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Publicația de față este consacrată elevilor de 
la Liceul Teoretic Republican „Aristotel” din mun. 
Chișinău. „Ariștii” constituie cea mai importantă 
componentă a comunității educaționale, fiind in-
spirați și îndrumați de către profesori și părinți în 
realizarea obiectivelor preconizate și dezvoltarea 
în carieră.

Alături de performanțele academice înregistra-
te pe parcursul anului de studii la disciplinele de 
bază, sunt importante și alte performanțe ale elevi-
lor, în special, abilitățile și competențele dezvoltate 
la disciplinele opționale precum și extensii curricu-
lare. De asemenea, sunt valorificate multiplele in-
teligențe ale elevului și particularitățile identitare 
ale personalității lui, implicările în acțiuni de volun-
tariat și atitudinea lor față de persoanele cu care 
interacționează în lume și în natură, întrucât fieca-
re copil reprezintă o valoare deosebită care trebuie 
apreciată și luată  în seamă.

Prin intermediul publicației actuale, dorim să 
fie valorificat potențialul elevilor, aflând mai mul-
te despre fiecare licean, inclusiv descoperind unele 
trăsături de caracter și temperament, unele talen-
te ascunse etc., contribuind prin toate acestea la 
schimbarea de atitudine față de unii elevi, chiar 
mai puțin cunoscuți, precum și promovarea imagi-
nii pozitive a subiecților educației în liceu și în co-
munitate.

În publicația de față sunt incluse unele rezulta-
te ale elevilor și ale profesorilor la diverse discipli-
ne școlare, implicații în activități extracurriculare, 
produsele discipolilor care studiază cursul de De-
sign Grafic în cadrul proiectului ”Tekwill în fiecare 
școală”, precum și creații ale membrilor autocondu-
cerii școlare.

Manager de proiect: 
PAVEL CERBUȘCA, doctor în pedagogie 

MD-2049, mun. Chişinău, str. București 59
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MINI-PROIECT DE CERCETARE:

A. Identificarea problemei: Deși în ulmii ani au fost 
întreprinse multe reforme în societate, sistemul 
educațional actual este în mare parte defectuos, 
din cauza că elevul rămâne în continuare să fie 
obiect al educației, iar elevul-subiect există doar în 
declarații. În mare parte, cadrele didactice pornesc 
de la faptul că prioritățile de bază sunt Curricula și 
cerințele ei, diverse programe, proiecte didactice, 
sistemul de evaluare etc., dar elevul și inteligen-
țele lui mai puțin sunt luate în seamă. Din această 
perspectivă, crește nivelul de pasivitate a elevilor, 
sporește absenteismul și indiferența față de valorile 
umane.

B. Soluția propusă: Prin implicarea elevului în de-
mersul de proiectare și desfășurare a activităților 
educaționale, va fi activizat potențialul creativ al 
copilului și motivația lui. De asemenea, vor fi valori-
ficate multiplele lui inteligențe. Elevii vor fi învățați, 
împreună cu profesorii, să decidă asupra modalită-
ților de învățare.
Ca rezultat al schimbării paradigmei educației, sis-
temul de învățământ, prin implicarea nemijlocită a 
elevilor în calitate de subiecți ai învățării și respon-
sabili de procesul propriei formări, va deveni mai 
deschis și mai atractiv pentru elevi, mai creativ și 
mai motivant. Totodată, înseși cadrele didactice vor 
însuși practici democratice și inovatoare în educa-
ție în procesul de învățare, dar și în dezvoltarea mă-
iestriei profesionale. 
Prin organizarea unor noi tipuri de activități di-
dactice, preponderent având caracter interactiv și 
posibilități de exersare practică, se va renunța la 
strategii axate pe memorarea de cunoștințe și se 
va pune accent pe activități care au conexiuni cu 
anumite contexte reale de învățare și de viață.

C. Modalități de realizare a inițiativei educaționale: 

-  elaborarea și aplicarea unui chestionar cu elevii 
și cadrele didactice;

-  organizarea dezbaterilor publice cu profesorii și 
elevii;

-  pregătirea materialelor și studierea bunelor prac-
tici implementate în țară și peste hotare.

-  elaborarea și completarea unui portofoliu al ele-
vilor și al cadrelor didactice;

-  organizarea activităților cu implicarea elevilor în 
procesul de învățare;

-  elaborarea și implementarea unor scenarii didac-
tice de către profesori în parteneriat cu elevii;

-  diseminarea bunelor practici între elevii din re-
publică prin intermediul Consiliilor elevilor;

-  promovarea bunelor practici prin mass-media; 
-  activități cu schimb de bune practici în colabora-

re cu asociații și organizații profesionale, univer-
sități, precum și diverse instituții etc.

IMPLICAREA ELEVULUI, SUBIECT AI EDUCAȚIEI, 
ÎN DEMERSUL PROPRIEI FORMĂRI

„Spune-mi și o să uit. Arată-mi și poate n-o să-mi amintesc. 
Implică-mă și o să înțeleg.”

 (proverb american).

•	Cum poate fi activizat potențialul inteligenței emoționale (EQ) a copilului, alături de cel cognitiv (IQ)?
•	De ce rămâne doar la nivel de declarații afirmația că elevul este subiect al educației? 
•	Prin ce modalități am putea consolida imaginea profesorului și a elevului în comunitate?
•	Cum putem integra eficient învățarea formală cu cea non-formală și informală?
•	Cum am putea să reorganizăm sistemul pentru a implementa o nouă paradigmă a educației?
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D: Implicarea comunității educaționale:

- cadrele didactice vor fi inițiate în utilizarea noii 
paradigme educaționale, valorificând elementele 
metodologiei „clasa inversată”, dar și alte strategii 
care au caracter interactiv și practic. Cadrele didac-
tice vor fi implicate în activități de formare conti-
nuă, formatori și participanți la conferințe naționa-
le, ateliere practice;

- elevii vor experimenta la lecții noua paradigmă 
a educației, inclusiv în activități care au caracter in-
terdisciplinar, diferite de cele care se utilizează de 
obicei. Se va pune accent pe dezvoltarea compe-
tențelor de integrare, pe formarea unor deprinderi 
de viață și consolidarea de atitudini și valori. Ele-
vii, în calitate de mentori și experți, vor fi mai bine 
pregătiți pentru a experimenta și a disemina bunele 
practici cu referire la implicarea lor în calitate de 
parteneri ai profesorilor și subiecți ai educației. Pă-
rinții elevilor vor deveni inițiați în specificul activi-
tăților și le vor acorda susținere logistică, morală și 
emoțională copiilor. Membrii comunității și întreaga 
societate va avea un altfel de model de gândire cri-
tică și abordare constructivistă.

Astfel, se va pune în valoare comunicarea efici-
entă și interacțiunea dintre elevi-profesori, precum 
și elevi-elevi, situații care vor contribui la consolida-
rea imaginii profesorului în societate, în calitate de 
ghid al elevilor și promotor al unei educații bazate 
pe încurajarea curiozității și dorinței de învățare la 
elevi. 

E. Impactul inițiativei educaționale propuse spre 
implementare: 

Ca rezultat al implementării paradigmei în care 
elevul este cu adevărat subiect al educației, se va 
schimba modalitatea de gândire a actorilor educa-
ționali în organizarea procesului de învățare, prin 
implicarea elevilor, în calitate de parteneri ai pro-
fesorilor în organizarea și desfășurarea activităților 
didactice. 

Accentul se va pune nu atât pe procesul de 
predare și evaluare, cât pe cel de învățare, atât la 
nivel individual, cât și în grupuri de lucru. Cadre-
le didactice vor avea o mai mare deschidere spre 
elevi, luând în considerație potențialul și inteligen-
țele multiple ale acestora. Mediul de învățare va 
deveni mai prietenos. Important este și faptul că, 
prin implementarea proiectului educațional, va fi 
creată o stare de bine în instituții și în societate. 
Cadrele didactice vor pune accent nu doar pe pro-
cesul de predare și evaluare, dar, mai cu seamă, pe 
cel de învățare. 

Astfel, școala va deveni cu adevărat un templu 
al cunoștințelor, locul unde copiii, în parteneriat cu 
semenii și cu maturii, își dezvoltă competențele, 
creează amintiri, învață să fie ei înșiși, să demon-
streze activism, să reacționeze critic și în mod con-
structiv în diverse situații cotidiene.

Elevii sunt învățați să fie activi și autori ai pro-
priei formări, să exprime propriile puncte de ve-
dere asupra problemelor și succesului în diverse 
circumstanțe de viață, să le argumenteze adecvat, 
iar dacă este necesar, să-și reformuleze propriile 
convingeri în lumina unei reflecții critice bine fun-
damentate.
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Doar în mai puțin de doi ani de activitate, echipa 
Tekwill a elaborat un program educațional, imple-
mentat în 234 de școli din toate regiunile țării, prin-
tre care și LTR ”Aristotel”. Managerul de program, 
dna Tatiana Alexeev, a reiterat faptul că scopul in-
stituției este pregătirea tinerilor pentru profesiile 
viitorului, fiind mai aproape de cei 20 mii de elevi și 
590 de profesori. 

Prin proiectele sale, Tekwill a pus bazele trans-
formării educației în R. Moldova și anume acordând 
elevului posibilitatea să decidă asupra viitoarei sale 
configurații. Programul de studii a fost completat 
de cursurile opționale ce pregătesc tinerii pentru 
profesiile viitorului: Design grafic, Proiectare și Dez-
voltare Web, Programarea Algoritmilor în C/C++, Inte-
ligență artificială, Aplicații mobile.

Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală” a fost conce-
put ca să răspundă noilor provocări și necesități ale 
domeniului IT. Prin intermediul programului, echipa 
Tekwill și-a propus să creeze un spațiu în care elevii 
să aibă acces la tehnologii și să se familiarizeze cu 
profesiile viitorului.

Cei care studiază una sau mai multe discipline 
din cadrul „Tekwill în Fiecare Școală” beneficiază de 
oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și compe-
tențele pentru profesiile viitorului. Cu susținerea 
Ministerului Educației și Cercetării, s-a reușit mo-
dernizarea ofertei curriculare și să ofere tinerilor 
posibilitatea să vadă dacă se regăsesc într-o carieră 
în IT sau să dezvolte noi competențe digitale care 
să-i ajute în viitor.

DESIGN GRAFIC – O 
COMUNITATE DE VIITORI 
PROFESIONIȘTI

Mai mult de șaptezeci de elevi din liceu studiază 
noua disciplină școlară – Design Grafic, concepută 
după un stil mai deosebit, marca Tekwill, și orienta-
tă spre dezvoltarea competențelor profesiilor viito-
rului. Este impresionantă metodologia de învățare 
– Clasa Inversată, unde elevii, din timp, primesc de 
la profesor video-lecțiii și alte materiale care sunt 
studiate independent, apoi, la lecții, au loc discu-
ții, schimb de bune practici și se oferă răspunsuri 
la întrebări.

Elevii lucrează sistematic la elaborarea unor pro-
duse (postere, pliante, cărți de vizită etc.), care sunt 
plasate din timp pe grupul FB și unde profesorul, 
dar și colegii, le apreciază și scriu mesaje de încura-
jare. În special, este important aici rolul mentorilor, 
care își împărtășesc cu plăcere experiența în dome-
niul DG. Sunt importante și conținuturile noi stu-
diate, dar mai importante sunt exercițiile practice 
în realizarea produselor și comunicarea cu propriii 
colegi.

În acest context, contează foarte mult crearea 
și consolidarea unei comunități de elevi și profe-
sori care fortifică relațiile de colaborare și creează 
o atmosferă favorabilă în clasă și în timpul realizării 
activităților. Mai mulți elevi au avut posibilitatea să 
participe în cadrul Concursului Național Tekwill Ju-
nior Ambassadors, unde o echipă s-a plasat pe locul 
I, fiind menționată cu diplome și premii.

Ne bucură faptul că Tekwill susține logistic și 
material mai multe discipline școlare noi, cu aceas-
tă ocazie amenajând în liceu și un laborator special, 
comod și dotat cu tehnică modernă, fiind, totodată, 
și spațiu de relaxare.

AMELIA CARAS, membră a comunității DG.

