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 Scrisoare pentru ele 

        

       De la Constantin Delia 

   

Preafrumoasă Zeiță, îmbrățisează-ți feminitatea! Dă-te cu ruj, îmbracă blănuri sintetice, 

căci cele naturale au compromis viața a sute de chinchilla și vulpi. Lasă-te să fii copilă, să alergi 

desculță prin iarbă, fă-ți o baie și umple casa de mirosul cremelor tale de corp! Nu schimba 

becuri, te rog, căci spiritul tău nu e pentru a te juca de-a electricianul! Fă-ți timp de două ore, 

unghiile și părul, chiar de vei petrece ziua în casă. Îmbracă halatul de satin, și gătește pentru 

jumătatea ta! Și, chiar de ai copii și-un cămin care cere a fi măturat, aspirat și ordonat, fă-ți timp 

pentru tine! Dorești a te găsi Ziua Femeii, și anul ăsta,  în tricoul „de scandal”, ducând gunoiul? 

Invită-i pe cei de-ai casei să te-ajute! Căci, așa cum tu ai un job, și jumătatea ta poate spăla 

farfuriile folosite la prânz. Învață-ți copiii să strângă singuri jucăriile, căci doar ei sunt 

responsabili pentru ele. Odată ce tu vei avea timp să te iubești și să te respecți, cei dimprejurul 

tău îți vor lua exemplul. De-ai avea o fiică, iar copila, săraca, te-ar vedea mereu gospodină, dar 



 

niciodată femeie ce se îngrijește, plină de încredere în sine și cu zâmbetul pe buze, ce vei 

construi în sufletul ei? Scumpă femeie, o soție bună, o mamă bună se îngrijește de ce să pună pe 

masă, să-și hrănească familia, dar se-ngrijește și de ea însăși, căci ea e modelul pe care copiii săi 

îl vor urma. 
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Triunghiul Bermudelor 

        Constantin Delia 

 

 14 Februarie, 1 Martie și 8 Martie. Băieți, sunteți pregătiți? Prognoza meteo indică 

avalanșe de bani întinși spre casele de marcat ale magazinelor de tip Victoria’s Secret, Pandora, 

cât și magazinelor cu specific floral. Astrele spun că planetele se aliniază, astfel încât veți 

transpira nervos la cozile din mall-uri, veți dori să cheltuiți mai mult pe o sticlă de vin, iar 

perechea dvs. se va simți mai răsfățată ca niciodată. Sau, mă rog, răsfățată cum n-a fost tot anul. 

 Nu-mi place matematica, dar voi face un calcul scurt: aniversarea voastră, ziua ei de 

naștere și Triunghiul Bermudelor sunt, în total, ...5 zile destinate iubirii, din cele 365 ale anului. 



 

Puțin sub 2% din zilele anului le petrecem celebrând dragostea, iar bomboana de pe colivă a 

acestei situații se întâmplă să fie superficialitatea din rândul cuplurilor. Căci nu, un parfum 

împachetat frumos într-o pungă de Sephora nu va demonstra iubirea, ci doar puterea financiară.   

 Având plăcerea de a mă afla într-o relație stabilă, îndeajuns de lungă, încât să nu mă mai 

deranjeze șosetele aruncate lângă coșul de rufe, voi dori să mă afirm în tainele amorului. Voi 

purta cămașa de „femeie bătrână și nesuferită” și voi spune că Instagram-ul ne-a ucis spiritul. 

 Îmi asum conturile de pe rețelele de socializare pe care intru la fel de des, pe cât intră un 

tânăr de vârsta mea, însă nu îmbrățișez concepția de a te „lăuda” pe Insta-story cu cadourile de la 

iubit. Nu bonul fiscal mă face să mă simt iubita, ci timpul de calitate petrecut cu jumătatea.  

 Începând cu Valentine’s Day, scrieți-vă poezii, oricât de pueril ar suna. Recitați din 

Eminescu partenerului, luați-vă câte-o pânză de pictură, acuarele și pensule de la librărie și 

pictați împreună imaginea dragostei. Ori, de finanțele vă sunt sporite, despărțiți-vă de cotidian, 

vizitați un oraș nou. Dar, vă rog, folosiți tehnologia doar pentru strictul necesar. Lăsați deoparte 

telefoanele la restaurant, conectați-vă între voi. Iar atunci când vă veți distra cu adevărat, veți uita 

de toată lumea înconjurătoare, de like-uri și „gura lumii”. Iar dacă tradiția vă dictează în relație 

să cheltuiți o anumită cantitate de bani de sărbătorile dragostei (chiar de nu-s de acord), v-aș ruga 

s-o faceți. Dar în punguța de Brand, să puneți, în numele iubirii, un bilețel cu sentimente sincere. 

Sau o pungă cu floricele pentru microunde, de care să vă bucurați la un joc de cărți.  
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TES(T) LA IUBIRE  

 

 

Cu ocazia Valentine's Day, Liceul Tehnlogic "Nikola Tesla" a organizat o mică întrunire 

a celor ce cred în dragoste, au valorificat-o si au celebrat-o alături de doi absolvenți ce s-au 

cunoscut ca fiind boboci, iar astăzi se prezintă ca soț si soție.  

"Nu uitați niciodată, comunicarea si încrederea se vor combina întotdeauna armonios cu iubirea, 

ele sunt cheia. 

Veți reuși să vă împărtășiți iubirea (dacă nu acum, la momentul potrivit) lângă persoana 

potrivită care va fi alături de voi și la bine, dar și la cel mai mare greu." 

 “Dragostea: nebunie temporară ce poate fi vindecată prin căsătorie. “- Ambrose Bierce  

Replica invitaților speciali PIHA ANAMARIA ANDREEA și PIHA MIHAIL 

Astăzi, trebuia să ne revedem cu oameni dragi sufletelor noastre de care ne era dor și care 

ne lipsesc maxim și să le vorbesc elevilor (pe care nu îi cunoșteam) despre dragoste, deoarece 

aveau acțiune de Valentine's day iar tema era "dragostea". 



