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S-a încheiat şi acest an şcolar pentru voi... 
Am avut de toate: bucurii, tristeţi, satisfacţii, 
nemulţumiri, dar rămân în urmă amintirile.  

Astăzi, organizăm această festivitate – ulti-
ma din viața voastră de elevi, ultima zi de curs a 
elevilor claselor a XII-a – ca să încheiem totul 
cum se cuvine. Ce satisfacţie pentru voi, cei care 
aţi muncit patru ani ca să obţineţi rezultate foarte 
bune, ca să fiţi cu fiecare nouă zi mai buni, iar 
cei din jur să vă admire pentru munca depusă! 
Vă felicit pe toţi pentru că aţi reuşit să ajungeţi 
aici, la ultimul pas înaintea zborului spre alte 
drumuri ale vieţii.  

Dragi elevi, se încheie azi o etapă din viaţa 
voastră. O nouă generaţie îşi ia zborul..., spun 
lucrul acesta pentru fiecare generație, însă, fie-
care generație are ceva special, iar zborul vostru 
va fi altfel față de al celorlalți. 

Pentru noi, profesorii, acest eveniment re-
prezintă un moment plin de emoţii şi trăiri in-
tense. Astăzi, viața vă oferă o bucurie nespusă 
prin frumusețea și simplitatea ei: Sunteți absol-
venți de liceu 2021! 

Timp de patru ani am fost alături de voi, am 
fost prietenii şi părinţii voştri. Ne-am străduit să 
vă facem parcursul celor patru ani mai uşor, mai 
frumos şi mai interesant. Sperăm că am reuşit să 
modelăm caractere puternice, oameni de care 
vom fi mândri. 

Am fost bucuroși că v-aţi lăsat destinele să 
fie modelate de mâinile noastre, pentru a vă for-
ma profesional, uman şi moral. Alături de noi au 
fost familiile voastre, părinţii şi fraţii voștri. 
Sperăm că tot ceea ce aţi învăţat aici, la noi în 
şcoală, să vă fie de folos şi să vă deschidă dru-
muri noi în viaţă.  

Vă îndemn să preţuiţi valorile în care aţi fost 
formaţi! Să nu uitaţi de fraternitatea trăită aici, 
de slujirea profesorilor, de credinţa insuflată că 
puteţi să vă atinge ţelurile propuse!  

Propuneţi-vă obiective măreţe pentru viitor 
şi căutaţi să le atingeţi. Pentru aceasta, cu si-
guranţă că va trebui să depuneţi mai mult efort 
decât în aceşti patru ani, însă să nu vă fie teamă, 
sunt multe persoane care au reuşit, de ce nu aţi 
încerca şi voi?  

Este bine să vă bucuraţi şi de tot ceea ce 
viaţa vă va oferi: o mângâiere pe spate, un sărut 
pe obraz, luna plină de pe bolta înstelată, un apus 
de soare.  

Dumnezeu îl îndeamnă pe fiecare: 
Să fie mai bun! 
Să spună adevărul! 
Să fie drept! 

Să fie generos, curajos, duios! 
Să știe să mângâie! 
Să fie primitor și respectuos! 
Să fie înțelept și apoi să învețe să tacă când 

trebuie! 
„Omul valorează atât cât valorează înaintea 

lui Dumnezeu. Nimic mai mult, nimic mai 
puțin”, spunea Sfântul Francisc. Indiferent de cât 
de lăudat, norocos, înțelept, iubit, înjosit și mur-
dărit poți fi de cei din jurul tău, valoarea ta este 
aceea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu, doar 
aceasta are importanța cea mai mare. 

În viață putem trece prin multe: putem râde, 
plânge, suferi, cădea dar și ridica; putem iubi sau 
purta ură, putem fi fericiți sau triști, dar niciodată 
nu trebuie să ne descurajăm. 

Dragi elevi, mi-a fost dat în viaţă să mă pot 
bucura de lucruri şi momente minunate. Am trăit 
clipe fericite. Şi astăzi este un moment încărcat 
cu bucurie şi emoţii... M-am rugat la Cel de Sus 
să vă puteţi bucura şi voi de clipe minunate şi 
cred că Dumnezeu mi-a ascultat rugămintea şi de 
aceea mă simt binecuvântată, căci văd pe chipu-
rile voastre fericire şi bucurie. Văd bucurie și pe 
fețele părinților, ale fraților, ale prietenilor, dar și 
ale profesorilor care au devenit pentru voi olari 
de chipuri vii, cioplitori de suflete, șlefuitori de 
pietre vii, nestemate.  

Vă îndemn să vă încredinţaţi Domnului şi  
să-i cereţi ajutorul mereu. Preţuiţi cât puteţi de 
mult aceşti ani petrecuţi împreună şi să nu vă 
abateţi niciodată de la calea dreaptă.  

Insigna pe care o veți primi să fie un semn 
al comuniunii între voi cu marea Familie lasalli-
ană a celor peste 400 de absolventi ai acestei 
școlii şi a profesorilor şi personalului didactic 
auxliar şi nedidactic. Purtaţi-o cu mândrie şi re-
sponsabilitate! Iar atunci când vă va fi dor de 
anii petrecuţi aici, de profesorii pe care i-ați avut 
şi de foştii colegi de generaţie, să priviţi insigna 
şi să spuneţi în gând: „Rămânem uniţi!” 

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harurile 
sale! 

Trăiască Isus în inimile noastre! 
Dir. Cristina Iștoc 
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 Iată-ne ajunși la final. Finalul uneia din-
tre cele mai minunate etape din viața voastră. 
Știu că, de cele mai multe ori, zilele petrecute 
aici au fost o adevarată provocare: lecții de 
învățat, teme de efectuat, teste, proiecte, 
prezentări. Sunt sigură că pe tot parcursul aces-
tor ani v-ați dorit, de multe ori, să ajungeți cât 
mai repede la aceste ultime zile.  
 Iată-ne ajunși acum în ziua pe care ieri 
ați așteptat-o cu speranță, încredere și 
nerăbdare și pe care azi cu siguranță o priviți 
cu alți ochi, invadați de alte sentimente precum 
melancolie, tristețe sau regret. Dar în spatele 
tuturor aceste sentimente se află bucuria: bucu-
ria faptului că ne-am cunoscut, că am avut oca-
zia să fim împreună, că am împărtășit clipe 
memorabile. 
 Ușor-ușor și fără să ne dăm seama, a ve-
nit timpul să faceți următorul pas spre viitorul 
vostru. Noi, profesorii, am fost alături de voi 
de-a lungul acestor ani de liceu și am încercat 
să vă îndrumăm pașii spre un viitor strălucit. 
Astăzi suntem aici, profesori, familii, prieteni, 
alături de voi ca să fim martorii evoluției voas-
tre, să vă oferim sprijinul, încrederea și în-
curajările noastre. 
 Acum, la moment de bilanț, sperăm că 
sunteți la fel de mândri de voi precum suntem 
noi. Ați crescut sub ochii noștri și ați evoluat 
din adolescenți neliniștiți, nesiguri și temători 
în tineri serioși, încrezători și siguri. Consi-
derăm că sunteți pregătiți să faceți față cu brio 
oricărei provocări ce ar putea să apară în viața 
voastră. Vă vom aștepta cu inimile deschise să 
ne împărtășiți din succesele și realizările voas-
tre, iar dacă vreodată veți da peste obstacole ce 
vor fi greu de depășit, vă vom aștepta mereu cu 
un sfat, o încurajare, o îmbrățișare sau un zâm-
bet. 
 Vă felicităm pentru toate eforturile și 
munca depusă pe parcursul acestor patru ani și 
vă dorim mult succes, tărie, înțelepciune și 
curaj în următoarele etape ale vieții voastre! 
Păstrați-vă mereu bucuria în suflet, zâmbetul 
pe buze și speranța în priviri! Pășiți cu încrede-
re și siguranță spre viitor! 
 Mult succes! 
 