TEKWILL – CEL 
MAI REVOLUȚIONAR 
PROGRAM 
EDUCAȚIONAL DIN 
REPUBLICA MOLDOVA 
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Atunci când vine 
timpul să caracterizez 
echipa noastră, mereu 
încerc să descriu sen-
timentele pe care le-
am trăit eu și întreaga 
echipă, prin intermediul 
analizei tuturor etape-
lor prin care a trecut 
Senatul „INGENIUM”. 
Etapa de fondare a fost 
una cu adevărat impor-
tantă și decisivă pentru 
continuitatea echipei noastre. Componența echipei 
include liceenii: Ion Ozun, Alexandra Lupan, Amelia 
Caras, Inesa Țurcanu, Cristina Luchin, Cristina Cioba-
nu, Leo Sprincean, Mădălina Focșa, Andreea Creciun, 
Otilia Jechiu, Nichita Vasciuc, Deva Țurcanu, Aura 
Cantea, Emanuela Costișanu.

După un lung proces de selectare a membrilor 
de care depinde toată activitatea viitoare a unui 
grup eficient, am ajuns la formarea unei echipe uni-
te, în care orice activitate rămâne ca o amintire fru-
moasă pentru fiecare membru.

Cu siguranță, perioada electorală a fost cea mai 
memorabilă și intensă etapă prin care a trecut echi-
pa noastră. Atunci a fost pusă la încercare activitatea 
fiecărui membru, inclusiv capabilitatea mea, în calita-
te de lider, de a gestiona lucrurile în diverse situații 
decisive pentru continuitatea echipei „INGENIUM”. 
Desigur că un rol important a fost jucat și de prezența 
celorlalte 3 echipe, care, la rândul lor, au lăsat o am-
prentă în comunitatea liceului prin încrederea elevilor. 

Obiectivele noastre reflectă nevoile tuturor ele-
vilor care și-au pus încrederea în activitatea echipei 
noastre. Am încercat și vom încerca în continuare 
să reprezentăm vocea fiecărui elev și să facem ex-
periența de liceu cât mai frumoasă și memorabilă.

Am reușit să organizăm numeroase evenimente 

(Jeans Party; Escape 
Room; LTRA party; 
Volleyball Champion-
ship; Coffee Works-
hop) și diverse acțiuni 
reformatoare (reali-
zarea sondajului de 
opinie, crearea unui 
server de Minecraft, 
Ziua profesorilor, sta-
ție de powerbank-uri, 
contribuirea la resta-
bilirea funcționării 

departamentelor liceelor etc.).
În viitor, planificăm să realizăm toate evenimen-

tele anuale organizate în liceu (să le dezvoltăm la 
maximum), în plus avem concepte noi de eveni-
mente precum (Politics Day, Exchange Program, 
Colaborări dintre Consilii prin RNCE, 100 de LAȘM-
iști au zis, Colaborări cu diverse organizații, Capsula 
Timpului). De asemenea, ne propunem să realizăm 
acțiuni reformatoare în cadrul legislativ al funcțio-
nării unui consiliu al liceului. Dorim să perfecționăm 
diverse aspecte ale funcționării consiliilor pe viitor, 
cât și crearea unui ghid universal.

Urmează și schimbul de materiale care va apărea în 
rezultatul efectuării unui alt sondaj de opinie, ce ne va 
ajuta să lucrăm și mai mult asupra îmbunătățirii calității 
vieții elevilor. Experiența pe care am acumulat-o în ca-
drul senatului este de o valoare inestimabilă. Modul în 
care mi-a schimbat personalitatea, amintirile de neuitat 
alături de persoane dragi și amprenta pe care au lăsat-o 
asupra formării mele ca membru al societății sunt toate 
motive pentru care cred că voi continua și în viitor să 
activez în domeniul leadership-ului și activismului civic, 
fiind domeniul care mă inspiră și constant îmi dă moti-
ve de a ieși din rutină și zona de confort.

⁞ ION OZUN, 
președintele Senatului Elevilor LTRA

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ: “INGENIUM” – SENATUL ELEVILOR 
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DEPARTAMENTUL 
”VOLUNTARIAT” 

ÎN ACȚIUNE

Sunt mândră de colegii mei care fac parte din 
Departamentul Voluntariat la LTRA. Aici se susți-
ne ideea că voluntariatul reprezintă o modalitate 
prin care pot fi fortificate și educate valorile per-
sonale și de grup. 

Departamentul Voluntariat este format dintr-o 
echipă de tineri energici, dornici de a se implica în 
organizarea diferitor evenimente. Activitatea în 
Departamentul Voluntariat este o posibilitate și o 
sursă importantă pentru dezvoltarea competen-
țelor pentru o cultură democratică și dezvoltare 
personală, deoarece promovează abilitățile unui 
adevărat voluntar în comunitate. Încurajează ti-
nerii să se implice în acest domeniu prin interme-
diul diferitor activități, cum ar fi: Ziua Internațio-
nală a Voluntariatului, mese rotunde, strângeri de 
fonduri, activități ecologice sau culturale. 

Prin acțiunile de voluntariat, tinerii au posibi-
litatea să obțină abilități și cunoștințe noi, dar și 
competențe sociale. Atunci când elevii au nevoie 
de un sfat sau de o recomandare în acest dome-
niu, membrii departamentului întotdeauna vor fi 
alături, gata să povestească din propria experi-
ență. Însăși elevii din toate clasele menționează 
spiritul creativ și de deschidere pentru a oferi 
un suport logistic și creativ din patea mentorilor 
pentru a împărtăși bunele practici în domeniile în 
care se simt mai bine.

Membrii Departamentului Voluntariat au în-
credere în potențialul tinerilor și îi îndeamnă să 
fie cei care dau glas grupurilor vulnerabile, con-
tribuind la consolidarea unei comunități rezisten-
te. Schimbarea începe de la sine. De aceea, ge-
nerația noastră, într-adevăr, își dorește un viitor 
mai bun, cu oameni mai toleranți și o lume mai 
liniștită, iar voluntariatul este cel ce ne ajută să 
promovăm aceste valori pentru binele membrilor 
comunității!

INESA ȚURCANU, liderul Departamentului 
Voluntariat din Senatul Elevilor

ECHIPA EUPHORIA – 
GATA SĂ ADUCĂ PRIN FIECARE 
EVENIMENT O STARE DE 
ENTUZIASM ȘI FERICIRE

„EUPHORIA” este o echipă consolidată și deschi-
să să ajute liceenii să se simtă mai bine. În scurt timp, 
am reușit să organizăm evenimente frumoase atât 
de relaxare, cum ar fi movie night-uri, scavenger hunt, 
candy hunt-uri, cât și cu scop educativ, cum ar fi Sci-
ence Week, pentru a oferi elevilor oportunitatea de 
a manifesta și acumula experiență și emoții pozitive.

Când ne vedem, încercăm să dăm tristețea și 
stresul la o parte, pentru a face loc lucrurilor fru-
moase care ne așteaptă. În perioada electorală pen-
tru senatul elevilor, am trăit pura emoție de fericire 
și entuziasm, văzând interesul elevilor implicați în 
evenimentele noastre, organizate cu multă dăruire. 
Fără voi n-am fi ajuns aici și n-am fi fost cine sun-
tem acum, o familie mare, unită, iubitoare și dulce. 

Ni se încălzesc sufletele când vă vedem cu bău-
turile de la aparatul de cafea, instalat prin contribuția 
noastră, Da, am înființat grupul senatului pentru a 
îmbunătăți situația în liceu, pentru a-i oferi un far-
mec aparte, dar cel mai important motiv pentru care 
ne-am adunat în echipă a fost crearea acelei atmo-
sfere plăcute, unde toți se simt bine și nu le este frică 
sau rușine să se apropie de noi atunci când au o pro-
blemă, când au nevoie de ajutor sau, pur și simplu, 
pentru a socializa, pentru că suntem oameni.

Senat actual sau opoziția, mereu vom fi în inima 
liceului și sperăm că am rămas și în inimile voastre.

PANFIL ANASTASIA, 
liderul echipei Senatului „EUPHORIA”
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De la fondarea liceului și până în prezent, dezba-
terile au reușit sa devină o parte a identității LTRA 
și al membrilor Clubului de Dezbateri Academice 
„Aristotel”. Interesul pentru implicare în dezbateri 
este mare așa cum ai posibilitatea să dezvolți com-
petențe de argumentare și gândire critică, necesare 
în diverse situații ale vieții. 

Prin intermediul activităților de mentorat, deba-
terii învață să formuleze argumente convingătoare 
și să gândească analitic chiar în situații de presiuni 
a opiniilor diferite. Astfel, tinerii se dezvoltă multi-
lateral, acumulează experiență și devin oratori ex-
celenți.

Dezbaterea publică, organizată 
anual în liceul nostru, a devenit o tra-
diție, la fel ca și „primul sunet de clo-
poțel”, ce seteaza tonul unui nou an 
școlar și respectiv înscrierea unui nou 
ciclu de debateri în club, motivați să 
ajungă mentori eficienți. În primele luni 
ale anului, bobocii au parte de instrui-
re teoretică, traininguri pentru a învăța 
totul despre dezbateri, ca mai apoi, să 
joace primele lor dezbateri. 

Cu ajutorul mentorilor, se însușește 
arta dezbaterilor și urmează să partici-
pe în competiții interne și externe. În 
anii precedenti, clubul de dezbateri a 
consolidat parteneriate cu mai multe 
organizații de tineret din republică, au 
fost organizate dezbateri publice în Parlamentul Ță-
rii, Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Serviciul 
Fiscal de Stat, Centrul de Tehnologii Informaţionale 
în Finanţe, precum și altele.

În acest an, Clubul de dezbateri “Aristotel” a 
continuat să mențină contact cu semenii lor din li-
cee, de exemplu cu elevii de la LT “Gh. Asachi” și 
LT “Spiru Haret”, pecum și cu membrii clubului de 
dezbateri ANDA. Tinerii au fost gazde pentru mai 

multe dezbateri publice și jocuri amicale. 
De asemenea, am reușit să consolidăm 

parteneriate cu alte organizații, atât din ca-
drul liceului, cât și din afară, astfel aducând 
dezbaterile în departamentul de justiție al 
liceului și în Academia TV, Teatru și Film, 
unde  am însușit și un nou format de dezba-
teri (Dialogul Socratic) pe care urmează să-l 
împărtășim cu ceilalți membri.

Un eveniment deosebit în acest an a fost 
organizarea Competiției liceale cu moțiunea 
”Acest Parlament consideră că ar trebui de in-

trodus votul de la 16 ani”, la care au participat elevii 
claselor a X-a. La început au fost organizate jocuri 
de dezbatere în fiecare clasă, unde învingătorii au 
concurat între profiluri. În finală s-au clasta echipe-
le claselor a X-a Ist și X Fm. 

Echipa Guvernului s-a axat pe argumente cu 
referire la activizarea tinerilor și asumarea respon-
sabilității pentru binele comun. Opozița a prezenta 
argumente ce țin de lipsa de experiență a tinerilor 
la această vârstă și posibilități de manipulare. Res-
pect deosebit pentru arbitrii, (membrii clubului) 
care și-au adus contribuția la organizarea eficientă 
și jurizarea calitativă a jocurilor de dezbateri. 

Pentru viitor, ne propunem mai multe întâlniri și 
suntem nerăbdători să ne lăsăm amprenta în Alma-
nahul LTR ”Aristotel”, demonstrând că dezbaterile 
sunt o modalitate prin care tinerii promovează va-
lori și dezvoltă atitudini, acumulează cunoștințe și 
abilități de comunicare și exprimare.

ALEXANDRA IORGA, 
președintele Clubului de Dezbateri ”Aristotel”

CLUBUL DE DEZBATERI – O COMUNITATE DE TINERI INTERESAȚI 
SĂ ANALIZEZE PROBLEMELE SENSIBILE DIN SOCIETATE
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mentul, stilul de învățare, dezvoltăm abilitățile de 
comunicare și înțelegerea limbajului corpului.

De exemplu, în colaborare cu elevii, am organizat 
săptămâna psihologiei în liceu cu tematica: ”Am grijă 
de sănătatea mintală”, în cadrul căreia, elevii au fost in-
formați despre necesitatea psihologiei în viața omului, 
diferența dintre psiholog și psihiatru, despre centrele 
unde se pot adresa atunci când au nevoie de susți-
nere emoțională, în victorine au câștigat cărți despre 
strategiile anti-stres și organizarea meditațiilor.

