-şi poate îndeplini 

corespunzător sarcinele ce-i revin în domeniile social-economic şi social-cultural (acordarea de 

subvenţii , compensaţii şi indemnizaţii, facilităţi fiscale). Pe de altă parte, direct sau indirect, 

contribuabilul care a săvîrşit evaziunea,  mai devereme sau mai tîrziu, va avea şi el de suferit. 

Aşadar, insuficienţa în rezultatul evaziunii fiscale a mijloacelor bugetare necesare 

pentru promovarea unor programe guvernamentale de interes general sau local (privind 

sprijinul unor categorii sociale defavorizat , privind acordarea avantajelor fiscale şi a ajutorului 

financiar direct altor categorii care au nevoie de sprijinul financiar al statului ), poate avea ca 

efect consecinţe sociale destul de grave cum ar fi diminuarea standardului de viaţă al 

categoriilor sociale care sunt private de ajutorul statului, diminuarea standardelor privind gradul 

de educaţie şi sănătate a populaţie, sau chiar poate cauza acţiuni de protest şi grave tulburări şi 

din partea populaţiei. 

Efecte asupra formării veniturilor statului - după cum a fost menţionat anterior, 

existenţa fenomenului de evaziune fiscală în mod obligatoriu duce la diminuarea volumului 

veniturilor statului şi, în rezultatul lipsei acute de fonduri financiare pentru îndeplinirea 



14 
 

sarcinelor puse, statul nu are o altă cale decît să aplice unica măsură eficientă şi cu efect imediat 

majorarea cotelor impozitelor şi taxelor existente sau chiar instituirea unor noi impozite şi taxe. 

Această măsură duce la creşterea presiunii “poverii" fiscale şi, ca urmare firească, o creştere a 

rezistenţei  (opunerii)  la impozitare şi, evident, a fenomenului de evaziune fiscală. Se creează 

un cerc vicios, din care se poate ieşi doar dacă se reduce semnificativ fenomenul evaziunii 

fiscale, iar în consecinţă se va reduce volumul de venituri ce se sustrag de la buget. Odată ce se 

produce aceasta, se măreşte volumul veniturilor la buget, necesităţile statului şi societăţii sunt 

satisfăcute şi chiar se poate la reducerea cotelor de impunere. 

Efecte cu caracter politic - orice campanie electorală care are loc, în mod obligatoriu va 

pune ca sarcină lupta cu corupţia, cu economia tenebră, asigurarea principiului supremaţiei legii 

ținând cont de faptul că aceiaşi contribuabili (persoanele juridice tot sunt formate de cetăţeni) 

sunt în acelaşi timp şi alegători, este foarte uşor de dedus care vor fi rezultatele alegerilor pentru 

formaţiunile politice care au fost la guvernare şi n-au întreprins nimic esenţial pentru 

înlăturarea fenomenelor negative care afectează echitatea contribuabililor. Altfel spus, 

ponderea majorată a fenomenului evaziunii fiscale poate avea o influenţă esenţială asupra 

evoluţiei sistemului politic. 

Bibliografie: 

1. Dumitru A. P. Florescu, Universul Juridic- Evaziunea fiscală. 

2.  D. Moraru, M. Nedelescu, C. Stănescu, N. Plăiașu, R. Șindilaru- Finanțe publice și 

evaziune fiscală. 

 

 

16 Octombrie – Ziua Internaţională a Alimentaţiei 

Prof. Ing. Pane Dina  

 

În fiecare an, la 16 octombrie, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO) sărbătoreşte Ziua Mondială a Alimentaţiei, aceasta fiind ziua înfiinţării 

FAO, în 1945, la Quebec, în Canada.  

Considerând că alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie 

necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane, în 1980 Adunarea Generală a ONU a 

decis marcarea Zilei Internaţionale a Alimentaţiei. În prezent, această zi este sărbătorită în 

peste 150 de ţări.  

http://www.edecon.ro/autor/247/dan-moraru/
http://www.edecon.ro/autor/248/mihai-nedelescu/
http://www.edecon.ro/autor/249/cristina-stanescu/
http://www.edecon.ro/autor/665/neculae-plaiasu/
http://www.edecon.ro/autor/666/razvan-sindilaru/
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În România, la 2 martie 2016, Camera Deputaţilor a decis adoptarea proiectului de 

lege privind instituirea zilei de 16 octombrie – Ziua Naţională a alimenaţiei şi a combaterii 

risipei alimentare.  

Iată că și elevii clasei a IX-a G, de la COLEGIUL ECONOMIC „FRANCESCO 

SAVERIO  NITTI”, au organizat o manifestare dedicată acestui eveniment, conştienţi 

fiind de importanţa unei alimentaţii echilibrate şi corecte pentru sănătatea lor.

 

 Alimentul constituie baza existenței omului, el este un complex de substanțe organice 

și  anorganice formate nu numai din substanțe nutritive, necesare organismului uman, dar și 

din  substanțe indiferente, iar în unele cazuri, antinutriționale.  

   Valoarea nutritivă reprezintă capacitatea alimentelor de a asigura organismului 

substanțele  nutritive de care are nevoie. Valoarea nutritivă se exprimă prin valoare psiho-

senzorială, biologică,  energetică și valoare igienico-sanitară a principalelor grupe de 

alimente.  

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, alimentația sănătoasă include consumul 

zilnic a  minimum 400 g (5 porții) de fructe și legume (în afară de cartofi), leguminoase, nuci 

și cereale  integrale.  

Aproximativ 70 de grame de cereale integrale pe zi pentru femei și 90 de grame pentru 

bărbați  este considerat un aport benefic pentru o alimentație sănătoasă.. În România, datele 

obținute  din Portalul cunoașterii pentru promovarea sănătății, arată un consum mediu de 
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16,4 g cereale  integrale pentru femei și 17,5 g cereale integrale pentru bărbați. Cerealele 

integrale sunt componente  semnificative ale unei alimentații sănătoase. Consumul de cereale 

integrale este asociat cu o reducere  a riscului de a dezvolta boli netransmisibile.  

Pentru adulți, o alimentație sănătoasă include:  

• Fructe, legume, leguminoase (de exemplu linte și fasole), nuci și cereale integrale 

(de  exemplu, porumb neprelucrat, mei, ovăz, grâu și orez brun).  

• Cel puțin 400 g (adică cinci porții) de fructe și legume pe zi, excluzând cartofii, cartofii 

dulci  și alte rădăcini cu amidon.  

• Mai puțin de 10% din aportul total de energie din zaharuri libere, ceea ce este echivalent 

cu  50 g, pentru o persoană cu greutate corporală normală, care consumă aproximativ 2000 

de  calorii pe zi, dar în mod ideal mai puțin de 5% din aportul total de energie, pentru 

beneficii  suplimentare pentru sănătate. Zaharurile libere sunt toate zaharurile adăugate în 

alimente sau  băuturi de către producător, bucătar sau consumator, precum și zaharurile 

prezente în mod  natural în miere, siropuri, sucuri de fructe și concentrate de suc de fructe.  