 

De ce vă spun că nu îi cunoșteam? 

Pentru că deși nu îi cunoșteam îi vedeam extrem de emoționați, ba chiar în lacrimi, iar 

ceea ce mi-au transmis a fost pe măsură! Emoțiile și trăirea pe care am avut-o astăzi, a fost 

maximă, extrem de copleșitoare! 

Și ca să fiu amuzantă, pentru că asta mă definește , m-am simțit precum o mașină de 

spălat ce storcea continuu sau...mă simțeam de parcă trecuse 2 săptămâni continuu de tocat ceapă

. 

Mulțumesc tuturor pentru această amintire de neuitat, vă sunt recunoscătoare! 

Ne vedem la anul, da?! Până atunci, nu uitați să împrăștiați iubire pe oriunde mergeți și 

celebrați dragostea în fiecare zi! 
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  Cât durează dragostea? 

         Constantin Delia 

 

Vai, vai, ce prostii, că doar trei ani durează dragostea! 

Undeva, prin 2016, Delia Matache și Carla’s Dreams demontau în piesa “Cum ne noi” 

ideea specialiștilor, cum că dragostea durează, în medie, 3 ani. Astăzi, undeva pe la începutul lui 

2022, o voi demonta și eu. 

 Începând cu începutul, dragostea, privită în linii mari, este un cocktail ce sigur nu 

seamănă cu Mojito. Înainte să se declare adevărata iubire, partenerii observă lucruri simple în 

comportamentul probabilei jumătăți, ce sunt în concordanță cu valorile personale. “Partenerului 

meu îi place să citească, deci cu siguranță este un om cult, iar eu pun preț pe bagajul intelectual”, 

“Îmi place că ea este o femeie calmă, căci mama mea este la fel.” Odată ce ce descoperă lucrurile 

în comun, iar valorile și ideologiile sunt asemănătoare, oamenii încep să se simtă confortabil în 

prezența noului partener. Intervine senzația de validare, în momentul în care celălalt spune: Da, 

și eu pun laptele întâi. Cum de ne-am găsit? 

 Începutul unei relații se bazează pe doi îndrăgostiți ce se descoperă unul pe celălalt prin 

intermediul… punctelor forte.  

…“Când ne-am cunoscut, parcă nu erai așa cicălitoare”. Nu, nu era. Statisticile spun că 

abia după primele 3-4 luni partenerii observă adevăratul caracter al celuilalt. Până atunci, fetele 

doar își pudrează nasul la baie, iar băieții vor fi niște gentlemeni, ce adoră apusurile de Soare. 

Relațiile vin la pachet cu multe complimente, cel puțin la început. Laptele și mierea, validarea, 

încrederea în sine, adorarea sentimentului de “nou și nedescoperit”, modalitatea în care încercăm 

să fim cea mai bună versiune a noastră pentru noul partener, constituie motivul pentru care 

cuplurile devin nostalgice după scurt timp. “De ce nu mă mai complimentezi ca la început? Crezi 

că m-am îngrășat tare?” sau “Înainte parcă n-aveai atâtea migrene” sunt des auzite în relațiile în 

care laptele și mierea au expirat demult.  

 Dragostea în cuplu este rezultatul atracției fizice cât și a sentimentelor ce definesc 

senzația de “acasă”. Atunci când iubita își ceartă perechea că a venit târziu de la întâlnirea sa cu 

prietenii și este nițel beat, dragostea de cuplu pălește în fața frustrării de mamă, dornică de 

control, și fiul rebel. El știa că trebuia să vizioneze o comedie romantică cu ea, însă a preferat să 

întârzie, distrându-se cu prietenii ce-i oferă apartenența la un grup unde opinia sa este 

valorificată și nu se simte judecat. Nu ca acasă. “De ce nu te comporți cu mine cum se comportă 

ăla din film cu iubita lui? Uite, i-a cumpărat flori. Tu de când nu mi-ai mai luat flori?” Iubirea, 

săraca, pălește. “Acasă”, nu mai e căminul în care, cândva, el se simțea fericit, ci grota unui 

monstru pe pantofi cu toc care parcă abia așteaptă să-și verse frustrările și dereglările hormonale 

pe primul ce-și aruncă șosetele murdare lângă coșul de rufe.  

 Deci, cât durează dragostea? Depinde. 



 

 Dragostea nu durează un timp anume. Astăzi, monstrul încălțat pe pantofi cu toc s-a decis 

să-și lase victima să se distreze cu camarazii săi, așteptându-l acasă cu friptură și cartofi prăjiti. 

Sau poate, n-a gătit nimic, căci vor comanda mâncare. Monstrul își va face o baie lungă, 

fierbinte, va utiliza spumantul de baie primit de la prietena ei, și va învăța să se bucure de timpul 

petrecut separat. Iar Harap-Alb va întârzia, ca-ntotdeauna. Intrând spășit în casă, se gândește cu 

groază la textul pe care-l va avea balaurul în trup de iubită. Însă casa e cuprinsă de liniște. Poate 

undeva, se aude un televizor aprins, ori un radio. Dihania este gata să-l asculte, curioasă fiind, 

dacă partenerul ei a avut o zi bună, daca s-a simțit bine alături de prieteni. Victima lasă jos scutul 

emoțional montat încă din lift, și se deschide în fața femeii de care, cândva, era îndrăgostit 

nebunește. Iar atunci, iubirea se aprinde. 

