
Sistemul încearcă să ne omogenizeze, să ne 

transforme în cetățeni ce locuiesc în birouri, vrea să 

ne conformăm.  Noi suntem doar elevii ce poartă 

mereu cravată și costum,  serioși,  mereu preocupați 
cu teme și o mulțime de teste. De fapt așa suntem 

văzuți de majoritatea oamenilor.  Uneori dacă vezi un 

LAȘM-ist în afara liceului parcă nici nu e el.  Ne 

ascundem gândurile,  sentimentile,  zâmbetele după 

emblemă seriosă. Pe când fiecare din noi are o lume 

interioară extraordinară,  o imaginație infinită,  visuri 

mărețe și talente, multe talente.  Poate nu în zadar 

salutăm și zâmbim de fiecare data când ne întâlnim 

pe hol,  avem discuții sufletești la cantină,  întâlniri 

de grup la o ceașcă de ceai la scară, jocuri de 

societate în bibliotecă, evenimete frumoase realizate 

tot de noi. Departamentul Mass-Media vă învită să 

descoperiți adevarata viața îm LAȘM, o viață frumoasă 

dincolo de oficialități. 

O revistă „neoficială” a 
LAȘM-iștilor 
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Liceul AȘM - primul liceu care 
a adoptat un program de 

învățare modern  
O reformă avantajoasă tinerilor este 

posibilitatea de a învăța doar disciplinele 
necesare viitoarei cariere, parcurgând mai 
profund  obiectele alese. Astfel, elevii  au 

parte de mai mult  timp și pentru alte 
activități de dezvoltare personală și pentru 
diverse colaborări în vederea formării unui 
cetățean activ și informat. Elevii au ales să 

învețe în acest liceu datorită multitudinelor 
de oportunități oferite, studiilor de 
calitate, democrația în liceu, cât și 

posibilitatea de a-ți alege disciplinele 
școlare. 

Programa modernă în viziunea elevilor 
 Părerea mea este că reducerea obiectelor 
de studiu este o idee foarte bună. În acest 

mod , fiecare elev va putea sa își 
concentreze atenția și timpul asupra 

obiectelor care-i  plac și de care crede că 
are nevoie. Fiecare elev este pasionat de 

un anumit domeniu, iar această metodă de 
studiu permite elevului să se dezvolte și să 

își atingă scopurile. Mai mult decât atât, 
unele obiecte dau mari bătăi de cap 

elevilor, 

Morari Ionela, clasa a X-a  

Anul acesta învăț toate disciplinele și abia în 
clasa a XI-a mă voi bucura de posibilitatea 

alegerii celor 6 obiecte, pe care doresc să le 
studiez. Consider că este un avantaj, întrucât în 

Liceul AȘM  toate disciplinele sunt predate la 
un nivel înalt, aprecierea elevilor este obiectivă, 

astfel, eu pot să-mi descopăr adevăratul 
potențial. Acest program îmi oferă posibilitatea 

de a mă concentra și pregăti încă din treapta 
liceală pentru viitoarea profesie. 

                                                                          
 Movileanu Andreea, clasa a X-a 



Viziunea elevilor 

                                      M O V I L E A N U  A N D R E E A                                    3  

Добавить основной 
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Programul cu șase ore obligatorii este, după 
părerea mea, principalul motiv pentru care tot mai 
mulți elevi depun actele la acest liceu. Abia sunt în 
clasa a X-a, dar încă nu mă bucur definitiv de acest 
program, având în vedere că studiez toate 
obiectele. Cu certitudine este un mare avantaj 
pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor 
cetățeni și pentru desăvârșirea  spirituală ca 
oameni. Fiecare om este un caracter individual, de 
aceea nu toți pot înțelege teoremele complicate 
ale matematicii, dar în schimb pot scrie povești 
uimitoare, sau pot fi  buni lideri. În acest sens, 
LAȘM oferă această posibilitate elevilor să se poată 
specializa în domenii care  le vor fi benefice 
pentru viitoarea carieră.         
Mircea Cristina, clasa a X-a  

Eu susțin în totalitate această idee, 
deoarece elevii au posibilitatea să se 

concentreze pe domeniile de care vor 
avea nevoie în viață. Un elev nu se 

poate descurca la toate obiectele, 
astfel, el poate renunța la cele care îi 
displac sau pentru care nu manifestă 

un interes sporit. Dar există și un 
dezavantaj: unii elevi nu sunt deciși în 

privința carierei, astfel, alegerea 
disciplinelor pe care să le învețe este 

foarte dificilă.                                          
              

                                                            
 Antoci Georgelina, clasa a X-a 

Planul-cadru în viziunea elevilor de clasa a X-a 
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Ionașco Felicia este eleva clasei a XI-a „A”, ce crede cu adevărat în puterea cuvântului.  Pentru 
că sistemul educațional o vizează direct, ea a hotărât să-i scrie o scrisoare filosofului român, 

Constantin Noica, în care abordează această temă. 

                                                                                                                                                                                                                               „Mult stimate amice Constantin Noica, 

În sfârșit am decis să îți scriu (deși ar trebui în acest moment să mă aplec cu sârguință și încordare asupra 
unei probleme de perpendicularitate spațială pentru testul la matematică de mâine). Îmi permit să te 

tutuiesc, iubit tovarăș, în goana noastră după același adevăr și aceeași soluție. 