• Mai puțin de 30% din aportul total de energie din grăsimi. Se sugerează ca aportul de 

grăsimi  saturate (care se găsesc în carnea grasă, unt, ulei de palmier și cocos, smântână, 

brânză și  untură) să fie redus la mai puțin de 10% din aportul total de energie și grăsimile 

trans la mai  puțin de 1% din aportul total de energie. În special, grăsimile trans produse 

industrial (care  se găsesc în alimente coapte și prăjite, cât și gustări și alimente 

preambalate, cum ar fi pizza  congelată, plăcinte, fursecuri, biscuiți, napolitane și tartine) 

nu fac parte dintr-o dietă  sănătoasă și ar trebui evitate.  

• Mai puțin de 5g de sare (echivalentul a aproximativ o linguriță) pe zi. Sarea trebuie 

iodată.  

Alimentația nesănătoasă combinată cu inactivitatea fizică crește semnificativ riscul de 

boli cronice  la adulți, în special boli cardiovasculare, hipertensiune arterială , obezitate și 

diabet zaharat de tip 2. 

Bibliografie:  

 Manal Alimentație publică și turism, Autori: Mihai Ș., Capotă V., Costea T., Editura 

Niculescu,  2006.  

 https://insp.gov.ro/2022/10/19/16-octombrie-ziua-nationala-a-alimentatiei-si-a-

combaterii risipei-alimentare. 
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Artă şi pasiune în bucătărie 

 

Prof. Ing. Sfetescu Adina Maria 

 

Bucătaria unui popor nu apare din senin. Ea adună și sintetizează întreaga civilizație a 

acelui popor. Totul este reflectat în gastronomie: istoria, geografia, influențele altor civilizații, 

psihologia populației, tehnologia. Gastronomia respiră în ritmul ei propriu, timpul în care a fost 

creată. Mâncarea este însoțită adesea de muzică, dans, discuții si alte forme de interacțiune 

umană. 

Dacă am adus vorba despre mâncare, aduc în atenția dumneavoastră rețeta unui preparat 

simplu și gustos. 

Somon cu cartofi la cuptor cu sos de 

iaurt cu usturoi și lime 

 

Ingrediente (4 porții): 

600 g file de somon, 700 g cartofi, 4 linguri ulei 

de măsline, 200 grame de iaurt grecesc sau 

cremos, 4 căței de usturoi, câteva fire de 

pătrunjel, 3 felii de lime, sare și piper, boia 

dulce, rozmarin după gust. 

 

Mod de preparare: 

Preîncălzim cuptorul la 180º C. Curățăm cartofii de coajă, apoi îi spălam și îi tăiem 

cubulețe. Îi punem într-un castron mai mare, adăugăm 2 linguri de ulei de măsline, sare, piper, 

boia dulce și rozmarin. Condimentăm peștele cu sare, piper, boia dulce și rozmarin. 

Într-o tavă încăpătoare, punem hârtie de copt, după care punem peștele și cartofii. 

Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 grade pentru aproximativ 50 minute. 

După ce scoatem somonul și cartofii de la cuptor se pot servi alături de sos de iaurt cu 

usturoi și lime preparat astfel: se toacă mărunt usturoiul și pătrunjelul. Adăugăm usturoiul, 

pătrunjelul, sarea, piperul, zeama de la lime și uleiul în bolul cu iaurt. Amestecăm toate 

ingredientele și este gata de servire. 

Servire: se montează pe farfurie sau platou și se servește cald.  

Poftă bună! 

Sursa rețetei: https://evelinasfood.wordpress.com/2020/06/06/somon-cu-cartofi-la-cuptor/ 
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Prima zi de școală 

 

Gheorghe Maia, clasa a IX-a D 

 

Venise și ziua de cinci 

septembrie, iar vacanța de vară tocmai  

se terminase. Mă îndreptam cu pași 

repezi către liceu, plină de emoții și 

dornică de a-mi cunoaște  colegii noi. 

 Pe drum m-am oprit la o florărie pentru 

a-i achiziționa doamnei diriginte un 

buchet de flori. Cel care mi-a atras 

atenția cel mai mult avea în 

componență trandafiri de o culoare roșie 

ca rubinul și niște frezii care ieșeau în 

evidență prin parfumul lor. 

După aceea, nu am mai mers mult și am zărit clădirea școlii. Intrarea se făcea printr-o 

alee plină de arbori falnici. Era forfotă mare, deoarece fiecare elev voia să își găsească colegii 

cât mai repede. Am fost îndrumați să mergem pe terenul de sport, unde, pe jos, era însemnată 

fiecare clasă, astfel că am putut cu ușurința să îmi găsesc colegii. 

Nu a mai durat mult, și doamna dirigintă a venit. S-a prezentat, cu zâmbetul pe buze și  

ne-a spus că vom forma o echipă minunată. Au luat cuvântul doamnele Director, care ne-au 

adresat un mesaj special pentru noul an școlar. Am părăsit careul alături de colegi și de doamna 

dirigintă. Am mers în clasă unde fiecare elev și-a ocupat locul în bancă, iar doamna dirigintă 

ne-a vorbit despre specificul școlii. Am primit orarul pentru următoarele zile de cursuri și am 

putut pleca acasă.  

 Nerăbdătoare, le-am povestit părinților și prietenilor cum s-a desfășurat prima zi din 

clasa a IX-a, pregătindu-mi apoi ghiozdanul, ca licean, pentru prima zi de curs. 
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Ziua Limbilor Europei 

 

Belei Giulia, clasa a IX-a D 

 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, 

învățarea limbilor străine  pe durata vieții. Scopul acestei manifestări este atragerea atenției 

publicului asupra importanței învățării limbilor străine și sensibilizarea privind existența și 

valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajându-se învățarea lor.  

Anul 2001 a fost declarat, de către Consiliul Europei, Anul European al limbilor vorbite. 

În fiecare an la 26 Septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei 

se sărbătorește Ziua Europeană a Limbilor. 

      În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone 

care vorbesc o limbă regională sau minoritară. Limbile străine stimulează afacerile, iar angajații 

cu competențe lingvistice facilitează vânzările în alte țări. Persoanele care își caută un loc de 

muncă și, în același timp, învață o limbă străină își îmbunătățesc șansele de angajare. 