Relația elevilor de liceu se caracterizează printr-o 
atenție specială comunicării cu reprezen-

tanții sexului opus, prezența sau ab-
sența comunicării informale cu pro-

fesorii și alți adulți. Comunicarea 
cu un adult este principala nevoie 
comunicativă și principalul factor 
în dezvoltarea morală a elevilor 
la vârsta de liceu. 

Comunicarea cu colegii, fără 
îndoială, își joacă rolul în dez-

voltarea personalității, cu toate 
acestea, un sentiment de auto-im-

portanță, unicitate și valoare de sine 
poate apărea la un tânăr (și un adoles-

cent) numai atunci când simte respect pen-
tru sine de la o persoană care are o conștiință mai 
dezvoltată și mai mare experiență de viață.

Prin urmare, părinții și profesorii acționează nu 
doar ca transmisori de cunoștințe, ci și ca purtători 
ai experienței morale a omenirii, care poate fi trans-
misă doar în comunicarea directă și chiar informală. 
Astfel, este necesară crearea unui climat psihologic 
favorabil, în centrul căruia comunicarea personală și 
interesată dintre adulți și elevi este una dintre sar-
cinile principale ale serviciului psihologic în școală.

Cristina CRAVȚOV, psiholog școlar

Învățarea psihologiei la treapta liceală, are ca 
scop dezvoltarea personalității autonome, afirmarea 
liberă și valorificarea optimă și creativă a propriului 
potențial. Studiind psihologia, elevii posedă compe-
tențe de identificare a particularităților de persona-
litate, a specificului stărilor psihice și de funcționare 
a acestora. Un important element este și utilizarea 
competențelor în activitatea profesională. 

În acest mod, elevii cunosc câmpul de interven-
ții a psihologului în școală, înțeleg importanța acti-
vității psihologului școlar în optimizarea procesului 
educațional, descriu mecanismul formării 
personalității elevului sub influența 
factorilor cognitivi, motivaționali, 
comportamentali și sociali. Elevii 
învață să explice cauza apariți-
ei problemelor specifice lor, să 
argumenteze modalitățile de 
interacțiune a psihologului cu 
elevii, precum și cu pedagogii, 
părinții cu scopul optimizării 
relațiilor lor, să proiecteze inter-
venții psihologice în vederea opti-
mizării schimbului de bune practici 
în sistemul pedagog-pedagog, peda-
gog-elev, pedagog-părinte, elev-părinte, să 
angajeze continuu în dezvoltarea personală și pro-
fesională ca psiholog școlar etc.

Elevii ce au ales obiectul opțional, psihologia, 
manifestă interes pentru înțelegerea activității pro-
ceselor psihice, gestionarea emoțiilor și dezvolta-
rea personalității. Unii elevi își doresc să profeseze 
în domeniul psihologiei și cer surse suplimentare 
pentru a studia mai aprofundat unele teme. 

În cadrul orelor, punem în practică metodele de 
combatere a stresului, precum meditația, exerci-
țiile de respirație. Evaluăm încrederea în sine și în 
ceilalți, nivelul de anxietate, identificăm tempera-

SERVICIUL PSIHOLOGIC ÎN BENEFICIUL ELEVILOR
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Viața unui profesor, ca și cea a discipolilor săi, 
este mai interesantă, mai plină de sens și cu ade-
vărat memorabilă, dacă este punctată de provocări 
deosebite care, odată acceptate, dau culoare acti-
vității profesionale zilnice. O astfel de provocare a 
fost participarea subsemnatei și a discipolilor din 
clasele a XII-a „A” și a XII-a „U” în cadrul proiec-
tului de parteneriate transnaționale „Educație on-
line fără hotare”, implementat de către Ministerul 
Educației și Cercetării și Primăria Municipiului Chi-
șinău”, cu tema de proiect „Creația lui M. Eliade în 
viziunea tinerilor”. 

Perioada celor două luni de colaborare a însem-
nat o etapă de îmbogățire și diversificare a activi-
tății didactice punctată de revelații prețioase și de 
momente de fericire alături de partenerii de excep-
ție din România, elevii clasei a IX-a de la Colegiul 
Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta-Turnu-Se-
verin, ghidați de profesoara lor de limbă și literatură 
română Elena Dănoiu.

După un prim dialog organizatoric constructiv, 
ne-am propus ca cele două echipe de tineri, inti-
tulate sugestiv „Exploratorii” și „Entuziaștii”, să 
abordeze critic și creativ unele dintre cele mai cu-
noscute opere ale scriitorului român Mircea Eliade 
– „Romanul adolescentului miop”, „Maitreyi”, „Nuntă 
în cer”, „La țigănci”, „Domnișoara Christina” – și să 
valorifice experiențele lor de lectură în cadrul unor 
activități interactive. Cele mai semnificative dintre 
acestea sunt: 

•	 două ședințe online comune în care am făcut 
cunoștință cu partenerii noștri și am abordat tema 
lecturii și decodificării operelor lui M. Eliade;

•	 un joc intelectual „Ce? Unde? Când?”, organizat de 
absolventul nostru Vlad Soltan; 

•	 o conferință online cu invitatul special din România 
– criticul literar Daniel Cristea-Enache;

•	 dialoguri-provocări care au putut fi urmărite pe 
pagina de Facebook a proiectului (teste de lectură, 
produse digitale realizate de către participanți). 

În acest sens, proiectul s-a dovedit a fi prolific nu 
doar pentru dezvoltarea competențelor de comuni-
care orală și scrisă probate în dialogurile săptămâna-
le și în articolele de sinteză plasate pe site-ul liceu-
lui nostru, dar și pentru dezvoltarea competențelor 
digitale ale participanților, tinerii explorând instru-
mente digitale utile (Testmoz, Quizalize, Flipbook) 
întru crearea produselor individuale și comune.

 Produsul final care a generat o adevărată cas-
cadă de emoții constructive a fost revista digitală 
„Creația lui M. Eliade în viziunea tinerilor”. Aceasta a 

avut un ecou deosebit la nivel național și transnați-
onal, înregistrând, în formă sintetică, descrierea suc-
cintă a etapelor proiectului și a activităților realizate, 
precum și articole de cercetare literară sau produse 
digitale ale tinerilor care au valorificat din punct de 
vedere literar și estetic operele lui M. Eliade.

Elevii au fost creativi și au demonstrat inițiati-
vă, fiind și mai motivați de a participa la activități-
le preconizate datorită existenței unui registru de 
evidență, în baza căruia au primit diplome de apre-
ciere și premii de carte. Diseminarea rezultatelor 
acestui frumos dialog pe site-ul liceului și în grupul 
de Facebook, creat special pentru acest proiect, a 
stabilit un raport armonios cu întreaga comunita-
te educațională (administrație, colegi din alte clase, 
cadre didactice, specialiști în domeniu, părinți etc.). 
Susținerea din partea administrației liceului a con-
tat foarte mult pentru fiecare dintre participanți, 
or aprecierea semenilor / comunității dă mereu o 
plusvaloare activităților noastre. 

Reiterăm ideea că acest parteneriat educațional a 
fost o experiență inedită de colaborare, o adevărată 
aventură a cunoașterii alimentată de entuziasm, do-
rința de a explora zone noi și de a ne inspira unii de 
la alții, iar faptul că această experiență continuă ne 
bucură foarte mult. Grație acestui proiect i-am (re)
descoperit pe elevi ca parteneri de încredere, crea-
tivi și participativi, gata să accepte, alături de profe-
sor, alte provocări intelectuale menite să contribuie 
la dezvoltarea armonioasă a personalității lor, la cre-
area stării de bine în școală și la transformarea activi-
tăților de învățare în experiențe de neuitat.

dr. INGA SOROCEAN, profesoară de limba și 
literatura română, grad didactic superior

PROIECTUL DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
„CREAȚIA LUI M. ELIADE ÎN VIZIUNEA TINERILOR”
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Cu multă plăcere și entuziasm, am inițiat pro-
iectul educațional municipal de parteneriat între 
LCI „Prometeu-Prim” și LTR „Aristotel” cu genericul 
„Adolescentul secolului XXI: interese, provocări, de-
cizii”. Coordonatorii proiectului, Rîșcanu Natalia și 
Laiu Galina, si-au propus drept scop, stabilirea unor 
relații de colaborare între elevii claselor a X-XII-a, 
care, împreună cu profesorii, au participat la rea-
lizarea demersului din cele două etape: „Să facem 
cunoștință!” și „Școala mea, școala ta”.

La prima întâlnire, partenerii au făcut cunoștin-
ță, au prezentat cărțile de vizită digitale, au par-
ticipat la activități interactive. Apoi, a avut loc a 
doua întâlnire a partenerilor, care a implicat elevii 
în activități de cercetare, pentru a prezenta produ-
sele realizate despre liceu în limba franceză, a face 
schimb de bune practici între echipele partenere. 
La această întâlnire, echipa LTRA a fost compusă 
din 24 de elevi. 

Inițial, liceenii au ales o temă de discuții, au creat 
echipe de lucru și pe parcursul a două săptămâni au 
realizat cercetări, iar, ulterior, au prezentat informa-
țiile obținute. Unul dintre subiectele propuse a fost 
„Prezentarea liceului în cifre și date” („Mon lycée en 
chiffres et en dates”). Elevii din clasa a XII-a: Sîrbu Li-
via, Toacă Andreea, Cibotari Arina și elevii din cl. XI-a: 
Juc Daniela, Dîru Eugenia, Cabac Nicoleta au realizat 
prezentări despre LTRA sub forma de date statistice, 
tabele, diagrame, diverse cifre curioase, probate cu 
imagini și comentarii. Informațiile prezentate au fost 
apreciate corespunzător de către colegi.

La subiectul „Noi suntem activi și curioși mereu” 
(„Nous sommes aussi actifs en dehors des classes!”), 
elevii Bezeazîcinîi Valeria, Trofim Ana, Nistor Ecate-
rina (cl. XII) și Borta Andreea, Meșină Ariana (cl. a 
X-a) au prezentat evenimente artistice despre liceu, 
precum: „Ziua profesorului”, „Jeans–party”, „Drago-
betele”, „Crăciunul”, „Balul bobocilor”ș.a. Prezentările 

elevilor au fost atât de interesante, încât au provocat 
discuții între parteneri și dorința elevilor de a prelua 
unele experiențe. De exemplu, eleva Brunchi Ale-
xandra a comunicat despre activitatea de voluntariat 
și a împărtășit experiențele personale.

Vorbind despre „Democrația în școala noastră” 
(«La démocratie lycéenne»), elevii Panfil Anastasia, 
Pulbere Vlada ( cl. a XI-a ) și Cociug Veronica, Baluțel 
Dana, Caras Amelia, Chirilov Cristian (cl. a XI-a) au 
prezentat Senatul elevilor, au vorbit despre autono-
mia decizionala a elevilor, modul de alegere a Sena-
tului, activitățile organizate de Consiliul Elevilor. 

O prezentare deosebită la subiectul „Profesorii 
care ne inspiră” («Les professeurs qui nous inspirent») 
a fost realizată de echipa din clasa a XI-a: Luchin 
Cristina, Jechiu Maria-Otilia, Vârlan Vitalina, Cojo-
caru Selinia, Marin Otilia, care au filmat un interviu 
cu profesorii LTRA: Grinciuc L., Friptu M., Pîrău L.. 
Ulterior, ei au tradus mesajele profesorilor și au rea-
lizat subtitrele în limba franceză pentru filmul creat. 
Am fost cu adevărat încântați de această ingenioasă 
realizare! Elevele Gîndea Raluca, Vașciuc Cristina (cl. 
a XII-a) și Mișcenco Alexandra, Popov Laura, But-
malai Eleonora (cl. a X-a) au prezentat informații la 
subiectul „Ne mândrim cu absolvenții noștri!” („Nous 
sommes fiers de vous!”), în care au adus exemple de 
succes ale absolvenților LTR „Aristotel”.

Deși întâlnirile au avut loc în format online, a 
domnit buna dispoziție, colaborarea productivă, iar 
comunicarea în limba franceză a motivat elevii să se 
înarmeze, lingvistic, adecvat. Am rămas profund im-
presionată de calitatea și originalitatea informațiilor 
prezentate, de dorința elevilor de a răspunde noi-
lor provocări. Am trăit din plin emoția unei împliniri 
profesionale, colaborând cu acești elevi ingenioși! 