Prof. Alina Simona Blaj 
 

Se încheie azi o nouă etapă din viața 
voastră de elev. Pentru noi, profesorii, această 
etapă nu a însemnat doar ceva vechime în plus, 
ci și o nouă acumulare de experiențe, de emoții 
și împliniri trăite alături de voi, în timp ce       
v-am condus o vreme pașii de-a lungul drumu-
lui pe care, cu înțelepciune, îl numim educație.  

Poate că unii dintre voi s-au mai împiedi-
cat, dar am fost acolo la timp să vă ridicăm, să 
vă scuturăm de praf și să vă îndrumăm spre 
înainte; poate că alții au pășit mai încet, mai 
stângaci, dar am încercat să vă facem să sporiți 
ritmul și am reușit, însă cei mai mulți dintre 
voi ați mers hotărât și ferm până la capăt și 
suntem azi cu toții mândri de aceasta. 

Noi, profesorii, v-am fost alături și ne-
am străduit să vă facem parcursul acesta mai 
ușor, mai frumos, mai interesant și mai pe înțe-
lesul vostru. Dacă am reușit, atunci înseamnă 
că am lucrat cu un „aluat bun”, cu niște viitori 
oameni mari de care vom fi mândri să spunem, 
la un moment dat, că au fost elevii noștri. 

Cred că în aceşti ani de liceu aţi în-
văţat că trebuie să vă ascultați inima, că re-
prezentaţi ceva numai prin ceea ce dăruiţi, că 
tot ceea ce realizaţi fără o motivare morală nu 
poate să dăinuiască. Nu pierdeți nimic trăind 
cu generozitate, cu nobleţe, hrănind în ini-
mă sinceritatea, dreptatea şi bunăvoinţa. 

Porniți spre lumea celor patru puncte car-
dinale, purtând în inimi și în priviri mireasma 
dulce a anilor de liceu, imaginea unor clase 
prea mici pentru elanul și fantezia voastră tine-
rească. Sperăm ca tot ceea ce ați învățat până 
acum să vă fie de folos, să vă deschidă căi și 
uși în viață. 

Să ne revedem cu drag şi să ne împăr-
tăşiţi frumoasele voastre poveşti de viaţă! 

Vă dorim mult noroc, mult succes la exa-
menele de bacalaureat și admitere în învăță-
mântul superior și să vă realizați pe deplin vi-
surile! 

Prof. Cătălin Constantin Ifrim 
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Stimați profesori, dragi colegi, iubiți invitați, 
 

După cum știți prea bine, ne-am adunat 
astăzi aici pentru a sărbători, într-un mod spe-
cific lasallian, sfârșitul a patru ani de liceu. Pa-
tru ani minunați care au trecut atât de repede 
pe lângă noi, dar care ne-au lăsat atât de multe 
amintiri frumoase. Chiar dacă nu am fost noi 
cei mai uniți sau responsabili, cred că fiecare, 
uitându-se în trecut, găsește momente în care   
s-a simțit bine, momente pe care nu le va uita 
niciodată, amintiri din liceu.  

Astăzi, încheiem împreună o nouă eta-
pă a vieții noastre, o etapă pe care mă bucur că 
am petrecut-o alături de voi. Nu mi-aș fi putut 
imagina vreodată că voi lega atât de multe pri-
etenii și că voi rămâne cu atâtea amintiri fru-
moase. Alături de voi am plâns, am râs, dar, 
cel mai important, am crescut. Am reușit să mă 
maturizez și să mă formez într-un mod deose-
bit, de aceea mulțumesc fiecărui coleg în parte 
pentru lecțiile de viață pe care mi le-a dat, pen-
tru fiecare gest, pentru fiecare zâmbet pe care 
mi l-a adus, chiar și în momentele în care nu  
m-am simțit bine. Sper că voi rămâne în amin-
tirile voastre la fel de frumos cum veți rămâne 
și voi în ale mele. Drumurile noastre se des-
part, îmi va fi extrem de dor de voi și vă urez 
mult succes pe calea pe care ați ales-o în viață. 

Acum, în numele colegilor mei, vreau 
să mulțumesc tuturor profesorilor pentru tot ce 
ne-au învățat de-a lungul acestor ani, pentru 
efortul și dedicarea de care au dat dovadă zil-
nic. Am avut parte de niște profesori deosebiți, 
care au fost gata oricând să ne ajute, indiferent 
de situație. Le mulțumim pentru toate sacrifici-
ile făcute pentru noi, în special profesorilor 
care au avut grijă să ne pregătească suplimen-
tar pentru bacalaureat și le dorim tuturor în 
continuare răbdare, putere de muncă și dorința 
neîncetată de a scoate la iveală abilitățile și 
valorile elevilor. 

Mulțumim doamnei director și Fraților, 
pentru că au fost atât de îngăduitori cu noi și 
ne-au ajutat de fiecare dată când am avut nevo-
ie. Le suntem recunoscători pentru sprijinul 
acordat, pentru că au avut grijă să creștem în- 
tr-un mediu liniștit, dotat cu toate cele necesa-
re, un loc în care am învățat nu numai carte, ci 
și să dăruim, să fim aproape de Dumnezeu. 

 

De asemenea, le mulțumim diriginților 
noștri, doamnei Alina Blaj și domnului Ifrim 
Cătălin, pentru că ne-au însoțit în tot acest 
timp. Ne cerem iertare pentru toate problemele 
create, întrucât știm că nu am fost mereu cei 
mai cuminți și i-am supărat uneori. Vă suntem 
recunoscători pentru lecțiile de viață, pentru 
bunătatea, energia, răbdarea și dăruirea de care 
ați dat dovadă până acum.  

Vă mulțumim vouă celor de față, în 
special părinților, care astăzi ați ales să vă bu-
curați alături de noi și ați oferit din timpul vos-
tru, pentru ca împreună să participăm la aceas-
tă festivitate.  

Atunci când noi am primit cheia succe-
sului de la generaţia de dinaintea noastră, am 
simţit o mare emoţie, născută din recunoaşte-
rea dorinței de care dispunem, dar şi o mare 
responsabilitate de a contribui şi noi cu ceva la 
menţinerea tradiţiei şi valorii acestui gest. De 
aceea, le dorim elevilor din clasele mai mici să 
ducă mai departe cu drag și responsabilitate 
acest simbol, păstrând cu mândrie spiritul la-
sallian, așa cum am făcut-o și noi. Vă mulțu-
mim! 
       
 Ciobanu Cristina, a XII-a B, șefă de 
promoție  
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„Am intrat în liceu un copil cu multe 

așteptări, deoarece nu sunt prima din familie 

care a terminat studiile aici și sper să nu fiu 

nici ultima. Acești patru ani m-au schimbat 

mult, m-au maturizat și m-au pregătit pentru 

viitor. Niciodată nu am regretat că am ales 

acest liceu. De ce aș face-o? Am avut parte de 

tot ce aveam nevoie: profesori pregătiți, edu-

cație, seriozitate, curățenie, clase stabile, la-

boratoare, materialele necesare și lista poate 

continua. 

Cred că cea mai entuziasmată eram 

atunci când trebuia să vină în vizită persoane 

din alte țări, atât elevi de vârsta noastră (din 

Spania și Franța), studenți de la facultate (din 

America), domnul Karl (din Elveția), cât mai 

ales Fratele Superior General Robert Schieler 

(din Italia). Activitățile pe care le-am desfășu-

rat împreună îmi vor rămâne în minte ca niște 

amintiri speciale, pe care le-aș repeta oricând. 

Mi se pare uimitor să poți cunoaște persoane 

noi, din toate colțurile pământului, prin inter-

mediul liceului. 

Ceea ce i-aș îndemna pe ceilalți elevi 

ar fi să se bucure de toate momentele petrecu-

te în liceu alături atât de profesori, cât și de 

colegi, să se implice în cât mai multe activi-

tăți pentru a aduna cât mai multe amintiri, să 

învețe când este de învățat, să se distreze când 

vine vorba de distracție și să învețe din timp 

pentru examene. Succes în tot ceea ce vă pro-

puneți și un viitor cât mai luminos! 

