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 R  ețeta perfectă: 

 Se iau imagini din viața noastră, împreună cu personajele implicate.  

Se adaugă voluntariat, dedicație, suflet, perseverență, plăcere de a lucra și 

de a pune pe hârtie gânduri și experiențe interesante trăite de noi și de 

prietenii noștri. Se amestecă totul la rece pentru a se forma un subiect 

captivant care să atragă cititorii. 

 Nu este nevoie decât de câteva minute dedicate lecturii și toleranță 

din partea cititorilor pentru ca produsul, revista, să fie gata.  

 Paginile revistei sperăm că vă vor încânta, pentru că noi, redacția, doar 

așa putem trăi: DĂRUIND! 

fotografie de Paul Dumea,  
clasa a X-a G 

Moto:  

”We're not numbers we're free, we're so alive 
And the day we give in is the day we die” 

 
Goodbye To Gravity (”The Day We Die”) 

http://www.metrolyrics.com/the-day-we-die-lyrics-goodbye-to-gravity.html#ixzz3uypLTiRW
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LUMEA ÎN IMAGINI 

”MĂREȚIE” 
foto: Paul Dumea,  

clasa a X - a G 

”CUMINȚENIE” 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

foto: Cătălin Butnărescu,  
absolvent CTPP, 2015 

”DĂRUINȚĂ” 

”POVESTE CU MOCĂNIȚA” 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

”Pe-un picior de plai,  

Pe-o gură de rai….” foto:  Alina Mitrea,  
clasa a X II - a C 

”SFÂRȘITUL VERII” 

foto: Andrei Driu,  
clasa a X  - a  E 
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LUMEA ÎN IMAGINI 

foto: Cosmin Cojocea,  
clasa a XII—a C 

”ABURI DE POEZIE” 

”ZÂMBETE  

COLORATE” 

foto: Iosif Agu,  
clasa a IX—a G 
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ZOOM 

      Puterea de a fi adolescent           

 Mereu m-am întrebat, de ce zice lumea că adolescența este perioada 
„nebună” a vieții, eu având în acest moment 16 ani, aflându-mă, deci în 
plină perioadă ”furtunoasă”. Colegele mele, care s-au încumetat să îmi 
răspundă, sunt Laura Dumea și Diana Moisei, eleve în clasa a X—a C.  Pri-
ma reacție la această întrebare a fost aceea de a zâmbi, după care au afir-
mat cu seninătate: „Simplu … suntem oameni, suntem copii! Și ne trăim 
viața, cu bune și cu rele. Luăm decizii în funcție de întâmplările pe care le 
trăim și poate în funcție de anturajul din care facem parte.”  

 Este destul de greu de înțeles ceea ce au intenționat să-mi comunice 
și au încercat să-mi explice. Ele susțin că adolescența are și părți bune, dar 
și părți mai puțin bune. Așa că au decis, ca începând de a doua zi, să se 
aventureze în primul proiect care li se oferă. Și, ca printr-o minune, chiar a 
doua zi, Laura a auzit de la un prieten despre „ONU”, după care i s-a ivit 
prilejul de a obține mai multe informații chiar de la reprezentanții acestei 
organizații, participând la activitatea dedicată Zilei Organizației Națiunilor 
Unite ce a avut loc  chiar la noi în liceu. Cum un pariu trebuie onorat orice 
ar fi, s-au decis să devină parte a acestui amplu proiect dedicat tinerilor, 
acțiune ce se desfășoară la nivelul municipiului prin filiala Asociației Tine-
retului ONU din România.             

 Laura și Diana au o viață normală pentru un adolescent: școală, casă, 
sfârșit de săptămână cu petreceri între tineri. Și dintr-o dată apare și 
”obligația ” de a merge la ședințe și de a se implica în activități. Surprinză-
tor pentru mine, fetele s-au ținut de treabă și chiar le-a făcut plăcere să 
participe la activități. Dar cel mai mult le-a plăcut faptul, că după toată 
munca depusă și timpul liber ocupat cu activitățile extrașcolare, apare 
mult așteptata petrecere, echipa proiectului având și un motto: „Nu există 
proiect fără petrecere și petrecere fără proiect” .  

 Atunci, mi-am dat seama că adolescența e perioada în care alegi, îți 
pasă, te implici, devii parte a ceva important, fie pentru că vrei să cunoști 
alte persoane, fie pentru că faci o promisiune și vrei să o îndeplinești.  

 Uneori, hotărârile tale sunt datorate unor decizii de moment și, poa-
te, din cauza aceasta nu este un lucru întotdeauna bun sau corect. Poate 
acesta este motivul pentru care se spune despre adolescență că este o pe-
rioadă dificilă. Cine știe/  

        FĂ-ŢI VIAŢA MĂREAŢĂ  
PRIN ALEGERI CORECTE ȘI LUCRURI FRUMOASE!  

Gabriela Maria Georgiana Căutișanu,  
clasa a X — a C 

Planta provine din 

America de Sud și la 

atingerea ei, la scăde-

rea temperaturii sau în 

lipsa luminii „frunzele 

se restrâng”.  

Mimosa pudica 

rușinoasa 

Știați că ... 
zicala "sensibil ca o mi-
moză" sau în limba en-
gleză "Touch-mee-
not" (Nu mă atinge) 
provine de la o plan-
tă ...mișcătoare?  

Mișcarea se datorează 

prezenței unor umflă-

turi cu lichid, de la ba-

za frunzelor. Acestea 

expulzează apa din țe-

sut și când apar dife-

rențe de presiune între 

anumite regiuni din 

plantă se produce miș-

carea. Mișcarea se nu-

mește seismonastie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zical%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Sud
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ANCHETA 

ZOOM Un simplu mulțumesc… 

1. De ce spui „mulțumesc„? 

 ”Atunci când spui  
‹‹mulțumesc››, nu  trebuie să ai un 
scop anume, ci doar iți exprimi recu-
noștința. Spui mulțumesc pentru a-ți 
arăta mulțumirea pentru ceea ce a 
făcut/primit de la acea persoa-
nă.” (Paula Casian) 

”Când îi mulțumesc unei persoa-
ne, o fac pentru a-i arăta faptul că 
apreciez gestul sau ajutorul pe care 
mi l-a oferit”. (Ecaterina Ungureanu) 

2. Ce aștepți când spui  

”mulțumesc”? 

 „Când mulțumești nu trebuie să 
aștepți nimic în schimb”. (Paula Casi-
an) 

 ”De obicei, nu aștept nimic în 
schimb pentru un răspuns dat mai 
mult sau mai puțin din politețe”. 
(Ecaterina Ungureanu) 

3. Mulțumești sincer? 

 ”Da. De cele mai multe ori mul-
țumim sincer pentru un ajutor sincer”. 
(Paula Casian) 

 ”De cele mai multe ori sunt mul-
țumită, deoarece chiar  și o simplă 
încercare, reușită sau nu, merită apre-
ciată pentru bunele intenții”. 
(Ecaterina Ungureanu)  

 

 

 

4. Îți sunt cunoscute proverbele ro-
mânești  ”limba oase n-are” și ”vorba 
dulce mult aduce” 

 ”Proverbul ‹‹Limba oase n-are›› 
se explică prin faptul că poți vorbi vru-
te și nevrute fără să-ți dai seama că 
poți răni pe cineva. Dacă ai spune cui-
va o vorbă, care să-l atingă la os, nu-i 
mai trebuie o palmă, iar proverbul 
‹‹Vorba dulce mult aduce›› se explică 
prin faptul că dacă vorbești frumos și 
diplomat, lumea te va aprecia, însă, 
dacă vorbești nepoliticos și indiferent, 
e posibil să ajungi să nu mai ai prie-
teni, iar lumea să se depărteze de ti-
ne. Prin simplul fapt de a spune ‹‹te 
rog frumos›› vei putea primi ceva în 
schimb, însă dacă spui doar ‹‹dă-mi›› 
e posibil, să nu primești nimic. (Paula 
Casian) 

 ”Trebuie să recunosc faptul că 
primul proverb nu îmi sună deloc cu-
noscut, dar pe al doilea îl știu încă de 
mică și este adevărat în totalitate”. 
( Ecaterina Ungureanu) 

desen Cătălin Onișor, 
clasa a X—a G 

autor  Maria Dămian,  
clasa a X—a E 

ȘTIAȚI CĂ... 