 Monstrul cu pantofi cu toc și o droaie de genți este sufletul unei relații. Spirituală, dornică 

de a condimenta, cu un simț matern dezvoltat încă din copilărie, ea e cea care visează la 

căsătorie, familie și copii. Victima, fiul rebel, este o ființă practică. Balaurul alege culoarea 

faianței pentru bucătărie, iar Harap-Alb o montează. Dihania are nevoie de terapie în cuplu, de 

yoga, pentru a menține conexiunea spirituală în cuplu și de a împânzi casa cu Cuarț roz și 

Ametist, că cică aduc îmbunătățiri în viața de cuplu, iar el, săracul, întreabă: Da’ cât mai costă și 

alea? 

 Când dihania care, culmea, miroase mereu a flori de câmp, va învăța să vorbească cu mai 

puțin de 3000 de cuvinte pe secundă, năvălind asupra celuilalt cu informații și remarci, iar 

Harap-Alb va învăța să privească mai departe de partea practică a lucrurilor, să priceapă nevoile 

“arătării” de lângă el, atunci cei doi se vor transforma, vor “involua, în iubit și iubită. Se vor  
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redescoperi, căci zilele de când n-au mai comunicat de-a binelea sunt nenumărate. Vor pricepe că 

nu-s cercetătorii de vină că durează dragostea trei ani, ci ei. Căci după ce s-au văzut într-un 

autovehicul numit “relație stabilă și funcțională”, au uitat să-l mai și alimenteze. D-aia pe mulți, 

relația stabilă îi lasă chiar în mijlocul câmpului, nici măcar pe autostradă. C-au știut ei o rută mai 

scurtă, mai ușoară.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 

  CE ESTE IUBIREA? 

         Păun Francisca 

         

Iubirea este un sentiment aparte, care se formează cu timpul. Înainte sunt 2 procese prin 

care trebuie să treci pentru a ajunge la ea, primul ar fi atracția sau chimia - depinde cum vrei să o 

numești -, a doua ar fi cunoașterea; după aceea ajungi să iubești o persoană și să vezi dacă sunteți 

compatibili unul cu altul. 

 

Autor: Gheorghe Cătălina Beatrice 
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Sunt firea care nu crede în dragoste la prima vedere, deoarece poate fi doar o atracție 

fizică foarte mare care, cu timpul, poate dispărea. Nu este ceva permanent. Poate părea ciudat, 

dar eu definesc iubirea ca fiind mai multe persoane băgate într-un singur trup. Persoana pe care 

ajungi să o iubești trebuie să-ți fie, în primul rând, părinte, prieten și, în cele din urmă, partener 

de viață. Trebuie să fie lângă tine mereu, să te îndrume, să te sprijine, să evoluați împreună și, cel 

mai important, să aveți încredere unul în altul, fiindcă, odată ce ajunge să pătrundă îndoiala între 

voi, iubirea nu o să mai fie de ajuns să vă mai țină împreună. 

Este un sentiment foarte frumos să simți că este cineva acolo pentru tine mereu la orice 

oră, care ar face totul ca tu să fii fericită și să te simți împlinită. Și, țineți minte, există sufletul 

pereche al oricărui dintre noi! Dumnezeu decide să ți-l scoată în cale când te astepți mai puțin. 

Chiar dacă între timp mai apare cineva în viața voastră și lucrurile nu merg așa cum v-ați dorit 

voi, doar sunteți puși la încercare; Cel de sus nu dă la nimeni cât nu poate să ducă. 

Iubirea adevarată există; trebuie doar să astepți, să speri și să lupți pentru ea atunci când 

apare în viața ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Încrederea și dragostea de sine 

         Constantin Delia 

 

Iubirea de sine este atunci când îți dai voie să mănânci ciocolată. Încrederea în sine este 

atunci când, chiar dacă ciocolata se transformă într-o mărime mai mare la blugi, nu te vei lăsa 

acaparat de o criză existențială. Mărimea de la pantaloni, cifrele de pe cântar, notele din catalog 

sau urmăritorii de pe rețelele de socializare nu te definesc pe tine, ci definesc exact ceea ce sunt 

ele: o cantitate, o notă, o mărime.   

 Încrederea în sine nu poate fi redată de un ruj roșu pe buze, ci de zâmbetul pe care 

acestea îl poartă. Încrederea nu se susține în două linii de tuș ce alungesc ochii, ci de modul în 

care aceștia privesc. O pereche de pantofi cu toc nu face femeia să fie încrezătoare, ci modul în 

care pășește în ei. Iar, odată ce fetele de-o vârstă vor înțelege că ceea ce le face să fie sexy este 

atitudinea, vor învăța să se iubească pe sine, căci banii aruncați pe haine și machiaje sunt în 

zadar. Toată puterea de a fi cea mai frumoasă șade în sufletul și mintea lor. 

 Flăcăii, de asemenea, să înțeleagă că irezistibilitatea lor nu șade în caii putere ai mașinii, 

nici în câte kilograme pot ridica la sală. Căci acestea sunt, de asemenea, niște numere. Ceea ce 

definește un “bărbat adevărat” este inteligența, buna educație, încrederea de sine și capacitatea 

să-și asume responsabilitățile ce vin în cadrul unei relații, oricât ar fi ea de scurtă. Un “cuceritor” 

nu va cuceri zeci de dame înflăcărate, ci pe aceeași, zilnic. Și la fel ca dânsa, acesta va merge 
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încrezător de mână cu a sa iubită, observându-i pe cei ce o admiră pe ea.  

 Un cuplu cu încredere și dragoste de sine va ști să le împărtășească pe cele două în 

relație. O fată ori un bărbat ce se iubește nu va tolera comportamentul agresiv al partenerului, dar 

nici nu va putea avea suspiciuni legate de adulter, căci acestea nu vor avea loc de iubire. Cand un 

om se iubește pe el, va putea să-i iubească și pe cei din jur, și va putea cere, la rându-i, iubire. 

Dacă tu nu te adori și n-ai încredere în tine, de ce ar face-o altcineva?! 