GALINA LAIU, profesoară de limba franceză, 
grad didactic I

PARTICIPAREA ELEVILOR LTR ”ARISTOTEL” LA PROIECTUL 
MUNICIPAL DE PARTENERIAT IN LIMBA FRANCEZĂ
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EDUCAȚIE 
ONLINE FĂRĂ 
HOTARE

Elevii claselor a X-XI-a, 
entuziaști și creativi, 
având scopul de a atinge 
noi standarde europene, 
s-au implicat în acțiuni 
de parteneriat cu Cole-
giul Național „Traian” din 
Drobeta-Turnu Severin și 
Colegiul Național-Militar 

„T. Vladimirescu” din Craiova, România. Cu toții au 
optat pentru următoarele subiecte de cercetare: 
„Utilizarea competențelor STEM la lecțiile de informa-
tică” și „Innovation starts with action! STEM”.

Etapa de cercetare a demarat cu succes. În rezul-
tatul organizării conferinței online cu partenerii noștri 
din România, a devenit acel start-up motivațional – 
cooperant în proiectul „Educația online fără hotare”. 

Unii dintre cei mai activi elevi în prezent sunt: 
Dunas A., Badan A., Băluțel D., Hariton M., Bucațeli 
A. și Meriacre C. Spiritul de echipă, încrederea, co-
operarea și atitudinea pozitivă de care dau dovadă 
echipele duc spre schimbare de calitate, perfecți-
onare a întregului colectiv de elevi, cât și de peda-
gogi. Ei sunt cei care inspiră ne dau forță, energie 
pentru noi deschideri și pentru a tinde spre noi per-
formanțe în domeniul educației. 

PAPUC MARCELA, profesoară 
de informatică, grad didactic II 

MODELE ȘI BUNE 
PRACTICI DE DEZVOLTARE 
A COMPETENȚELOR 
ANTREPRENORIALE

Educația Economică și Antreprenorială este o dis-
ciplină opțională, care oferă tinerilor oportunitatea 
de a înțelege problemele cu care se confruntă în 
calitate de consumatori, îi familiarizează cu unele 
concepte economice fundamentale, formează și 
dezvoltă deprinderi de gândire economică și acți-
une eficientă, abilități fundamentale de judecată 
pentru a deveni cetățeni raționali și cu spirit antre-
prenorial.

Programele de educație economică și antrepre-
norială studiate au oferit posibilitate elevilor de a 
se implica în diverse activități naționale și interna-
ționale. Astfel, elevii claselor a XII-a Mocanu M., 
Meșina D., Obleac D., Beșleaga S., Șindirinschi V., 
Cîrlan D., Cotruța Z., Gajim D. au susținut cu suc-
ces examenul ESP organizat de Junior Achievement 
Moldova în parteneriat cu Junior Achievement Eu-
ropa și USAID, intrând în posesia Certificatului de 
Competențe Antreprenoriale (ESP –Entrepreneurial 
Skills Pass). ESP este o certificare internațională, 
care demonstrează achiziționare de cunoștințe te-
oretice și factuale, precum și abilități cognitive și 
practice legate de afaceri, economie și finanțe.

Pe parcurs, Junior Achievement Moldova, în 
parteneriat cu mediul de afaceri din R. Moldova, a 
organizat Innovation Camp – ateliere de lucru eco-
nomice-antreprenoriale naționale, la care au parti-
cipat și elevii LTR „Aristotel” care au conlucrat cu 

tineri din alte licee din republică. Scopul 
de bază a fost analiza problemelor speci-
fice domeniului de afaceri și de a veni cu 
idei inovative și fezabile, care ar putea 
fi utilizate în soluționarea problemelor 
apărute anterior. În cadrul acestui eve-
niment, elevii au înregistrat performan-
țe deosebite. Astfel, diplomă de gr. I a 
obținut Talpalaru A., de gr.III – Graur V., 
Mențiune – Cotruța Z., Zmeu I.

Anul acesta, programul de educație 
economică și antreprenorială Compania 
Școlară / Antreprenoriat este studiat prin 
intermediul proiectului „Tekwill în Fiecare 
Școală”, ceea ce a oferit elevilor din clase-
le a XI-XII-a o nouă provocare - concursul 
Tekwill Junior Ambassadors, în care s-au 
lansat prin participarea la webinarul in-
formativ despre Antreprenoriatul Social.

MARCELA COTRUȚA, profesoară de 
Educație economică și antreprenorială, 
grad didactic I
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PENTRU O ȘCOALĂ MAI VERDE!

V-ați găndit vreodată ce este o școală eficientă? 
Unii vor spune că este cea care oferă cele mai per-
formante rezultate la învățătură. Poate că au drep-
tate, dar aceasta nu este totul. O școală eficientă 
este în primul rând cea care oferă condiții optime 
de activitate: mediu sănător, aer curat, apă nepo-
luată, starea de bine etc. Foarte importante sunt și 
condițiile de temperatură, umiditate, starea fonică, 
sistemele de ventilare, capacitatea de iluminare etc. 

Pentru a realiza eficient aceste obiective ne vin 
în ajutor suporturile tehnice oferite de către agen-
ția Germană de Cooperare Internațională, a unui 
set de instrumente, menite să ajute la monitori-
zarea parametrilor mediului din instituție, cum ar 
fi: de măsurat concentrația dioxidului de carbon, 
umiditatea aerului, luminozitatea, poluarea fonică, 
temperatura aerului și a caloriferelor, identificarea 
pierderilor de căldură și energie, starea sistemelor 
de ventilare etc.

Elevii cu mare plă-
cere au creat echipe de 
creație, care mai întâi 
au fost instruiți de pro-
fesorii mentori (Bîzgan 
S., Craveț A., Grinciuc 
L., Scutar L., Coșcodan 
D., Burcovschi I., Pîrău 
L.) cum să utilizeze in-
strumentele, apoi au 
purces la acțiuni prac-
tice: măsurarea, colec-
tarea, sistematizarea 
și analiza datelor des-
pre calitatea aerului, 
apei, energiei, radiației 
etc. Cele mai eficiente 
sunt Patrulele care au 
ca scop de bază moni-
torizarea situației din 
instituție. 

De exemplu ”Patrula Energetică” se ocupă de 
monitorizarea eficienței energetice. Echipa ”Am-
basadorii climei” este responsabilă de microclima-
tul din interiorul încăperilor. ”Patrula Albastră” au 
elaborat o serie de analize a calității apei din liceu, 
iar ”Patrula Verde” au examinat starea plantelor de-
corative, au identificat care din ele sunt mai efici-
ente în purificarea aerului și chiar au elaborat câte 
un pliant informativ referitor la specificul plantelor.

ALA CRAVEȚ, profesoară de geografie, 
grad didactic superior.

ÎNVĂȚĂM ENGLEZA 
PRIN IMPLICAȚII PRACTICE

Activitățile extra-curriculare reprezintă o cale de 
implementare a conținuturilor asimilate și de testa-
re a abilităților dezvoltate în mod practic. Acestea 
constituie o modalitate sigură de dezvoltare per-
sonală, de perfectare a competențelor, de desco-
perire și cultivare a talentelor etc. Astfel, elevii LTR 
”Aristotel” dispun de numeroase oportunități de 
participare la activități organizate în limba engleză, 
în instituție și comunitate.

De exemplu, activitatea Book club ‘Today a re-
ader, tomorrow a leader!’ a reprezentat un prilej în 
plus de motivare a lecturii în limba engleză. Elevii 
au avut oportunitatea să se implice activ, creând 
și organizând diverse activități interactive în baza 
cărților citite în vacanță. Ei au format echipe, au 
ales un nume și un motto motivațional, au venit cu 
o recomandare de carte care i-a marcat în mod spe-
cial, au compus ghicitori și rebusuri, au organizat 
scenete și jocuri, cei mai activi fiind decernați cu 
diplome de merit. 

La masa rotundă intitulată „Positive examples of 
ECO approach from around the world”, eveniment 
internațional din cadrul proiectului „ECOCall2020” 
inițiat și implementat de META Moldova, la care 
s-au înscris în jur de zece țări. Tinerii din lumea 
întreagă și-au exprimat poziția față de probleme-
le ecologice și căi de soluționare, prezentând cele 
mai bune practici legate de eco-sustenabilitate. De 
asemenea, aceștia au vizionat și analizat filmulețe 
realizate de elevi la tema respectivă pentru con-
cursul-video “ECOCall2020 Video Contest”, alături 
de invitatul special Christopher Graham, profesor și 
scriitor din Regatul Unit al Marii Britanii. Din patru 
echipe de la „Aristotel” înscrise în concurs, două au 
fost decernate cu diplome de gr. II. 

ALIONA MERIACRE, profesoară de limba engleză, 
grad didactic II.
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INTERACȚIUNE DE VALORI 
ȘI ATITUDINI

”Curăţenia şi ordinea nu sunt probleme de in-
stinct; ele ţin de educaţie şi, ca majoritatea lucruri-
lor bune, trebuie să-ţi cultivi gustul pentru ele”. 

Benjamin Disraeli

Este deja cunoscut faptul că la LTR ”Aristotel” 
învață elevi dotați cu capacități și valori formate 
de-a lungul timpului, tineri cu merite deosebite la 
învățătură, dar și cu un spirit de implicare activ în 
menținerea ordinii în căminul liceului.

Aș dori să-i cunoașteți pe 5 dintre cei mai activi: 
Matran Maria, Buzu Maria, Jitari Andrei, Vasciuc 
Nichita, Ciorba Victor. Cei care locuiesc în cămin 
cunosc cât de important este să fii reprezentat de 
un coleg responsabil, implicat și eficient, străduitor 
și cu multă inițiativă.

În calitate de șefi de etaje în căminul liceului, 
aceștia constituie ajutorul principal al pedagogului 
social. În fiecare zi au grijă să fie păstrată curățenia 
pe etaje, să fie liniște, să ajute colegii aflați în situ-
ații dificile, să analizeze prezența elevilor în fiecare 
seară în cămin.

 Ei sunt remarcabili și prin alte activități de im-
plicare activă, în activități de voluntariat, cercuri, 
dezbateri și rezultate frumoase la învățătură. Do-
resc să menționez că sunt o echipă foarte stabilă și 
unită. Prin implicare responsabilă, dau dovadă de 
respect față de instituția în care învață, de căminul 
în care locuiesc, de bunurile materiale și serviciile 
de care se folosesc. Sper că de acum înainte mai 
mulți locatari ai căminului să aibă dorința și curajul 
de a se implica și a contribui la menținerea ordinii în 
caminul LTR „Aristotel”. 

GHILAN NATALIA, pedagog social

BIOLOGIA – ȘTIINȚA 
DESPRE VIAȚĂ

Pasionați de biologie – așa sunt elevii claselor 
a XI-a care și-au ales studierea aprofundată a Bio-
logiei la orele de extensie curriculară. Curiozitatea, 
imaginația vie, cunoștințele vaste în domeniul bio-
logiei, consultarea surselor de literatură de specia-
litate în diferite limbi – doar câteva trăsături care îi 
caracterizează.

Unii dintre elevi își propun să studieze mai 
aprofundat o problemă, să cerceteze un domeniu 
cu care să poată participa la diferite concursuri și 
conferințe științifice. Astfel, Bolohan Beatrice și Ni-
coară Andreea cercetează culturile lactice în dife-
rite condiții. Maniatis Maximos și Bulai Vlada sunt 
interesați să cerceteze rolul muzicii în activitatea 
organismului tinerilor. 

Toți elevii au contribuit incontestabil în deter-
minarea plantelor decorative din liceu și confecțio-
narea plăcuțelor-pașapoarte pentru fiecare plantă. 
Interesul elevilor se manifestă și în intenția de a 
facilita procesul didactic, contribuind la asigurarea 
lucrărilor practice cu materiale necesare. De exem-
plu, Ionița Loriana, Brunchi Alexandra, Spînu Nina, 
Tălpălaru Anastasia, Cristian Paladi și alții au pre-
zentat globi oculari de diferite specii de animale, 
ceea ce ne-a permis nu doar să studiem structura 
ochului, dar și să realizăm o analiză comparativă a 
ochilor la diferite animale.

DIANA COȘCODAN, profesoară de biologie
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Așa s-a întâmplat că am realizat 
două variante de produse. Pentru pri-
ma am decis să exersez în crearea unei 
coperte de revistă, în special faptul că 
Eugenia-Gica avea o fotografie care 
m-a făcut să exclam: ”Aceasta e demnă 
de un Vogue!” Doar că cineva trebuie 
să facă și Moldovian Vogue, nu doar 
British sau American:)) 

Cu acest prilej, am studiat ”Ana-
tomy of a magazine”, care m-a inițiat 
un pic în lumea publicității.