Capacitatea de a comunica în mai multe limbi face parte din competențele esențiale pe piața 

muncii, consolidează competitivitatea, de asemenea, permite realizarea de noi prieteni și 

contacte. Datorită numărului mare de refugiați şi emigranți, orașele Europei au devenit 

multilingvistice.  În toată lumea sunt vorbite între 6000 și 7000 de limbi, dintre care aproximativ 

225 sunt limbi europene. La Summitul UE de la Barcelona din anul 2002 s-a stabilit ca obiectiv 

pentru copii învățarea a cel puțin două limbi străine. 

     În școlile din România în fiecare an la 26 Septembrie au loc 

activități cu tematica ,,Ziua Limbilor Europei”. O astfel de 

manifestare s-a desfășurat și la clasa noastră, în cadrul acestei 

activități amintindu-ne de vorbele de laudă ale marilor noștri 

scriitori români (M. Eminescu, E. Cioran, I.L.Caragiale) aduse 

limbii române. Am confecționat atât mici pliante cu forme de 

salut în mai multe limbi europene: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, cât și formule 

de prezentare în mai multe limbi cunoscute. Acest gen de activitate ne aduce mereu buna 

dispoziție și ne ambiționează să învățăm cât mai multe limbi străine și să îndrăgim limba 

română. 
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Respectă şi vei fi respectat 

 
Ciobănaşu Mihaela, clasa a XI-a D 

 

 

 
Împreună cu doamna profesoară  Popescu Adriana și împreună cu membrii clubului 

HoltIs, clubul de voluntariat din cadrul Colegiului Economic „Francesco Saverio Nitti” 

Timișoara, am organizat un proiect pentru luna Toleranței. Scopul nostru principal a    fost de 

a-i ajuta pe elevi să înțeleagă ce înseamnă toleranța și să se respecte reciproc. 

 

În primul rând, respectul este foarte important pentru fiecare. A respecta pe cineva 

înseamnă a-i respecta credințele și valorile, a i le recunoaște, a le accepta, chiar dacă nu ești de 

acord cu ele. Înseamnă a avea răbdare să-l asculți, să încerci să-l înțelegi fără a emite judecăți 

de valoare sau critici. Elevii de clasa a IX-a, a X-a și a XI-a, au înșiruit pe tablă ce au considerat 

că înseamnă respectul. Apoi, toate afirmațiile au fost puse la negativ, pentru a le compara, 

pentru a face diferența mai ușor între ele și pentru a conștientiza formele de respect pe care ar 

trebui să le folosescă în toate situațiile.  
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De la respect, s-a ajuns la discuția despre jigniri și insulte. Cu toții am fost judecați 

măcar o  dată pentru ceva.  Fie pentru modul în care eram îmbrăcați, fie pentru modul în care 

vorbeam sau arătam, pe criterii de rasă sau religie, cultură sau origine,  din cauza nevoilor sau 

dizabilităților.  

Bullying-ul este un fenomen care apare la nivelul grupurilor de copii și se referă la 

comportamente variate care umilesc și exclud prin natura lor, sunt repetate sau fac parte   

dintr-un tipar care se manifestă pentru o perioadă de timp.  

Acesta poate fi de mai multe feluri:  

1. Intimidarea verbală: poreclire, batjocorire, ameninţare; 

2. Intimidarea socială: excluderea intenţionată dintr-un grup sau colectiv; 

3. Intimidarea fizică: bruscare, lovire, scuipare. 

Din vorbă în vorbă, i-am întrebat pe colegii noștri cine pot fi agresorii și cine poate fi 

victima. Acești au răspuns cu rapiditate că agresorul poate fi oricare dintre noi, iar victima se 

găsește ușor. Discuțiile noastre au continuat, până le-am dat un exercițiu de gândire: „Ce putem 

face în cazul în care suntem martori la o astfel de situație?” 

Pentru victimă, ajutorul în momentul agresiunii este foarte important. 
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CE POȚI FACE ÎN CAZUL CARE EȘTI VICTIMA UNEI SITUAȚII DE 

BULLYING: 

1. Evită cu orice preț; 

2. Dacă ești atacat(ă): APĂRĂ-TE; 

3. Dacă ești agresat(ă) verbal- urmează cele 3  S-uri: Spune-I, Spune-L, Supune-L; 

4. Nu lovi niciodată agresorul, aplică tehnici de control și negociază. 

Încurajăm toți colegii, să intervină pentru aproapele său, să nu permită înjosirea, 

discriminarea, lovirea, amenințarea. 

CE PUTEM FACE CA MARTORI: 

• Elevii îl pot ajuta pe colegul hărţuit prin prietenie. Prietenia este foarte importantă pentru 

a-i arăta că nu este singur! 

• Este bine ca cei care sunt martori la o situaţie de bullying să apeleze la ajutorul unui 

adult. Acesta poate întrerupe respectiva situaţie şi poate oferi suport celui agresat; 

• Agresorii au de cele mai multe ori nevoie de „public” – este important ca cei care sunt 

de faţă la un astfel de comportament să nu îl întărească râzând sau încurajându-l; 

• O replică simplă de genul „Te rog să-mi lași prietenul în pace.”, „Ceea ce faci tu este 

bullying și nu e ok.”, poate ajuta victima, atunci când agresorul întâlnește apărarea 

victimei, în interiorul grupului, se retrage. 

Toleranţa este, mai presus de toate, o virtute morală care ajută la evitarea conflictelor 

din viaţa de zi cu zi. 

 

Fiți toleranți, fiți respectuoși, fiți buni și cu inima curată! 
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Călătorind prin lumea cărților 

 

                                                                                                            Bîtcă Iuliana, clasa a X-a D 

 

  

          Pentru prima activitate din acest an școlar   a  Cercului  de lectură  ,, Lectori interactivi”, 

desfășurată în  luna octombrie,  am avut de citit  romanul  Ai toată viața înainte, de Romain 

Gary, scriitor francez, despre care nu știam nimic.  

         Titlul cărții  m-a atras, deoarece transmitea ceva pozitiv.  Pătrunzând în lumea operei, am 

început să reflectez la câteva cuvinte: destin, părinți, educație, familie, bunătate.  În timpul 

activității,  am avut oportunitatea să-mi exprim părerea, să discut cu ceilalți membri ai Cercului 

de lectură. A fost o plăcere să dezbatem  mesajul unei cărți scrise cu mult umor, despre o lume 

a delincvenței juvenile, în care personajele trecuseră de mult de granița unei vieți onorabile și 

cinstite. Aceste personaje nu doreau să fie fericite, ci doar să trăiască.  

       Romain Gary rămâne în sufletul meu, pentru simplul fapt că a reușit să găsească 

bunătate,  acolo unde nu te-ai fi gândit să existe. Lumea cărților fascinează prin inedit, emoții, 

situații-limită și merită să te lași ademenită de mirajul ei. 