La sfârșit vreau să mulțumesc tuturor 

fraților și profesorilor pentru tot binele pe ca-

re l-au făcut, acesta să li se întoarcă însutit. 

Mulțumesc colegilor, alături  de care am legat 

prietenii și amintiri de neuitat în acești patru 

ani, personalului școlii pentru tot ajutorul 

oferit, dar și elevilor care mă salutau sau 

îmi zâmbeau atunci când treceam pe lân-

gă ei, deoarece în modul acesta îmi fă-

ceau ziua mai frumoasă. Un mare, mare 

MULȚUMESC! Și nu uitați, facem parte 

de acum pentru totdeauna din marea Fa-

milie La Salle!”  

Mărtinaş Diana, a XII-a B 

 

„Cei patru ani petrecuți în liceu au fost 

minunați. Aici am învățat multe lucruri, 

printre care se numără și ajutorul pe care 

îl poți oferi celui de lângă tine. Am învățat că 

unitatea este cea mai importantă într-un grup, 

iar comunicarea este cea mai importantă în 

rezolvarea problemelor. Au fost multe experi-

ențe frumoase în liceu, dar cea mai frumoasă 

a fost cursul festiv, întrucât a fost cel mai 

emoționant moment din cei patru ani petrecuți 

alături de colegii mei.  

Un sfat pe care îl pot da celorlalți 

elevi ai liceului este acesta: să aprecieze pro-

fesorii care depun un efort foarte mare și să 

trăiască fiecare moment pe care îl oferă anii 

de liceu.”  

Chelaru Maria Alexa, a XII-a B 

 

 După patru ani petrecuți în liceul nostru, elevii din promoția 2021 au ținut să împărtă-
șească din experiența lor, din trăirile lor și din sentimentele care îi încearcă în aceste momente 
importante: 
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 „În ce mod m-au schimbat cei patru ani 
de liceu petrecuți aici? Ei bine, pentru mine cei 
patru ani au trecut foarte repede, însă au fost 
încărcați de emoție, bucurie, momente unice, 
oameni noi și, pot spune, uneori panică. Chiar 
și așa, acest liceu a însemnat pentru mine o  
familie care m-a ajutat în a-mi forma un carac-
ter puternic, o mentalitate bună, iar profesorii 
au fost cei care mi-au deschis mintea spre un 
viitor mai frumos.  
 Experiența cea mai frumoasă din perioa-
da liceului? Nu puține au fost momentele fru-
moase din această perioadă. Am trăit atât de 
multe experiențe în acești patru ani, dar printre 
cele cu adevărat unice este aceea că liceul îți 
oferă oportunitatea de a cunoaște foarte mulți 
oameni noi, oameni din alte țări, elevi la fel ca 
noi, care, deși învață într-o școală lasalliană, au 
un alt mod de viață. Este ca un fel de schimb 
de experiență, iar pe mine m-a impresionat 
foarte mult acest lucru.  
 Dragi elevi, vă îndemn să vă lăsați con-
duși și îndrumați de profesori, să îi lăsați să vă 
ajute în a vă forma cel mai frumos parcurs și să 
profitați la maxim de acești patru ani, pentru 
că, la final, veți fi mândri că ați trecut pragul 
acestui liceu!”  

Iştoc Veridiana, a XII-a B 
 
 „Acești ani petrecuți în liceu, pentru mi-
ne sunt cei mai frumoși ani ai adolescenței. În 
perioada aceasta, m-am format și am acumulat 
multe cunoștințe care îmi vor fi utile în urmă-
toarea etapă a vieții. 
 Mi-am făcut prieteni în rândul colegilor, 
am cunoscut profesori care m-au îndrumat spre 
bine și am trăit într-un mediu plăcut. Las în 
urmă niște ani frumoși și o să-mi aduc aminte 
cu drag de timpul petrecut în liceu.”  

Gheţ Emmanuel, a XII-a A 
 
 „Una din cele mai bune alegeri pe care  
le-am făcut până acum a fost să vin aici la li-
ceu. Acești ani m-au schimbat foarte mult, de 
la faptul că m-am maturizat aici și am văzut 
viața în mod diferit până la faptul că am evolu-
at, dorind să învăț cât mai multe. Îmi place la 
acest liceu faptul că fiecare elev este important, 
nu se fac diferențe, iar aici ești încurajat să în-
veți, să evoluezi.  
 Au fost experiențe foarte frumoase pe 
care mi-aș dori să le repet. Dacă ar fi să aleg 
una, ar fi Balul Bobocilor. Vă sugerez să parti-
cipați, pentru că nu o sa vă pară deloc rău.  

 Sfătuiesc cât mai mulți elevi să se înscrie 
la acest liceu, dacă vor să aibă parte de o pre-
gătire completă și de oameni dedicați misiunii 
lor!” 

Mîrţ Raluca, a XII-a B 
 
 „Cei patru ani petrecuți la Liceul La Sal-
le m-au schimbat în mod pozitiv. Anii aceștia 
m-au pregătit pentru viață și m-au învățat ce 
înseamnă respectul, responsabilitatea, punctua-
litatea și multe alte lucruri. 
 Cea mai frumoasă experiență din perioa-
da liceului a fost Tricentenarul. Atunci am vă-
zut cât de uniți suntem noi, comunitatea La 
Salle, și cum se transmite lucrul acesta din ge-
nerație în generație. 
 Îndemnul meu pentru colegii mai mici 
este acela de a-și fixa și realiza obiective cât 
mai mari pentru viitorul lor!”  

  Hazi Paul, a XII-a A 
 
 

„Anii petrecuți în Liceul Tehnologic Sf. 
Ioan de La Salle au fost cei mai minunați, plini 
de bucurii, de experiențe noi. În acești ani am 
învățat să mă bucur de fiecare moment petrecut 
alături de colegi și prieteni, de profesorii care 
ne-au fost ca niște părinți, care au avut grijă de 
noi, îndemnându-ne să facem ceea ce este mai 
bine pentru viitorul nostru.  

Experiența care îmi va rămâne mereu în 
minte din perioada liceului este momentul în 
care am venit în acest liceu, în clasa a X-a, mo-
ment care m-a ajutat să cunosc persoane noi 
prin diferite activități.  

Eu îi îndemn pe colegii mei din celelal-
te clase, dar și pe cei care vor veni, să se bucu-
re de fiecare clipă petrecută în acest liceu, să 
ceară ajutorul în orice situație, pentru că mereu 
li se va oferi o mână de ajutor, atât din partea 
profesorilor, cât și din partea elevilor! Prin in-
termediul acestui liceu vor cunoaște persoane 
din diferite țări și vor face schimburi de experi-
ență, vor învăța lucruri care îi pot ajuta foarte 
mult pe viitor și vor lega prietenii foarte strân-
se cu unii colegi.” 

Avădăni Andreea, a XII-a B 
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„Eu, în această perioadă de patru ani 
în care am studiat la acest liceu, m-am dezvol-
tat atât intelectual, cât și uman. Înainte de a 
mă înscrie la acest liceu eram mai rezervat în 
ceea ce privește colaborarea cu ceilalți. În 
acești ani am legat prietenii care sper să rezis-
te mulți ani de acum înainte. În ceea ce pri-
vește dezvoltarea intelectuală, la acest liceu 
am întâlnit profesori bine pregătiți, dornici de 
a te ajuta în tot ceea ce ai nevoie. Pe mine per-
sonal profesorii m-au motivat și m-au încura-
jat în tot ceea ce mi-am propus. 

Experiența cea mai frumoasă din peri-
oada liceului a fost în ziua în care ne-am adu-
nat pentru a ajuta natura, plantând cca. 7.000 
de puieți. Am rămas surprins de interesul și 
unitatea voluntarilor prezenți și de televiziu-
nea prezentă pentru a promova plantarea spa-
țiilor verzi. 

În final, îi îndemn pe colegii din clase-
le mai mici să învețe și să muncească conti-
nuu  pentru visul lor!”  