 (Euphorbia  

pulcherrima) 

CRĂCIUNIŢA 

… pentru a înflori de 

Crăciun, planta are ne-

voie de peste 12 ore de 

întuneric total pe zi, 

începând cu 1 octom-

brie și până la 1 decem-

brie?  
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ZOOM 

profesor psiholog  Iulia Tălmaciu 

Interviu cu un psiholog 

autor:  Ungureanu Larisa,  
vicepreședinte al Consiliului 

 Elevilor CTPP, Roman 

1. Doamnă profesor psiholog  
Iulia Tălmaciu este important ca în 
fiecare școală să existe un psiholog? 

Răspuns: Consider că este 
foarte important să existe un psiho-
log în fiecare școală pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor elevilor și a 
problemelor cu care aceștia se con-
fruntă.  

2. Care este rolul unui psiho-
log  într-o școală?  

Răspuns: Putem spune că ro-
lul unui psiholog într-o școală este 
diversificat. Activitatea sa cu elevii 
poate fi centrată pe: cunoaștere și 
autocunoaștere, dezvoltare persona-
lă, orientare în carieră, testare psiho-
logică (inteligență, temperament, 
aptitudini, caracter, interese, valori și 
multe altele), gestionarea relațiilor 
interpersonale, management emoțio-
nal,  depășirea momentelor anxioa-
se/depresive, controlul stresului și 
identificarea resurselor de adaptare 
la diverse contexte sociale, preveni-
rea și combaterea  comportamente-
lor agresive, gestionarea conflictului 
și dezvoltarea abilităților de comuni-
care asertivă. Temele abordate  în 
cadrul cabinetului sunt diversificate și 
stabilite în funcție de fiecare caz în 
parte. 

3. De ce credeți că, unor 
elevi, chiar dacă ar avea nevoie de 
consiliere, le este teamă/frică să vi-
ziteze un psiholog? De ce elevii evită 
să discute despre problemele lor? 

Răspuns: Cred că teama por-
nește de la prejudecata ce etichetea-
ză individul ca fiind nebun, în mo-
mentul în care a solicitat intervenția 
unui psiholog. Refuză, deseori, pentru 
a evita ironia celor din jur și pentru a 
nu fi judecați. De asemenea, există și 
foarte mulți elevi care au depășit 
acest mit și caută în permanență, 

sprijinul unui psiholog, atunci când 
simt nevoia să discute cu cineva sau 
să rezolve o anumită problemă. Ei 
știu că la psiholog găsesc  înțelegere, 
încredere și confidențialitate. Astfel, 
își depășesc fricile și caută împreună 
cu acesta răspunsuri la propriile fră-
mântări. 

4. Care este relația dintre psi-
holog și elevul care solicită consilie-
re psihologică? 

Răspuns: Elevul care se pre-
zintă la cabinet și solicită consiliere și 
reușește împreună cu psihologul să-și 
rezolve problemele, are nevoie de 
motivație, voință și multă implicare 
în relația cu psihologul. Acesta, din 
urmă nu poate veni în întâmpinarea 
nevoilor elevului dacă nu găsește im-
plicare și o asumare a responsabilită-
ții. Psihologul sprijină, îndrumă și 
ghidează. 

5. Care sunt de regulă pro-
blemele adolescentului? 

Răspuns: Printre cele mai 
frecvente nevoi ale adolescentului se 
regăsesc cele ce implică afecțiune și 
înțelegere, atât în cadrul familiei, cât 
și în afara ei, nevoia de autocunoaș-
tere și de formare a identității, nevo-
ia de a adera la un grup și de a fi ac-
ceptat de acesta, de a fi valorizat și 
apreciat. Absența acestora poate 
conduce spre un nivel ridicat de anxi-
etate, stări depresive ce pot determi-
na izolare, relații tensionate cu cei 
din jur, scăderea motivației pentru 
învățare și manifestarea unor com-
portamente inadecvate. 

6. Ce sfaturi le-ați da tinerilor 
din instituția noastră? 

Răspuns: Aș sugera să adopte 
o gândire pozitivă, multă încredere în 
propria persoană și fructificarea po-
tențialului înnăscut sau dobândit! 

Psihologul  

sprijină,  

îndrumă și  

ghidează. 
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 Doamna secretară Ungureanu Crenguța este absolventa liceului nostru, promoția 
1990 și a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări. De asemenea, ne-a ofe-
rit și câteva imagini din arhiva personală. Vă mulțumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
 
 
 REPORTER:  Ce amintiri plăcute din viața de licean ați păstrat?  
 INTERVIEVAT:  Dacă ar fi să povestesc despre toate întâmplările frumoase din liceu, nu cred că mi
-ar ajunge doar o foaie de hârtie. De fapt, cred că ar încăpea într-o carte întreagă. Cartea ar începe cu  
”A fost o dată, ca niciodată…” 
 Era în anul 1986 și eram în clasa a IX – a electrotehnică la Liceul Industrial Nr. 3, Roman.  
 Ca să răspund la întrebare – toți cei patru ani de liceu (zi de zi) au însemnat doar amintiri plăcute.  
 REPORTER:  Cum se comportau profesorii cu elevii?  
 INTERVIEVAT:  Profesorii aveau o ”ținută deosebită”, erau ca niște ”părinți” pentru noi, mai ales 
doamna profesor Felicia Olaru, cea care ne-a predat chimia și ne-a fost dirigintă. ”Porecla” ei era 
”MAMI”. Domnul Mihai Aurel, profesorul de matematică, era o lecție de demnitate și profesionalism. 

RETRO –  PAGINA ABSOLVENTULUI 
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 REPORTER: Au fost și amintiri neplăcute? 
 INTERVIEVAT:   Întâmplările neplăcute ( așa 
zise neplăcute) erau ședințele cu părinții și 
(atenție!) elevii, când de acasă și până la școală tre-
buia să îmi fac curaj ca să-i spun tatălui meu despre 
vreo notă mai mică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPORTER:  Credeți că acum este alta men-
talitatea elevului?  
 INTERVIEVAT: Între elevul de acum 25 de ani 
și cel de astăzi este o diferență foarte mare. Nu 
cred că în ziua de astăzi, elevii știu să se bucure de 
ceea ce le oferă școala, de faptul că acum 25 de ani 

nu exista atâta tehnologie sau ”democrație”?   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPORTER:  Ce condiții pentru învățătură 
erau pe vremea dumneavoastră?  

INTERVIEVAT: Condiții? Profesori deosebiți, 
manuale bune, alte programe de învățământ.  

 

 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR.3      12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTER: V-a fost de ajutor liceul? Ați ajuns ceea ce v-ați dorit în copilărie să deveniți?  

INVITAT:  Mi-a fost de ajutor pentru că m-a format ca om, m-a ajutat să înțeleg ceea ce vreau să de-
vin de la viață.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTER:  Tehnologia a evoluat, la fel și 
școala s-a modernizat. Este bună această schimba-
re? 

INTERVIEVAT: Este bună modernizarea. 
Aceasta înseamnă că evoluăm. Greșit este doar mo-
dul în care înțelege fiecare dintre noi să folosească 
această tehnologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REPORTER:  Viitorul școlii cum sună după pă-
rerea dumneavoastră?  
 INTERVIEVAT:  Cu părere de rău nu cred că 
viitorul școlii ”sună” prea bine. Chiar deloc.  
 REPORTER:  Cum v-a maturizat liceul? 
 INTERVIEVAT:  Cred că am rămas copii până 
în clasa a XII-a când am realizat că trebuie să intrăm 
într-o altă etapă a vieții noastre.  

  
 

 REPORTER:  Aveți vreo întrebare la care ați fi 
vrut să răspundeți și noi nu am știut să o formu-
lăm? 
 INTERVIEVAT:  ”Dacă aș mai vrea să fiu la li-
ceu?”  

 
Reporteri: 

Maria Damian, 
 Narcis Petrișor  

clasa a X - a E  
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PARCUL MUNICIPAL ROMAN 

P arcul  
 

Municipal -  
"Grădina Mare" -  

a fost proiectat în 
1877 de arhitectul 
Alexandru Donici. 
Parcul se întinde pe o 
suprafață de 16 ha; 
aici se găsesc specii 
de arbori și arbuști 
ornamentali deosebit 
de valoroase prin ve-
chimea lor. Printre 
aceștia există castani 
necomestibili, jugas-
tru, salcâm japonez, 
agud plângător, plop 
american. Printre ar-
buștii deosebiți se 
află cimișir, zămoșiță, 
mahonie, arborele 
vieții. 