Dar dă-mi voie întâi să-ți împărtășesc un lucru nemaipomenit pe care l-am descoperit de curând! Te-ai 
prins tu vreodată într-o horă? Dacă nu, atunci să știi că ai ratat posibilitatea zborului omenesc, pentru că, 
în pofida atracției gravitaționale pe care am înghițit-o fără mare poftă la fizică într-a șasea, am realizat că 
nu e chiar atât de complicat să te desprinzi de pământ. Trebuie doar să-ți iai destul avânt și să te lași curins 

de o amețeală pură și înălțătoare. Îmi place enorm genul acesta de fizică și m-aș pricepe să formulez și eu 
niște postulate dansante, dacă nu m-ar consuma pe deplin problemele de perpendicularitate spațială, dacă 
mi-ar mai rămâne ceva timp și forță pentru altceva decât însușirea unor teorii moarte prin abstractismul 

lor. 

Brusc m-am pomenit un adolescent încovoiat de bătrânețe, iar aici nu mă refer la cărunțeala care 
împodobește ca o alură de înțelepciune tâmpla bunicii mele, ci la soiul acela de greutate pe care îl simt în 

oase la fiecare mișcare, la pierderea subită a elanului minții mele altădată puerile și curioase printre pagini 
de enciclopedii monumentale. Înțeleg acum că ceva nu a mers bine tot acest timp. Port amintirea lucidă a 

unei zile fericite de întâi septembrie, a celui dintâi din viața mea, când am pășit pe treptele cunoașterii 
însuflețită de un dor de cunoaștere necuprins, și mă surprind azi în goana cuceririi unor culmi pe care 

demult s-au înfipt fanioane colorate. Orbecăind printre tabele și scheme atotcuprinzătoare, care scindează 
până și esența firii în casete perfect dreptunghiulare, am schimabat entuziasmul pe docilitate. Lumea nu mi 

se mai deschide misterioasă, ci îmi zâmbește sardonic de după cotoare sfidătoare prin infinite titluri 
exhaustive. Nu mai e loc astăzi pentru semne de întrebare. Nu mai e cosmos pentru alte descoperiri. Sau e 

prea mult încât,  într-o realitate coleșită de atâta noutate, am ajuns să ratez satisfacția descoperirilor 
personale și, odată cu ea, posibilitatea individualizării lumii. 

Treptat, școala a devenit o tortură și e de mare mirare cum, de-a lungul atâtor veacuri, omul s-a încumetat 
să ridice un astfel de lăcaș al cunoașterii, care, în loc să înaripeze conștiințe, a redus aventura de inițiere la 

formule, exerciții și teoreme. Iată-ne victorioși și ridicoli, absolvind cu succes o curriculă ticsită până la 
refuz, dezgustați de carte și complet dezorientați. Iată-ne, încă o pleiadă de minți perfect încorsetate! 

Însetată fiind de o „Cunoaștere spornică”, desenez în cele mai aprinse culori o școală desăvârșită. Le creionez 
elevilor zâmbete, le fur agendele și cataloagele, le pun în ghiozdane cărți frumoase, îi scot în cîmp și le 

dăruiesc lupe. Îi înarmez cu creioane de cele mai aprinse culori și le dau o singură sarcină și o singură temă 
pe acasă: să coloreze ei lumea din jurul lor, să o descopere și să o încarce cu înțelesuri. Apoi îi prind într-o 

horă ferventă și îi învăț să zboare. 

                                                                                                                                   Cu somn în gene, obositul produs al sistemului educațional modern” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ionașco Felicia 
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Cât de  frumos este că puteți ține acum în mână o revistă a lașmiștilor! O revistă care va fixa în 
istoria Liceului Academiei - promoțiile anilor 2017-2018, va înregistra gândurile și acțiunile 

noastre, ca peste ani să ne amintim de adolescență, să păstrăm vii momentele trăite sub 
acoperișul de sticlă al unui liceu ce adăpostește 236+ de minți dornice de cunoaștere. Vom folosi 
și noi această publicație ca să putem vedea pe hârtie realizările și scopurile Senatului celor 236+ 

de Lașmiști.  

Добавить основной 
текст 

De ce am decis noi, Mihaela Tonu, Vlada Siviroveanu, Victor Cernea, Ana-Maria Secrieru, 
 Patricia Muntean, Otilia Vatavu, Iustin Prunici, Patricia Lupașcu, Andreea Comerzan, Adriana 

Nogailîc, Nina Moguș și eu, Ioana Vatamanu-Mărgineanu, să facem o echipă de Senat? La această 
 întrebare încercăm să găsim răspunsul și noi, mai ales atunci când suntem într-o perioadă 

stresantă, cu teste sau teze. Dar răspunsul vine în aceeași secundă. Pentru că vrem să schimbăm 
ceva, să ne lăsăm amprenta, animând liceul nostru, pentru că avem idei și vrem să reprezentăm 
opinia elevilor în fața administrației.  Avem o responsabilitate mare pe umeri, care în loc să ne 

doboare, ne crește aripi. 
Putem folosi pagina acestei reviste pentru a răspunde la controversata întrebare : ”De ce 236?”. 
Numele echipei pare un lucru ușor de găsit, când, de fapt, nu e. De la niște nume banale și tipice 
am ajuns la un număr - 236. Atâția elevi învațau în octombrie 2017 la LAȘM. Suntem conștienți că 

numărul se va schimba, dar mașinile ”Ford”, tot ”Ford” rămân, chiar dacă Henry Ford nu mai este.  
Sloganurile sunau foarte bine, gen”236 de păreri care contează” ori ”236 de membri sunt în 
echipa noastră”. Mica problema era cu memorizarea acestui nume. Unii spuneau: ”voi vota 
numărul cela”, iar oponenții noștri au avut și întrebarea-capcană: ”Și dacă mai vine cineva în 

școală, n-o să mai facă parte din echipa voastră?„... ”oponenții” sună prea dur. De fapt, sunt cei din 
cealaltă echipă care la urmatoarea pauză tot prietenii noștri erau.  