     Lectura este un mod de viață , iar cel care citește își pune mintea în mișcare. Literatura oferă 

experiențe, iar cititorul este un prizonier activ. Înainte de lectură, simți că nu ai experiență, iar, 

după lectură, simți că te–ai schimbat. Cu literatura, nu-ți pierzi vremea niciodată! 

                                                                                                           Iuliana Bîtcă, clasa a X-a D 
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Păpuşi din  hârtie creponată 

~Îngeraşul~ 

Prăjan Ioana, clasa a IX-a D 

 

Materiale necesare: 

 -panglică de hârtie (21cm) 

-şnur gros de hârtie albă (9cm, pentru braţe) 

-şnur gros de hârtie aurie (8cm) 

-şnur subţire de hârtie aurie (11cm, pentru 

aureolă) 

-o bila de lemn 

 

 

 

       

Două dreptunghiuri de lungime – 6 cm se lipesc una de cealaltă, în formă de cilindru. Haina 

gata modelata se lipeşte în orificiul bilei capului.  Şnurul aferent braţelor se curbează şi se lipeşte 

sub ceafă. Şnurul gros auriu se desface, se netezeşte, decupând din el aripile şi fâşiile decorative 

care se lipesc pe rochie. Părul se confecţionează din panglică crem, se lipeşte pe cap şi se 

aranjează prinzându-l în spate. Se lasă să atârne câteva şuviţe, spiralându-le cu ajutorul unei 

scobitori. Din şnurul subţire auriu se formează un cerculeţ, legându-i capetele cu aţa; se 

formează aureola, care se lipeste în spatele capului. Pe frunte se lipeşte o paietă în formă de 

stea. Se schiţează trăsăturile feţei, după care se colorează cu creioane! 
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Can Humanity Live On? 

                                                                  

  Nerges Ionela Elena, clasa XI-a C 

 

 Ming Geong Seo: To Live On 

        Existential questions concerning the offset of death and the continuation of life abound in 

this installation by Korean artist Min Jeong Seo. Composed of the dried stalks of roses and 

medical infusion bags, Seo’s rose blooms are kept alive with the aid of the bags. As Seo states, 

the installation comments on the “progress of medicine and the prolongation of human life.” 

          Ming Geong Seo is a contemporary female artist born in 1972 in Busan. Min Jeong Seo’s 

first verified exhibition was Transmissionen 3 - Stuttgart & Bukarest at Staatliche Akademie 

der Bildenden Künste Stuttgart in Stuttgart in 2006, and the most recent exhibition was Busan 

Biennale 2018 - Divided We Stand at Busan City Hall in Busan in 2018. Min Jeong Seo is most 

frequently exhibited in Germany, but also had exhibitions in South Korea, Japan and elsewhere. 

Seo has at least 4 solo shows and 11 group shows over the last 12 years. 

          However, with the aid of the infusion bags, the life sustained by the rose blooms here is 

essentially artificial and codependent. If Seo were to remove the bags the blooms would shrivel 

up the same way their stems have. This begs the question, in all our attempts to prolong our 

lives, has contemporary medicine succeeded in also increasing quality of life? 

         Suspended in time, the blooms invite us to observe conservation at work as the installation 

persuades us to confront our fears concerning sickness and death and our constant pursuit of 

youth.   

 “…There are different ways for the perception and understanding of time. Time is a construct 

but also a factor governing our social life. In physics time can only be now-time, it simply is 

present. In contrast subjective experience of time may be very different. For example the sense 

of time while waiting for something or how time perception differs for younger or older people. 

As we speak of the past, the present, the future the meaning of life becomes part of the question. 

Where do we come from? Where are we headed to? In that context Min Jeong Seo points out 

the buddhist notion to understand time as a sequence of moments. Each point in time holds a 

certain meaning and represents a fraction of the whole. According to this conception the 

explosion tears a hole in time. It is not the form that got lost but time itself.” 

  

https://href.li/?http://www.seo-minjeong.de/works/works-frames.htm
https://artfacts.net/exhibition/transmissionen-3-stuttgart-bukarest/843417
https://artfacts.net/institution/staatliche-akademie-der-bildenden-kuenste-stuttgart/13676
https://artfacts.net/institution/staatliche-akademie-der-bildenden-kuenste-stuttgart/13676
https://artfacts.net/city/stuttgart/75
https://artfacts.net/exhibition/busan-biennale-2018-divided-we-stand/865001
https://artfacts.net/exhibition/busan-biennale-2018-divided-we-stand/865001
https://artfacts.net/institution/the-busan-biennale/3456
https://artfacts.net/city/busan/685
https://artfacts.net/country/germany/1
https://artfacts.net/country/south-korea/21
https://artfacts.net/country/japan/27
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Service Animals 

Țintoi Roxana, clasa XI-a C 

 

Service animals are animals specially trained to help people with physical and/or mental 

disabilities. Dogs are the most common service animals, assisting people in many different 

ways since at least 1927. 

A guide animal is an animal specifically trained to assist visually impaired persons to 

navigate in public. These animals may be trained to open doors, recognize traffic signals, guide 

their owners safely across public streets, and navigate through crowds of people. A mobility 

animal may perform similar services for a person with physical disabilities, as well as assisting 

with balance or falling issues. Hearing animals are trained to assist hearing-impaired or deaf 

persons. These animals may be trained to respond to doorbells or a ringing phone or to tug their 

owners toward a person who is speaking to them. Psychiatric animals can be trained to provide 

deep-pressure therapy by lying on top of a person who may be experiencing PTSD flashbacks, 

overstimulation, or acute anxiety. Similarly, autism animals have been recently introduced to 

recognize and respond to the needs of people with autism spectrum disorder; some persons with 

ASD state that they are more comfortable interacting with animals than with human caregivers 

due to issues regarding eye contact, touch, and socialization. Medical emergency animals can 

assist in medical emergency and perform such services as clearing an area in the event of 

a grand mal seizure, fetching medication or other necessary items, alerting others in the event 

of a medical episode; some may even be trained to call emergency services through use of a 

telephone with specially designed oversized buttons. Service animals may also be trained to 

alert persons to the presence of an allergen. 

The animals also provide important companionship and emotional support for owners 

who might otherwise be isolated due to disability. It is important to note, however, that 

providing "important companionship and emotional support for owners" is not a task that would 

qualify an animal as a service animal. In the US, it is illegal to bring an animal to non-pet 

friendly places simply because it provides companionship or emotional support. Additionally, 

saying your animal is a service animal for such reasons is illegal. The owners in turn often 

derive a sense of accomplishment and importance from attending to the needs of their animals. 

Breeds like Great Danes, Saint Bernards, and Bernese Mountain Dogs possess 

the height and strength to provide mobility assistance, while Poodles, which come 

in Toy, Miniature, and Standard varieties, are particularly versatile.  A Toy 
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Poodle puppy can begin early scent training games in preparation for the work 

of alerting on blood sugar variations, while a larger Standard Poodle puppy may learn to 

activate light switches and carry objects. 