 Parcul Municipal este locul 
în care te plimbi, indiferent de 
anotimp pentru a te distra și pen-
tru recreere. Parcul este locul pe 
care îl descoperi altfel an de an și 
altfel la fiecare vârstă! Copiii se 
bucură să alerge pe aleile parcului 
și să se plimbe cu bărcuțele sau să 
se joace la locul special amenajat.  

 Tinerii se plimbă pe aleile par-
cului și descoperă fiorii primei iubiri.  
 Adolescenții petrec mult timp 
în parc în încercarea de a căpăta in-
dependență față de părinți.  

 În mijlocul parcului se află o 
rotondă cu zece statui reprezen-
tând personalități ale culturii româ-
ne, cum ar fi Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, George Coșbuc, Mihail 
Sadoveanu, Miron Costin, Mihail 

Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, I. 
L. Caragiale, Alexandru Vlahuță și 
George Enescu. În mijlocul roton-
dei se află o fântână arteziană. 

 În fața intrării principale se află statuia savantului romașcan Ion Ionescu de la Brad, membru de 

onoare al Academiei Române. 
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HAI - HUI   PRIN   ROMÂNIA 

 În parc există  insula Brâncuși unde se 

află copii ale operelor marelui artist: ”Masa 

tăcerii”  și ”Coloana Infinitului”. Pe timpul 

nopții, statuile sunt luminate de lumină violet,  

culoarea predominantă a steagului municipiu-

lui Roman, fapt ce le oferă o splendoare apar-

te. 

 Pe vechea punte din parc (1960) 
(sursa: facebook, Poze de suflet pentru romașcani) 

Puntea din parc 2007 

Masa tăcerii / Coloana infinitului 2002, 2011 

Insula din parc — 2007 
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1960 — Cu barca pe lac 

(sursa: facebook, 
Poze de suflet pentru romașcani) 

2012 — cu ”rățușca” pe lac 

 Vara, începând cu  data de 1 mai și pâ-
nă pe 30 septembrie, vizitatorii pot închiria 
bărcuțe și pot face o plimbare relaxantă pe 
lacul amenajat special.   
 De-a lungul timpului, în parc s-au făcut 
numeroase modificări. În parc exista un tea-
tru de vară, loc în care se puteau viziona 
spectacole și concerte atunci când vremea 

era potrivită. Cu părere de rău, această clădi-
re a fost demolată și este o pierdere pentru 
romașcanii care au nostalgia unor vremuri de 
mult apuse.   
 Totuși parcul și-a schimbat mult aspectul în 
ultimii ani, suferind un proces de renovare și mo-
dernizare. În prima etapă s-a tăiat lăstărișul și a 
fost toaletată vegetația, pentru ca în etapa urmă-
toare să se construiască insula “Cascadei” și un 
ecosistem pe insula “Planeta Verde” . De aseme-
nea în parc a apărut un teren de sport dotat cu 
nocturnă și gazon sintetic. 

 Liceul nostru este situat lângă parc și de 
foarte multe ori ne găsim refugiu aici și ne bucu-
răm să stăm la umbră, să ne plimbăm cu trenule-
țul sau cu bărcuțele sau să savurăm o înghețată. 
Uneori, parcul este un spațiu deosebit de plăcut 
pentru desfășurarea activităților extrașcolare sau 
ale unor lecturi frumoase și atractive.  
 Și cine poate spune că viața nu este fru-
moasă?! Vă puteți convinge vizitând parcul cât 
de des puteți! 

Narcis Petrișor   

clasa a X - a E  

Imagine din parc 2015 
foto: Paul Dumea  

clasa a X—a G 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR.3      16 

 

 
AVOCATUL ELEVILOR 

 
Avocatul Elevilor are ca scop promovarea și respectarea drepturilor elevului în școală, în confor-

mitate cu prevederile Convenției Drepturilor Copilului, a Legii 272/2004, ale Convenției Europene pri-
vind Drepturile Omului. 

În cadrul Colegiului Tehnic ”Petru Poni”, Avocatul Elevilor funcționează după următoarea struc-
tură: 

MOMENT 

 Obiective:  
 Educarea elevilor pentru a-și cunoaște drepturile și responsabilitățile;  
 Crearea în scoli a unui context favorabil pentru exercitarea de către elevi a dreptului la opinie și libe-

ră exprimare; 
 Constituirea unor mecanisme  și instrumente viabile pentru cunoașterea și soluționarea cazurilor de 

încălcare a drepturilor elevului în școală; 
 Formarea și dezvoltarea de deprinderi și atitudini specifice pentru viitoarea viață de adult a elevilor,  

într-o societate democratică; 
 Cooperarea dintre profesori și elevi pentru îmbunătățirea climatului de muncă în școală și a relații-

lor dintre elevi - profesori și elevi – elevi. 
În urma alegerilor din luna octombrie, pentru funcția de Avocat al Elevilor de la Colegiul Tehnic 

“Petru Poni” a fost aleasă Bianca Lohan de la clasa a XII-a A. În activitatea pe care o desfășoară, ea este 
susținută de o echipă formată din 5 membri: președintele Consiliului Școlar al Elevilor, Luiza Bulai din 
clasa a X-a și câte un reprezentant pentru fiecare an de studiu.   

Avocatul Elevilor este o structură relativ nouă într-o instituție de învățământ, ceea ce face ca sta-
tusul acesteia să fie mai puțin cunoscut.  
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Așa că prezentăm în rândurile de mai jos, opinia, motivația și obiectivele pe care și le-a propus 
fiecare membru al acestei comisii: 

”Inițial, nu mi-am propus să mă implic anul acesta, dar în urma alegerilor am fost aleasă de că-
tre colegii mei să fiu cea care le va face cunoscute drepturile și totodată să îi apăr atunci când este nevo-
ie. Astfel, am decis să îmi asum această responsabilitate și cu ajutorul colegilor mei, dar și al doamnelor 
profesoare, să reușesc să le aduc la cunoștință elevilor faptul că există un regulament ce trebuie respec-
tat și că atunci când au o problemă își pot cere drepturile.” – a specificat Bianca Lohan, Avocatul Elevi-
lor.  

”Am vrut să fac parte din Avocatul Elevilor, deoarece orice elev care greșește, are dreptul la a 
doua șansă. Pentru ca pedeapsa să nu fie sancționată cu exmatricularea elevului, pentru prima abatere  
voi propune să primească o pedeapsă mai puțin drastică.” – a precizat Irina Nemes, reprezentanta elevi-
lor din anul terminal. 

”Îmi place foarte mult ideea de Avocat al Elevilor. Cred că în acest mod vor fi respectate drepturi-
le elevilor, care adesea sunt încălcate. Am ales să fac parte din acest comitet deoarece sunt o persoană 
care reușește să vadă o situație din mai multe perspective, suficient de critică și obiectivă. Sper să reu-
șesc să schimb ceva în bine!” - și-a propus Alexandra Dumea, reprezentanta elevilor din clasele a XI—a. 

”Vreau să fac parte din Avocatul Elevilor, deoarece cred că și noi, elevii, avem un cuvânt de spus 
și prin intermediul nostru, al avocaților elevilor, am putea face aceasta.” – a punctat Alexandra Bogliș, 
liderul elevilor din clasele a X-a. 

”Am decis să particip la alegerile pentru funcția de reprezentant în comisia Avocatul Elevilor, de-
oarece calitățile mele mă ajută. Consider că sunt multe de rezolvat și vreau să iau inițiativă. Abia aștept 
să încep treaba!” – a spus Rareș Grigore, reprezentantul elevilor claselor a IX-a. 