Trebuie să admitem: campania electorală a fost cea mai intensă perioadă din an. Am reușit 
împreună cu echipa ”NEXT”, condusă de Adrian Lefter, să le oferim lașmiștilor o lună plină de 

evenimente, proiecții de film și activități. Ora 18 era ora de aur și uneori ne ”băteam” pentru ora 
asta. Mă gândesc acum că dacă aceasta campanie mai dura câteva luni, LAȘM-ul ar fi devenit un 

fel de PMAN.  
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Echipa ”236” a organizat o serie de jocuri intelectuale, un masterclass cu cineastul Virgiliu Mărgineanu 
și proiecția comediei autohtone  ”Nunta în Basarabia”. Am lansat un ”Ce? Unde? Când?”  între licee, 

unde ne-am bucurat să avem 11 echipe din 5 școli. De fapt, ăsta e unul din principalele noastre 
obiective: să lăsăm ușa deschisă pentru orice elev din altă școală, care vrea să participe la evenimentele 
noastre și să creăm, așa, o mare familie a liceenilor.La dezbaterea electorală am încercat să-i imităm pe 

politicieni, dar nu am putut. Am ținut să avem un fair-play și am promis doar ceea ce putem realiza. 
Tinerii din ziua de azi au un simț al realității bine dezvoltat. Știu ei ce e posibil și ce nu. Iată-ne astăzi la 
aproape jumătate de mandat. Ce am reușit să facem până acum din ceea ce-am pormis? Am organizat 

un schimb de experiență cu Liceul Teoretic ”Spiru Haret”;  am demarat seria de masterclass-uri ”Acces 
la Succes”, unde i-am avut deja ca invitați pe Doru Curoșu, Vladimir Palamarciuc și Natalia Sturza; am 
organizat seri de jocuri de masă, de karaoke și filme; am adunat liceenii la un ”Ce?Unde?Când?” între 

clase.  

Pe 1 decembrie, am citit (și putem citi în continuare pe pereții școlii) cele ”236 de motive să fii mândru că 
ești român”. Ne-am adunat pentru a-i comemora pe martirii poeziei românești, Eminescu și Vieru, 

recitându-le și cântându-le poeziile. Am reușit să ne facem auziți la Radio Moldova și Radio Moldova 
Tineret și să servim drept exemplu pentru tinerii ce au vizionat reportajul despre noi de pe diez.md. Dar 

suntem și mai mândri că am prelungit ora de întoarcere la cămin până la 21:30 (pentru toți iubitorii de 
teatru și evenimente culturale ;)). Am instalat și un printer pentru elevi în sala bibliotecii, ale cărui reguli de 

întreținere sunt foarte simple: e perfect dacă vii cu foile tale! Dacă scoți 1-2 foi, e un cadou din partea 
Senatului, dar de la 3+ foi, va trebui să contribui pentru procurarea următorului bloc de hârtie. Și tot la 

consiliul profesorilor s-a votat propunerea noastră de a nota cu 10  elevii premianți la olimpiadele 
municipale, republicane și internaționale. Din păcate, propunerea Senatului ca elevii să-și aleagă obiectele 
la care dau tezele, nu a fost acceptată de CP, dar vom încerca să elaborăm alt sistem, pentru ca, în final, să 

fie votată propunerea respectivă. 
Ce vrem să facem pe viitor? Avem undă verde de la Consiliul de Administrație în ceea ce privește purtarea 
maiourilor Polo uniformizate în zilele obișnuite. Tot la CA s-a decis instalarea filtrelor de apă, lucru pe care 
sperăm să-l vedem îndeplinit cât mai curând. Vom reînființa Cenaclul Literar al Liceului, care va aduna toți 

iubitorii de literatură.  Mai avem o surpriză, la care lucrăm de ceva timp și care va încununa activitatea 
celor 236 de elevi. Dar până atunci,  dacă  vrei să afli primul toate evenimentele ce urmează să aibă loc în 

liceu, accesează pagina 236 de Facebook. 
Ne dorim să te simți liber, să dai dovadă de implicare și inițiativă. Vino la noi cu orice idee, propune și hai să 
acționăm împreună. Cred că știi deja că și tu faci parte din Senat! Ai multă putere, care îți oferă șansa de a te 

manifesta și a rămâne în istoria acestui liceu prin inițiative frumoase. 
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Domnul Sergiu Cîrlig e profesor de fizică  în liceul nostru din 2008, de la început a fost o provocare, iar 
după a devenit o experiență destul de frumoasă.  