 Așadar, băieți și fete, înainte să visați la a sărbători Dragobete cu un partener, încercați să 

vă dăruiți această zi, vouă înșivă. Învățați să vă iubiți pe voi, că nici rujurile, nici mașina nu vă 

definesc. Învățați că voi sunteți personajul principal. Voi sunteți motivul pentru care sunteți 

fericiți, iar “jumătatea” nu este întocmai o jumătate, ci doar un adaos la fericirea voastră.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Să mă lași ... 

     Constantin Delia 

 

Să mă lași să-ți fiu nebună, să mă lași să-ți fiu femeie 

Să mă lași să zbier, ș-apoi să-ți șoptesc dulcegării  

Spre flori roz-albăstrii, să îți fiu a porții cheie.  

Să-ți sacrific răbdarea, calmul, nervii 

Spre a-mi fi pereche, tu, suflet împăcat  

Să-ți îndrum ființa spre păcat  

Să cazi, iar apoi să te ridic 

Să pierzi, iar apoi să te câștig  

Să-ți plimb spiritul într-ale emoției cotloane 

Să-ți cunosc iubirea, ș-apoi curgând șiroaie, 

Printr-ale lacrimilor dans, printr-ale râsetelor horă  

Să-mi cunoști viața-ntr-o oră. 

Ți-aș spune, de-ai ști, toate cele neștiute  

De mine, de tine, de lume 

Te-aș cuprinde în îmbrățișări nesocotite 

Într-ale mele brațe, clopote să sune 

Marinari, bărbați, sirene, frumuseți, 

Despre toate ți-aș scrie citeț, 

De ce te-aș iubi, de ce ți-aș fi pereche 

De ce m-ai iubi, de ce mi-ai fi pereche. 

Nonsensuri și grozăvii, verzi și uscate 

Ca să-ți fiu femeie ți-aș șopti  

Însă auzit-ai tu vorbele-mi-mprumutate? 

Împrumutate din poeme, proze, ziare 
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Însiropate-n dragoste, prin clișeul tragic 

Ce prinde sens doar atunci când devine magic 

Defectul, năzdrăvănia, ființa-n sine 

A cărui femeie vreau să-i fiu. 

Și n-am habar de sună-a bine 

Însă numai în dragoste știu. 

Războaie n-am purtat, iar monstruozități n-am dorit să aflu 

În iubire m-am uitat, în iubirea-ți vreau să mă caut. 

Să mă lași, perechea mea, să-ți fiu femeie 

Să-mi las sufletul, la inimă să te descheie. 

 



 

 

               DE LA ADOLESCENȚĂ LA MATURIZARE ESTE DOAR UN PAS 

          Anonim  

 

În viață este important să faci ceea ce iți place și ceea ce crezi tu că este corect. Ai dreptul 

să faci greșeli, ca până la urmă, vorba aia, până nu te dai cu capul de pereți, nu conștientizezi și, 

mai bine, să faci cum știi tu, chiar dacă greșești e greșeala ta și o să înveți din ea, decât ca pe 

viitor să ai regretul că ce s-ar fi intâmplat dacă o făceai și nu ascultai de lume. 

Am învățat în liceu că, de la adolescența la maturizare, este doar un pas și pot spune că 

lumea din jur are o mare influență la grăbirea procesului maturității. Există doua tipuri de 

oameni: oameni toxici, care stau lângă tine să le fie lor bine, și oameni care ar da totul ca ție să iți 

fie bine. Acum, depinde pe cine alegi să fie lângă tine și ce vrei să faci în viața. Unii te trag 

înapoi sau te țin pe loc, iar alții te ajută să înaintezi și sunt cu tine și la bine, și la rău. 

Orice ai face, întotdeauna o să îți judece cineva alegerile, pentru că așa este in viață - nu 

poți împăca pe toata lumea, cel mai important lucru este ca tu să fii mulțumit cu tine însuși, ca 

niciodată să nu regreți ceea ce faci, să nu uiți că totul in viața se intamplă cu un motiv. Esențial 



 

19 
 

mai este și faptul că trebuie sa iți găsești un obiectiv și, orice s-ar întâmpla, să ți-l îndeplinești 

când ești sigur pe tine și îți dorești cu adevărat ceva ce poți face, și imposibilul să devină posibil. 

Cheia este să ai încredere si răbdare. 

Daca nu iți atingi scopul în viață și nu faci ce iți dictează inima să iți faci visele să devină 

realitate, poate nu acum, dar mai târziu, când o să stai să judeci la “rece”, o să iți dai seama de 

greșeală, dar o să fie prea târziu. 

Concluzie: Trăiește-ți viața așa cum vrei, că indiferent de ce ai face, tot o să fi judecat, și 

nu-ți fie teamă să-ți urmezi visele! Speranța moare ultima, orice ar fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Școala din Italia vs școala din România 

 

 

Pîrvu Fabian 

 

 

 

M-am născut în Italia și am petrecut 14 ani acolo, dar pot să spun că mă simt mai bine 

aici. 

 

Aveam aproape 6 ani cand am început școala. Am întâmpinat multe dificultăți până în 

clasa a IV-a. Școala este structurată puțin diferit față de cea din România: clasele primare sunt   

I-V, gimnaziu VI-VIII și cele liceale sunt IX-XIII. 

Exista două tipuri de curs: 

- cu program scurt – orele se desfășoară dimineața de luni până sâmbăta și o dată pe 

săptămână se mai fac încă două ore suplimentare de studiu; 

- cu program prelungit – orele se desfășoară până la ora 16 cu o oră pauză și jumătate la prânz.  

În clasa a V-a am dat un test ca sa intru la o școală gimnazială muzicală. Orarul era de 

luni până sâmbătă până la ora 12,50 și stăteam câte două – trei ore pentru lecțiile de muzică în  

orchestră o dată pe săptămână. În școala gimnazială nu-mi ajungea timpul pentru că aveam 

multe teme și trebuia să studiez și la instrumentul pe care îl alesesem: flautul.  