Diac Eduard, a XII-a A 

„Abia acum realizez cât de repede au 
trecut anii de liceu, patru ani în care am cu-
noscut persoane minunate, atât colegi, cât mai 
ales profesori care mi-au fost alături la fiecare 
pas. Am ajuns la acel moment în care regret 
doar faptul că această călătorie, începută 
acum patru ani, ajunge la final, dar cu mare 
recunoștință voi păstra mereu în minte toate 
clipele petrecute împreună. Consider că a fost 
cea mai bună alegere.  

Este greu de ales cea mai frumoasă 
experiență, deoarece sunt multe la care am 
participat, care m-au impresionat într-un mod 

plăcut. O experiență încă din primul an de li-
ceu este participarea la campania de voluntari-
at pentru copiii din Căminul La Salle, din Iași, 
unde am avut ocazia de a fi voluntar, de a ve-
dea și vorbi cu ei, de a urmări serbarea organi-
zată de aceștia de Crăciun. Mă bucur mult că 
aceasta campanie se desfășoară în fiecare an 
cu multă implicare din partea elevilor. 

Cel mai bun sfat din partea mea este 
de a analiza atât avantajele, cât și dezavantaje-
le liceului ales, deoarece el va însemna o mare 
parte din viața ta, din propria-ți formare. Ur-
mează-ți propria cale, iar dacă nu există una, 
croiește-ți una de care să fii mai mândru ca 
niciodată!”  

Mârţ Bianca, a XII-a B 
 
„Cei patru ani de liceu sunt o etapă 

foarte importantă în viața oricărui elev, deoa-
rece în acest timp se leagă prietenii, rămân 
întipărite în minte amintiri frumoase pentru 
mult timp. Acești ani au fost la fel și pentru 
mine. Am crescut mult, am întâlnit persoane 

noi și am legat prietenii.  
 Experiențele trăite în toți 
acești patru ani și-au lăsat am-
prenta asupra formării mele. 
Pot spune că timpul petrecut 
alături de colegi a fost cel care 
a contat.  
 Un sfat pentru cei care 
urmează să între pe poarta 
acestui liceu sau sunt deja, ar fi 
să se bucure de orice clipă, no-
tă, ascultare sau test, fiindcă cu 
aceste lucruri nu se vor mai 
întâlni!”  

Dîncă Laurenţiu, a XII-a B 
 
„Acești patru ani de liceu m-au 

făcut să îmi schimb mentalitatea, m-au făcut 
mai disciplinat și m-am maturizat foarte mult. 

Pentru mine, în perioada liceului, cea 
mai frumoasă amintire a fost câștigarea cam-
pionatului la fotbal pe liceu, în clasa a X-a. 

Pe cei mai mici îi îndemn să fie cât 
mai implicați în activitățile școlare, să fie cât 
mai uniți, să se apropie cât mai mult de cole-
gii de clasă, pentru că timpul trece repede și o 
să le pară rău la final dacă nu o să termine li-
ceul în relații bune cu ei!” 

 
 Mârţ Ciprian, a XII-a B 
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„Pe mine acești patru ani de liceu      
m-au schimbat în bine. Am fost mai deschisă 
cu unii colegi, am reușit să mă implic mai 
mult în activitățile școlare și extrașcolare.  

O experiență preferată nu am, toate au 
fost frumoase și am avut de învățat din toate 
câte ceva, oricât de puțin.  

Colegilor mei mai mici le transmit să 
rămână cu amintiri cât mai multe despre cole-
gii lor și să profite de fiecare moment petrecut 
atât între ei, cât și cu profesorii!”  

Bejan Iulia, a XII-a B 
 
„Cei patru ani de liceu m-au schimbat 

într-un mod pozitiv. Am avut parte de multe 
experiențe și învățături frumoase, care m-au 
schimbat în bine, m-au maturizat și m-au fă-
cut să privesc lumea într-un mod diferit. În cei 
patru ani am învățat că trebuie să fii serios, 
modest, muncitor, credincios, ambițios, impli-
cat, punctual și, cel mai important, să fii me-
reu cu zâmbetul pe buze.  

Nu cred că am avut doar o experiență 
frumoasă. Am avut parte de mai multe experi-
ențe frumoase, cum ar fi: întâlnirea cu tineri 
din alte țări, organizarea Balului Bobocilor, 
diferite proiecte. Însă cea mai minunată expe-
riență o aveam în fiecare zi: faptul că puteam 
să învăț într-un liceu atât de frumos, cu profe-
sori dedicați meseriei lor și faptul că în fiecare 
zi învățam lucruri noi. 

Fiți implicați, dragi elevi! Implicați-vă 
în tot felul de activități, proiecte deoarece veți 
avea multe amintiri și toate acestea vă vor aju-
ta mult în dezvoltarea și maturizarea voastră! 

Trebuie să fiți și cu 
zâmbetul pe buze, 
deoarece într-o școală 
frumoasă avem nevoie 
de elevi fericiți!”  

Muraru Evelina, a 
XII-a B 

 
„Anii de liceu m-au 
ajutat să mă formez și 
să îmi clădesc drumul 
spre viitor. M-au învă-
țat să muncesc pentru 
ceea ce îmi doresc și 
să nu renunț indiferent 
de greutățile pe care le
-am întâmpinat. În 
general, toate experi-

ențele din perioada petrecută la Liceul La Sal-
le au fost frumoase, însă una de care îmi aduc 
cu drag aminte este cea în care am sărbătorit 
Tricentenarul lasallian, deoarece am avut par-
te de foarte multe activități frumoase. Un sfat 
pentru viitorii absolvenți este să se bucure de 
momentele petrecute alături de colegi și pro-
fesori și să muncească pentru ceea ce își do-
resc!” 

          Mîrţ Mihai, a XII-a A 
 
„Pe mine cei patru ani petrecuți în Li-

ceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle m-
au schimbat foarte mult încă din clasa a IX-a, 
pe când eram doar o copilă care nu știa cât de 
greu poate fi în viață. Profesorii pot spune că 
m-au „modelat” și m-au învățat multe lucruri 
din care am tras anumite învățăminte. 

 O experiență frumoasă pe care am 
avut-o și din care am rămas și cu o amintire 
plăcută și plină de emoții, chiar și acum când 
îmi amintesc, a fost la concursul „Îndrăznește 
să știi!” la care am luat locul III. Chiar dacă 
nu am câștigat primul sau al doilea loc, pentru 
mine a contat mult, deoarece eu nu mă aștep-
tam sub nicio formă să iau vreun premiu, iar 
starea aceea a fost una plăcută. Pe deasupra, 
am avut ocazia de a da mâna cu Fratele Su-
perior General Robert Schieler, care mi-a 
semnat și diploma. 

Pe viitorii elevi ai liceului îi îndemn să 
nu se dea bătuți, indiferent cât de greu li se va 
părea, deoarece mai târziu vor regreta!” 