-  De ce ați ales să predați în liceul nostru? 
-  A fost o provocare.  Se dorea să se facă o școală cu 
elevi ceva mai dornici de carte, mai „zbârnâiți”, mai 
selectați și asta m-a făcut să accept provocarea de 
atunci, din 2008, ulterior s-au mai schimbat anumite 
lucruri, dar nu e situația cea mai tristă. Avem totuși 
elevi dornici de carte, te poți cumva realiza și 
personal, ai parte de colegi inteligenți și asta mă face 
să vreau să mai rămân aici. 
-  Unde ați cădea, dacă ați fi o portocală? 
-  Evident că aș cădea pe pământ. De fapt, încerc 
întotdeauna să fiu cu picioarele pe pământ, într-o 
realitate economică, socială, fizică și atunci, portocala 
în care m-aș transforma,  tot pe pământ ar ajunge. 
-  Ce părere aveți despre uniformele noastre și 
despre faptul că arătăm aproximativ la fel? 
-  În primul rând, nu arătați toți la fel. Uniforma 
voastră vă omogenizează doar la nivel cromatic, 
poate…  Eu am o părere diferită. Uniformele voastre 
sunt destul de lejere, vorbesc despre băieți, adică un 
costum de culoare închisă și nu văd o problemă. 
Trebuie să porți sau să nu porți costum, deci eu mă 
simt dacă nu foarte bine în costum, cravată, cel puțin 
nu mă simt prost de la faptul că am un anumit dress- 
code în școală.  Uniforma vine să mușamalizeze 
anumite aspecte, dacă aș fi elev și ar trebui să port 
uniformă mi-ar plăcea mai puțin, dar asta nu înseamnă 
că n-aș purta-o . Deci, o dată ce este  reglementat, aș 
găsi modalitatea de a mă masca. 
-  Care ar fi reacția dumneavoastră dacă s-ar 
introduce uniformă obligatorie pentru profesori? 
-  Dacă ar fi o uniformă similar cu a voastră nu m-ar 
deranja deloc, adică oricum o fac, oricum vin în 
costum de culoare închisă, cu o cămașă cât de cât 
decentă și n-aș simți nicio diferență. 
 -  Care ar fi reacția dumneavoastră dacă într-o 
dimineață v-ați trezi în corpul unei femei? 
-  M-aș trezi exact ca 80% de profesorii din Moldova. 
S-ar modifica latura fizică, cea mentală rămânând 
aceeași. 

-  Domnule Cîrlig, ce v-a determinat să deveniți 
profesor de fizică? 
-  Karma. Nu intenționam să devin profesor de fizică. A 
fost o chemare din interior, am fost influențat de familia 
mea . Tatăl meu este professor de fizică, sora mea, la fel, 
e în domeniul  fizicii, așa că … 
-  Când erați licean preferați să  participați la olimpiade 
sau alte concursuri la discipline? 
-  Cred că am participat, însă atunci prioritar nu erau 
olimpiadele. În primul rând, creau discomfort, trebuia să 
te deplasezi de la un centru raional la altul  cu un 
însoțitor, care nu mereu era cel mai bun prieten și 
discomfortul părinților care trebuiau să trimită copilul 
undeva. Mi se pare că am participat,  dar nu-mi aduc 
aminte în ce clasă eram: sau a 8, sau a 9. Olimpiadele în 
liceu nu erau o prioritate de vremea aceea , era o 
prioritate să fie foarte mulți elevi din veriga medie, adica 
nu sub limita critică, nu peste limita critică, dar veriga 
medie cu care noi ne confruntăm zi de zi, de la un lăcătuș 
la un mecanic. Țara  pe atunci nu avea nevoie de oameni 
răsăriți, dar nici de prea proști,  de verigă medie, ca să-i 
poată manipula cu ușurință. Eu am început  să mă ocup 
cu seriozitate de olimpiade când am devenit profesor, 
dar când am fost elev nu am avut o istorie de succes în 
acest domeniu.  Cred că dacă aș fi avut o istorie de 
succes, nu aș fi fost profesor de fizică. 
-  Care dimensiune prevalează în abordarea vieții: 
strictețea matematică sau cea artistică? 
-  Strictețea matematică vine să completeze concepțiile 
mele despre lume. Îmi place să citesc , să gândesc liber. 
Când mă uit la cerul plin de nori, nu mă gândesc doar la 
faptul ce fenomene fizice se întâmplă acolo, îmi place să 
văd imagini cu un crocodil care înghite alt crocodil sau 
un balaur sau un cățel. Nu mă uit ca să văd dacă s-au 
configurat corect atomii de hidrogen cu cei de oxigen. 
-  Vă considerați o persoană romantică sau realistă ? 
-  Nu știu. În primul rând, nu sunt sigur că acestea sunt 
două extreme prin intermediul cărora poți să te clasifici, 
în al doilea rând, eu mai degrabă sunt o superpoziție a 
acestor stări. 



I n t e r v i u  c u  u n  
p r o f e s o r  

c a r i s m t i c  
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Добавить основной 
текст 