Școala în Italia nu înseamnă doar studiu. Avem și momente de fericire sau amuzante. În 

excursii, pe autocar jucam ”Adevăr sau provocare” sau după ce terminam concertele muzicale cu 

orchestra mergeam să mâncăm pizza. 

Institutul Saraceno-Romegialli – este un institut școlar cu programe de patru sau cinci ani 

de studiu. Școala avea mai multe profile școlare: economic, mecanic, informatică, turism ș.a. 

Aici am studiat un an și am întâlnit profesori buni, profesori exigenți, profesori care explicau mai 

bine sau mai puțin bine. La matematică, de exemplu, doamna profesoară nu ne preda, ci doar ne 

dădea exerciții. De aceea, am luat o notă mică. Doamnul profesor de italiană, însă nu ne lăsa să 

memorăm ci ne făcea tot felul de scheme ca să învățăm logic. O dată pe săptămână aveam teste. 

Era obositor din punct de vedere psihic. Sportul îl făceam și teoretic și practic: învățam despre 

mușchi, oase, articulații, iar practic învățam câte un sport. De exemplu, dacă în septembrie am 

început badminton-ul în luna noiembrie aveam o competiție. Atunci primeam note și începeam 

un alt sport. Tot în liceu am studiat și dreptul. 
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Din clasa a XI-a se pot face excursii o dată pe an în țări ca Franța, Germania sau  

Anglia.   

 

 În anul 2020 m-am transferat în România, la Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”.  Am avut 

mari emoții, dar m-am liniștit. M-au sprijinit atât colegii cât și profesorii.  Avem mult mai multe 

ore și este destul de obositor. Studiul online este eficient pentru anumite materii. De exemplu, 

orele de matematică se desfășoară mult mai bine în clasă, cu prezență  fizică.  

 Consider că nu contează performanța unei școli, cât contează implicarea și 

responsabilitatea elevilor față de școală.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sinceritatea 

     Silitra Antonio Cosmin 

 

“Sinceritatea este comoara pe care nu o au mulți.” 

 

         Prin sinceritate, poți să lași o impresie bună despre tine, o persoană sinceră este și o 

persoană serioasă. Dar, câteodată, adevărul doare. În unele condiții, trebuie evitat adevărul, 

pentru a nu le răni sentimentele celor din jur. 

Sinceritatea este, cu adevărat, o bogătie, o persoana sinceră își recunoaște singură 

greșelile, și asta e o dovadă de curaj. Mai bine recunoști ce ai făcut decât să ascunzi și după 

aceea să fie mult mai rău. 

Puține persoane sunt sincere cu adevărat. Majoritatea persoanelor cred că vor fi judecate 

spunând adevărul. Da, oamenii sunt foarte răi și te pot critica cu ușurință până să te cunoască. 

“Nu judeca o carte după coperta sa”. 

O persoană sinceră este, în același timp, și o persoană deschisă, poate vorbi despre orice 

cu oricine pentru a-i putea asculta problemele și a-l ajuta cu un sfat. 
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Dragostea pentru copii 

    Grigore Ana Maria 

 

Eu sunt Anne. Pentru mulți care nu mă cunosc, sunt o tipă comunicativă, copilăroasă, 

plină de viață și de pasiuni. În articolul acesta vă voi prezenta din experiența mea de lucru cu 

copiii, de ce iubesc să fac asta și cum am ajuns să fac asta. 

Totul a început în vara anului 2019 când tocmai împlinisem varsta de 16 ani. Era o 

bucurie imensă pentru mine, că, în sfarșit, am varsta legala de mă putea angaja. Încă de mică,  

mi-a placut ideea de a fi independentă financiar. La 7 ani, învățasem să fac limonadă și 

începusem să o vând pe stradă, în fața porții, tuturor veciniilor. 

Revenind… 

Cautam un post în care să pot lucra cu copiii. De ce copii, si nu adulți? 

Foarte simplu. Lucrul cu copiii mi se pare mult mai ușor decât cel cu adultii. Copiii mi-au 

plăcut din totdeauna iar dupa cum am spus, sunt și foarte copilăroasă. Mai e cazul sa zic că sunt 

născută și de ziua copilului? Nu..? Ok, atunci să continuăm. :)) 

Planul meu a fost să capăt un mic câștig, să am niște bănuți în buzunar pe timpul verii. 

Niciodată nu am suportat ideea de a cere bani părinților.  

Așadar, am început să aplic la training-uri de instruire în domeniul entertainment-ului, 

pentru postul de animator, în lucrul cu copiii. Mai exact, am început colaborări cu diferite firme. 

Am căpatat experiență, până când am reușit ușor-ușor să mă lansez și să-mi încep propria 

afacere. Pot spune că sunt cea mai tânără de pe aceasta piață, la momentul actual. :D 

Cu siguranță ați mai auzit de termenul “animator” dar probabil nu stiți cu ce se ocupă 

acesta. Ei bine, vă spun eu. 

Pe scurt, un animator se ocupa cu crearea diferitelor activități pentru copii, cât și să-i 

distreze. Desigur, asta nu e tot, pentru că un animator trebuie să aibă la bază niște elemente foarte 

necesare în practicarea unui astfel de  job, și în general în toate joburile care presupun “lucrul cu 

publicul tânăr”; Comunicare, atenție, energie, creativitate și ce consider eu că este cel mai 

important: Răbdare. 

Eu am avut norocul să mă nasc cu toate aceste abilități pe care le consider daruri pure. Dar încă 

am multe de învățat. E foarte bine să consideri că mereu e loc de mai bine. 