The most common breeds trained as guide dogs are Labrador Retrievers, Golden 

Retrievers and German Shepherd. 

Depending on the type of disability and where it is trained, it takes in total 2 years to 

train a service dog, although the training continues throughout the dog’s life. There is NO quick, 

cheap and easy way to make a service dog. It takes a very special dog, one that       is very social 

and trainable, and hours of training and exposure. 

 

 

 
Bibliography: https://adata.org/guide/service-animals-and-emotional-support-animals 
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Did you know... (about China) 

 

 
Varga Iris, clasa a XI-a C 

 
 

China has one of the oldest civilizations, which makes it one of the countries with the 

richest civilization. The Great Wall of China is one of the greatest architectural achievements 

ever made. Built in 220 BC and rebuilt and improved over time.  

The Chinese managed to introduce martial arts all over the world, also known as Kung 

Fu, which translates as "human achievement". Bruce Lee is one of the greatest martial arts 

artists.  

Their cuisine contains specialties from rice, noodles, vegetables, meat such as beef, 

chicken and duck, depending on the part of China where you are. 

In Chinese culture, every dish is served in a bowl, sometimes on a plate, but they don't 

use forks or spoons, they only use chopsticks.  

Also, ‘At the international level’, China’s strategic economic engagement has 

contributed to its consolidation of economic power. In terms of trade, the value of China’s 

imports and exports amounted to $280.9 billion or 3% of global trade in 1995. That amount has 

increased to a staggering $4.6 trillion or 12.4% of global trade by 2018." 

The first “paper coin” to ever exist has been invented by the chinese chai traders at the 

beginning of the 10th century, the ”paper coins” being official released in 1024, under the Song 

Dynasty. 
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Daughter 

Pop Sara Charlise, clasa a XI-a C                           

 

     Daughter is a band constructed of three people, Elena Tonra who is the founder 

and front-woman of the band, Igor Haefeli, the main guitarist and Remi Aguilella, 

their drummer. 

     The band was formed in 2010, originated in London, United Kingdom which 

led to four Eps, three singles and three albums being released:  

o If You Leave 

o Not To Dissapear 

o Music From Before The Storm 

     Their last album was composed for the game Life Is Strange : Before The storm 

which takes a deep dive into the characters and what the game represents.  

     Their music is very special to me, all the different instruments that awaken so 

many emotions, they put you in the state of the song, really speaking to you with 

the help of Elena Tonra’s written lyrics that bleed out the meaning.  

     The songs feel really intimate and every part of a song altogether builds up the 

flow of being understood throughout their music, speaking to your heart and 

comforting you in different ways, the songs feeling the emotions  together with 

you, all this and more makes daughter, daughter.  

     Some of my favourite songs from them are Smother, Candles , Lifeforms , 

Human, Shallows , Hope, Dreams of William , Home, Youth, Run and Landfill. 

 

 

 

                                                                                                                             

         