Am editat materialul în Adobe 

Photoshop. Fonturile utilizate sunt: 
Black Mango, Times New Roman, Ro-
xboroughCF. Paleta de culori am ex-
tras-o din însăși fotografia, folosind 
site-ul https://imagecolorpicker.com. 

Urmând exemplul de la una din lec-
țiile de DG, am analizat o copertă a re-
vistei Vogue și am identificat elemente 
forte și aspecte care necesită îmbună-
tățiri, am încercat să-mi aduc aminte 
cele discutate și să realizez un produs 
în conformitate cu toate cunoștințele 
acumulate. 

REFLECȚII DESPRE ELEVI 
SCRISE DE CĂTRE COLEGI

Chiar și în cele mai posomorâte zile, părul mângâiat de razele Soarelui 
reflectă gingașele jocuri de lumini și mă trimit cu gândul la puterea care 
izvorăște din această ființă mică, pe nume EUGENIA DÎRU. Ea deține o pu-
tere pe care o transmite tuturor persoanelor cu care interacționează.

Eugenia are o tărie de caracter și o înțelepciune nespecifică vârstei. Ea se 
simte împlinită atunci când îi ajută pe cei din jurul ei, când cineva se simte 
pierdut și are nevoie de sprijin. Perseverentă si curajoasă, pășește cu încre-
dere în viată, visând îndrăzneț la un viitor promițător, fiind convinsă că va 
obține tot ce dorește prin muncă. Anume această latură îi atrage și îi inspiră 
pe oamenii de lângă ea, fapt ce o face să radieze.

GABRIELA DUNAS 

În cazul acestui produs, am „repro-
filat” un scop anume: a elabora o lucra-
re care să se încadreze în normele unui 
design. Astfel, am decis să mă bazez pe 
editarea fotografiei și apoi – pe decora-
rea acesteia în stil minimalist. 

Aplicațiile pe care le-am utilizat 
pentru editarea pozei sunt: Lightro-
om, Snapseed, VSCO. Pentru font-uri, 
utilizând variații Playfair și Mont-
serrat.

INESA ȚURCANU este sclipitoare și amuzantă, poate cea mai curioasă și 
încăpățânată elevă pe care o poți prinde pe holurile liceului.

Curioasă, activă, cu o voce pătrunzătoare, Inesa este pasionată de istorie, 
drept și pictură. Are succese bune la învățătură, este atentă la schimbări și 
promovează calități importante ale vieții, precum Munca, Iubirea și Demni-
tatea. În calitate de președinte al Departamentului Voluntariat, mobilizează 
colegii pentru a se implica în diverse acțiuni, este mentor în cadrul clubului 
de dezbateri, precum și altele. 

AMELIA CARAS 

Produsul a fost realizat în Adobe 
Photoshop. Inspirația acestui poster 
a venit de la coverul albumului “Star-
boy” by The Weekend, deoarece este 
unul dintre artiștii preferați ai colegei 
mele Anastasia Berzan. 

Posterul a fost realizat în Adobe 
Photoshop. Am utilizat culorile și fon-
turile asemănătoare coverului. În final, 
am pus multe efecte (tint, saturation) 
și grain.

ANASTASIA BERZAN este o fire descurcăreață, creativă, pozitivă și pri-
etenoasă, mereu gata să sară în ajutor. O pasionează muzica, călătoriile, 
filmele și serialele. În timpul liber, preferă să se joace cu motanul Mango 
și să se distreze cu prietenii. Deține un șarm natural care luminează orice 
încăpere și are o slăbiciune pentru disciplinele realiste. 

CRISTINA-ANDREA LUCHIN 
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Am lucrat în Adobe Illustrator. Pen-
tru textul principal, am folosit fontul 
Anonymus Pro cu mărimea 130, iar 
pentru cel secundar - Nixie One, mă-
rimea 69,3. Pentru fundal, am optat 
pentru un gradient care încet se es-

tompează, pentru a complimenta poza 
aleasă pentru acest design. De aseme-
nea, aici am adăugat niște elemente 
minimaliste - liniile - pentru a crea o 
ramă subtilă.

Prietena mea, DUMITRIȚA BUSUIOC, este o elevă deosebită. Când am 
venit la liceu pentru prima dată, nu credeam că o să am prieteni, dar iată că 
am cunoscut-o pe Dumi și deodată am simțit o anumită conexiune. 

Dumitrița este o persoană creativă, prietenoasă, mereu veselă, pozitivă 
și dornică de a afla lucruri noi. Îi place să încerce mereu ceva deosebit și mai 
ales să vadă rezultate. Adoră la nebunie să deseneze, deoarece aceasta o 
calmează și o motivează. Acesta este motivul pentru care frecventează De-
sign Grafic, curs care îi permite să realizeze lucrurile în felul ei unic. Culorile 
ei preferate sunt verde, bej, sur, alb și negru. Latte-ul, ciocolata și muzica au 
un loc aparte în inima ei deoarece le adoră.

CIPRIANA CIJ 

ADELINA ȚURCANU a fost printre primele persoane pe care le-am în-
tâlnit în LTR „Aristotel”. Postura ei înaltă îți creează impresia unei persoane 
ambițioase, încrezute în forțele proprii și dominante în societate. 

În câteva luni de când suntem colege, am reușit să descopăr o persoană 
activă social, amabilă, altruistă, curajoasă și cu multă inspirație, motivație de 
a progresa mereu. Îi admir dicția și modul în care face lucrurile care întot-
deauna sunt construite cu mult suflet, dăruire și responsabilitate. 

Dedică mult timp studiului individual și investește în propria dezvoltare 
culturală și socială, astfel am descoperit că avem interese comune.

DELIA-ALEXANDRA COICA 

Produsul a fost realizat în totalitate 
în aplicația Adobe Illustrator cu ajuto-
rul mentorului meu Rafael. Am decis 
să merg pe o variantă simplă a lucră-
rii, dar, în același timp, cu detalii care 

armonizează creația. Am învățat să lu-
crez cu noi instrumente precum: peen 
tool, slice tool, rectangular grind și, în 
special, arc tool. Iar fontul folosit este 
Abril Fatface. 

SERGIU DOBOȘ este o persoană atât de radiantă și pozitivă, știind me-
reu cum să-ți facă ziua mai bună. Îi place să atingă performanțe la învățătură 
și depune maximum efort, pentru a avea rezultate bune în mai multe do-
menii. În plus, Sergiu este implicat activ și în domeniul voluntariatului, atât 
la Youth.md și CLTC, unde se implică într-un șir de activități în beneficiul 
comunității. 

Este un bun coleg, depune efort pentru consolidarea colectivului din 
care face parte și este un lider bun în cadrul grupurilor de creație. Respectă 
colegii și profesorii, fapt pentru care este, la fel, respectat. 

Nu m-am gândit niciodată că am fi putut să ne înțelegem atât de bine 
și nu vom uita discuțiile, uneori până târziu, despre teorii conspiraționiste, 
momente haioase și meditații aprofundate pe diverse teme. Citatul cel mai 
reprezentativ pentru Sergiu, în opinia mea, este: ”One day, I’m gonna make 
the onions cry”.

CRISTIAN CHIRILOV 
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Am încercat să utilizez culori și ele-
mente care nu doar îi plac Gabrielei, 
dar care o și caracterizează. Am ales 
anume polaroid, pentru că reflectă în-
tr-un mod perfect personalitatea ei. 
Pozele de fundal au fost alese, deoa-
rece cunosc pasiunea ei pentru cerul 

nocturn, galaxii și cosmos. Fontul ac-
cesat pentru nume este Bakerie. Pen-
tru text, am folosit Amaranth. Am ales 
să antrenez culori închise, deoarece se 
potrivesc cu poza ei, și, deși sunt în an-
titeză cu preferințele și caracterul ei, 
arată foarte bine. 

Cum aș putea s-o descriu pe GABRIELA DUNAS? Este o persoană foarte 
energică, care se manifestă, de cele mai multe ori, în situații extreme. Este o 
persoană foarte deșteaptă și bine organizată, face cele mai bune conspecte, cu 
repere în care ai siguranța succesului. Gabi este o persoană plină de surprize, 
deși pare calmă. Este o introvertită înnăscută, fiind mereu serioasă, însă știe să 
păstreze într-un mod deosebit copilul din ea, moment ce o face fermecătoare. 

În compania potrivită, este opusul unui om introvertit, este gălăgioasă, 
râde mult și enjoys the life. Este indecisă în ceea ce privește viitorul și ceea 
ce ar vrea să facă. De aceea, încearcă tot ce este nou și de fiecare dată îi 
reușește să facă orice își pune în plan.

EUGENIA DÎRU 

”Less is more” este citatul ce îmi vine în minte când spun DANIELA BE-
LINSCHI. Modestă, sârguincioasă și mereu la datorie, astea sunt doar unele 
cuvinte prin care o pot descrie. Deși mai mereu calmă și tăcută la prima 
vedere, aceasta nu va ezita să lupte pentru opinia sa și pentru adevărul 
istoric, lucruri de admirat. Iar, odată ce inițiezi o discuție cu tentă istorică, îi 
descoperi dedicația de care dă dovadă în formularea adevărului istoric. 

Lectura, fiind una dintre activitățile sale preferate, contribuie esențial la 
formarea personalității și, mai ales, îi întreține vie curiozitatea. În afară de 
călătoria pe tărâmuri îndepărtate, cartea este și o sursă de inspirație pentru 
propriile scrieri, ce sunt apreciate nu doar la noi, dar și în ”lumea mare”, cu 
diplome atât la concursuri internaționale, cât și la cele naționale. 

DANIELA BALUȚEL 

În realizarea produsului, am utilizat 
un stil mai simplu, pentru a surprinde 
frumusețea colegei mele prin simplita-
te. În elaborarea produsului, am utilizat 
Adobe Photoshop și Adobe Illustrator 
pentru editarea elementelor grafice 

(florile). Paleta de culori a fost aleasă 
de pe www.coolors.co În spatele pozei 
am pus un fragment de text din cartea 
preferată „Ferma animalelor”. Am ales 
fontul Elephant, iar pentru citat am fo-
losit fontul Bellota cu stilul Bold Italic. 

ALEXANDRA MIȘCENCO este o persoană străduitoare, o fire spontană, 
energică și carismatică. De la prima întâlnire, am constatat că este o sursă de 
lumină și poate fi comparată cu o adiere de vânt într-o toridă zi de vară. Pe 
parcursul timpului, a demonstrat că este o colegă superbă. Are individualitate și 
caracter. Întrucât abilitățile sale de persuasiune sunt în continuă dezvoltare, ea 
poate fi văzută participând activ la dezbateri sau la diverse prezentări publice. 

Alexandra este pasionată de jocurile sportive precum voleiul și fotbalul. 
Dacă m-ar întreba cineva de ce o admir pe colega mea, aș răspunde simplu: 
știe ce vrea și pentru că e stăpână pe sine. Are un mod special în care își 
scrie poeziile și care te învăluie în emoții, așa cum afirmă că fiecare celulă 
din corpul ei e făcută să strălucească sus, pe cerul înstelat. 

Alexandra iubește să pozeze, iar fiecare poză a ei transmite un mesaj au-
tentic. În timpul liber, îi place să brodeze sau să citească o carte bună, iar în 
una din ele și-a găsit motto-ul după care se ghidează în viață: „Gândește-te 
la trecut numai în măsura în care amintirea lui îți aduce bucurie”. Astfel, Ale-
xandra este o persoană dornică să trăiască fiecare moment la maximum și 
nu regretă nimic, pentru că fiecare moment este o amintire.

CAROLINA BĂLUȚEL 
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CRISTINA LUCHIN este o fire prietenoasă, drăguță, unică, descurcărea-
ță și mereu gata să ofere ajutor. Este pasionată de mai multe discipline șco-
lare, precum istoria, literatura universală și limba engleză. Are însă un punct 
slab când este vorba de obiectele reale, dar ameliorează acest lucru prin 
succesele de la obiectele ei preferate. Timpul liber îl petrece preponderent 
cu cățelul ei Charlie, antrenându-și firea sa creativă. 