 
Gherghelucă Amalia, a XII-a A 
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 În prezent, indivizii și societatea trăiesc 
într-un ritm din ce în ce mai alert. Din această 
cauză devine tot mai importantă necesitatea cu-
noașterii rapide, complete și corecte a realității 
înconjurătoare. Instrumentul care face posibilă 
atingerea acestor exigențe este computerul. 
Acesta a devenit în ziua de azi principalul instru-
ment de afaceri, iar un număr mare de profesii 
implică folosirea lui în diverse domenii: învăță-
mânt, economie, medicină.  
 Această temă, Atacuri informatice, este 
una de actualitate, care continuă să evolueze, și 
este foarte interesantă din numeroase puncte de 
vedere. Atacurile își au originea nu numai în ex-
teriorul rețelei, dar și în interior, din momentul în 
care parteneri de afaceri sau angajați ai unei 
companii se pot conecta în rețea de la distanță și 
tot mai multe aplicații se bazează pe tehnologii 
de tip wireless pentru acces în rețea. Mobilitatea 
și accesul la distanță sunt la fel de necesare în 
modul nostru de lucru, precum și confidențialita-
tea informațiilor, intimitatea personală și stabili-
tatea în rețea ca mediu de lucru utilizat la schim-
bul de informații în timpul activității.  
 Pentru a se putea înțelege ceea ce se doreș-
te a se apăra în cadrul rețelei, trebuie luat în con-
siderare natura atacurilor ce pândesc rețeaua de 
calculatoare, acestea putând fi identificate în trei 
categorii: confidențialitate, disponibilitate și inte-
gritate.  
 Integritatea datelor se referă la calitatea, 
autenticitatea, corectitudinea și acuratețea infor-
mațiilor stocate într-un sistem informatic. Inte-
gritatea sistemelor reprezintă posibilitatea operă-
rii corecte și cu succes a resurselor informatice.  
 Confidențialitatea este foarte importantă în 
mai multe sisteme, mai ales în cazul în care siste-
mul conține informații sensibile, ca de exemplu 
un nou prototip sau informații despre clienți, De 
cele mai multe ori această proprietate este atât de 
importantă, încât este cerută prin lege sau prin 
contract.  
 Atacurile care atentează la disponibilitate 
se referă la acele forme de atac care încearcă sau 
chiar reușesc să facă inutilizabil sistemul prin 
privarea posibilității de a-și oferi disponibilitatea 
utilizatorilor înregistrați sau pur și simplu prin 
punerea sistemului în forma de negare a servicii-
lor.  
 Virușii sunt programe de foarte mică di-
mensiune care se găsesc pe calculator fie ca un 
fișier executabil, fie atașați unor programe, caz 
în care se numesc „paraziți”. 
 

 Cuvântul „virus” este folosit în ziua de 
astăzi și pentru a descrie un tip de program pen-
tru calculator care este creat cu scopul declarat 
de a distruge datele sau echipamentele calculato-
rului. Virușii informatici sunt cele mai periculoa-
se arme în războiul datelor. Numărul actual al 
virușilor este foarte mare (o cifră exactă este 
greu de dat), zilnic apar viruși noi. Aceștia sunt 
capabili să se infiltreze în zone ce rămân ascunse 
utilizatorului obișnuit, să producă modificări dis-
tructive asupra datelor, a altor componente ale 
calculatorului, dar și să se reproducă, înmulțin-
du-se la fel ca o infecție virală.  
 Virușii periculoși au abilitatea de a executa 
acțiuni în calculator, existând viruși care pot dis-
truge fișiere de date, documente sau chiar calcu-
latorul.  
 Un virus de calculator este un program 
proiectat să se multiplice și să se împrăștie, in-
fectând cât mai multe calculatoare, fără ca utili-
zatorii să realizeze acest lucru. Aceștia se îm-
prăștie la alte programe, fișiere de tip EXE sau 
COM, documente WORD, EXCEL, chiar și HLP 
sau care pot să infecteze sectorul de boot al dis-
cului. Când se lansează în execuție un fișier in-
fectat sau când pornește calculatorul de pe un 
disc sau o dischetă virusată, se lansează și viru-
sul în execuție. Adesea, virusul rămâne rezident 
în memoria calculatorului, pentru a putea infecta 
următorul program lansat în execuție sau urmă-
toarea dischetă accesată.  
 Se spune că un calculator este construit 
dintr-un ansamblu de două componente: resurse 
fizice (hardware) și de programe (software), care 
asigură prelucrarea automată a datelor. Cu alte 
cuvinte, este o mașină care ușurează activitatea 
umană. Aici intervine factorul uman, omul fiind 
de fapt o a treia componentă. Cele trei aspecte, 
uman, software și hardware, nu sunt independen-
te. Perfecționarea unuia dintre acestea determină 
progresul celorlalte două, chiar dacă nu în același 
ritm. De perfecționarea componentelor hardware 
și software se ocupă mulți oameni cu experiență, 
însă de progresul factorului uman trebuie să ne 
ocupăm noi înșine.  

Gherghel Beatrice, a XII-a B 
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 Viața de zi cu zi se desfășoară în anumite 
spații cu dimensiuni bine alese respectându-se 
anumite condiții (iluminat, curățenie și igienă 
etc).  Construcțiile sunt lucrări legate de teren 
care au scopul de a asigura anumite condiții 
pentru desfășurarea vieții sau a diferitelor acti-
vități ale oamenilor. Construcțiile sunt proiec-
tate și construite după anumite norme și pro-
iecte de către oameni cu experiență în domeni-
ul acesta. 
 O construcție pentru a asigura un confort 
are nevoie de următoarele categorii de lucrări: 
elemente de rezistență, elemente de închidere 
și compartimentare, elemente de finisaj, ele-
mente de izolații, elemente de instalații. 

 Instalațiile interioare din clădiri reprezin-
tă un ansamblu de conducte şi accesorii care 
preiau apa din conducta publică şi o transportă 
până la punctele de consum. Orice clădire este 
legată la conducta publică prin conducta de 
branșament. Instalațiile interioare pentru distri-
buția apei reci sau calde se pot clasifica astfel:  

• după forma rețelei: pot fi ramificate 
(arborescente), inelare sau mixte;  

• după numărul de reţele şi natura consu-
mului: pot fi cu reţele comune pentru anumite 
consumuri sau cu reţele separate pentru fiecare 
fel de consum;  

• după regimul de presiune a apei, există 
instalaţii interioare cu o singură zonă de presi-
une sau cu două sau mai multe zone de presiu-
ne;  

• după poziţia de montaj în clădire a con-
ductelor principale de distribuţie, instalaţiile 
pot fi: cu distribuţie inferioară, cu conducte 
montate în subsol, în canale tehnice circulabile 

sau în canale practicate sub pardoseala parteru-
lui; cu distribuţie superioară, conductele fiind 
montate sub planşee, pe grinzi, stâlpi etc.; cu 
distribuţie mixtă;  

• În cazul instalaţiilor pentru combaterea 
incendiilor, acestea pot fi în execuţie umedă 
(în interiorul conductelor există apă sub presiu-
ne) sau în execuţie uscată (în interiorul con-
ductelor există aer comprimat). 

Pompele submersibile sunt produse care 
sunt utilizate pentru drenarea apei ori pentru 
pomparea apelor reziduale, pentru irigații și 
pentru asigurarea apei curente în anumite locu-
ințe unde nu există încă o rețea de apă. După 
cum îi spune și numele, pompa este imersată în 
lichidul care trebuie pompat, lichid care are, de 
asemenea, și rol de răcire a pompei. Pompa 
submersibilă nu se utilizează niciodată în afara 
apei. 

Alimentarea cu pompă și rezervor de înălți-
me se folosește când presiunea în rețeaua pu-
blică este permanent scăzută sau pe perioade 
mai lungi, insuficientă pentru funcționarea nor-
mală a punctelor de consum, iar consumul de 
apă este foarte variabil, cea ce face ca funcțio-
narea continuă a pompei să nu fie rațională. În 
acest caz, rețeaua interioară este alimentată 
direct printr-o conductă de ocolire a pompei. 

 Hidroforul este un sistem automatizat cu 
ajutorul căruia poți lua apă direct dintr-o rețea 
subterană pentru a o redistribui apoi după ne-
voile tale, sub o presiune constantă. Hidrofoa-
rele pot fi folosite și pentru a trage apă din mai 
multe tipuri de rețele, de la conducte până la 
puțuri adânci de apă.  

Hazi Paul, a XII-a A 
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 Toată lumea știe, probabil, ce înseamnă 

Internet: acea colecție uriașă de echipamente 

legate între ele în scopul schimbului de infor-

mații sau al furnizării de servicii. Dacă ar fi să 

simplificăm mult ideea de Internet, am putea 

considera că acesta este o rețea de calculatoare 

în care fiecare nod (calculator) găzduiește in-

formații sau servicii ce pot fi accesate de publi-

cul larg. Aceste calculatoare din Internet poartă 

numele de servere.  

 În sens larg, un server este un dispozitiv 

(combinație de hardware și software) care ofe-

ră servicii și/sau informații utilizatorilor 

(clienților).  