Bibliography: https://daughtermusic.fandom.com/wiki/Daughter_(band)  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZdDOzZxGvaAxtKgyeRvd2y6CpZjQ:1667122086309&q=Elena+Tonra&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUuLVT9c3NEwqNzOuKirL1pLPTrbSzy0tzkyGkIk58elF-aUFVrmpuUmpRcWLWLldc1LzEhVC8vOKEgGQOv6ITAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRh4He0Yf7AhXghf0HHVbuC0MQ9OUBegQIEhAD
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsbYZUNFb4Twhkd6rLFKuw2lTgZ3fg:1667122150289&q=Igor+Haefeli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUuLVT9c3NEyqMLE0SjI205LPTrbSzy0tzkyGkIk58elF-aUFVrmpuUmpRcWLWHk80_OLFDwSU9NSczInsDECAI_gwOVQAAAA&ved=2ahUKEwj5nML80Yf7AhUPhv0HHTaTAPkQri56BAgJEAo
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsbYZUNFb4Twhkd6rLFKuw2lTgZ3fg:1667122150289&q=Remi+Aguilella&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUuLVT9c3NEw2LrMwzbA00pLPTrbSzy0tzkyGkIk58elF-aUFVrmpuUmpRcWLWPmCUnMzFRzTSzNzUnNyEiewMQIAzYwMLFIAAAA&lei=5kNeY_mREY-M9u8PtqaCyA8
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsa4G9Yi3_GevScg4-L18uJCDngbsQ:1667125874467&q=Daughter+If+You+Leave&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUgKzi0wKC9MMtcSzk630c0uLM5P1E4tKMotLrBJzkkpzixexiroklqZnlKQWKXimKUTmlyr4pCaWpU5gYwQAkQx-tE4AAAA&cshid=1667125902400602&lei=clJeY8KDHLqQ9u8PiMGGwAI
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsZ5zwDIf-1BHDCqD7ec4EhbntNt-g:1667125875382&q=Daughter+Not+to+Disappear&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUuLVT9c3NEyqSCs3MijL1hLPTrbSzy0tzkzWTywqySwusUrMSSrNLV7EKumSWJqeUZJapOCXX6JQkq_gklmcWFCQmlg0gY0RALVB7PVVAAAA&lei=c1JeY9TxFtGC9u8PkO6CoAc
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsa4G9Yi3_GevScg4-L18uJCDngbsQ:1667125874467&q=Daughter+Music+from+Before+the+Storm&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3yDNJMs3OUuLVT9c3NEwzMMi2MEkr0BLPTrbSzy0tzkzWTywqySwusUrMSSrNLV7EquKSWJqeUZJapOALklZIK8rPVXBKTcsvSlUoyUhVCC7JL8qdwMYIAKmMYk1gAAAA&cshid=1667125902400602&lei=sFJeY-GEFf_67_UPv6ai2AY
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ2nFEo7dkUwP3Kv93KDvagMp6tcw:1667126072669&q=Daughter+Smother&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVeLRT9c3LDYwLaosM8sw4inOzS_JSC1SKM7PSz_FiCJ5ipEXxDVMizc0yqosKoDxk8ySTQ1zsi1g_Ky05NxcE4M0uHrjipxiw4okGL-40NA0JycpA0m-MKsgLRtqXaFplkmKcVo5TLqoOKUy2zQ9HW5dZZlhXlphIYyfnJcXX5WdbgjjF-Ya56Yn58HVp5kZ5hQaGxTB1ZsWV6YlV1Q-YtzBxC3w8sc9Yal1TJPWnLzGuJyJS8AnP784NacyKDUnsSQ1JSRfyJCLzTWvJLOkUkhQip8LaoRhUXqaeVaVkQhUINssOzkjxaJAYP6DaYxC2VzcwaklIfm--SmZaZVCMUJRXJy-qblJqUXF_mlCBlxczvk5OanJJZn5eUJKUgpccvrJcAH9otTk_KKUzLz0-OSc0uISoB4l8SAO_Vx9A5OinDQIy9wkreQAI5MVkwajUqFR3K5L086xRQjqCTIwLHsX6CCloSXIxeaSn5uYmScY9IGLwejve3stYS6OkMSK_Lz83EpBLvZH9iH_39srKXLKLHxR3_ftub1gz8G_8T8TZA5IMCswaDAYXr7G_oAt_td-LQagRU37Vhxi4-BgFGAwYuJgqGLgWcQq4JJYmp4BdJ5CMCTFTGBjBAD4VMkVTgIAAA&sa=X&lei=OFNeY7msKMz97_UP3-qp0As
https://www.google.com/search?q=candles+daughter&oq=candles+daughter&aqs=chrome..69i57.1748j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=lifefroms+danghter&sxsrf=ALiCzsa2ac39NxsCCo_yQRKro9LPOJiTVQ%3A1667127159923&ei=d1deY6LuN5-C9u8PluqswA0&ved=0ahUKEwjihabR5If7AhUfgf0HHRY1C9gQ4dUDCA8&uact=5&oq=lifefroms+danghter&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIGCAAQHhANMgYIABAeEA0yBggAEB4QDTIICAAQCBAeEA0yBggAEB4QDToKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoMCC4QyAMQsAMQQxgBOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAE6BAguEEM6BQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgQILhAnOgQIIxAnOgsILhCABBDHARDRAzoFCC4QgAQ6BQgAEJECOgUILhCRAjoECAAQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAguEIAEENQCOgcIABCABBAKOgcILhDUAhBDOgcILhCABBAKOgoILhCABBDUAhAKOgcILhCABBANOgoILhCABBDUAhANOggIABAeEA8QDToKCAAQCBAeEA0QCjoFCAAQhgM6BwghEKABEApKBAhBGABKBAhGGAFQ-gZYhixgsS1oA3ABeASAAbQCiAHDJZIBCDAuMzIuMS4xmAEAoAEBsAEKyAEUwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=human+daughter&sxsrf=ALiCzsYoWRuOylX5yAMSTeMdHR-Q1lJ0gQ%3A1667127401732&ei=aVheY76JLMuD9u8PhIyGqA0&ved=0ahUKEwj-4czE5Yf7AhXLgf0HHQSGAdUQ4dUDCA8&uact=5&oq=human+daughter&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQkQIyBQguEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMggIABAWEB4QDzIICAAQFhAeEA8yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgcILhDUAhBDOgQIABBDOgQILhBDOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoICC4QgAQQ1AI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBDHARCvAToFCC4QkQJKBAhBGABKBAhGGABQAFi-DWC3DmgBcAF4AYAB4AOIAfkQkgEKMC4xMS4xLjAuMZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbHxTwGvP3GVYSOJyFPHmduYRQGPg:1667127155149&q=Daughter+Shallows&stick=H4sIAAAAAAAAAONQFuLVT9c3NEyLT8mqyiovVuIBcQtNs1KyjcuSTjGiysL4WQZGFumWRvGnGLErNzKzKIy3tEBIJxtkGRnDpQ0M4lOqjIpg_KRyc-OSshwDhPI002Tz-F-MMkGpOYklqSkKJfkKHvm5qQqJeSkKPkAiLTMnZxcLqtt2saDoXsQq6JJYmp5RklqkEJyRmJOTX148gY3xFpskg-nHViY_hVdtBzfc3eL46EWQA3_m7cLaeW4Ai4d0Lw0BAAA&sa=X&lei=c1deY_G5CMGW9u8P19yH6Ag
https://www.google.com/search?q=hope+daughter&oq=hope+daughter&aqs=chrome..69i57.2192j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dreams+of+william+daghter&oq=dreams+of+william+daghter&aqs=chrome..69i57.2860j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#wptab=si:AC1wQDAtx2BbmyBmykHcHVhKaK47kOmpLQo71wHmByllh5RL-xbRvVUMKs4W7lTG9Dzp-ck-eraA9D_Br1h6gpjU7ZEpYGupjvCDee-OTBH2jsPz61co5E6Zx04IJ-twsvejV4wwT6Nn
https://www.google.com/search?q=home+daughter&oq=home+daughter&aqs=chrome..69i57j69i60.1291j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaEeHPCuE_D3Xd6k9us93RWxWzeyQ:1667127164910&q=Daughter+Youth&stick=H4sIAAAAAAAAAONQFuLVT9c3NEwzMKisKquoUoJwswyMLNItjeJPMaJKw_mVhuXJGUZlSPJVRWnJyUj8-JQqoyI438gsy9SgJAvGTyo3Ny4pyzGA8RH28YD4haZZyQZZRsa_GDWCUnMSS1JTFEryFVyKUhNzixXy0xTCM3NyMhNzFRLzUhScgUROavEuFlSX7mJBMWkRK59LYml6RklqkUJkfmlJxgQ2xltskgymH1uZljSl18vFTXviyJ_RnGudNbnlnvcpALbNCcEZAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwjvj9bT5If7AhUz8LsIHXWtAiQQri56BAgLEB0
https://www.google.com/search?q=run+daughter&oq=run+daughter&aqs=chrome..69i57.14814j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbHxTwGvP3GVYSOJyFPHmduYRQGPg:1667127155149&q=Daughter+Landfill&stick=H4sIAAAAAAAAAONQFuLVT9c3NEyLT8mqyiovVuIBcQtNs9JMk83jTzGiysL4WQZGFumWRkB5mPKUbOOyJLhyIzOLwnhLC4R0skGWkTFc2sAgPqXKqAjGTyo3Ny4pyzFAKAdb_otRJig1J7EkNUWhJF_BIz83VSExL0XBB0ikZebk7GJBddsuFhTdi1gFXRJL0zNKUovgWiawMd5ik2Qw_djK5Kfwqu3ghrtbHB-9CHLgz7xdWDvPDQBkbdkvDQEAAA&sa=X&lei=FVheY6SvK-yK9u8PycuQwAw
https://daughtermusic.fandom.com/wiki/Daughter_(band)


31 
 

Studying in the U. S. A. 
 

Bolohan Deian-Sebastian, clasa a XII-a B 

 

(Have you ever dreamed about studying abroad?) 

 Studying abroad had always represented a big interest for students who don’t only wish 

to get a higher level of education, but also to experiment and find out a lot more about other 

peoples’ cultures and styles of living. I had the chance to participate on October the 12th to the 

“Meet America” program, where Mr. Alexander Smith from Michigan State University, held 

the presentation “The College Applications Process”. This series of programs is facilitated by 

the Fulbright Advising Centre in collaboration with the U.S Embassy Bucharest and is meant 

to help students who wish to study in the U.S.A  find out more about this opportunity. 