Cristina a frecventat școala muzicală, datorită căreia a obținut o serie 
de abilitați. Ea deține un șarm natural ce luminează ziua multor persoane. 
Mă simt într-adevăr norocoasă să o am pe Cristina alături. Cristina este o 
fire perseverentă, care țintește cât mai departe, având visul să își continue 
studiile în cadrul unei universități de drept. 

ANASTASIA BERZAN 

Am plăcerea să o prezint pe VALERIA PÂNZARU, fiindcă este o colegă 
de clasă mai specială. Chiar o pot numi o persoană deja remarcabilă. Îi place 
să învețe și dă exemplu și altora cum să se organizeze mai bine.

Având gusturi selecte în modă, mereu prezintă un stil original și impe-
cabil. De asemenea, este o persoană prietenoasă, înțelegătoare și, pur și 
simplu, haioasă. Are o privire filosofică asupra lumii, dar, în același timp, 
foarte realistă. 

GHEORGHE BIVOL 

S-a lucrat în Adobe Photoshop. 
După ce am ajustat mărimile pozei, 
am selectat o fotografie de-a Sandei și 
am șters fundalul folosit de pe site-ul 

www.remove.bg. Am ajustat mărimile 
și am poziționat poza în mijlocul ima-
ginii leului, deoarece am avut intenția 
ca leul să semene mai mult cu o umbră. 

ALEXANDRINA BODRUG este o persoană interesantă. Pare dură la ex-
terior și îți lasă impresia că e greu să o faci să te placă, însă adevărul este 
că e o persoană foarte caldă și înțelegătoare. O cunosc de puțin timp, însă 
o descopăr în fiecare zi. Este genul de prieten pe care mulți și-ar dori să 
îl aibă – înțelegătoare, susținătoare, amuzantă, care mereu îți va fi alături. 
Are simțul umorului dezvoltat, este greu să găsești pe cineva cu care sa râzi 
împreuna la glume. 

Este foarte muncitoare, dacă își stabilește un scop, nimic nu o oprește. 
Apreciez și simțul stilului, preferințele în materie de filme, cărți, alimentație. 
Îi place tot ce este frumos și tot ce este diferit. Totuși este o adevărată enig-
mă, în fiecare zi uimește cu lucruri noi, în cel mai bun sens posibil. 

ADRIANA BOAGHIE 

FELICIA FURCULIȚA este o fire comunicabilă, aventuroasă, cu multe 
idei și planuri care abia așteaptă să fie înfăptuite. Printre principalele pasiuni 
ale colegei mele se regăsesc cărțile, în special de beletristică, de asemenea, 
adoră cafeaua atunci când vizionează un film interesant și, nu în ultimul 
rând, îi place moda. 

Cel mai mult o respect pentru poeziile pe care le compune și emoția pe 
care o depune în ele. Este o persoană motivată pentru a schimba lucrurile, 
destul de misterioasă, iar, uneori, o face prin ambițiile ei. 

ANDREEA BODAREV 
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Proiectul a fost realizat în Adobe 
Photoshop. Cu instrumentul Quick se-
lection tool am șters fundalul de pe 
poză, în primul plan lăsând imaginea 
Adrianei. Am utilizat ca background o 
poză luată de pe site-ul www.pexels.com 

Am folosit o fotografie cu culori 
calde, care descrie personalitatea Adri-

anei. Criteriul de selectare a imaginii a 
fost privirea mai specială a Adrianei. 
Aparte, am editat poza de pe Pexe-
ls, cu instrumentul patch tool, cu care 
am lichidat câteva elemente ce erau în 
plus. Am folosit 2 fonturi, unul pentru 
scrierea numelui- Stencil, și unul pen-
tru text – Elephant.

Când mă gândesc la ADRIANA BOAGHIE îmi vine în minte miros de cio-
colată, narcise și parfum Olympea (parfumul ei preferat). Adriana e una dintre 
persoanele care, în cel mai scurt timp, mi-a devenit una dintre cele mai apro-
piate și importante ființe din viața mea. O persoană caldă, veselă, care are un 
minunat gust la haine, la mâncare, cu un frumos și deosebit simț al umorului.

Universul știa de ce am nevoie și mi-a creat o situație ca să o cunosc pe 
Adriana și să o am prietenă. Simt că o să mă susțină în orice lucru bun, fiind 
cea mai sinceră persoană pe care am cunoscut-o în ultima perioadă. 

Probabil, ceea ce m-a făcut să-mi doresc o așa prietenă a fost un mo-
ment dificil pentru mine, fiind singura persoană care s-a interesat de faptul 
cum mă simt. Am apreciat mereu felul de a fi original al Adrianei.

Este persona de la care ai atât de multe de învățat, e genul de persoană 
care are multe în sufletul ei frumos. 

Adriana adoră plimbările și apusurile frumoase, îi place mult să gătească 
și îi reușește de minune. E prietena de care are nevoie oricine, care știe să 
fie dură când e nevoie, dar, totodată, știe să fie bună, să te susțină la nevoie. 
De aceea nu regret niciodată că am întâlnit o persoană cu un suflet special 
și alături de care am cele mai frumoase amintiri.

ALEXANDRINA BODRUG

În realizarea produsului, am utilizat 
aplicațiile Adobe Photoshop și Illustra-
tor pentru a-i sublinia figura, iar rama și 

fontul l-am creat în Canva. Totodată, am 
ales culorile prezentate ale colegii mele.

Dacă ar fi s-o descriu pe ARIANA MEȘINA în doar trei cuvinte, acestea 
ar fi: neînfricată, amuzantă și deșteaptă. Este genul de persoană care mereu 
îți va fi alături, orice s-ar întâmpla. Afirm acest lucru din propria experiență, 
întrucât suntem nu doar prietene foarte bune, dar și foste colege la institu-
ția unde am învățat până a fi admise la liceu.

Nu cred că știu o persoană care iubește mai mult să citească decât Ari-
ana. În timpul liber, cel mai probabil o vei găsi recitind pentru a 10-a oara 
una dintre cărțile ei preferate. Chiar și citatul din colaj este unul extras din 
renumita carte „Harry Potter”. 

Și cum aș putea uita să menționez de dragostea Arianei față de muzică. Ge-
nurile de muzică preferate de ea sunt rock și heavy metal, astfel că Guns N’ Ro-
ses mereu va predomina în playlisturile Arianei. În final, pot menționa că Ariana 
este cu adevărat o persoană unică, cu ambiții mărețe și cu un talent deosebit.

BORTĂ ANDREEA

Produsul a fost creat în Illustrator, 
apreciind foarte mult stilul minimalist 
și de aceea mereu aleg să fac designul 

lucrărilor mele cât mai simplu și mai 
funcțional. 

VICTOR LUCA este o persoană amuzantă, flexibilă, artistică și foarte 
open-minded. Cu el nu te plictisești niciodată, deoarece e pasionat de mai 
multe domenii cum ar fi: științele reale, muzica, sportul sau artele.

Dacă ar fi un citat care să îl reprezinte ca persoană, aceasta ar fi următo-
rul „They said, don’t give up on your dreams. So I went back to sleep.” Victor 
este foarte friendly și, dacă doriți să-l cunoașteți mai bine, nu ezitați să îi 
vorbiți, pentru că e sociabil și, cine știe, poate deveniți și prieteni.

VLADA BULAI
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Pentru realizarea acestui proiect, 
am utilizat aplicațiile Adobe Photos-
hop, Canva și Adobe Illustrator. Poze-
le le-am primit de la Loriana, pentru 
a face acest colaj. Sub el, am colorat 

fonul în roz și am scris numele ei de 
extrem de multe ori pentru a crea ceva 
asemănător cu o pânză. Am adăugat și 
o zonă de culoare roz pe care am scris 
numele mai mare și calitățile ei. 

LORIANA IONIȚĂ îmi este colegă de clasă, dar și o bună prietenă. Este 
cunoscută pentru energia pe care o emană mereu în jur, dar și pentru glu-
mele pe care le inventează singură, apoi se asigură să ajungă la cel puțin 
jumătate dintre colegii de școală. Este un realist convins a cărui jumătate din 
vocabular e ocupată de cuvinte din domeniul biologiei și chimiei. Împreună 
cu ea, inventăm glume și asocieri pe care le pot înțelege doar cei cu talent la 
biologie. Dacă veți avea vreodată tangență cu ea, veți descoperi o persona-
litate excepțională și spirituală. 

BRUNCHI ALEXANDRA

Cu trăsături de personalitate remarcabile și un suflet pur ne cucereșete 
OTILIA FANARI. Pe cât de introvertă pare, pe atât de deschisă este. De 
asemenea, este o fire loială, mereu gata să sară în ajutor.

Otilia este o familistă dedicată ce își iubește frățiorii nespus de mult. Pot 
spune cu certitudine că este cea mai matură persoană de 17 ani pe care am 
cunoscut-o.

Iubește cafeaua, excursiile sau plimbările de seară, muzica bună, și, 
desigur, oamenii inteligenți. Datorită ambiției sale, speră la o carieră în sfera 
dreptului, iar momentan se dedică studiului disciplinelor școlare și implicării 
în acțiuni de voluntariat. Deviza Otiliei este: „Stelele nu pot străluci fără 
întuneric!”

NICOLETA CABAC 

Lucrarea a fost realizată în Adobe 
Photoshop. Drept fundal, am folosit 
un gradient rece. Pentru decupajul 
fotografiei prietenei mele, am utilizat 
Quick Selection Tool. M-am inspirat în 

elaborarea logo-ului de la firma “Gu-
ess” și l-am combinat cu fontul Times 
New Roman. Fontul pentru citat este 
Bella Fashion.

CATRIN REVENCO este una din cele mai bune la suflet persoane pe 
care le-am cunoscut, poate chiar cea mai bună. Suntem prietene de 11 ani 
și cred că aș putea-o descrie cel mai bine. 

Catrin este o fire atât de gingașă, super amuzantă, optimista, energică și 
inocentă. Fața ei de copilaș descrie perfect și interiorul ei. 

Este pasionată de tenis, promovează un mod sănătos de viață și adoră 
călătoriile. Catrin este persoana care mereu este gata să te ajute sau să îți 
ofere o îmbrățișare.

Zâmbetul ei îți luminează literalmente ziua, emanând căldură și poziti-
vism, fiind cele mai importante calități pe care ar trebui să le posede o per-
soană, în opinia mea.

Ea are un mops pe nume Oscar, care este efectiv cea mai drăguță chestie 
din lume. Catrin iubește animalele, muzica care te pune într-o atmosferă de 
dans și apreciază un film bun. 

Am trecut prin multe clipe împreună și mă bucur că am găsit și am atras 
în viața mea o prietenie reală, creând o relație indestructibilă. Astfel, mă 
simt extrem de norocoasă că am așa persoană alături, fapt pentru care îi 
sunt recunoscătoare.

VICTORIA BOSTAN
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În timp ce acțiunile ei mecanice o pot face să pară simplă de la prima 
privire, NICOLETA VORNICESCU este, de fapt, destul de enigmatică, prie-
tenoasă, dar foarte discretă, calmă, câteodată spontană, extrem de curioasă 
și interesantă.

Întrebând-o despre planurile sale, mi-a răspuns astfel: ”Îmi doresc să scriu 
o carte cândva, să călătoresc pe toate continentele, să studiez în alte țări și să 
cunosc oameni interesanți...”.

Poate surprinde oamenii, în special, când asculți poeziile scrise de ea sau 
meditațiile sale. De fiecare dată mă prind la gândul: Ce mentalitate! Ce idei! 
Ce viziune interesantă despre lumea înconjurătoare!

Nicoleta iubește să privească lumea la rece și cu o curiozitate plină de 
spirit. Trăind viața cu o mentalitate individualistă, urmărind obiective fără a 
avea nevoie de multă conexiune externă, ea se angajează în viață cu serio-
zitate și abilități unice.

Alături de disciplinele umaniste, Nicoleta este pasionată și de obiectele 
realiste, cum ar fi chimia și matematica, fapt ce contribuie la esențializarea 
personalității sale.

ANDREEA DUNAS 

Tandrețe, simplitate, talent, efort - cuvinte ce ar descrie perfect eleva li-
ceului CABAC NICOLETA. Dacă îți dorești o prietenie de valoare și nu o 
găsești sau măcar o îmbrățișare în semn de respect, atunci la ea sigur găsești 
ajutor.