(a consemnat  Bianca Lohan 
Avocatul Elevilor) 

Desen: Diana Cumpăratu  

”Hippie stains” 

clasa a XII—a B 
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 Cei mai mulți oameni când aud despre Co-
reea de Sud se gândesc la chinezi sau la orez, dar 
Coreea nu înseamnă doar atât. Este vorba de-
spre o țară cu o cultură bogată, cu tradiții și obi-
ceiuri foarte vechi.  
 Unele obiceiuri datează din perioada dinas-
tiei Joseon (1392 – 1897), cum ar fi ceremonia 
ceaiului coreean, dar și alfabetul Hangeul (limba 
coreeană folosește acest alfabet, care a fost cre-
at în timpul domniei Regelui Sejong din Dinastia 
Joseon).  
 Foarte multe dintre construcții și, mai ales, 
ale palatele regale, dar și îmbrăcămintea epocii 
te fac să admiri o cultură străveche.  
 Dar și astăzi există, cultura coreeană este 
destul de apreciată, mai ales de către tineri, 
aceștia fiind atrași de: curentul K-pop și lumea 
renumitelor drame coreene. K-pop (prescurtare 
de la Korean pop sau muzică pop coreeană) este 
un gen muzical, rezultat din unirea mai multor 
genuri muzicale pop, muzică electronică, hip 
hop, rock, R&B. A luat naștere odată cu apariția 
Seo Taiji and Boys în 1992 și s-a extins pe plan 
internațional, în ziua de azi cântărețul PSY are 
cea mai vizualizata melodie pe Youtube 
("Gangnam Style"). Mulți artiști internaționali 
recunosc k-popul ca fiind o muzică minunată, 
bogată în culori și efecte, având un ritm ușor de 
perceput și o flexibilitate aparte. Printre cele mai 
cunoscute grupuri se află: EXO ("Overdose", 
"Growl"), BigBang ("Fantastic Baby", "Bang Bang 

Bang"), SNSD ("The Boys", "I Got A Boy") etc. 
 În domeniul cinematografiei se remarcă 
dramele, remarcabile prin faptul că îmbină ele-
mente din toate domeniile: umor, crimă, roman-
tism și chiar horror ("Master's Sun"). Serialele 
sunt accesibile persoanelor de toate vârstele. Un 
interes mare îl reprezintă serialele cu adolescenți 
și încercările lor de a deveni persoane mai bune 
("Heirs"). Printre cei mai buni actori îi întâlnim 
pe Lee Min Ho, Park Shin Hye, So Ji Sub, Shin Min 
Ah, Jung Eun Ji și alții. 
 Dacă lași la o parte prejudecățile și ești 
deschis să descoperi și alte culturi, Coreea de 
Sud poate fi o surpriză plăcută.  
 

Bianca Herciu  
clasa a X - a C 

desene:  Cătălin Onișor 
clasa a X – a G 

CULTURA COREEANĂ MOMENT 

https://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2ngule%C8%99ti,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_pop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_pop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_hip-hop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_rock
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_rhythm_and_blues
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 Diphylleia grayi (floarea schelet sau floarea transparentă) este 

plantă originară din SUA, unde crește spontan pe coasta estică, dar 

crește și în Asia, China și Japonia.  Frunzele sunt  sub formă de um-

brelă, deasupra căror, la sfârșit de primăvară se văd inflorescențele 

ca mănunchiuri de mărgăritar. În mod normal florile par albe, ușor 

cerate, dar sub acțiunea apei de ploaie devin transparente, scoțând 

la iveală și mai mult galbenul polenului.  

Sursa foto: interflora.com  
Sursă articol: (http://
adelaparvu.com/2015/03/12/o-
minunatie-a-naturii-florile-cu-petale-
transparente/) 

FLUTURELE 88 
(Diaethria eluina) 

Fluture  întâlnit în Mexic, Peru, Argentina, Brazilia și Guatemala. Are aproximativ 30 de 

milimetri și în multe țări să întâlnești această insectă  este un semn de noroc.  

Sursa foto: https://
featuredcreature.com/calling-
number-88-eluina-eighty-
eight/ 
Sursă articol: http://
epochtimes-romania.com/
news/ce-inseamna-numarul-88
-imprimat-pe-aripile-acestui-
fluture-galerie-foto---242611 

http://adelaparvu.com/2015/01/12/trofee-cu-plante-da-cu-platycerium-ale-carei-frunze-zici-ca-sunt-coarne-de-cerb/
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         Romanul ”Ciocoii vechi 
și noi” de Nicolae Filimon es-
te una dintre cărțile care  in-
diferent de trecerea timpului, 
rămân actuale. După părerea 
mea, nu foarte avizată, de 
elev imatur, dar căruia îi pla-
ce să citească, romanul re-
flectă realitatea pe care o 
trăim prin personajul Dinu 
Păturică. Personajul central 
al cărții a pornit de jos, dar 
printr-o ambiție nemăsurată 
a reușit să se îmbogățească. 
Chiar dacă tatăl lui Dinu Pătu-
rică era un biet negustor el și
-a dorit pentru copilul lui un 
viitor mai bun și a dat tot ce 
avea mai de preț pentru a-l 
duce la postelnicul Androna-
che Tuluc să-și croiască un 
viitor mai bun. Ușor, ușor, 
tânărul a început să fure tot, 
de la avere până la iubită. 
Așa cum spune și subtitlul 
romanului ”ce naște din pisi-
că șoareci mănâncă” sau mai 
bine spus ”cine se aseamănă, 
se adună”, Chera Duduca, 
iubita  postelnicului Androna-
che Tuzluc, se dovedește a fi 
și ea tot o hienă dornică de 
îmbogățire.  
 Postelnicul ajunge sărac, 
iar un fost supus de-al său, 
care încercase să-l avertizeze 
cu privire la Dinu Păturică, 
dar fără a avea sorți de izbân-
dă, îl sprijină financiar pe An-
dronache Tuzluc pentru a-și 
duce ultimele zile în liniște.  
 Dinu Păturică, în goana 
după putere și după bani, face 
numeroase nelegiuiri și asu-

prește țăranii ca să-și îndepli-
nească țelul, mai mult își lasă 
și tatăl să sufere.  În cele din 
urmă, Dinu Păturică este pârât 
lui Vodă de țăranii nemulțu-
miți și ajunge la ocnă unde își 
va găsi și sfârșitul. 
 Una dintre ultimele scene 
din carte m-a impresionat în 
mod deosebit. Este vorba de-
spre scena în care pe drumul 
spre cimitir se întâlnesc două 
care mortuare: într-unul se 
afla Dinu Păturică ce urmează 
a fi aruncat la groapa comună, 
într-altul Tuzluc, înmormântat 
omenește de către Gheorghe.  
 Toate personajele negati-
ve din carte sunt pedepsite 
pentru lucrurile rele pe care le
-au făcut. Astfel, Chera Dudu-
ca fuge peste Dunăre unde se 
mărită cu un turc și vrând să 
facă pe cocheta și în casa nou-
lui bărbat, este vârâtă într-un 
sac și aruncată în Dunăre, iar 
Chir Costea Chiorul este con-
damnat să fie bătut în toate 
piețele negustorești, apoi țin-
tuit de urechi în fața prăvăliei 
sale. 
 Din păcate, între acțiunea 
romanului și realitatea din zi-
lele noastre se observă multe 
similitudini. În roman este de-
scris procesul prin care se for-
mează burghezia, iar Dinu Pă-
turică reprezentând tipul ari-
vistului, ciocoiul nou, care se 
îmbogățește prin mijloace ne-
cinstite. Realitatea pe care o 
trăim demonstrează că nimic 
nu este nou sub soare. Din 
păcate, și astăzi, se găsește o 

pătură socială, a celor parve-
niți și inculți, dar care cred că 
pot dicta tuturor celor care nu 
au bani.  
 În roman, însă, verdictul 
este clar: un om care fură și 
vrea putere, ajunge în cele din 
urmă să fie pedepsit, conform 
legilor omenești. De aseme-
nea, și un om care se află la 
putere și uită să fie corect, va 
sfârși fără să aibă nimic.  
 Am citit de curând acest 
roman și îmi place foarte mult 
pentru că, la final, răutatea 
este pedepsită, iar binele în-
vinge. Mi-a mai plăcut și con-
turarea personajului principal, 
care te determină să te gân-
dești că nu totul este așa cum 
pare și că este necesar să ob-
servi oamenii și să le desco-
peri adevăratele intenții. Ro-
manul este alert și are scene 
pline de tensiune.  
 Eu cred că este un roman 
care merită citit nu numai 
pentru că face parte din lista 
de lecturi obligatorii pentru 
disciplina limba și literatura 
română, dar și pentru că poți 
descoperi portrete de oameni 
pe care le poți identifica în 
viața de zi cu zi. Romanul este 
un bun mod de a cunoaște 
istoria noastră și un ghid al 
tipologiilor umane. Și mai cred 
că, dacă Nicolae Filimon s-ar fi 
născut în America, romanul lui 
ar fi fost un excelent subiect 
de film. Încercați să-l citiți și 
nu o să vă pară rău! 

 Narcis Petrișor 
clasa a X-a E    

PICĂTURA DE 
CULTURĂ 

Eu am citit:  
”Ciocoi vechi și noi” de Nicolae Filimon 
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CEL NAIV …. 

Iunie – Decembrie 

 

 

Pe noptiera mea, o poză cu tine… 

În mintea mea, zac o mie de cuvinte. 