-  Ați putea să ne povestiți  o șotie din anii de liceu ? 
-  Fiind în clasa a XI-a, am fost cumva un element central 
în cazul enigmatic al dispariției catalogului. Intenția mea 
nu a fost de fapt să fur catalogul, dar eu am fost veriga 
inițială. Am luat catalogul pentru a-l duce de la 
astronomie la educația fizică. În timp ce mă aflam în 
vestiar, cineva dintre colegii mei l-a observat și  a făcut 
așa ca catalogul să dispară. Eram cinci băieți în clasă și toți 
am fost implicați în acest caz. Inițial, ne-am înțeles să nu 
divulgăm secretul, însă unul dintre noi nu a rezistat și 
ne-a turnat  pe deplin pe ceilalți. Am fost exmatriculați 
condiționat pentru 2 săptămâini . 
-  Care e lucrul de care sunteți mândru? 
-  Sunt mândru de mai multe lucruri. De faptul că am 
încercat să fac un efort ceva mai mult decât au făcut alți 
colegi de-ai mei în facultate; în școală, am încercat să fiu 
cumva mai viu în interacțiunile cu elevii, am încercat să 
fiu mai inteligent în interacțiunile cu colegii, să ies din 
tiparele unei gândiri standardizate, am încercat să 
construiesc acasă un nucleu, o familie, nevastă, copii, 
cam așa cum mi-am imaginat. 
-  Care e cea mai mică notă pe care ați pus-o unui elev 
din liceul nostru? 
-  În clasa a X - a minima e 5, în a  XI - a  e 6 și în a XII - a 
e 7 doar, pentru faptul că vii la lecții . Bine, am pus și 4, 
cred că 4 a fost cea mai mică. Nu știu dacă cineva m-a 
supărat atât de mult, sau mi-a demonstrat atâta 
incompetență încât să-i pun mai jos de 4. 
-   Care e planeta dumnevoastră preferată ? 
.-  Pământ, evident!  Am zis mai devreme că stau cu 
picioarele pe pământ,  dacă aș putea să-mi aleg o planetă 
 pe care să trăiesc, cred că ar fi Venus.  În primul rând, e 
o atmosferă extrem de densă , teribil de fierbinte și 
agresivă, vietatea care ar supraviețui pe așa planetă  cred 
că nu s-ar teme de nimic după aceea. Să ai 92 de 
atmosfere, să ai  400 de grade Celsius, să ai ploi cu acid 
sulfuric și acid azotic constant, asta trebuie să fii o super 
vietate ca să poți rezista condițiilor. Cred că mi-ar plăcea 
să trăiesc pe Venus , însă din păcate pentru teraformare 
ea nu e potrivită deloc. 

-  Sunteți mulțumit de rezultatele elevilor ? 
-  E o temă delicată. Per total… pe alocuri, sunt 
mulțumit. Totuși am niște rezerve care mă fac să  mă 
întreb dacă am făcut suficient de mult pentru ca 
elevii să obțină rezultate calitative. Am zis mereu că 
rezultatele elevilor mei depind de doi factori :  1. De 
ceea ce fac eu.  2. De ceea ce fac ei . În momentul în 
care rezultatele nu sunt acelea pe care mi le-am 
dorit, mă întreb poate eu nu am făcut ceea ce 
trebuia. În  general, cred că aș spune că e ok,  însă, în 
particular, fiecare elev ar avea încă mult de lucru. 
-  Care e motivul pentru care vă treziți dimineața? 
-  E o întrebare dificilă. Am un răspuns particular 
legat de ceea ce fac la moment. În momentul în care 
cunoștințele sunt puse într-un cerc, ai contact cu 
necunoscutul într-un procentaj mic , iar în 
 momentul în care știi ceva mai mult, procentajul 
necunoscutului crește.  Scopul local este să măresc 
contactul cu necunoscutul mai departe. Mi-aș dori 
să știu mai mult și mai mult să nu știu. 
-  Ce sfat ați da elevilor care învață în acest liceu? 
-  De fapt acest liceu e ca o cetate asediată. Cei care 
se află aici doresc să plece,  iar cei care sunt în afară 
doresc cu orice preț să intre. Le-aș dori celor care 
doresc să intre aici să depună efort pe parcursul 
anilor de studii în acumularea anumitor cunoștințe 
și aptitudini, pentru că asta contează , mai puțin 
notele care pot fi umflate în unele cazuri. 



UN SFAT PENTRU 
GENERAȚIA ACTUALĂ 
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Treapta liceală e una dintre cele mai frumoase perioade a vieții. Nu ești doar acel 
adolescent zbuciumat, ai devenit mai echilibrat, cu o personalitate bine definită. Iar 

LAȘM-iștii sunt și mai speciali, ei devin mai independenți, îți descoperă adevăratul 
potențial și mereu se află într-o concurență sănătoasă, ce îi permite să își încerce 

puterile în fiecare zi, la fiecare test și la fiecare activitate.  De aceea avvem cei mai 
bravi absolvenți. Vă invit să  citiți niște gânduri prețioase de ale lor. 

Dragi colegi, vă aflați în cea mai frumoasă perioadă a vieții, perioada pe care o 
petreceți în cel mai bun liceu, prețuiți asta, faceți poze, îmbrățișați-vă și 

zâmbiți cât mai mult. Știu că pare greu, uneori chiar imposibil, dar credeți- 
mă că se poate. Se poate să treci prin LAŞM,  iar la final să mai vrei o data să o 
iei de la început, însă e târziu. Voi sunteți speciali, deștepți și curajoși. Credeți 
în voi și în puterile voastre. Fiți încrezători și fericiți, trăiți clipa,  pentru că la 
final nu ne rămâne nimic altceva decât o diplomă de BAC, o cravată și o mie 

de amintiri păstrate într-un album sau pe peretele altui cămin. 

Pentru mine, Liceul Academiei de Științe a reprezentat cea mai mare 
provocare,  dar și cea mai frumoasă experiență de care am avut parte. 