Este o fire entuziasmată de toate lucrurile frumoase, care, pur și sim-
plu, încearcă să ia de la viață tot ce este mai intens și valoros. Îi place 
natura și toată recuzita ei, își găsește liniștea în apusuri sau în cerul de 
noapte înstelat.

Cea mai mare chemare a ei rămâne a fi muzica. Iubește să cânte, nu poa-
te simți altceva mai aproape de suflet decât muzica.

Deși cel mai bine îi cunosc vocea doar colegele, sperăm că în curând o 
lume întreagă va savura muzica interpretată de Nicoleta!

OTILIA FANARI 

Prin această lucrare, am încercat să 
reprezint cât mai bine stilul colegului 
și prietenului meu. Chiar dacă este un 
design cu un stil mai minimalist, am 
depus multă muncă în realizarea aces-
tuia. În crearea acestui produs, am uti-
lizat Photoshop, iar ca sursă de inspi-
rație am folosit Pinterest-ul.

Am folosit quick selection tool pen-
tru a elimina background-ul. Apoi am 
folosit gaussian blur și motion blur 

pentru a crea un efect mai fin pe su-
biectul principal și efectul de mișcare 
și umbrire pe subiectele secundare. 
Pentru textul principal am folosit fon-
tul League Spartan și efectul folosit pe 
acesta este drop shadow.

Fontul secundar este Montserrat 
Clasic. Culoarea textului este albă. Fun-
dalul este de culoare roșie (#e74948), 
cu puncte albe create manual. 

CRISTIAN CHIRILOV este o fire mai specială, fiind un coleg neobișnuit 
și un prieten pe care te poți bizui. Este o persoană mereu pozitivă și plină de 
energie, chiar dacă uneori are un caracter impulsiv, reușește să-ți facă ziua 
mai bună. De asemenea, Cristi este și un cetățean responsabil și activ în co-
munitate, fiind membru al mai multor organizații de voluntariat. Acesta reu-
șește să găsească limbă comună cu toată lumea. Discutând cu el, nu ai șansa 
să te plictisești, având un talent ascuns pentru arta socializării. Colegul meu 
este pasionat de istorie, cultură și abordare extravagantă. Cristi este una 
dintre cele mai open-minded persoane pe care le cunosc. De asemenea, îi 
place să iasă în evidență fie și pentru o clipă. 

SERGIU DOBOȘ 
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Produsul dat este realizat cu aju-
torul programelor Adobe Illustrator și 
Photoshop. Litera „A” este realizată 
cu ajutorul Illustrator. Restul detaliilor 
au fost adăugate în Photoshop. Back-
groundul este o scanare la o hârtie pic-

tată de mine cu acuarelă, ceea ce face 
design-ul dat mai „aproape de inimă” 
și-i dă un spirit de realitate. Fontul fo-
losit se numește Nocturne, iar imagini-
le sunt luate de pe site-uri cu fotografii 
stock.

Genialul poate fi găsit doar în simplitate. În zilele de azi, când toată lu-
mea tinde să pară ceea ce nu este în realitate, purtând măști nenumărate, e 
foarte greu să găsești o persoană ca ANA-MARIA PROȚUC. Simplă și mo-
destă în tot ce face, ea rămâne perspicace. Munca ei asiduă o răsplătește cu 
roadele dulci ale învățăturii, iar orice sarcină începută de ea atinge apogeul 
lucrării. Este imposibil de redat cât de mare îi este suftetul, căci niciun efort 
de a-l măsura nu va fi destul. 

Ana-Maria este acea fată cu lumină în ochi, care reușește să atingă orice 
scop și, cu toate că acum privește stelele doar prin telescop, sunt sigură că 
va veni ziua când va străluci împreună cu ele. „ Per aspera ad astra” – mot-
to-ul care i se potrivește perfect și reflectă capacitatea ei de a trece peste 
greutăți și a depăși orice defect. Fiind pasionată de biologie, chimie și in-
formatică, ea analizează și cercetează amănunțit orice temă, poate rezolva 
orice problemă. Sunt mândră să o am ca prietenă, căci cu toții suntem doar 
actori pe o scenă. Viața este un teatru uriaș și pentru mine este o fericire 
să-mi joc rolul anume alături de Ana-Maria.

ALINA DUȘCHINA 

Prietenia mea cu ILINCA GHERCIU a început chiar din prima săptămâna a 
admiterii în liceu. Inițial, ezitam să vorbim una cu cealaltă, dar, cu fiecare cuvânt 
spus, cu fiecare discuție pe care o aveam, înțelegeam, de fapt, că avem foarte 
multe lucruri în comun, reușind, în timp, să formăm o prietenie deosebită.

Sunt convinsă că unul dintre motivele datorită căruia am reușit să formez 
o astfel de legătură strânsă cu prietena mea sunt calitățile pe care ea le po-
sedă. Ilinca este una dintre cele mai strălucite minți din clasă, care excelează 
din punct de vedere academic, pasiunea ei fiind matematica. De asemenea, 
reușește în puținul ei timp liber să fie și un jucător abil de volei, practicând 
acest sport de ceva timp. 

Mai presus de orice, simt că însușirea care mă atrage cel mai mult este 
compasiunea ei. Fie că este vorba despre oameni sau animale, ea păstrează 
întotdeauna aceeași atitudine. De exemplu, mergând în drum spre casă, ea a 
observat un motănaș fără stăpân și, fără a sta prea mult pe gânduri, l-a adoptat. 

În același timp, Ilinca este voluntar la Fundația de binefacere ”Caritas 
Moldova”, unde, prin munca ei, ajută persoanele cu nevoi speciale. Aceste 
acte de bunătate m-au făcut să o respect și mai mult și m-a inspirat și pe 
mine în acțiuni de binefacere.

Prietenia pe care o împart cu Ilinca este unul dintre lucrurile cele mai 
prețuite de mine și mă bucur nespus de mult că am reușit să o cunosc.

Pentru această lucrare am utilizat 
Adobe Photoshop 2020 și Clip Studio 
Paint, font de titlu - Engravers MT, 
font pentru quote - Myriad Pro, font 
pentru restul text - Courier New

Decizia de a utiliza culori mai cal-
de a fost luată în ultima clipă, dar mă 
bucur că am experimentat cu gama de 
culori, pentru a obține un rezultat mai 
bun. Efectul cald a fost obținut în CSP, 
prin aplicarea gradient maps (gradient 
maps pot fi utilizate și în Photoshop, 

dar am avut deja câteva modele salva-
te în CSP).

Marea parte a lucrării a fost efec-
tuată în Photoshop, de la decuparea 
imaginii originale, până la formatarea 
fiecărui element într-o compoziție 
finală. Pentru a compensa calitatea 
mediocră a imaginii, am fost nevoit să 
optez pentru un stil mai puțin minima-
list, folosind soluții variate, pentru a 
îmbunătăți calitatea și a ascunde nea-
junsurile pozei.

VICTORIA ENI 
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Nu mi-a trebuit mult timp să mă atașez de colega mea ANDREEA BO-
DAREV, dar acum fiecare zi petrecută este mai frumoasă, întrucât ea îi oferă 
culoare și sens. Andreea este acea persoană lângă care te simți bine și în 
liberate. Este super hazlie și are un zâmbet ce te dezarmează, indiferent de 
situație.

Îți oferă o nouă perspectivă asupra vieții și tratează cauzele mai puțin 
plăcute cu umor, încât nu ți se par atât de tragice ca la început. Pe lângă 
aceasta, este o persoană responsabilă, ambițioasă, ordonată, serioasă și im-
punătoare, atunci când e nevoie. Datorită acestor calități, a devenit membră 
a senatului „EUPHORIA” și șefă de clasă.

Iubește cafeaua și îi place mult să gătească și credeți-mă când vă spun că 
nu ați gustat brioșe mai bune ca ale ei. 

De asemenea, îi plac tehnologiile informaționale, istoria, anatomia și ge-
ografia grafică, precum și să lucreze în Adobe Photoshop. Prin urmare, este 
o persoană foarte dinamică cu un program destul de încărcat.

FELICIA FURCULIȚA 

VLADA BULAI este o persoană remarcabilă datorită inspirației și crea-
tivității sale. Este o fire artistică, ce adoră enorm pictura, artă ce îi lărgește 
orizontul și îi șlefuiește gusturile. Este interesată și principială în legătură cu 
ceea ce ține de viitorul ei, de aceea muncește asiduu pentru un viitor strălu-
citor. Pentru ea, detaliile sunt importante, deoarece ele alcătuiesc imaginea 
de ansamblu a oricărei personalități.

Vlada este o persoană de mare încredere, deoarece este gata să ofere 
ajutor, indiferent de situație. Admir faptul că reușește mereu să păstreze 
spiritul motivării și organizării, priorități ale caracterului ei. Astfel, Vlada este 
o persoană remarcabilă și mă bucur mult să o am în calitate de prietenă.

VICTOR LUCA

Pentru realizarea produsului, am 
ales paleta dorită de culori, încercând 
diverse combinații pe platforma coo-
lors.com și am selectat pozele pe care 
doresc să le utilizez. Apoi, am întocmit 

textul și am început elaborarea lucrării. 
Am învățat cum să utilizez instrumen-
te ca magic wand, quick selection tool, 
eraser, move and selection, dar și multe 
altele și diverse shortcuts.

ALEXANDRA BRUNCHI este o persoană extrem de sociabilă și deschi-
să. Își poate face prieteni noi în orice împrejurare, mai ales atunci când are 
interese comune cu ei. Ea adoră să cânte și din când în când ne bucură cu 
talentul ei la festivități din cadrul școlii și din afara ei. 

Pe lângă pasiunea ei pentru muzică, Alexandra mai acordă atenție și edu-
cației academice, mai ales este pasionată de biologie și istorie. Își dorește 
să devină un om mare în domeniul politicii sau al afacerilor, iar, pentru acest 
lucru, depune mult efort. Mereu e dornică de a purta discuții și a-și face 
prieteni noi, deci nu ezitați să cunoașteți acest omuleț minunat.

LORIDANA IONIȚĂ

În realizarea produsului, mai întâi, 
am selectat o culoare plăcută ochiului, 
inspirându-mă de la cea preferată a 
Andreei, care este albastrul. Apoi, am 

adăugat o ramă albă înclinată și câteva 
flori ce se potrivesc cu cele din imagi-
ne. În final, am utilizat fontul Clicker 
Script pentru ambele texte.

Pentru proiect am șters fundalul 
pozei utilizate, ulterior trecând-o prin 

anumite elemente și funcții din Pho-
toShop, InkScape, PicsArt și Canva.
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CIPRIAN MERIACRE este o persoană remarcabilă și excepțională din 
orice punct de vedere. Este pasionat de tehnologiile informaționale și alte 
domenii științifice, precum matematica sau fizica. Este pasionat și de studiul 
limbilor străine. 

Ciprian participă activ în viața comunității, implicându-se în diferite pro-
grame sau activității de voluntariat. Câteva succese uriașe ale lui Ciprian 
sunt: Best Maker Award în cadrul concursului internațional „5th Belt and 
Road Teenager Maker Camp”, categoria Science Video; locul I în cadrul con-
cursului republican „Tekwill Junior Ambassadors”, categoria Design Grafic; 
locul I în cadrul concursului municipal „Din Istoria Neamului” cu genericul 
„Creangă cu Neamuri”, proba „Creație Proprie (Poezie)”, precum și altele.

Ciprian este o persoană sinceră, răbdătoare, inteligentă și cu simțul umo-
rului. Cu el poți discuta pe orice temă posibilă, conversațiile fiind interesan-
te, amuzante și poți afla ceva nou și util din ele. Sunt multe lucruri ce pot 
fi preluate de la Ciprian. Acesta mi-a schimbat perspectiva asupra balanței 
între viața de elev și viața de adolescent. Deși îl cunosc pe Ciprian de puțin 
timp, îl pot considera o persoană de încredere și prieten bun, cu perspective 
uriașe în viață.

CLAUDIU LUCA 

OTILIA JECHIU este o fire fascinantă. Momentele în care este lângă tine 
sunt cele mai frumoase. Implicarea ei în voluntariat o face să fie o persoană 
mai bună și mai optimistă.

La unele materii se pricepe destul de bine, temele i se dau ușor, mereu 
este prietenoasă și gata să îți ofere o mână de ajutor. Temperamentul aces-
tei ființe creative este plin de energie. Eficiența și productivitatea ei mă 
uimesc mereu. Colaborează cu oricine și se acomodează rapid la schimbările 
de orice tip. Am avut parte de momente plăcute și unele mai puțin plăcute, 
însă Otilia mereu m-a ajutat să le depășesc.