The event started at 18.00 with a short presentation of the host who held the event and 

a presentation of the state of Michigan and the opportunities that students would get by studying 

there. The state, even if it is the 11th biggest in the U.S.A, has a bigger surface than Romania 

and the campus offers a lot of facilities, such as a private library and cafeteria and more than 

100 domains of majors ranging all the way from Piano to Rocket Science. 

           The university admission has 4 main parts that will help the students find their place 

within the university. The first one is related to their and their family's personal data, the second 

one is linked to their extracurricular activities - on which they lay emphasis, the third one will 

be an article on a given topic and the fourth one is a completion in which you can explain and 

write more about you and your experience. 

           The event ended with the Q&A from the students that were curious about the university 

subjects and schedules and with their overall favourable impression on the presentation. In my 

opinion, the program was a real success 

being a really intriguing project not only 

for those who want to study in the U.S.A 

but also for the students who wanted to 

learn a little bit more about the U.S.A as 

well as their educational system and way 

of living. 
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Experienta mea Erasmus Turcia 

Biro Vlad, clasa a XII-a C 

 

Experienţa mea Erasmus  Bursa -Turcia,  a fost pentru mine…… wow! E greu să găsesc 

cuvinte care să rezume o experiență de o asemenea amploare. Erasmus m-a schimbat și şi-a pus 

amprenta asupra mea din punct de vedere personal. Astfel, am reușit să îmi extind orizonturile 

de cunoaștere destul de mult. Am învățat să mă adaptez, să tolerez, să descopăr că fiecare om, 

chiar dacă e de nație diferită, orientare diferită etc. este minunat. Mi-am făcut prieteni din Cehia, 

Lithuania, Croatia, Turcia şi Suedia, am învățat cum să mă descurc singur într-o ţară străină, cu 

o limbă la fel de străină. Am descoperit că pot sa îmi depășesc unele limite și că sunt capabil de 

multe lucruri. Și unul dintre cele mai interesante lucruri  pentru mine este că am călătorit. 

Dacă ai până în 30-35 de ani, poți să pleci și tu pentru un proiect Erasmus,  una, două 

săptămâni sau poate chiar mai mult, undeva în lumea asta mare. Îți alegi proiectul pe care vrei 

să-l urmezi - temele diferă, de la artă, cultură și mediu la voluntariat, antreprenoriat și altele - 

te înscrii prin intermediul unei organizații neguvernamentale care se ocupă cu aceasta, astepţi 

să fii acceptat şi gata . 

Poţi să găseşti proiecte care poate îţi acoperă interesele, după cum urmează꞉ 

Aplicația: apply&go 

Facebook: Erasmus+ Romania 

sau nenumaratele conturi de Instagram care se ocupă cu aceasta (@erasmusplusprojects, 

@asociatia.beyond etc.). 

În concluzie, du-te, călătorește, cunoaşte, descoperă, dar întoarce-te să povestești. O 

nouă poveste Erasmus ar putea începe curând, inedită și spectaculoasă: povestea ta! 
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Cu un pas spre viitor 

 

Bedelean Alexandra, clasa a XII-a C 

 

Fiind studenți sau absolvenți de clasa a XII-a este destul de dificil să ne găsim un loc de 

muncă potrivit. Majoritatea companiilor caută tineri cu experiență, dar cum poți dobândi acea 

experiență dacă nu lucrezi? 

  Drept urmare, vineri, 14.10.2022, am avut ocazia să vizităm Bursa Locurilor de Muncă 

pentru viitorii absolvenți, la Casa Tineretului. Aici am avut ocazia de a cunoaște mai bine piața 

muncii și ofertele locurilor de muncă. Am fost foarte interesată de ofertele companiilor și  mi 

s-a părut foarte potrivit cum reprezentanții acestora au încercat să ne îndrume spre domeniul 

care ni s-ar potrivi cel mai bine. Din păcate, aproape toate companiile acceptă doar angajați care 

să  poată lucra cu normă întreagă, iar pentru mine acest lucru este imposibil.  Am fost încântată 

să găsesc două companii care să îmi poată oferi un program de lucru flexibil.    

Am văzut toate tipurile de companii, de la ingineri IT, Armata Română, care își doresc 

să recruteze cât mai mulți tineri, până la firma BOSCH și altele. Reprezentanții acestora ne-au 

oferit pixuri şi pliante. Mă bucur că am putut să iau parte la această activitate și  consider că 

mi-a fost de mare folos. 
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La tarte Tatin 

Tănasie Daria, clasa a XI-a profesională 

 

 

Qu’est-ce que c’est?  

C’est une tarte aux pommes caramélisées qui se cuit « à l’envers 

», mais qui se déguste « à l’endroit ». Un dessert délicieux et un 

grand classique de la cuisine française! 

 Pour 8 personnes 

Temps de préparation: 45 min Temps de cuisson : 30 min (180 ºC 

– th. 6) Ingrédients 1 rouleau de pâte brisée 3 pommes 150 g de sucre 75 g de beurre 35 

morceaux de sucre (pour le caramel)  

Préparation  

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). 

• Éplucher et couper les pommes en tranches minces. 

• Dans une poêle, faire fondre le beurre à feu doux, puis rajouter le sucre et les morceaux de 

pommes. 

• Faire cuire pendant 15 minutes en remuant de temps en temps. 

• Préparer le caramel dans le moule à manqué, avec les morceaux de sucre et un peu d’eau.  

• Disposer les tranches de pommes sur le fond du moule, puis couvrir avec la pâte brisée. 

• Piquer la pâte de quelques coups de fourchette 

• Mettre au four pendant 30 minutes. 

• Démouler la tarte encore tiède pour que le caramel n’ait pas le temps de durcir.  

• Placer la tarte « à l’endroit » (les fruits vers le haut) sur un plat.  

• Servir tiède accompagné de glace à la vanille.  
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Aranjarea unei mese pentru nuntă 

                                                

 Tănasie Daria, clasa a XI-a profesională  

 

    Multe dintre decorurile nunţilor de bun gust la care ai fost 

vreodată, cu sigurantă erau amenajate într-un stil asemănător cu cel 

din imagine. Scaunele erau îmbrăcate într-un material foarte lejer, 

alb, bej foarte deschis sau roz. Aici, culori precum acestea aduc o 

serie de detalii de bun gust experienţei pe care invitaţii o vor avea. 