Aș vrea să nu uiți și să-ți aduci aminte 

Ale mele vorbe, reci precum Decembrie. 

 

La pragul ușii mele așteaptă o scrisoare… 

În inima mea, un zâmbet răsare. 

Scopul vieții mele este acum legat cu o funie 

De ale tale cuvinte, reci precum Decembrie. 

 

Aceeași noptieră, zace la capul meu… 

Dimineața nu mai e întâmpinată de zâmbetul tău. 

Stau întins pe spate și mă gândesc… Ce vie 

Era a ta prezență, că mă încălzea precum Iunie. 

 

Scrisorile au încetat să vină să-mi trezească amintiri… 

Acestea erau precum florile… te minunai numai din priviri. 

Tot ce am văzut a fost un sfârșit și o funie. 

Am lăsat lacrimile să curgă calde, precum Iunie” 

 

 

Beatrice Gabriela Mocanu  

clasa a X - a D 

desen:  Diana Cumpăratu 
”They call him Lony ” 

clasa a XII a B 
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CEL NAIV …. 

Fundal pagină:  Diana Cumpăratu 
”The void” 

clasa a XII a B 

Oriunde am fi… 
 
 

Oriunde-ai fi… 
Ne aude și surdul, 
Ne vede și orbul. 

Cei de peste graniță ascultă chiar totul… 
Privește cu ochi de șoim 

Spre colțul celei mai întunecate fundături. 
Glasul se ridică vioi pre culmile mamei țări, 

fiind loviți de soartă  
ne ridică cu un cântec  
de suspin spre trăire, 
cu omor spre fericire 

Ce-i cu ura, dulce mamă? 
Al tău dor ce mă-nșeală... 

Unde ești? 
De te-aș zări, 

Într-ale tale brațe dragi aș fi… 
Să-ți văd ochii 

 plângându-mi generația,  
Buzele aspre rostind dragoste, 
Părul bălai atingând speranța... 

Iar vorbele a căror alinare 
O voi striga în mulțime, 

Vor schimba cu o-ntreagă generație 
Dulcea Românie. 

 
 
 

Bianca Robu,  
clasa a X - a C 
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JOC DE CREION 

desene realizate de  
Diana Cumpăratu,  

clasa a XII-a B 

”Hello  there” 

”Childhood” 
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JOC DE CREION 

”Moods” 
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Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

 14 septembrie 2015 

Deschiderea anului şcolar 

2014 –2015 

Pe 14 septembrie 2015, ora 1000, a avut 
loc mult așteptata festivitatea de deschidere a 
anului școlar 2015—2016. La festivitate au par-
ticipat primarul Municipiului Roman, domnul 
profesor Laurențiu Leoreanu, reprezentanți ai 
Consiliului Local, reprezentanți ai Inspectoratu-
lui Școlar Județean Neamț, cadre didactice ale 
liceului, elevi și părinți.  

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR! 
 

15 septembrie 2015 

Voluntariat 
 

La Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 
anul școlar a debutat cu o serie de activități 
educative și de voluntariat.  

Astfel că în cea de-a doua zi de școală, 
în sala de festivități a liceului, într-un cadru re-
strâns, 17 elevi au primit “Trusoul școlarului”. 
Activitatea se înscrie în campania “Te ajutăm 
să vii la școală” din cadrul proiectului “Fii vo-
luntar în prima zi de școală!” inițiată de către 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț. La nivelul 
unității școlare, activitatea s-a desfășurat în pe-

rioada 01 – 15 septembrie și a fost organizată 
de către director profesor Gabriela Mariana 
Dascălu,  director adjunct, profesor Mihaela 
Pâslaru și prof. Cătălina Corhăneanu. Acțiunea 
s-a bucurat de sprijinul material oferit de către 
cadrele didactice ale liceului și de  preotului 
Mihăiță Popovici de la Parohia “Precista Mică” 
Roman și coordonator al Asociației „Speranță și 
iubire”, preot Pavel Chelaru de la Parohia 
„Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman, 
preot Căpraru Cristinel de la Parohia Vad -    
Iucșa.  

“Începutul anului școlar este un moment 
emoționant, așteptat cu nerăbdare de elevi și 
profesori. Însă pentru unii copii și pentru părin-
ții lor, această bucurie este umbrită de faptul că 
nu au posibilitățile financiare necesare pentru a 
achiziționa minimum de rechizite de care orice  
elev are nevoie la început de an școlar. 

Ca urmare, am încercat să îi ajutăm pe 
elevii cu o situație materială precară,              
oferindu-le posibilitatea de a începe școala cu 
demnitate și în condiții decente. Dacă nu sunt la 
fel de norocoși precum colegii lor de clasă, nu 
înseamnă că și-au pierdut unul dintre drepturile 
fundamentale ale copilului. Este vorba despre 
dreptul la educație. 

A fost un moment emoționant pentru 
toți participanții, dar și pentru voluntarii impli-
cați în această campanie, cărora le adresăm mii 
de mulțumiri.” (prof.  Cătălina Corhăneanu) 

În aceeași zi, ca în fiecare an școlar, ca-
drele didactice și elevii au răspuns invitației 
adresate de ISU Neamț, participând cu interes 
în cadrul Zilei Porților Deschise  la prezentarea 
de tehnici de intervenție și măsuri de            
prim-ajutor, informându-se asupra riscurilor 
prezente în comunitate, a măsurilor specifice de 
prevenire a manifestării acestora și a regulilor 
de comportare în caz de dezastre. 
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 26 septembrie 2015 

”Ziua Europeană a Limbilor 

Moderne” 
 Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Mo-
derne elevii Colegiului Tehnic “Petru Poni au 
organizat un concurs în care au prezentat infor-
mații despre diferite țări europene și au imitat 
diverse vedete internaționale după modelul  
celebrei emisiuni «Te cunosc de undeva!»”. Un 
alt concurs s-a numit «La pas prin Europa» și a 
însemnat o călătorie virtuală, realizată de    
echipaje a câte doi elevi, care au prezentat câte 
o țară, un imn, steag, istorie—geografie, tradiții 
și obiceiuri, simboluri și monumente. Profesorii 
implicați în activitate au fost doamnele          
profesoare Dana Păiuș, Iulia Lupu și Elena 
Oprea. 

 5 octombrie 2015 

”Ziua Educaţiei” 

 
 Ziua Educației a fost sărbătorită prin mai 
multe activități educative și de voluntariat.  
 60 de elevi ai Colegiului Tehnic” Petru Poni” 
au participat la activități de ecologizare, în zonele 
arondate școlii, și anume: str. Eternității, str.        
Florilor, str. Anton Pann precum și străduțele per-
pendiculare cu acestea. Elevii au fost însoțiți de 
cadrele didactice doamnele profesoare  Maricica 
Niță, Claudia Șugaru,  Anișoara Escu și doamna   
laborant Cristina Dămoc. 
 La activitate au participat elevi din clasa a XI-
a B, profilul protecția mediului și de la clasa a X-a B, 
școala profesională, profil materiale de construcții/
lucrări publice. 

 Scopul activității a fost de a forma elevilor o 
gândire ecologică cu privire la păstrarea unui     
mediu mai curat. Obiectivul principal a fost conști-
entizarea elevilor despre importanta poluării solu-
lui prin depozitarea incorectă a deșeurilor. 
 Cantitatea de deșeuri strânsă a fost adusă la 
pubela din curtea școlii. Elevii au fost îngrijorați de 
cantitatea  de deșeuri aruncată pe spațiile verzi și 
pe străzile din jurul școlii noastre. 
 O altă activitate organizată s-a intitulat 
Unde-i lege, nu-i tocmeală, activitate de educa-
ție juridică inițiată și coordonată de consilierul 
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educativ, d-na profesor Cătălina Corhăneanu. La 
activitate a participat  agentul Tarciziu Trefaș de 
la Poliția Roman care le-a explicat elevilor situa-
țiile infracționale în care sunt implicați în mod 
frecvent adolescenții. 
 Un alt proiect educativ dedicat Zilei Edu-
cației a fost cel intitulat Dinți sănătoși pentru 
un zâmbet frumos. 
 Proiectul a fost inițiat și coordonat de 
doamna profesor Lucia Marin. La activitate a 
participat domnul doctor stomatolog Denis   
Mereuță care a răspuns elevilor la întrebările 
legate de sănătatea dinților.  
 