 Odată cu noțiunea de server apare și cea 

de arhitectură client-server, care se referă la un 

ansamblu format dintr-un dispozitiv server 

(furnizor de informații) și un dispozitiv 

(calculator) client, conectate prin intermediul 

unei rețele și care fac schimb de informații. Cel 

mai comun exemplu al acestui ansamblu este 

dat de funcționalitatea de partajare a fișierelor 

în rețea (File Sharing). Spre exemplu, un cal-

culator conține un folder partajat (share-uit) și 

un alt calculator copiază serverul prin rețea. În 

această situație calculatorul care oferă folderul 

are funcția de server, iar cel care preia folderul 

pe cea de client. Rolul de client/server nu este 

statornic în acest scenariu, oricare din cele   

două calculatoare putând oricând să dețină ori-

care dintre funcții. Așadar, noțiunea de server 

se aplică în momentul în care dispozitivul din 

rețea (calculatorul) oferă informații sau servi-

cii.  

 Un tip particular de server este serverul 

web. Un server web este un sistem care găzdu-

iește și oferă pagini web prin intermediul unei 

rețele. De cele mai multe ori, termenul de ser-

ver web desemnează o aplicație, un program 

care rulează pe calculatorul-server și care este 

responsabil cu primirea cerințelor de la utiliza-

tori și transferarea paginilor web către ei. Pagi-

nile stocate pe un calculator-server și oferite 

publicului larg sunt grupate sub denumirea ge-

nerică de site. Un site (denumit și website)  

este, așadar, o colecție de pagini web.  

 În momentul în care un server web pri-

mește o cerință de la utilizator pentru o pagină, 

se verifica mai întâi existența acesteia. Dacă 

pagina există fizic pe server, atunci este trans-

misă către utilizator. Paginile returnate de un 

server web sunt de obicei în format HTML. 

 În lumea reală, paginile deservite de un 

sistem web sunt de cele mai multe ori modifi-

cate înainte de a fi transmise către clienți. Exis-

tă situații în care paginile cerute nici nu există 

fizic pe calculatorul server și cu toate acestea 

ele sunt construite și deservite la cerere. Acest 

lucru este posibil grație unor module sau apli-

cații adiționale care funcționează împreună cu 

aplicația de server web.  

 Serverele reprezintă, aproape întotdeau-

na, componenta cea mai importantă a unui sis-

tem informatic și din acest motiv administrarea 

lor obligă la rigoare, pregătire profesională și 

dotare tehnică de excepție. O abordare superfi-

cială sau delegarea unui personal insuficient 

pregătit teoretic sau tehnic conduc aproape în-

totdeauna la transformarea serverelor în veriga 

slabă a sistemului informatic, iar efectele pot fi 

dintre cele mai dure: accesul unor persoane 

ostile la informații confidențiale, pierderi de 

informații, încetarea temporară a activității ca 

urmare a lipsei unei soluții pregătită din timp 

pentru situații de avarie etc.  

Chelaru Maria Alexa, a XII-a B 
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 „Ce am ales în 

acest an școlar? În 

primul rând, anul 

acesta a fost foarte 

diferit față de ceilalți 

ani, deoarece a fost 

primul meu an ca 

„boboc”, iar în ace-

lași timp am avut 

parte de o situaţie 

dificilă din cauza infectării cu acest virus care 

ne-a făcut să ne pierdem răbdarea și uneori 

chiar și speranța. Cu toate acestea, astăzi pot 

spune că situația revine la normal și începem 

să ne apropiem de viața noastră dinainte de 

pandemie.  

 În al doilea rând, anul acesta am ales să 

fiu optimistă și curajoasă, sperând că vom găsi 

o soluție pentru a reveni la normal. Cu toate 

acestea, lucrurile nu se întâmplă mereu cum 

vrem noi, de aceea trebuie să fim uniți și să ne 

sprijinim unii pe alții atunci când avem nevoie. 

 În al treilea rând, am hotărât să nu mă las 

descurajată de oamenii care mă dezamăgesc și 

îmi vor răul, ci să mă axez pe lucrurile și obi-

ectivul pe care doresc să-l ating. Am ales să fiu 

eu însămi, să nu-mi fie frică să-mi exprim opi-

nia și să nu mă las afectată de judecățile celor 

din jur. Am constatat că în viață fericirea e cea 

mai importantă și a te simți bine înseamnă a fi 

tu însuți. Dacă înainte nu-mi dădeam seama de 

importanța clipelor petrecute cu colegii mei, 

acum sunt conștientă că în orice moment viaţa 

poate lua o întorsătură neașteptată. Lucruri ca-

re odinioară mi se păreau banale și făceau par-

te din rutină au devenit la un moment dat im-

posibil de realizat, de aceea trebuie să profităm 

și să ne bucurăm de orice moment din viaţă.  

 Dacă ne dorim o lume mai bună, schim-

barea trebuie să vină din partea noastră, de ace-

ea trebuie să nu aruncăm vina asupra celorlalți. 

Trebuie să zâmbim mai mult, să comunicăm, 

să socializăm cu cei care se simt marginalizați 

și să dăm o mână de ajutor atunci când ceilalți 

au nevoie. Sunt de părere că o zi în care nu 

oferim un zâmbet cuiva este o zi pierdută!” 

Gălățanu Roxana, a IX-a B 

 „Anul acesta a 

fost unul mult mai 

diferit față de cele-

lalte, deoarece am 

experimentat pentru 

prima dată modul 

de predare online. 

În această perioadă, 

mi-am pus întreba-

rea: „Eu ce fac în 

acest an școlar?” Astfel, am întocmit câteva 

obiective de urmat. 

 

1. Progresul școlar – Fiind elev în clasa a 

XI-a și auzind de la elevii din ultimul an de 

liceu faptul că în a XI-a materia este cea mai 

dificilă, am decis să mă axez și mai mult pe 

materiile de bacalaureat, dar nu numai. Un 

mod eficient de învățare pe care l-am folosit a 

fost de a citi lecțiile de îndată ce am ajuns 

acasă de la școală. 

 

2. Socializarea – Eu sunt o fire mult mai 

retrasă și mai tăcută când trebuie să comunic 

cu alte persoane și îmi vine greu să-mi aleg 

cuvintele potrivite într-o conversație. Am ales 

ca în timpul meu liber să ies în sat cu prietenii, 

atunci când vremea îmi permitea. Am observat 

o schimbare în bine în comportamentul pe care 

îl am în societate. Pot mărturisi faptul că 

alegând să mă expun în diferite medii și situații 

m-a ajutat să am o părere mai bună despre pro-

pria persoană și să-mi crească stima de sine. 

Astfel, am devenit mai independent și mai sig-

ur pe competețele și abilitățile mele sociale. 

 

 3. Organizarea – În tot ce făceam eram 

destul de dezordonat și îmi lua timp în plus să 

mă pregătesc și să încep ziua într-un mod cât 

mai organizat spre a-mi realiza sarcinile co-

tidiene. Așadar, am ales să mă interesez de pe 

internet cum să gestionez lucrurile și să cer 

sfaturi din partea celorlalți despre cum aș putea 

avea mai mult control asupra vieții mele.  

 

Mârț Eduard, a XI-a B 
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 Motoul pentru 

anul acesta școlar ne-a 

îndemnat pe toți să 

medităm mai mult la 

alegerile pe care le-am 

făcut pe parcursul anu-

lui, printr-o întrebare 

simplă, dar care ne 

pune mintea la încer-

care: ,,Și tu, ce alegi?” 

 Eu consider că fără muncă nu există per-

severență, iar ca să obținem ceea ce ne propu-

nem trebuie să facem alegerile corecte. De ace-

ea, eu am ales să iau în serios responsabilitățile 

de elev și nu le-am privit ca pe o obligație difi-

cilă, ci ca pe niște pași în dezvoltarea mea, 

deoarece și lucrurile mici, care par a fi nesem-

nificative, contribuie la modul în care ne orga-

nizăm în continuare viața.  