Întotdeauna a fost greu, dar niciodată nu m-am gândit să renunț. Actualelor 
sclipiri LAȘM-iste le urez putere.Investiți în voi și credeți în succesul 

proiectelor voastre. Liceul nostru ne oferă cele mai eclatante exemple de 
modelare a personalității voastre, profitați de ele din plin! Când haosul unor 

zile agitate pline de teste și probe importante se termină, nu încercați să 
adormiți, astfel uitând de toate, mai bine citiți, citiți orice, căci numai așa vă 

veți modela. Îți mulțumesc pentru toate, LAȘM.  Vă duc dorul.  

Salutare, dragii mei, în calitate de absolvent mă bucur pentru voi că vă 
aflați în acest liceu. Știu că uneori vă este greu,  că va vine să vă dați bătuți, 
dar trebuie să luptați pentru viitorul vostru. Trebuie să fiți tari pentru că 

lumea este un loc neprielnic, iar liceul este locul care o să vă antreneze. O 
să învățați să faceți multitasking, să dormiți puțin și să cunoașteți oameni noi 
și vă asigur ca aceste calități o să vă aducă multe, multe roade în viitor. Aveți 

grijă de voi și fiți cei mai buni, pentru că LAȘM este mereu cel mai bun!!! 

Cu certitudine, o instituție de învățământ ce contribuie la schimbarea 
paradigmei în educație și plasează de facto elevul în postura de actor 
principal al procesului educațional trebuie să activeze decenii înainte. 

Împreună, cu suportul și implicarea tuturor partenerilor educaționali, vom 
atinge rezultate promițătoare în modernizarea sistemului de învățământ. 

Voicu Irina 

Prestescu Nicoleta 

Guzo Nicu 

Cicati Carolina 



Descoperim 
Talente 
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Liceul Academiei de Științe a Moldovei este un  ardent susținător și promotor al 
tinerelor talente, de aceea holul liceului, de câteva ori pe an, se transformă într-o 
adevărată expoziție. Recent, holul a găzduit o expoziție de excepție, în care elevii 

și-au expus pricturile și fotografiile. Expoziția a trezit un val de emoții 
constructive  în rândul elevilor, care, în deosebi, au știut să aprecieze talentele 

elevilor să admire jocul culorilor. Un stil mai deosebit am descoperit în picturile 
Patriciei Lupașcu, care nu e pasionată doar de pictură, ci crează și mici obiecte din 

lut polimeric.  

            În continuare, propunem un interviu realizat cu  eleva clasei a X-a „B” Patricia      
                              Lupașcu, din care vom afla din secretele hobby-urilor sale. 

- Presupun că toți lașm-iștii au văzut picturile tale expuse în  hol, explică-ne de unde 
vine această pasiune pentru pictură.? 
- Eu pictez de mica. Am frecventat școală de arte. Acolo am învățat să iubesc cu adevarat 
pictura și cum să consum timpul în favoarea mea, pentru a obține cât mai multă plăcere 
din ceea ce fac. Multe dintre lucrări sunt realizate și în afara școlii de arte pe care am 
fecventat-o. Nu știu exact de unde vine pasiunea pentru pictură, dar știu cu siguranță că 
îmi place la nebunie procesul. 
- Noi mai cunoaștem că te captivează și obiectele din plastelină polimerică? 
Îmi place să fac și mici obiecte din plastelina polimerică.  Anul acesta am lăsat și pictatul 
 în favoarea  acestui  hobby. Atunci când mă inspiră să modelez ceva, parcă mă ia valul și 
pot sta câte 2-3 zile   doar să modelez diferite chestiuțe. 
- Cum reușești să  îmbini studiile cu hobby-urile tale? 
Câteodată sunt nevoită să uit de hobby-uri în favoarea studiilor, ele fiind prioritare la 
moment. 



Descoperim 
Talente 
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- Investești atât de mult timp pentru a  obține niste 
lucruri atât de mici. Probabil există o explicație a 
acestui proces migălos care te solicită: fie că ești 
îndrăgostită de proces, fie că de rezultat? 
-  Pentru mine contează și procesul și rezultatul. 
Procesul mă calmează , mă face să mă simt bine și 
câteodată, pur și simplu, mă apuc să fac ceva din 
plastelina, fără să mă gândesc la rezultat. Însă și 
rezultatul contează. Când am vreo comandă, lucrez la ea 
până nu îmi iese așa cum mi-am imaginat, dacă nu iese 
cum vreau, o încep de la capăt, pâna îmi reușește. Și 
atunci când rezultatul îmi convine, mă simt satisfăcută 
de munca proprie. 
- Vezi în hobby-ul tău o potențială afacere pe viitor? 
Eu cred că hobby-ul ar putea evolua în viitor într-o mică 
afacere, deoarece chiar e minunat atunci când hobbyul 
 tău îți mai aduce și profit. 
-Îți mulțumesc mult pentru timpul acordat, succese în 
continuare. 
Cei care vor să vada mai multe lucrări de-ale Patriciei 
pot accesa pagina de Instagram – Melongood1.  

Cenaclul Literar al Liceului 

Avem o noutate minunată pentru cei pasionați de lectură, 
scris și dialoguri literareSenatul își propune să reînființeze 
Cenaclul Literar al Liceului. Astfel avem nevoie de un cerc 
restrâns de participanți (7-15), care sunt dornici să scrie, să 

citească, să vină cu regularitate la întâlnirile Cenaclului 
(programul va fi discutat, ca să ne convină tuturor). Sperăm 

că ne vom aduna și că vom reuși să începem împreună o 
primăvară plină de litere! 