 9 octombrie 2015 

”Ziua Educaţiei Nonformale” 

 Cu acest prilej au fost organizate un 
flashmob și o campanie de distribuire de pliante 
cu mesaj antitrafic și antietnobotanice. Activita-
tea a fost inițiată și coordonată  d-na consilier 
educativ prof. Cătălina Corhăneanu, face parte 
din proiectul educativ "Alege LIBERTATEA! Tra-
fic de IDEI BUNE!" și s-a desfășurat cu sprijinul 
doamnei prof. Margareta Sandu și al elevilor din 
clasele 10 C, 11 B, 10 E.  
 

 16 octombrie 2015 

”Ziua Europeană Împotriva 

Traficului de Persoane” 
 

 Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul 
“Alege libertatea! Trafic de idei bune!” și este 
cea de-a doua activitate antitrafic dintr-un    
amplu proiect educațional ce se derulează în 
liceu, în parteneriat cu Asociația eLiberare,   
promovată de IȘJ Neamț. Asociația respectivă a 
asigurat suportul material, acesta constând în 
filme documentare, pliante și autocolante.  
 Activitățile au menirea de a informa elevii 

asupra riscurilor traficului de persoane.  La  mo-
mentul actual, traficul de persoane este a doua 
cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul 
de droguri, devansând traficul de arme și unul 
dintre motivele care îi asigură acest loc într-un 
clasament atât de rușinos este acela că, spre 
deosebire de droguri, o persoană poate fi      
revândută.  

 Multe dintre victimele traficului de            
persoane provin din Sud-Est-ul Europei și se        
încadrează în grupa de vârstă 14-18 ani, iar         
România este, în continuare, una dintre             
principalele țări—sursă de victime ale traficului de 
persoane în Uniunea Europeană.  

 Evenimentul din ziua de 16 octombrie a con-
stat într-un concurs de postere la care au participat 
și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox 
“Melchisedec Ștefănescu”, o dezbatere a proble-
mei traficului de persoane, vizionarea filmului do-
cumentar NEFARIOUS și, desigur, aplicarea unui 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ctraficului%2520de%2520persoane&t=37&did=37&uid=0&type=bl&subid=gt_64001&rkw=traficului+de+persoane&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ziarulderoman.ro%2F90691%2Fziua-europeana-impotriva-traficului-de-persoane-la-colegiul-
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ctraficului%2520de%2520persoane&t=37&did=37&uid=0&type=bl&subid=gt_64001&rkw=traficului+de+persoane&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ziarulderoman.ro%2F90691%2Fziua-europeana-impotriva-traficului-de-persoane-la-colegiul-
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ctraficului%2520de%2520persoane%2520%25C3%25AEn&t=37&did=37&uid=0&type=bl&subid=gt_64001&rkw=traficului+de+persoane+%C3%AEn&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ziarulderoman.ro%2F90691%2Fziua-europeana-impotriva-traficului-
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ctraficului%2520de%2520persoane%2520%25C3%25AEn&t=37&did=37&uid=0&type=bl&subid=gt_64001&rkw=traficului+de+persoane+%C3%AEn&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ziarulderoman.ro%2F90691%2Fziua-europeana-impotriva-traficului-
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chestionar de feed—back. 
 ”Dacă înainte de film am constatat că    
elevii noștri nu știau mai nimic despre această 
problemă, după vizionare au demonstrat că au 
asimilat destule informații despre traficul de 
persoane, ca să nu mai spun că au urmărit fil-
mul cu foarte mare atenție și au fost impresio-
nați de cazurile prezentate.” – a precizat       
coordonatorul proiectului, prof. Cătălina      
Corhăneanu. 
 Ambele activități au fost înscrise și pe 
harta evenimentelor promovate la nivel națio-
nal de site-ul www.18Octombrie.ro. 
 
 

 19 octombrie 2015 

”Ziua Mondială a  

Alimentaţei” 
 

 Sănătatea și echilibrul oamenilor, se află 

în corelație directă cu hrana. Deprinderea unei 

alimentații adecvate, aduce, împreună cu alte 

elemente corecte de comportament, o viață 

sănătoasă. În privința hrănirii nu este            

important doar ce mâncăm, ci și cât, când și 

cum ne alimentăm. 

 Doamna profesoara Emilda Butnaru a    

realizat o analiză a obiceiurilor alimentare ale 

elevilor din liceul nostru, prin aplicarea de     

chestionare pe această temă, cu ocazia Zilei 

Mondiale a Alimentației. 

 Întrebările din chestionar s-au referit la 

obișnuința de a lua micul dejun înainte de a veni 

la școală, care sunt alimentele consumate la mi-

cul dejun, ce lichide se consumă la masă, cât de 

des consumă elevii fructe și legume, de câte ori 

pe săptămână mănâncă supă, ce preferă, la    

desert, cât de des consumă pește, dacă își     

completează dieta cu suplimente nutritive și cât 

de des consumă alimente de tip fast-food.       

Rezultatele analizei au fost prezentate elevilor 

participanți la această «cercetare». Aspectele 

îngrijorătoare care trebuie corectate se referă la 

faptul că aproximativ 85% dintre elevi nu iau  

micul dejun sau îl iau foarte rar. 80% dintre elevi 

mănâncă foarte rar pește, iar 10%, deloc. 80% 

dintre elevi mănâncă de 2-3 ori pe săptămână 

produse fast-food, iar 15% aproape în fiecare zi. 

Aproape 40% dintre elevi folosesc suplimente 

alimentare, iar 70% consideră că au obiceiuri ali-

mentare sănătoase.  
 Există și aspecte pozitive privind consumul 
de cereale, lactate și fructe la elevii care iau    
micul dejun. Între 75 și 80% dintre elevi consumă 
apă sau suc la masă, 90% consumă zilnic fructe și 
legume, 65-70% servesc zilnic la desert prăjitură 
sau fructe. În acest context, elevii clasei a XI-a B 
au realizat o expoziție de postere cu mesaje și 
imagini, care invită la adoptarea unei conduite 
responsabile privind obiceiurile alimentare.     
Totodată, a fost prezentată și o documentare 
privind importanța micului dejun în creșterea 
randamentului școlar al elevilor și despre         
beneficiile consumului de pește și s-a pus accen-
tul pe pericolul consumului de alimente fast-food 
în rândul elevilor. 

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
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 20 octombrie 2015 

Violenţă sau toleranţă? 
 

 

Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul       
Colegiului  Tehnic  “Petru Poni” Roman, a        
organizat pe data de 22.10.2015, ora 12:00,    
activitatea „Violență sau toleranță?” 

 

 
 
Elevii participanți au fost informați de    

președinta Consiliului Școlar al Elevilor, Luiza  
Bulai (clasa a X-a A), despre violență,               
consecințele acesteia și  profilul psihologic al   

elevului violent.  Larisa Ungureanu (clasa a X-a B) 
vicepreședintele CȘE, a vorbit despre toleranță, 
ca atitudine specifică omului, ce presupune    
respect față de oameni, grupuri, persoane,     
religii. De asemenea, Luiza Bulai a informat elevii      
despre Bullying, ca formă de abuz emoțional sau 
fizic, exprimat prin reacții verbale (tachinări,   
ironizări, izolare, bârfă, amenințări) sau fizice         
(a bloca pe cineva, a înghesui, a împinge, lovi, 
etc). La final au fost prezentate filmulețe          
motivaționale și educative specifice temei      
propuse. 

Activitatea a fost coordonată de doamna 
profesoară psiholog  Iulia Tălmaciu și de doamna 
profesoară Elena Oprea.  

“Consider că activitatea este una benefică, 
având în vedere faptul că tema propusă spre 
dezbatere este una de actualitate. Afirm că e de 
actualitate pentru că în perioada aceasta, la   
nivel național, se desfășoară două campanii ce 
au ca scop reducerea violenței în mediul școlar. 
Este vorba despre campania inițiată de UNICEF și 
Ministerul Educației și Cercetării sub sloganul  
„Ești erou în curtea școlii când oprești violența 
verbală!” O alta este cea propusă de FICE        
România sub genericul “19 zile de activism      
împotriva violenței împotriva copiilor și a         
tinerilor” și la care vom răspunde pozitiv. 