 De asemenea, în acest an școlar, am ales 

să respect programul școlar și să fiu la timpul 

stabilit la școală, întrucât punctualitatea denotă 

respect față de cei din jurul meu. Timpul este 

cea mai de preț avere a unui om, de aceea, for-

mându-ne obiceiul de a fi punctuali, ne va fi 

ușor să ne organizăm în mod profitabil pe vii-

tor.  

Totodată, am ales să respect cadrele 

didactice și pe cei din jurul meu, deoarece res-

pectul pentru ceilalți poate fi privit și ca o dez-

voltare a respectului pentru sine. Implicarea și 

interesul în activitățile școlare influențează 

perspectivele de succes educațional și ocupați-

onal, dezvoltă creativitatea și abilitatea de a 

lucra în echipă, ceea ce m-a motivat să aleg să 

fiu implicată în proiectele realizate pe durata 

anului școlar. 

Gândindu-mă la viitor, am ales să mă 

formeze mai mult pe plan personal și intelectu-

al, iar motoul anului școlar m-a încurajat și 

ambiționat să aleg ce este mai bine pentru mi-

ne și astfel să reușesc ceea ce mi-am propus. 

Dar ,,Tu, ce ai ales anul acesta școlar?” 

 

Gherghel Andreea Daniela, a X-a B 

 

 

 Ce am ales eu să 

fac anul acesta? Sunt 

multe lucruri pe care mi 

le-am propus să le fac. 

În primul rând, am vrut 

să-mi schimb atitudinea 

și modul de a învăța. 

Am dorit să mă apuc 

serios de învățat deoa-

rece începeam să îmi dau seama cu adevărat ce 

este viața, cum merg lucrurile.  

 Am început să las deoparte lucrurile co-

pilărești și să mă gândesc ce fac cu viața mea. 

Ce vreau să fac pe viitor? Ce voi fi în viitor? 

Am să mă descurc? Realizam că nu mai sunt 

un copil fără griji. E viața mea, trebuia să fac 

ceva cu ea.  

 M-am maturizat și gândesc altfel, știu să 

gândesc situația altfel. Nu mă mai grăbesc să 

iau decizii fără să mă gândesc. După ce am 

realizat toate acestea, mi-am impus o schim-

bare. Să iau lucrurile în serios. Acum, la sfârsit 

de an școlar, îmi dau seama cât de mult mi-am 

schimbat modul de gândire și pot vedea 

această schimbare realizată.  

 Al doilea lucru, pe care mi l-am propus  

să-l fac, a fost să fiu mai deschis cu lumea, să 

comunic mai mult. Nu pot zice că am realizat 

în totalitate acest aspect dar în mare parte am 

reușit. Mă bucură faptul că am reușit să mă 

înteleg cu toți colegii noi pe care i-am întâlnit 

și chiar să îmi fac prieteni buni.  

  În final, pot zice că mi-am îndeplinit 

aproape tot ce am ales să fac anul acesta și din 

perspectiva mea m-am schimbat mult față de 

anul trecut.  

    Sescu Adelin Emanuel, clasa a IX-A 



               Școala de la răscruce - Numărul 57                                                                17 

 

Anul acesta școlar am avut motoul: ȘI 

TU, CE ALEGI? Prin intermediul reflecțiilor 

oferite, mai ales în primul semestru, și prin 

posterele realizate am încercat să cultivăm 

valoarea RESPONSABILITĂȚII. Darul liber-

tății, cu care am fost înzestrați cu toții și pe 

care o împărtășim cu alții, implică și re-

sponsabilitatea. Atât școala, cât și familia și 

societatea în care trăim ne-au pus la dispoziție 

multe resurse umane, materiale, spirituale... 

Toate au fost spre creștere noastră. Am ales să 

acceptăm oportunitățile de creștere oferite sau 

le-am refuzat? Am ales să învățăm pentru viață 

sau pentru note? Am ales să construim un 

viitor mai bun sau să-l distrugem? 

Probabil că la începutul anului școlar 

ne-am stabilit o serie de obiective pe care să le 

îndeplinim pe parcursul desfășurării activității 

școlare. Unele dintre acestea ar fi putut fi: să 

fim mai atenți și mai activi la orele de curs, să 

depunem mai mult efort în realizarea temelor, 

să ne mărim notele la anumite obiecte, să ne 

organizăm mai bine timpul de studiu, să 

obținem o medie generală mare sau să luăm un 

premiu. Ne mai amintim care au fost obiec-

tivele pe care ni le-am propus la începutul 

acestui an școlar? Considerăm că am reușit să 

le îndeplinim? Care sunt obiectivele pe care nu 

am reușit să le îndeplinim? Care au fost mo-

tivele care ne-au împiedicat să le îndeplinim? 

Ce putem face pe viitor pentru a înlătura ob-

stacolele care ne-au împiedicat să ne atingem 

obiectivele? 

De-a lungul acestui an școlar, la în-

ceputul orelor de curs am fost îndemnați să ne 

analizăm propriile sentimente, comportamente 

și alegeri. Întrebările din timpul reflecțiilor de 

dimineață au avut menirea de a ne ajuta în pro-

cesul de autocunoaștere și evoluție personală. 

Considerăm că ne-am schimbat pe parcursul 

acestui an? Care sunt schimbările pe care       

le-am sesizat? Suntem mulțumiți de aceste 

schimbări? 

Că vrem sau nu, că ne place sau nu, de 

noi depinde ceea ce suntem, ceea ce avem și 

ceea ce devenim sau reușim în viață. Cu alte 

cuvinte, noi suntem responsabili de caracterul 

și comportamentele noastre. Am ales să cul-

tivăm valorile umane și creștine ca să fim oa-

meni de caracter și de încredere? Am ales să 

ne cizelăm comportamentul străduindu-ne să 

fim corecți, cinstiți, muncitori și virtuoși? Am 

ales să fim modele pozitive pentru cei din jurul 

nostru? 

În timpul anului școlar, am avut posi-

bilitatea să cunoaștem mai toate spațiile șco-

lare: clase, laboratoare, ateliere, teren de sport, 

curte…, precum și pe profesorii și colegii noi. 

În activitățile extrașcolare am cunoscut, de 

asemenea, ambiente și persoane noi pe care le-

am întâlnit. Am învățat că suntem responsabili 

de noi înșine, dar și de ceilalți, inclusiv de me-

diul înconjurător. Am ales să fim sociabili, pri-

etenoși și solidari cu toți ceilalți? Am ales să 

favorizăm disciplina, curățenia, ordinea și fru-

mosul în clasele noastre, pe stradă și acasă? 

Am ales să fim preocupați pentru protejarea 

naturii și a vieții în general? Responsabiltatea, 

a alege în mod responsabil sunt două valori pe 

care fiecare om trebuie să și le însușească. Am 

fost responsabili anul acesta? Ne asumăm 

reușitele sau eșecurile pe care le-am avut? Sau 

căutăm vinovați pentru a fugi de responsabili-

tate?  

Deși suntem liberi să alegem modul în 

care vom acționa, nu suntem liberi să alegem 

consecințele acțiunilor noastre. Orice acțiune 

are una sau mai multe consecințe. Fie că sunt 

bune sau rele, consecințele sunt rezultatul 

alegerilor pe care le facem. Un comportament 

greșit ar putea aduce, temporar, consecințe 

neplăcute, însă astfel de alegeri ne amână pro-

gresul și ne conduc spre durere şi suferință.  
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Alegerile drepte conduc la fericire înde-

lungată şi liniștită, la mulțumire și la creșterea 

stimei de sine. Adevărata libertate este re-

zultatul folosirii libertății de a alege ceea ce 

este bine pentru noi, de a alege responsabil și 

de a nu provoca suferință celor din jur prin 

alegerile noastre. Să ne gândim la două alegeri, 

una bună și una mai puțin bună, și să analizăm 

consecințele pe care le-au avut acestea asupra 

noastră și asupra celor din jurul nostru. 