  Am avut parte chiar și de momente FUN-tastice, dacă înțelegeți ce vreau să spun:)) 

…Ca de exemplu, o fetiță de 3 ani care s-a ascuns în ghiozdanul meu spunându-mi în șoaptă că 

vrea să plece și ea cu mine, sau un baietel de 4 ani care mi-a făcut o declarație frumoasă 

spunându-mi “Sonia, te iubesc!..” Chiar dacă eu eram Anne:))). Ah, și să nu uităm de Celline (3 

ani) care îi fura telefonul ocazional mămicii, ca să mă sune și să mă întrebe ce mai fac. 



 

  Iar acum să vă dezvălui și ce înseamnă copiii pentru mine.  

…Știți, se spune că viața începe să se termine în momentul în care nu mai știi sș copilărești. Sau, 

o iau altfel; țineți minte când știam să ne bucurăm din orice gest mic? Când mereu, indiferent de 

ce lucru rău ni s-ar fi putut întampla, noi continuam să fim fericiți? Cam despre asta e vorba. Se 

mai spune și că atragi ceea ce ești. Iar de aici cred că pleacă totul. Cand interacționez cu copiii, 

îmi aduc aminte cum e să copilăresc și eu alături de ei. Ador să îi văd fericiți. Bucuria lor îmi 

transmite mereu o stare de energie pozitivă. Fericirea de pe chipul lor este motivul pentru care 

simt imboldul de a merge înainte, de a fi mândră de mine și de realizările mele, de a iubi viața. 

Zâmbetele lor sunt, pur și simplu, hrană pentru suflet, pentru că oricât de rău m-aș putea 

simți, un zâmbet din partea lor mă face să mă despart instant de orice stare negativă. Ca să nu 

mai povestesc de tonele de amintiri de neuitat pe care le-am creat până acum, sau de tristețea de 

pe chipurile acestora atunci când afla că trebuie să ne luăm rămas bun și că probabil nu ne vom 

mai revedea un timp, sau chiar deloc. Iar pentru mine, una, este foarte greu să mă despart de ei 

după ce petrec un timp, chiar și scurt fiind, și ne atașăm reciproc unii de ceilalți. 

 

 

Autoarea (cu bentiță de unicorn), distrându-se cu copiii. 
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Pasiuni, mascara și cercei 

         Bernagozzi Elena 

 

 

Pasiunea mea pentru industria de beauty a început când eram clasa a 5-a. Mă uitam des la 

tutoriale pe YouTube și încercam să reproduc tot ce vedeam la artiștii din domeniu.  

Perseverența mea a dat roade, iar astăzi mă simt mândră că-mi pot face eyeliner-ul egal la ambii 

ochi.  

Din păcate, n-am reușit să urmez un curs în cadrul pasiunilor mele, dar mi-aș dori. Industria de 

beauty necesită multă răbdare, cunostințe în a lucra cu oameni și foarte multe cursuri de 

perfecționare; mereu va mai apărea câte un trend.  

Am învățat să aplic gene false, “mă joc” de-a coafeza, fac pierce-uri și machiez, datorită 

prietenelor mele ce m-au susținut și m-au lăsat să exersez pe ele.  

Pentru fetele ce-și doresc să aprofundeze artele frumuseții, le sfătuiesc să: 

1. Niciodată, dar niciodată, să nu vă pierdeți speranța că veți ajunge unde vă doriți, doar 

pentru că nu vă iese ceva din prima. Repetiția e mama învățăturii. 

2. Țineți cont de sterilizare. Este extrem de necesar să sterilizați tot ceea ce folosiți, mai ales 

dacă practicați și pe alți oameni. Bolile se transmit foarte ușor pe instrumente nesterile. 



 

3. “Less is more”, fetelor. Machiați-vă, îngrijiți-vă părul, puneți-vă gene false, răsfățați-vă, 

dar țineți minte că trebuie să vă accentuați frumusețea, nu să păreți artificiale.  

4. Pentru linia de tuș, țineți cont de “linia apei”, adică de pleoapa inferioară, linia de tuș 

trebuie să fie o continuare cât mai naturală a acesteia, pentru a vă alungi corect ochii. 

5. Niciodată nu vor semăna două fete machiate la fel. Fiecare are trăsăturile ei care trebuie 

puse în valoare.  

6. Sunteți minunate oricum ați arăta. Machiați-vă, aranjați-vă, puneți-vă cercei oricum v-ar 

face să vă simțiți bine în pielea voastră, dar nu exagerați, căci frumusețea voastră va păli 

în detrimentul fondului de ten, ori a genelor excesiv de lungi. 
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Asha 

   Tanase Maria 

 

 

Odată cu apariția unui suflet în familia mea, am înțeles că fiecare sac are peticul 

său. Iar eu simt că acest patruped reprezintă jumătatea mea. O divinizez, căci ea îmi 

linistește fiecare durere sufletească. 

 Când am decis să am grijă de ea, mă așteptam să fie doar un membru al 

familiei. Între timp, am ajuns s-o iubesc de parcă ar fi copilașul meu, fără de care nu pot 

concepe viața. Asha mi-a oferit stropul de bunătate care-mi lipsea, fiecare atingere a 



 

pernuțelor sale moi alinându-mi orice necaz. Fiecare “miau” pe care îl rostește mă 

liniștește. Vorbesc despre pisica mea, căci ea este sufletul meu pereche. Am crescut-o și 

protejat-o ca pe un bebeluș, iar, când a avut nevoie de îngrijiri medicale, am plâns și 

suferit împreună cu ea.  

 Când am adoptat-o, nu știam ce rasă este. Nici nu mi-a păsat. O pisică 

merită iubire, indiferent de rasa din care face parte. 