    De asemenea, mesele rotunde au devenit un trend pentru 

organizarea de evenimente, unde foarte frumos, poţi plasa un buchet de flori în culori pastelate 

de galben, bleu, portocaliu sau roz, acompaniate de vesela albă aranjată, desigur, în functie de 

meniul nunţii. Nu uita de o faţă de masă care să menţină o consistenţă şi un contrast faţă de 

paleta cromatică a tematicii alese. Poţi observa farfuria principală împreună cu un serveţel 

deasupra care, din nou, este de preferat să fie din material textil. 

    Lingura de supă se află mereu în partea dreaptă 

extremă, aceasta marcând servirea unei supe sau 

ciorbe, şi este urmată de furculiţa pentru aperitiv sau 

salată în partea stângă. 

    Felul principal este reprezentat de furculiţa cea mai 

apropiată de farfurie şi cutitul adiacent din dreapta. 

    Pentru desert, tacâmurile vor fi aşezate în partea 

de sus a farfuriei, şi anume linguriţa şi furculiţa pentru prăjitură, tort sau alte tipuri de desert. 

    În funcţie de spaţiul disponibil, pe masă se mai aşează în partea dreaptă o ceaşcă de 

cafea sau ceai, iar deasupra cuţitului din partea dreaptă se afla paharul de apă acompaniat de cel 

de şampanie şi vin. 

În cele din urmă mai poţi aşeza în stânga sus o farfurioară cu unt, gem, smântână sau 

sos, împreună cu tacâmul aferent. Iarăşi este bine de menţionat faptul că mai poţi folosi acelaşi 

spaţiu pentru a aşeza un coş sau bol cu pâine. 
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Toamna 

Giulia Belei, clasa a IX-a D 

 

    Toamna este anotimpul în care oamenii culeg roadele pământului, este momentul când 

elevii se întorc din nou la școală după vacanța de vară. Peisajele toamnei sunt senzaționale, 

culorile toamnei sunt calde, deși temperatura se răcește. 

     Toamna păsările călătoresc spre țările calde, cerul senin de vară dispare și apar nori 

negri și grei,  animalele din pădure își pregătesc culcușul pentru iarnă și își strâng provizii. Totul 

în jur devine mohorât și ruginiu. Oamenii au plecat în livezi pentru a culege mere aurii cu miros 

parfumat și miez dulce, alții să culeagă strugurii cu boabe mari din care să facă mustul dulce ca 

mierea. 

     Frunzele tânjesc și ele după căldura verii, iar acum, cad îngălbenite. Se leagănă în 

căderea lor ca o aripă de fluture. Copacii și-au desprins haina verde. Golași, își lovesc ramurile 

unele de altele, tremurând de frig. Cămările sunt pline de roadele grădinilor: roșii zemoase și 

dulci. Livezile pline de aromă și culoare ne-au dat prune brumării, gutui parfumate și gălbui, 

nuci gustoase și mere aurii. 

       Dar să nu uităm că pe lângă aromele dulci și amărui pe care le împrăștie, florile mor, 

viețuitoarele își încheie concertul susținut în timpul verii și încet frigul începe să pună stăpânire 

pe întreaga zare. Anotimpul toamna este anotimpul împlinirilor, deoarece atunci începe școala, 

iar elevii silitori învață multe lucruri  noi și folositoare. 

        An de an, toamna mă fascinează prin bogăția ei de arome, culori și roade. 
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Dragă adolescență 

 Furak Iasmina, clasa a IX-a E 

 

Dragă adolescență, tu ai un sigur farmec, 

De distracție și libertate, tu îmi faci viața altfel. 

Deși acestea sunt singurele avantaje... 

Tu ai și multe dezavantaje. 

 

Modul în care arătăm, gândim, și trăim, 

Acum sunt doar un mare chin, 

,,Oare mă plac?", ne gândim tot timpul, 

,,Ei lasă, nu îmi pasă!", ne minte subconștientul. 

 

Cercul nostru de prieteni vrem sa fie cât mai mare, 

Ca popularitatea noastră sa fie în amploare, 

Dar câteodată, ne trezim la realitate, 

Și petrecem timpul cu prietenii de calitate. 

 

Înăuntrul nostru, tot copii suntem... 

Unii mai mari, dar... tot tonți rămânem, 

Cel mai important este să nu ne pierdem inocența, 

Și sa ne trăim cu drag adolescența! 

 

 

                         Sunt 
Stancu Paula, clasa a IX-a A Î.P. 

 
 

                   Sunt lacrimi ce nu se potrivesc, 

Sunt lacrimi ce nu trec niciodată, 

Sunt bombe ce-n suflet se opresc 

Clădind acolo traumei mormânt. 

 

Sunt vise ce nu se împlinesc, 

Sunt ore ce rămân azi de ieri, 

Sunt ca un pom în floare, 
Care aduce bucurie la fiecare. 

 

Sunt vocea ce mereu minte, 

Sunt gândul ce-l gândesc, 

Sunt soarele care apune 

Peste o stea fără de nume. 
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Iarna 

Gheorghe Maia, clasa a IX-a D 

 

 

Dincolo de geamul ferestrei fulgii argintii se desprind din norii ca de vată și dansează 

liniștiți în drumul lor spre pământ. Sclipirea fulgilor de nea este amețitoare. Dacă nu ai ști că 

ninge, ai putea confunda cu ușurință gingaşii  fulgi de nea cu niște petale albe. 

Soarele rotund și palid se arată cu frică printre norii cei reci. Vântul șuieră prin crengile 

copacilor, cu senzația că într-adevăr a venit iarna cea bogată în sărbători. Datina sărbătorilor de 

iarna este una foarte specială, din orice punct de vedere. Când ne gândim la luna decembrie ne 

gândim la sărbătorile de iarnă, la noaptea dintre ani și la colindele de Crăciun. Casele 

împodobite cu zăpada cristalină dorm liniștite sub acoperișurile încărcate cu omăt și aranjate cu 

ghirlandele de cristaluri. 

Pe derdeluș e mare zarvă. Zeci de săniuțe, coboară ca trăsnetul la vale. Copiii sunt tare 

fericiți, iar glasurile lor zgomotoase se aud până în depărtări. Iarna este ca o zână albă ce sosește 

pe meleagurile noastre în sania ei de argint trasă de reni. Ca o adevarată razboinică, ea pune 

stăpânire pe pământ. Cerul este posomorât și trist, iar soarele, este prizonier în spatele 

draperiilor de nori grei si amenințători. Iarna așază peste întinderi o dantelă albă strălucitoare, 

țesută mărunt cu miliarde de cârlige si ace. 

Acest peisaj de iarnă, pare desprins dintr-un basm, se întâlnește tot mai rar și de aceea 

este ceva neprețuit, ceva ce fiecare dintre noi ar trebui să aprecieze mai mult. 
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Sărbătorile de iarnă în imagini - 2022 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti 

Str. Corbului, nr. 7C 

Timişoara 

Timiş 

eco170tm@.gmail.com 
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