Una dintre marile diferențe între noi și 

lumea animală este aceea că noi, oamenii, 

avem voință. Este o scânteie divină, pe care 

Dumnezeu a sădit-o în sufletul nostru și se nu-

mește Liberul Arbitru. Prin puterea voinței am 

fost înzestrați să avem capacitatea de a alege 

ce să facem, bine sau rău. Noi suntem liberi, 

dar totodată răspunzători pentru dezvoltarea 

talentelor şi abilităților cu care am fost 

înzestrați. Este important să ne descoperim 

aceste talente, să le cultivăm și să le punem în 

slujba celorlalți. Suntem răspunzători pentru 

ceea ce facem cu talentele noastre şi modul în 

care ne petrecem timpul. Am descoperit calități 

sau talente noi în acest an? Am căutat să le 

dezvoltăm și să le cultivăm? Am ales cu re-

sponsabilitate modul în care ne-am folosit de 

calitățile noastre? În momentul în care ne 

asumăm responsabilitatea descoperim și modul 

prin care putem îndrepta tot ceea ce este greșit. 

Atunci când ne asumăm responsabilitatea 

pentru orice s-a petrecut, arătăm că suntem 

persoane puternice.  

Pe parcursul anului școlar cu siguranță 

că ne-am confruntat și cu anumite bariere, 

frontiere care ne-au împiedicat să atingem obie

-ctivele și țelurile propuse. Pentru unii,  fron-

tiera este un punct de reper natural formată de 

un râu sau de un munte; pentru alții, este un 

reper artificial format de un șanț sau un zid. 

Pentru emigrant, frontiera a fost mereu o rană 

şi va fi mereu o cicatrice. Thor Heyerdahl 

scria: „Frontiere? Eu nu am văzut niciodată 

vreuna, dar am auzit spunându-se că există în 

mintea unor persoane.” Ce bariere au stat în 

calea atingerii acestora? Au fost bariere interi-

oare sau exterioare? Ne-a fost frică să rupem 

aceste bariere și să trecem frontiera spre noi 

lumi? 

Papa Francisc ne reamintește: „create 

de același Tată, toate ființele din univers sunt 

unite prin legături invizibile, iar noi formăm un 

fel de familie universală, o comuniune sublimă 

care ne împinge spre un respect sfânt, iubitor și 

umil”. Şi nu numai ca frați ai tuturor ființelor 

umane, dar, de asemenea, ai întregii creații, 

putem să proclamăm că o lume fără frontiere, 

deschisă şi primitoare este posibilă; putem în-

tradevăr să scriem că în realitate „noi suntem 

praf de stele”.  

Am creat bariere în relațiile cu colegii 

noștri, cu profesorii? Am reușit să conștien-

tizăm cauza acestor bariere și să le înlăturăm în 

relațiile cu ceilalți? Noi, oamenii, suntem cei 

care trasăm bariere naționale, afective, spiri-

tuale, relaționale, mentale. Tot noi însă trebuie 

să fim capabili să îndepărtăm aceste bariere și 

să ne apropiem de ceilalți. De cele mai multe 

ori preferăm să ridicăm un zid de apărare între 

noi și Creator, să ne ascundem de el asemeni 

primilor oameni. În loc să ne ascundem, să 

creăm frontiere sau ziduri, este mult mai bine 

să ne recunoaștem greșelile și să ne apropiem 

de Dumnezeu cu umilință. Am identificat 

barierele care opresc apropierea noastră de 

Dumnezeu? Ce am făcut pentru a ridica aceste 

bariere? 

    Echipa de pastorală și de formare  
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 În numărul trecut al revistei noastre am acor-
dat un spațiu amplu fostului nostru elev, părintele 
Adrian Cobzaru, absolvent al Promoției 2006-
2009.  

 În ziua de 29 iunie, la Institutul Teologic 
Romano-Catolic Franciscan, din Roman, prin im-
punerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț, epis-
cop de Iași, pr. diacon Adrian Cobzaru a fost ridi-
cat la treapta prezbiteratului. Cinci zile mai târziu, 
în data de 4 iulie, părintele nou sfințit a celebrat 
prima Sfântă Liturghie în satul natal, Gherăești.  
Ne-am bucurat să-l însoțim pe pr. Adrian la ambele 
evenimente importante din viața sa. 
 Deoarece am dorit să-l felicităm la nivelul 
întregii comunități educative, pentru pasul impor-
tant pe care l-a făcut, l-am invitat în mijlocul nos-
tru. Joi, 15 iulie, pr. Adrian a răspuns invitației 
noastre și a celebrat Sfânta Liturghie de sfârșit de 
an școlar.   
 Atât la cuvântul de învățătură, cât și înainte 
de binecuvântarea finală, pr. Adrian a rememorat 
anii  de studiu petrecuți în școala noastră, momen-
tele frumoase trăite aici, învățăturile primite și a 
ținut să mulțumească Fraților și tuturor profesorilor 

pentru eforturile pe care aceștia continuă să le de-
pună în educarea elevilor liceului nostru.  
 La sfârșitul Sfintei Liturghii, dna director 
Cristina Iștoc i-a înmânat pr. Adrian o diplomă  

Indivisa Manent, ca amintire de la celebrarea pri-
mei Sfintei Liturghii în școala noastră, în calitate 
de fost elev, și l-a invitat să revină între noi ori de 
câte ori va dori și va fi posibil! 

Redacția  
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ORIZONTAL: 1) Iau notițe la lecții 

- Predică în moschee. 2) Cerb nordic - 

Spațiu în care se țin lecții. 3) Cel de 

față - Curs în Germania. 4) Teșit la 

capete! - Dramaturg român, autor al 

piesei de teatru „Lecția” ( Eugen). 5) 

Afară din joc - Râu în mitologia scan-

dinavă - Perechea lui. 6) Roșii la fiert 

- În vest! 7) Iubire de patriot - Par cu 

cârcei. 8) Impuls din interior. 9) Fac 

lecții în particular. 10) Folosit la cusut 

- Pictor francez autor al lucrării 

„Lecția de pian” (Henri). 

 

VERTICAL: 1) Lista cu greșeli - 

Sarcină de lucru la o lecție. 2) A citi 

lecția - Emil Cioran. 3) Moșul serii - 

Burghiu de filetat. 4) Da, la italieni - 

Cap la cap! - Unu la mie la Roma. 5) 

A termina lecția - A lua o pauză. 6) 

Vas de băut - Până aici. 7) Fior lăun-

tric! - Figuri alese. 8) Deplasare cu 

cântec - Insulă grecească în Marea 

Egee. 9) Bobițe de tras la țintă - 

Lecție la facultate. 10) Carte folosită 

la lecție - Refren de cântec popular. 

Dicționar: VAM 

 

ing. Traian PLOȘNIȚĂ 

 Anul şcolar 2020-2021 se apropie de 

sfârşit. Nu am fi putut ajunge aici şi să ne 

desfăşurăm activitatea fără sprijinul unor 

persoane şi instituţii care ne-au susţinut cu 

generozitatea lor. Ne face plăcere să le 

amintim:  

  

Fraţii Şcolilor Creştine din Austria; 

Fraţii Şcolilor Creştine din Spania; 

Familia Karl Kempf și Fundația

(CarElveţia) din Elveţia; 

Fr. Matthäus Plattensteiner FSC din 

Austria; 

Familia Stehr Margarete din  

Austria; 

Diferite persoane particulare din 

Austria şi Spania; 

„Grupul de familii” din Pildeşti; 

Contribuabili din România care      

ne-au ajutat prin programul guver-

namental de 3,5 %. 
 

 Gândurile noastre de mulţumire se 

îndreaptă şi către părinţii elevilor noştri care 

au susţinut şcoala în toate activităţile des-

făşurate pe parcursul acestui an şcolar.  

  

 Tuturor sponsorilor şi binefăcătorilor 

şcolii noastre, în numele elevilor şi al 

profesorilor, un sincer MULȚUMESC! 

 

DOMNUL SĂ VĂ RĂSPLĂTEASCĂ ŞI 

SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE! 

 