Portret realizat de Anastasia 
Clocian, cl. a X-a. 



„ C r a v a t a  
a l b a s t r ă ”   a r e  

i m a g i n a ț i e  
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de Ionașco Felicia 

Ne naştem prea bătrâni, 
Cu feţele-ncruntate. 

Nu ne-ncercăm în zboruri 
Mai sus de curcubeu, 
Păşim pe drumul vieţii 

Cu capete plecate, 
Urmând o cale strictă 

Spre-un standart apogeu. 

Dar'cearcă de te-abate 
Din calea pietruită 
Şi intră în câmpie 

De gustă din izvor. 
Or nu fi orb, bătrâne 

Ci vezi în calea-ţi toate 
Ce n-au văzut fruntaşii 

Bătând cărarea lor. 

La naiba tinereţea 
Când e bătută-n cuie, 
Când crede în ecrane 
Şi-n simţământ-şablon. 

Aleg a doua oară, 
Când iarăși mă voi naște 
Să schimb cravata asta 
Pe-un galben papion. 

Poezie XXII 
de Ionașco Felicia 

În troleibizul 22 
Frig şi gunoi 

Şi guri care seacă. 
Pe geamuri noroi, 

Beznă şi ploi, 
Dar nimeni nu plecă. 

În troleibuzul 22 
Mii de strigoi 

Şi suflete fără obloane. 
Grabă fără vreun scop 

Nimeni nu-ţi dă un loc- 
Peruci cu coroane. 

În troleibuzul 22 
Măştile cântă în cor 

Un cântec de jale şi dor. 
Un copil 

Trist şi bătrân 
Care crede doar în război 

În troleibuzul 22. 

Şi numai noi doi 
Ne ţinem de mâini 

Şi zâmbim. 
Căci nu ştim nimic 
Şi nu mai vedem. 
Noi, două păpuşi 

Dintr-un secol trecut 
Mai visăm. 

Biletul, vă rog, 
Şi sufletul. 

De azi 
Troleibuzul 22 
Merge-napoi. 

Добавить основной 
текст 

Добавить основной 
текст 

  
Autor : Duplava Ana 

                    
Eu sund doar un mic copil, 
Într-o lume atît de violentă. 
Nici nu ştiu ce să mai respir, 

Căci aerul se află în poluare lentă. 
                    

Eu sut doar un mic copil, 
Şi visez la un viitor mai bun, 

Dar acesta-i doar un vis de copil, 
Căci voi eliminaţi în aer numai fum. 

                    
Eu sunt doar un mic copil, 

Şi apa pură îmi întreţine viaţa. 
Dar voi nu ştiţi ce-i aia milă. 
Şi poluaţi orice n-ar fi, chiar şi 

ceaţa. 
                    

De ce sunteţi atît de încrezuţi? 
Nimic nu rămîne fără de urmări. 
Nu vă daţi seama de ce pierdeţi, 

Apoi va fi prea tîrziu pentru 
regretări. 

                          
Eu sunt doar un mic copil, 

Şi repet asta de mii şi mii de ori! 
Eu sunt doar un mic copil, 

Gîndiţi-vă la al nostru viitor. 

Liceul Academiei de Ştiinţe pe lângă faptul că promovează ştiinţa şi tinerii cercetători, apreciază 
şi crede în puterea culturii şi a artei. De aceea încearcă să promoveze creaţiile  elevilor Sunt 
organizate diverse serate sau întâlniri cu scriitori, actori şi diverşi oamenii de cultură.  Vom 

încerca şi noi să promovăm tinerele talente, în acest sens vă prezentăm  câteva poezii 
impresionante  ale elevilor noştri. 

Eu sunt doar un mic copil  



Ghicește profesorul 

P e n t r u  c ă  a v e m  c e i  m a i  i n g e n i o ș i  ș i  o r i g i n a l i    p r o f e s o r i ,  v -  
a m  p r e g ă t i t  # 2 3 6  c u r i o z i t ă ț i  d e s p r e  e i .  Î n c e a r c ă  s ă  

g h i ș e ș t i !  
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Locul nașterii: Orhei; 
Visul copilăriei: să devină karatistă 
sau dansatoare; 
Cartea preferată: ”Nunta in cer” de 
Mircea Eliade; 
Personaj-model: Pepi Ciorap-Lung; 
Talent ascuns:  dansul; 
Mâncarea preferată: sandwich-ul și 
cafeaua, 
Sportul preferat: ciclism; 
Asculta trap; 
Timpul liber: ascultă muzică, privețte 
filme și meditează. 

Pe când era elev, NU a avut 
niciodata visul oricărui elev de 
a avea doar note de 10;
Motto: „Norocul poate fi doar 
accidental”;
În liceu a furat catalogul clasei;
În timp ce era student 
considera ca un pahar de 
șampanie înseamnă stare de 
ebrietate;
Cartea preferată: „Cum înjura 
fizicienii”

 S-a născut: „În Chișinău într-o 
familie de tărani înstăriți`
 Măncarea preferată: „Mâncarea 
mamei”;
Artistul preferat: Vladimir 
Vysotsky
Cărțile preferate: aventuri, 
detective, fantastice;
Talent ascuns: Nu are cine sa le 
exploreze.;
Hobby: Fotbal și baschet