 Nu pot dormi dacă ea nu este lângă mine, în pat. Nu pot mânca dacă ea nu 

a fost deja hrănită. Ba chiar prefer să dorm eu strâmb decât să-i deranjez ei somnul. O 

iubesc pe Asha și aleg să mă sacrific oricând pentru binele ei.  
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Mașini cu mămăliga-n geam 

                           Constantin Delia și Neacsu Radu  

 

 

L-am întrebat pe Radu Neacșu, elev al clasei a 12-a, „mașinist” începător, ce sfaturi are 

pentru cei ce-și doresc să cutreiere șoselele bucureștene. Iată top 7 lucruri pe care trebuie să le 

știi:  

1. Uită-te la video-uri și fă chestionare. O să te ajute să iei sala mult mai ușor. Ca să iei 

un examen auto, trebuie să înveți, exact ca la oricare alt test. Nu învăța mecanic, căci 

vei fi pus în fața monitorului de la D.R.P.C.I.V. și te vei bloca. Ai grijă la întrebări; 

uneori sunt puse în așa fel, încât să te încurce. Iar atenția, e calitatea cea mai 

importantă a unui șofer bun. 

2. Polițistul din mașina în care dai traseul nu este un monstru ce așteaptă să te mănânce. 

Bazează-te pe ce ai învățat și vei reuși. 

 

3. Odată ce ai permisul în mână, nu te arunca la mașini scumpe, dacă venitul tău nu-ți 

permite asta. Alege o mașina fiabilă, precum o Dacia sau un Matiz, și învață în 

continuare să conduci pe ea.  

 

4. Oricât de ieftin ar fi de întreținut o mașină, nu va fi gratis. Eu, spre exemplu, cheltui 



 

cam 300 de lei pe săptămână pe Dacia Logan, dar nu conduc doar din necesitate, ci și 

din plăcerea de a o face.  

5. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Ce te învață Legislația e corect, 

însă vei învăța mult mai multe lucruri șofând. 

 

6. Traficul și șoferii din București sunt infernali. Te vor claxona, vor sta lipiți de spatele 

mașinii tale, se vor comporta de parcă ei dețin bulevardul. Ah, și, mai sunt și cei ce 

habar n-au să conducă. Atenția, din nou, este foarte importantă. 

 

7. Când vei avea carnetul în buzunar, vei simți că în sfârșit, ești independent. Iar pentru 

asta, se merită tot riscul. Vrei să pleci la munte? Pleci. Vrei să mergi până în celălalt 

capăt al Bucureștiului? Nu vei mai depinde de Uber ori STB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 
Microsoft va achiziționa Activision Blizzard pentru a aduce bucuria și comunitatea 

jocurilor tuturor, pe fiecare dispozitiv 

 

        Scîntei Robert 

 

Jocurile legendare, divertismentul interactiv captivant și experiența în publicare 

accelerează creșterea afacerii Microsoft Gaming pe dispozitive mobile, PC, consolă și cloud. 

Pe data de 18.01.2022, Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) a anunțat planurile de a achiziționa 

Activision Blizzard Inc. Această achiziție va accelera creșterea afacerii Microsoft în domeniul 

jocurilor pe dispozitive mobile, PC, consolă și cloud și va oferi elemente de bază pentru 

metavers. 

Microsoft va achiziționa Activision Blizzard pentru 95,00 USD per acțiune, într-o 

tranzacție în numerar evaluată la 68,7 miliarde USD, inclusiv numerarul net al Activision 

Blizzard. Când tranzacția se va încheia, Microsoft va deveni a treia companie de jocuri de noroc 

din lume după venituri, după Tencent și Sony. Achiziția planificată include francize emblematice 

de la studiourile Activision, Blizzard și King precum „Warcraft”, „Diablo”, „Overwatch”, „Call 

of Duty” și „Candy Crush”, pe lângă activitățile globale de eSport prin Major League Gaming. 

 

Microsoft va opri facturarea membrilor Game Pass inactivi 

Începând în curând, dacă utilizatorii nu profită de abonamentul lor pentru o perioadă de 

12 luni, Microsoft îi va contacta pentru a-i anunța cum să își anuleze abonamentele. Dacă încă nu 

le folosesc încă 12 luni, Microsoft începe să-și anuleze taxele, astfel încât oamenii să nu 

plătească în viitor pentru totdeauna. 

 

PlayStation va primi cu siguranță următoarele trei jocuri Call of Duty 

Fanii Call of Duty care dețin PlayStation 4 sau PS5 au fost ținuți în suspans în ultimele 

două săptămâni după ce a apărut vestea că Xbox a cumpărat Activision într-o afacere în valoare 

de 69 de miliarde de dolari. 

Potrivit surselor sale, următoarele trei lansări majore COD vor fi lansate în continuare pe 

PlayStation ca minim, cuprinzând jocurile principale fără titlu în 2022 și 2023, împreună cu o 

nouă a doua iterație a titlului de succes gratuit, Warzone, de asemenea. cel mai probabil în 2023. 



 

 
Phil Spencer, șeful Xbox a adus la cunostinta pe twitter următoarele chestii: “Am avut apeluri 

bune săptămâna aceasta cu liderii de la Sony. Am confirmat intenția noastră de a onora toate 

acordurile existente la achiziționarea Activision Blizzard și dorința noastră de a păstra Call of 

Duty pe PlayStation. Sony este o parte importantă a industriei noastre și prețuim relația noastră.”  

 

În timp ce Tweetul de mai sus de la Phil Spencer sugerează că COD ar putea continua pe 

PlayStation pe termen lung, este de asemenea cu totul posibil (dacă nu probabil) să se refere la 

jocurile despre care a raportat Schreier și că soarta titlurilor mai jos va rămâne în mâinile 

strategice ale Xbox. 
 

 

 
Sursa: https://news.microsoft.com/  

 

 

 

https://news.microsoft.com/
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Criptomoneda 

         Scîntei Robert 

O criptomonedă este un tip de valută digitală care îți permite să cumperi bunuri și servicii, sau pe 

care o poți utiliza ca formă de investiție.  