 
 
 
 

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 
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Activitatea desfășurată de Consiliul Școlar 

al Elevilor a punctat foarte bine toate aspectele 
pe care le îmbracă violența în mediul școlar și 
cred că prin îndemnul la toleranță le-a oferit 
multor dintre elevi o temă de reflecție.            
Informațiile prezentate și filmulețele motivațio-
nale au sensibilizat publicul și, dacă măcar 10% 
dintre cei prezenți în sală se vor gândi la aceste 
aspecte și vor încerca să schimbe ceva în      
comportamentul colegilor, în mod sigur cu toții 
vom avea de câștigat și aici mă refer la actorii 
actului educațional: elevi, profesori, părinți.   
Felicit noua conducere a CȘE pentru spiritul de 
inițiativă și pentru modul în care a gândit și 
abordat această temă!” – a afirmat consilierul 
educativ al școlii, prof. Cătălina Corhăneanu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 23 octombrie 2015 

Ziua ONU  
 

 

 Elevi de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a 
din cadrul colegiului nostru, au participat,     
vineri, 23 octombrie la o întâlnire cu             
reprezentanții Asociației Tineretul ONU din    
România. marcând astfel Ziua Organizației      
Națiunilor Unite. Reprezentanții asociației au 
prezentat elevilor scopul principal al acestei 
organizații, respectiv promovarea și              
încurajarea valorilor și activităților ONU în   
rândul tinerilor, al societății românești și al   
comunității internaționale. Totodată, tinerii      
le-au prezentat liceenilor și oportunităţile      
oferite de această asociație, și anume de a  
lucra în echipă, de a lega noi prietenii, de a de-
scoperi beneficiile voluntariatului și ale     pro-
iectelor în care se vor putea implica la nivel 
local, național și, chiar, internațional. 

 La întâlnire a participat secretarul       

Clubului Roman al Asociației Tineretul ONU 

din România, Alexandra Donici, dar și directori 

de departamente. A fost descris modul de or-

ganizare a fiecărui departament dar și activită-

țile care se desfășoară și cum pot fi implicați 

elevii în astfel de proiecte. 
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Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

”Moths” 
 Diana Cumpăratu 
clasa a XII—a B 

  noiembrie 2015  

#COLECTIV 



VOCEA NOASTRĂ, ANUL II, NR.3      32 

 

 20 noiembrie 2015 

”Ziua Naţională fără Tutun” 
 
 

 Elevii Colegiului Tehnic “Petru Poni” au      
participat la campania de informare inițiată de    
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț.           
Manifestarea organizată cu această ocazie a fost 
realizată de doctorul Emanuel Nazaretian. Scopul 
activității a fost acela de informare-sensibilizare-
conștientizare a populației fumătoare cu privire la 
consecințele fumatului, dar și a populației            
nefumătoare cu privire la riscurile la care se supune 
prin inhalarea fumului de țigară, așa-numitul 
“fumat pasiv”. Totodată, s-a urmărit și formarea de 
abilități de viață sănătoasă, pentru că elevii au fost 
încurajați să solicite dreptul la un aer fără fum de 
țigară. 
 La activitate au participat reprezentanții     
fiecărei clase în Consiliul Școlar al Elevilor, precum 
și elevi din clasele a IX-a și a X-a. Cu acest prilej,  
elevilor li s-au distribuit pliante informaționale din 
partea DSP Neamț. 
 
 

 20 noiembrie 2015 

”Săptămâna fructelor  

şi legumelor” 

 
 
 În cadrul Strategiei Naționale de Acțiune    
Comunitară (SNAC) s-a desfășurat o campanie co-
lectare de legume și fructe de către elevii voluntari. 
S-au adunat aproape 150 kilograme de legume, 100 
kilograme de fructe și 25 de borcane cu dulcețuri și 
compoturi. Voluntarii de la “Petru Poni” – elevi din 
clasele IX-XII – s-au orientat către copiii care        
primesc asistență socială și sprijin în cadrul          
Asociației “Iubire și speranță” din Roman.  

 

Fructele și legumele colectate au            
transportată, pe 20 noiembrie, la Asociația 
“Iubire și Speranță”, cu sprijinul a trei         
profesori – Mihaela Pîslaru, Radu Aramă și 
Cătălina Corhăneanu – și a cinci dintre cei 30 
de elevi voluntari. În această campanie s-au 
implicat elevi din 20 de clase, sprijiniți de    
profesorii diriginți și coordonați de               
responsabilul SNAC, doamna profesoară      
Claudia Șugaru. 

 20 noiembrie 2015 

Interculturalitatea  

şi internetul 

 
 

 Elevii Colegiului Tehnic “Petru Poni” au       
participat vineri, 20 noiembrie, la o activitate pe 
tema Interculturalitatea și Internetul.  

Activitatea a fost inițiată și organizată de   
către doamnele profesoare Elena Oprea și       
Mihaela Pantază și a avut ca principale obiective 
informarea elevilor cu privire la grupurile etnice 
din zona Roman și identificarea modalităților 
prin care copiii pot interacționa cu elevi din alte 
țări, împărtășind opinii și valori.  
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 La activitate au participat elevi din clasele a X-
a G , a IX-a A școală profesională și invitații lor, elevi 
din clasele a IX-a B, a XI-a E și a XI-a H, coordonați 
de doamna director adjunct, prof.  Mihaela Pîslaru, 
care le-a vorbit despre istoria Romanului și despre 
importanța interculturală pe care acest târg o dove-
dește de mai bine de șase secole.  

Elevii au prezentat materiale informative și 
video despre Romanul din perioada interbelică,   
despre grupurile etnice locale, dar și despre          
posibilitățile de a-și face prieteni nu doar din oraș, ci 
din orice colț al mapamondului prin intermediul  
Internetului. La finalul activității, elevii au ajuns la 
concluzia că Internetul favorizează interculturalita-
tea, determinând câștiguri lingvistice și spirituale 
reale și chiar experiențe de viață definitorii. 
        “Această activitate a fost una reușită, cu       ob-
iective atinse, dovedite prin participarea activă a 
elevilor și prin interesul manifestat față de tema 
propusă.” – a afirmat doamna profesoară Elena 
Oprea.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 20 noiembrie 2015 

”Ziua Ştafetei —  

Acum decid eu!”  

Ediţia 2015 

 
  Ca în fiecare an, elevii noștri au participat la 

proiectul intitulat ”Ziua Ștafetei”, proiect în care 
au descoperit valoarea propriilor  decizii în alege-
rea profesiilor. Elevii sunt fascinați de diferite pro-
fesii, dar își pot alege mentori dintre persoanele 
care sunt valori contemporane autentice.  
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  noiembrie 2015 

”Un tânăr educat, un me-

diu mai curat” 
 

 Elevii Colegiului Tehnic ”Petru Poni” au ales 
să amintească tuturor importanța educației         
ecologice și necesitatea practicării unui          com-
portament responsabil privind mediul prin partici-
parea la activitatea ”Un tânăr educat, un mediu 
mai     curat”. 

 23 noiembrie 2015 

”Miss BOBOC” 

Marți, 17 noiembrie 2015, la Colegiul Teh-
nic „Petru Poni”  a avut loc Concursul „Miss Bo-
boc”.  

Chiar dacă organizatorii spectacolului au 
avut ghinion de două ori în materializarea acestuia, 
a treia oară a fost cu noroc, cu toate că, în popor, 
se spune că marțea sunt trei ceasuri rele. În ciuda 
tuturor piedicilor, concurentele și organizatorii s-
au mobilizat și au făcut tot posibilul pentru a reali-
za un spectacol deosebit în care s-au împletit bunul
-gust, eleganța, frumusețea și voia-bună. Spiritul 
de competiție a fost înlocuit de fair-play și tot ceea 
ce a contat a fost împlinirea acestui vis – promisiu-
nea unui spectacol prin care în spiritul tradiției ele-
vii din clasele mai mari le urează bun venit boboce-
ilor.  

Însă un spectacol de o asemenea anvergură 
nu poate fi posibil decât prin efortul susținut al 
unei echipe din care fac parte atât profesorii, 
cât și elevii. Concursul „Miss Boboc” a devenit o 
certitudine datorită sprijinului oferit de condu-
cerea școlii, reprezentată prin d-na director Ga-
briela Dascălu și d-na director adjunct, Mihaela 
Pîslaru și datorită echipei de coordonatori ai ac-
tivității, formată din d-na profesor Cătălina 
Corhăneanu, d-na profesor Maricica Niță și d-
nul informatician Iulian Ostafe, la care se adau-
gă echipa de organizatori, formată din elevi ai 
clasei a XII-a B: Andra Maria Cercel; Iulia 
Chichiriță; Ana-Maria Domșa; Andreea Lidia Ta-
maș; Andreea Iacob, Bianca Huci; Denisa 
Spridon; Ionela Draga, Sabina Hugeanu; Alexan-
dra Giurgea;  Ștefan Puiu și Georgiana Patrichi. 