Ghicește profesorul 

P e n t r u  c ă  a v e m  c e i  m a i  i n g e n i o ș i  ș i  o r i g i n a l i    p r o f e s o r i ,  v -  
a m  p r e g ă t i t  # 2 3 6  c u r i o z i t ă ț i  d e s p r e  e i .  Î n c e a r c ă  s ă  

g h i ș e ș t i !  
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În clasa a X-a nu a fost 2 săptamâni la 
școală, pentru că nu a vrut; 
Patronimul: Edmond; 
Vroia să lase școala în clasa a X-a; 
Locul de baștină: Undeva pe 
malul Nistrului; 
Hobby-ul copilariei: Amenaja 
biblioteci într-un nuc; 
Visa să devină: Doctor; 
Idol din copilărie/tinerețe: 
Madonna; 
Talent: A lua peste picior; 
Țara în care ar locui: Haiti; 
Mâncarea preferată: Ratatouille; 
Muzician preferat: Michael Jackson; 
Cărțile preferate : „Maestrul 
și Margareta”, „Anna Karenina”, 
„Biblia”. 

• Când călătorește face ceea ce nu face 
acasă; 
• A trăit 3 ani în Franța și 7 ani jumătate în 
Ungaria; 
• În Franța era membră a „Asociației 
 soțiilor a diplomaților europeni” și în 
„Clubul bucătăriei internaționale; 
• În Ungaria era membră a „Asociației 
francofone” 
• Îi plac concertele, muzica clasică și 
modernă (rock domol); 
• Studiază engleza toata viața și nu a 
învățat-o încă; 
• Îl admiră pe Mircea Eliade pentru 
viziunile filozofice; 
• Croșetează, face bijuterii și mărțișoare, 
• Nu-i placea chimia și fizica la școală; 



Evenimente și 
oportunități 
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Suntem tineri și neliniștiți, energici și plini de curaj. Hai să devenim generația despre care se 
va vorbi în următoarele secole! Nu avem nevoie de vacanța mare pentru odihnă activă și o 

porție de energie. Simte nebunia sezonului ce se apropie, călătorește și învață alături de 
următoarele 3 oportunități și evenimente din acest sezon! 

Cel mai mare turneu în cariera interpretului 
trece în faza a doua, una și mai incendiară. 

Principalul catalizator pentru acest 
eveniment, desigur, a fost renumitul mixtape 

„PINK PHLOYD”, lansat anterior. 

Eliberarea pe scară largă este pătrunsă prin 
experiențe memorabile, ironie și este un nou 

punct al coordonării posibilităților 
muzicianului. Biletele, dar și mai multă 

informație despre concert, le poți găsi pe 
fest.md 

Concert PHARAOH - Lonely Star 
           29 aprilie 2018 

Ziua Faptelor Bune 2018 
   29 aprilie 2018 

Centrul de Voluntariat RVC (Centrul 
Republican de Voluntariat) se alătură 

pentru a treia oară mișcării mondiale " 
Ziua faptelor bune", care unește oameni 

 din peste 93 de țări. Milioane de 
oameni, mii de organizații și companii 

din întreaga lume se reunesc în fiecare 
an pentru a-și ajuta apropiații. Vino pe 

29 aprilie, pe strada pietonală din 
Chișinău, pentru a te alătura mișcării! 

Afterhills Music & Arts Festival #dreamers 
31 mai- 3 iunie 

Dacă la prima ediție ne-am adunat cam 75.000 de oameni veseli, în 2018 vă așteptăm să fim și mai 
mulți. Pregătiți-vă de 4 zile de reverie, cu muzică bună și artă de toate felurile și pentru toate gusturile. 
La a doua ediție suntem cu toții #dreamers, chiar de Ziua Copilului. Peste 150 de artisti, 7 scene, 15 

genuri muzicale. Vino și tu! Detalii găsești pe pagina evenimentului de pe Facebook. 



ECHIPA 

REDACŢIONALĂ 
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La prima întâlnire cu membrii Departamentului Mass-media am stabilit planul de acţiuni 
pentru anul 2017-2018, iar principalul obiectiv era realizarea Revistei Liceului AŞM doar de 

către elevi. Sincer, chiar fiind în calitate de conducător al departamentului am uitat de acest 
obiectiv. Eram toţi într-o perioada dificilă, cu teste şi multe activităţi şi am hotărât să amânăm. 
Am tot amânat până administraţia  a cerut un rezultat. A fost dificil la început, până am strâns 
toată echipa, dar unii membrii au fost foarte receptivi, astfel colaborarea a fost mai eficientă. 
După multe discuţii, alegeri pivind conţinutul şi design-ul revistei, am izbutit. Am realizat o 

Revistă ce conţine subiecte cu adevărat interesante pentru noi, sper că si pentru cititori. 
 Profit de situaţie şi aş vrea să îndemn şi membrii celorlalte departamente şă realizeze ceva 

frumos, nu doar pe hârtie. Ştiu din propria experienţă că nu aveţi timp, sunteţi foarte ocupaţi, 
 dar vă sigur că veţi fi mândri de ceea ce aţi realizat. 

Friptu Marta, profesoară de limba şi literatura 
română 

Covalciuc Valeria Mihaela, cl. a XI-a "A" 

Caraman  Cătălina, cl. a X-a "A" 
Popescu Cătălina, cl. a XI-a "D" 
Angheluş Ianca, cl. a XI-a "A" 
Movileanu Andreea, cl. a X-a "A" 
Ioana Vatamanu Mărgineanu, cl. a XI-a "B" 

Covalciuc Valeria Mihaela, cl. a XI-a "A" 
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