O caracteristică specifică criptomonedelor este aceea că, în general, ele nu sunt emise de nicio 

autoritate centralizată. 

Criptomonedele, sunt considerate de mulți investitori  imune la tentativele de manipulare 

guvernamentale. 

 

Scurt istoric 
Istoria crypto începe în anul 1983, când un criptograf numit David Chaum a dezvoltat ideea de 

utilizare a unui sistem criptografic pentru realizarea tranzacțiilor economice. Termenul 

criptomonedă apare folosit de către Wei Dai în 1998, care se gândea la utilizarea unui astfel de 

instrument ca metodă descentralizată de plată. 

Prima criptomonedă lansată a fost Bitcoin, monedă virtuală care este în continuare și cea mai 

populară din lume. 

Bitcoin a fost lansat în 2009 de către un individ pe care nimeni nu îl cunoaște, ce poartă 

pseudonimul „Satoshi Nakamoto”. Ceea ce l-a motivat pe Nakamoto a fost criza economică din 

2008, în care milioane de oameni au fost afectați. Acesta a venit cu ideea genială de a crea o 

metodă de plată care să nu fie legată de nici un guvern, iar, în felul acesta, să nu fie afectată de 

evenimente politice. 

 

Istoria crypto începe în anul 1983, când un criptograf numit David Chaum a dezvoltat ideea de 

utilizare a unui sistem criptografic pentru realizarea tranzacțiilor economice. Termenul 

criptomonedă apare folosit de către Wei Dai în 1998, care se gândea la utilizarea unui astfel de 

instrument ca metodă descentralizată de plată. 

Prima criptomonedă lansată a fost Bitcoin, monedă virtuală care este în continuare și cea mai 

populară din lume. 

 

 

Câte criptomonede există pe piață și cât valorează ele 
Cu toate că mulți dintre noi nu am auzit decât de patru sau cinci dintre ele, în prezent există mai 

bine de 6700 criptomonede care pot fi tranzacționate public, iar numărul lor continuă să crească 

de la o zi la alta. 



 

În ceea ce privește cele mai de succes criptomonede și capitalizarea lor de piață, iată cum stau 

lucrurile: 

 

 
Deoarece Bitcoin a fost prima criptomoneda lansata, nu este de mirare faptul ca este cea mai populara. 

Există și state care doresc introducerea de monede virtuale emise la nivel național, precum: 

 

 
  

Sursa: https://financer.com 

https://financer.com/
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BA Glass - a story of grow 

Viziunea noastră?  Wrap dreams beyond packaging, by HeART 

Pentru cei care nu ne cunosc, BA GLASS este o companie multinațională aflată printre liderii mondiali, 

producătoare de ambalaje din sticlă. Suntem specializați în industria alimentară și a băuturilor, iar sticlele 

și borcanele noastre sunt vândute în peste 70 de țări din întreaga lume. Avem 12 fabrici în Europa, situate 

în 7 țări: Portugalia, Spania, Polonia, Germania, Grecia, Bulgaria și, bineînțeles, România, cu fabrica din 

București. La nivel de Grup, avem în jur de 4000 de angajați. 

Timp de doi ani consecutiv, BA Glass a fost premiată de World Finance ca fiind cea mai Sustenabilă 

Companie din Industria Sticlei. Acest premiu recunoaște angajamentul nostru față de planetă prin 

utilizarea energiei regenerabile și reciclarea sticlei, precum și sprijinul acordat comunităților locale. 

 

Ca o companie multinațională, prezentă în mai multe țări, BA Glass consideră că are un rol important în 

dezvoltarea comunităților, prin educație. Și de aceea avem proiecte în derulare pentru susținerea şi 

formarea, precum și pentru pregătirea generațiilor viitoare de tehnicieni, specialiști, ingineri și, de ce nu, 

lideri. 

 

Suntem foarte mândri de parteneriatul pe care îl avem cu Liceul Nikola Tesla. Împreună cu profesorii 

lucrăm la proiectul BA – Învățământ Dual, pentru profilul electronic, care a început în anul 2021. Ȋn 

cadrul acestui proiect, am întâlnit tineri talentați, cu potențial ridicat, care, în viitor, credem că vor putea 

deveni parte din echipa noastră și pentru care vom continua să investim în educația și specializarea lor  

Proiectul Învățământ Dual oferă studenților posibilitatea desfășurării stagiilor de practică în Fabrica BA 

din București, unde au posibilitatea de a cunoaște și înțelege procesul nostru de producție și, în același 

timp, au ocazia de a dobândi informații și de a-și dezvolta cunoștințele despre domeniul electronicii. 

 

Primul an de școală profesională este momentul în care elevii își construiesc planuri de viitor și când 

încep să apară și anxietăți cu privire la viitorul loc de muncă. Parteneriatul nostru cu Liceul Nikola Tesla 

vine în sprijinul elevilor pentru a identifica perspectivele de carieră, oportunitățile de angajare și pentru a-

i ajuta sa conștientizeze importanța finalizării studiilor. Mulțumim partenerilor noștri de la Liceul Nikola 

Tesla pentru că s-au alăturat viziunii noastre și pentru că i-au sprijinit pe copii în descoperirea 

potențialului lor.  Împreună, #ConstruimModelePentruViitor. 

 

 

De asemenea, în 2020, BA Glass a lansat un nou proiect de responsabilitate socială numit „The Glass 

Seeds”. Prin sprijin educațional în comunitățile locale în care își desfășoară activitatea BA, această 

inițiativă își propune să promoveze egalitatea de șanse și meritocrația, precum și să sprijine dezvoltarea 

liderilor și a cetățenilor, asigurând un viitor durabil. 

 

În acest an, desemnat de Organizația Națiunilor Unite drept Anul Internațional al Sticlei, să nu uităm 

importanța alegerii unui material căruia îi pasă de viitorul planetei și care poate fi reciclat la infinit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