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 
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Programul spectacolului a inclus probele obiș-

nuite pentru un concurs de acest tip, dar și momen-
te artistice deosebite susținute de formația de ma-
jorete a liceului, coordonată de d-nul prof. Ioan Lun-
gu și de elevii Răzvan Grigoraș, Diana Enea, Mădăli-
na Ciobanu, Mădălina Tamaș. Desigur că nu au lipsit 
nici invitații speciali precum Carina Mihăilă, concu-
renta de la Next Star și elevii Școlii de dans ,,Dance 
Art Valian”, coordonați de d-na prof. Anca Ungurea-
nu.  

Rezultatele concursului “MISS BOBOC” au fost 
surprinzătoare, așa că titlul de MISS BOBOC  i-a re-
venit elevei Larisa Mădălina Oprea, locul I – Ioana 
Rusu, locul II – Ecaterina Stan și locul III – Florentina 
Tacu. Celelalte trei concurente au primit titlul de 
MISS ORIGINALITATE – Denisa Capracea, MISS ELE-
GANŢĂ – Adelina Perju și MISS POPULARITATE – 
Ana-Maria Patoi. 

 
 

Premiile oferite concurentelor au fost asigura-
te cu generozitate de către următorii sponsori: 
SENSE, RESTAURANTUL BRADUL, PRISTYL, FILDEȘ 
DENT, BOCA JUNIOR, AVON, d-na MARIA 
ZALATU, TONUS GYM, COPY CENTER, FIDELIS, I.F. 
DOMȘA, FLORĂRIA STILL. 

 
 

 

 24 noiembrie 2015 

Program EDMUNDO 

 
 Elevi din liceul nostru au participat la pre-

zentarea programului EDMUNDO, privitor la 
condițiile de studiu în străinătate. 
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 25 noiembrie 2015 

”Să vorbim despre bani şi 

bănci” 
 
Banca Națională a României (BNR), sucursa-

la Iași, și-a deschis porțile pentru ca elevi și profe-
sori de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” din Roman 
să afle informații despre istoria băncii și a monedei 
naționale, principalele atribuții, rolul și funcțiile 
acesteia.  

Activitatea se înscrie printre manifestările 
dedicate marcării a 135 de ani de la înființarea 
BNR, banca centrală a țării, și a cinci ani de proiec-
te educaționale desfășurate de instituție atât la 
nivel național, cât și local.  

Proiectele sunt derulate în cadrul protocolu-
lui de cooperare în domeniul educației financiare 
semnat de BNR cu Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  1 decembrie 2015 

Ziua Națională a României 
 
 

 Cu ocazia Zilei Naționale a României, 
elevii liceului nostru au participat la mai multe 
activități pentru a marca importanța acestei 
zile pentru români:  

 Legitimarea conștiinței și a identită-

ții naționale, activitate organizată de doamnele 
profesoare de istorie, Monica Pescaru și Cristina 
Paloșanu, împreună cu doamna profesoară, 
consilier educativ Cătălina Corhăneanu. La acti-
vitate au participat elevi ai claselor a XI—a B și a 
XI –a C.  

  Simpozionul cu tema “1 Decembrie 
–  Ziua Națională a României”, organizat de 
Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal 
Județean Neamț, Muzeul de Istorie Roman și 
Primăria Roman, în parteneriat cu Liceul Teolo-
gic “Episcop Melchisedec”, Colegiul Tehnic 
“Petru Poni”, Colegiul National “Roman-Vodă”, 
Liceul cu Program Sportiv și Asociația pentru 
Antropologie Urbană. Simpozionul a început cu 
intonarea imnului României de către membri ai 
corului Liceului Teologic “Episcop Melchisedec”, 
urmată de punerea în scenă a unei piese de tea-
tru, numită “Cel mai iubit dintre oameni”, de 
elevi de la același liceu. În partea a doua, zece 

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985405708165231.1073741833.975806685791800&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985405708165231.1073741833.975806685791800&type=3
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elevi de la cele patru licee participante au susți-
nut o serie de referate și prezentări cu teme re-
feritoare la Primul Război Mondial și la Marea 
Unire, iar în final elevii participanți au fost re-
compensați de instituțiile organizatoare cu câte 
o diplomă pentru meritele deosebite pe care le 
au prin învățarea istoriei. Colegiul Tehnic ”Petru 
Poni” a participat prin elevii de la clasa a XI—a C 
coordonați de doamna profesoară Monica Pes-
caru. 

 
 

 Festivitățile organizate de Primăria 
Municipiului Roman în Piața Roman—Vodă, fes-
tivități la care elevii noștri au participat din tot 
sufletul.   

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luiza Bulai 

Președinte CȘE—CTPP Roman 
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 11 decembrie 2015 

Ora de programare 
   

 Elevii și preșcolarii de la Colegiul Tehnic 
“Petru Poni” din Roman, coordonați de d-na prof. 
Mihaela Stan, s-au alăturat celui mai amplu eveni-
ment educațional din istorie – “Ora de Programa-
re” (Hour of Code), în Săptămâna Educației în Teh-

nologia Computerelor, desfășurată în perioada 7-
13 decembrie. 
  La nivel mondial, peste 100 de milioane de 
elevi au încercat o «Oră de Programare», activitate 
ce face parte dintr-o amplă mișcare la care au ade-
rat peste 100 de parteneri.  
 Anul trecut, fiecare magazin Apple din lume a 
găzduit o «Oră de Programare» și chiar președinte-
le SUA, Barack Obama, a scris prima lui linie de 
cod, alăturându-se campaniei. În România, startul 
activităților a fost dat la Palatul Cotroceni de preșe-
dintele Klaus Iohannis, care, pe 4 decembrie 2015, 
declara pe pagina sa de Facebook: «Am participat 
astăzi, alături de un grup de 23 de copii, la o oră de 
programare, în cadrul campaniei Hour of Code 
2015. Am fost bucuros să văd că programarea poa-
te fi accesibilă chiar și la vârste mici. »” 
 

 

  decembrie 2015 

Târg de Crăciun 

 
  Târgul de Crăciun a fost o inițiativă a 
CȘE și s-a desfășurat în perioada                   
08-13 decembrie 2015. Elevii și-au pus     
creativitatea și talentul în slujba colegilor 
mai puțin norocoși, în sensul că produsele 
pe care le-au realizat pentru târg au fost 
vândute în holul școlii. Cu banii adunați în 
acest mod au cumpărat produse tradiționale 
de Crăciun și au făcut pachete pe care le-au 
dăruit elevilor cu o situație materială preca-
ră. Un gest mic, dar făcut din toată inima și 
menit a aduce un zâmbet celor 13 copii care 
au beneficiat de acest sprijin.  

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 
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 17 decembrie 2015 

Serbare de Crăciun 
La inițiativa și sub coordonarea conducerii școlii, doamna director Gabriela Dascălu, doamna direc-

tor adjunct Mihaela Pîslaru, dar și a consilierului educativ, doamna profesoară Cătălina Corhăneanu, ele-
vii CTPP Roman au organizat o serbare pentru sfârșitul anului calendaristic așa cum e tradiția școlii.  
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Din serbare nu au lipsit colindele, jocul ca-

prei, sceneta și celebra Urătura. Cu bucurie și spe-
ranță într-un An Nou cât mai bun am plecat în 
mult așteptata vacanță de iarnă.     

      

 VACANŢĂ PLĂCUTĂ!!!!! 

Povești cu noi și despre noi 

(sau Jurnal de adolescenţă) 
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COLEGIUL TEHNIC  ”PETRU PONI”,  
ROMAN, JUDEŢ NEAMŢ 

 
ADRESA DE MAIL: voceanoastra@yahoo.com 

 
PROFIL DE FACEBOOK: Vocea Noastra 

DRAGI COLEGI,  
NE DORIM SĂ FIM VOCEA LICEULUI NOSTRU,  

ADICĂ ”VOCEA NOASTRĂ”! 
VĂ AȘTEPTĂM SĂ PUBLICAȚI ÎN  

PAGINILE REVISTEI! 

Coperta 2:  ”Word hurt” 
 Diana Cumpăratu  

          clasa a XII—a B 

Narcis Maria 

Bianca Paul 

mailto:voceanoastra@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473307829


  

 

 

VOCEA NOASTRĂ 

ISSN 2501-5842  
ISSN-L 2501-5842  