Înfățișarea ei e specială, are acel ceva ce te atrage să vorbești deschis cu 
ea. Unele lucruri le poți simți doar cu inima, esențialul e vizibil prin atitudi-
nea și valorile promovate de Otilia.

MĂDĂLINA MALAI 

Produsul dat este un poster dedi-
cat colegului Claudiu Latu. Deoarece 
una din pasiunile sale este scrima, am 
decis să includ spada și masca drept 

element reprezentativ al performan-
țelor sale. Font utilizat: Colonna MT. 
Instrumente utilizate: Adobe Photos-
hop, Adobe Illustrator și Adobe Fresco.

Am utilizat Photoshop pentru de-
cuparea fundalului și Illustrator pentru 
restul lucrării. Am folosit pentru fundal 
o imagine ce face trimitere la domeniul 
informaticii, la calități precum con-
centrație, logică, care îl caracterizează 

perfect pe Ciprian. Pentru ramă am 
utilizat albastru închis #0000ff, iar al-
bastru deschis #29abe2. Pentru nume, 
am utilizat fontul Verdana bold italic 
cu culoarea albă și altă nuanță de al-
bastru #0078cf.

CLAUDIU LATU m-a impresionat prin onestitatea, perseverența, simțul 
umorului, precum și modul sănătos de viață pe care îl duce, sportul fiind 
una dintre pasiunile sale preferate. Practicând scrima și muncind asiduu 
asupra sa, a călătorit la Budapesta, Kiev, București, Nicolaev sau Satu-Mare 
pentru a-și pune la încercare abilitățile dezvoltate. Astfel, acesta a ajuns să 
se bucure, într-un final, și de performanțe, obținând titlul de Campion Re-
publican în Echipă la Scrimă și locul III la Scrimă Individuală. Pe lângă sport, 
Claudiu preferă fizica, chimia și matematica, mai cu seamă aspectul practic 
al acestora. De asemenea, interesul său față de a învăța obiecte noi și de a 
se extinde în cât mai multe domenii este nesecat.

CIPRIAN MERIACRE 
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CAROLINA BALUȚEL este persoana care trăiește în prezent, dar visează 
viitorul. Cu toate că este extrovertă, ea trăiește în lumea ei, fiind pasionată 
de lectură, fiecare carte citită fiind, pentru ea, o nouă viață. Unele dintre 
multiplele calități pe care le admir la Carolina sunt punctualitatea și optimis-
mul, ea fiind una dintre puținele persoane care știu să trăiască și să profite 
de orice moment la maxim. 

Dacă ai întâlni-o pe Carolina, încă din primele momente ai înțelege că 
este o persoană energică și sociabilă, fapt pentru care mă simt în largul 
meu lângă ea. Toate aceste calități ale Carolinei m-au ajutat să obțin un nou 
prieten, cu care pot simți gustul amar al timpului atunci când se scurge prea 
repede. 

Cu toate că este la profil umanist, este pasionată de chimie și fizică, 
având ca motto: „Omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea”. Astfel, înțe-
legem că Carolina iubește să viseze, însă nu doar pentru a admira realitatea, 
ci și pentru a ajunge acolo unde își dorește, în topul celor mai buni medici. 

Având în viața ta o persoană asemeni Carolinei, nu va trece o zi fără a 
învăța ceva sau fără ca să zâmbești, chiar dacă ea ar fi tristă, de aceea, dacă 
ar fi să o asociez cu un cuvânt, ar fi „putere”.

ALEXANDRA MIȘCENCO 

OLIVIA PETRE este pasionată de culinărie si antreprenoriat. Are scopuri 
mărețe și ambițioase, reușește mereu să te uimească cu ceva inedit oricând. 
Este o persoană veselă, iubitoare și cu un caracter dinamic, aceste particula-
rități o deosebesc de alții și atrag atenția. Olivia este o colegă de neprețuit, 
care, cu siguranță, o să-și amintească de mine și peste 10 ani, când o să fim 
la km distanță. 

Olivia este o fire foarte energică, chiar dacă la prima vedere pare o per-
soană introvertă. Însă, odată ce ajungi să o cunoști mai bine, ai impresia că 
o cunoști de o vecie. Datorită abilității sale de a se împrieteni ușor și de a 
socializa, este foarte activă în rândul tinerilor și implicată la nivel de volun-
tariat în diverse organizații, inclusiv în Senatul liceului. 

MONICA NANI 

Produsul este realizat integral în 
Adobe Photoshop, într-un stil minima-
list. Drept fundal, am folosit o textură 
roz de pe site-ul unsplash.com (reco-
mand încă o dată site-ul pentru ima-
gini cu rezoluție înaltă absolut gratuit). 

Pentru decupajul pozei Victoriei, am 
utilizat Quick Selection Tool. Fontul 
de bază este Granjon Roman ( îl recu-
noașteți de la brandul „GUCCI”), iar 
cel secundar este Vanity (de pe revista 
americană „Vanity Fair”).

VICTORIA BOSTAN are abilitatea magică de a-ți ridica dispoziția într-o 
fracțiune de secundă. Este pasionată de tot ce include cuvântul „psihologie” 
și crede cu desăvârșire în legea atracției universale. De asemenea, este o 
mare amatoare a lumii modei, având un gust estetic deosebit. 

Victoria știe să aprecieze mâncarea gustoasă (adoră pasta carbonara) și 
muzica bună. Vorbește cu drag despre cărțile citite, filmele și serialele vizi-
onate. Este o ființă determinată, puternică și perseverentă, întrucât mereu 
atinge scopurile pe care și le pune. Deși inocentă la prima vedere, perso-
nalitatea ei ascunde o latură foarte energică, aventuroasă și plină de viață. 

Dedicația Victoriei pentru persoanele apropiate ei și pentru pasiunile 
sale te face să o îndrăgești și să vezi în ea o prietenă adevărată, gata să sară 
în ajutor 24/24. Prin tot ce este și felul în care trăiește, Victoria m-a inspirat 
și m-a ajutat să devin o versiune mai bună a mea. Este de părere că trebuie 
mereu să avem încredere în forțele proprii și zice că „cine nu riscă, nu bea 
șampanie”.

DAN OJOG
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NICOLETA RENIȚA este o elevă pasionată mult de chimie. Chiar dacă 
este la profilul real, îi place și istoria. 

Speră mult ca, după absolvirea liceului, să fie admisă la medicină în Olan-
da. Scopul ei în viață este să devină un psihiatru renumit și să ajute adoles-
cenții traumatizați de studii. Datorită persistenței ei și dorinței de a-și atinge 
scopurile puse, sunt sigur că va reuși. Este o colegă minunată și o elevă 
sârguincioasă. Motto-ul Nicoletei este: „Viața este ca un joc de cărți, norocul 
e important, dar, fără cunoștințe, nu poți câștiga”.

ANDREI ONUFREI

ANASTASIA TĂLPĂLARU este o persoană comunicabilă, pasionată de 
cunoașterea modului de gândire a persoanelor cu scopul ca profesia ce o va 
avea în viitor să fie legată de această dedicație a sa. Iubește foarte mult ani-
malele, oferă mâncarea pregătită personal în schimbul salvării unor suflete 
inocente. Anastasia preferă puțini prieteni alături, dar adevărați decât mulți 
și fără sens. Este o persoană foarte optimistă și poate contribui la soluțio-
narea unei probleme, dacă necesită implicarea ei. Sunt mândră că o cunosc 
și interacționez cu Anastasia. 

CRISTIAN PALADI 

«Never regret anything», asta ai auzi de la VLADA PULBERE chiar de la 
prima discuție pe care ai avea-o cu ea. Ea este acea persoană care te inspiră 
constant și te face să vrei să devii cea mai bună versiune a ta. 

E o realistă pasionată de IT și programare, dar, când este vorba de artă, 
tot pe Vlada o veți vedea privind stelele și luna în timpul nopții sau cu o car-
te despre filosofie în mână. Adoră să captureze apusuri, răsărituri și natura 
prin poze făcute chiar de ea. Îi plac broaștele țestoase și preferă câinii mai 
mult decât pisicile, pentru că sunt loiali, deși, paradoxal, în galeria ei poți 
găsi multe meme-uri cu pisici. 

Cel mai mult apreciază la o persoană iubirea față de viață, spontaneita-
tea și încrederea în sine, toate aceste atribute fiind esențiale unei prietenii 
sincere și de lungă durată. 

Vlada e raza de soare care vă va însenina ziua fără niciun dubiu, iar, dacă 
vreți să o cunoașteți mai bine, o puteți mereu contacta pentru o discuție de 
suflet la o ceașcă de cafea sau ceai.

ANASTASIA PANFIL

Am prezentat-o pe EVELINA NAS-
TAS într-o formă mai abstractă, de-
oarece adoră acest gen de artă. De 
asemenea, am utilizat o paletă de cu-
lori pale, care îi conturează eleganța. 
Produsul a fost realizat în întregime în 
Adobe Illustrator, fiind un produs mai 

complex. Evelina este o persoană ex-
trovertă, mereu optimistă și deschisă 
pentru comunicare. Aceasta lucrează 
în calitate de fotomodel, iar poza din 
care m-am inspirat pentru proiect este 
de la una dintre ședințele ei foto. În vi-
itor, ea vrea să devină actriță.

LAVINIA VOLCU 
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MIHAELA URSU 

DELIA COICA este o persoană enigmatică, căreia îi place foarte mult is-
toria, fiind olimpică la acest obiect. De asemenea, face mentorat la această 
materie cu scopul de a-i ajuta pe cei care vor obțină performanțe. 

Este o prietenă de încredere pe care te poți baza la greu. Eu îi spun Del, 
deoarece ea radiază căldură și fericire. Este foarte veselă și creativă, iar dacă 
ai nevoie de ajutor, ea mereu ți-l va oferi, nu contează dacă este vorba de 
limba engleză, de design grafic sau de viața personală.

Această mică „vrăjitoare” poate face pe oricine să-i fie prieten și are un 
farmec înnăscut cu ajutorul căruia te cucerește într-o clipă. Este silitoare și 
responsabilă, fiind mereu gata de noi provocări. Nu îi pasă de părerea celor 
din jur, fiind mereu sigură pe sine. Life motto:”If you forgot it wasn’t that 
important”.

NICOLETA RENIȚA 

Dacă veți observa un grup de elevi ce ascultă fascinați o persoană ex-
trem de frumoasă, enigmatică și dinamică, care le comunică sau le prezintă 
ceva, să știți că acea persoană e AMELIA CARAS, fata după al cărei zâmbet 
se ascunde o fire afabilă, inteligentă, iubitoare, creativă, perseverență și te-
nace. Arta, cafeaua gustoasă, cărțile bune și mirosul ploilor primăvăratice au 
un loc aparte în inima ei. 

Creativitatea și ingeniozitatea Ameliei știu să uimească. Știe să trăiască 
momentul și mereu va fi gata să își asume noi provocări și riscuri, aceasta 
fiind una dintre calitățile pentru care o admir. Amelia este persoana care 
ore în șir îți va povesti cu entuziasm despre o carte citită, un scriitor sau un 
personaj marcant. Alături de literatură și artă, este pasionată de dezbateri, 
public speaking, istorie și politică, reușind să înregistreze performanțe deo-
sebite în aceste domenii.

Produsul a fost realizat în Adobe 
Illustrator. Am folosit următoarele fon-
turi pentru crearea produsului: Courier 
New pentru cele 4 cuvinte ce o carac-
terizează perfect, deoarece am dorit 
să fac trimite la stilul Mașinilor de scris 
utilizate în trecut. Monotype Corsiva 
pentru numele și prenumele Ameliei. 
Cu ajutorul tool-urilor din Illustrator, 
am schițat o călimară cu cerneală și o 
peniță pentru scris, pe care le-am am-

plasat lângă paragraful în care vorbesc 
despre abilitatea Ameliei de a scrie 
poezii. Am utilizat drept background 
o poză cu cărți și cafea, pe care am se-
lectat-o din Pinterest și care reflectă 
perfect pasiunile Ameliei. Am eliminat 
fundalul pozelor pe care am hotărât să 
le utilizez cu ajutorul site-ului https://
www.remove.bg/. Pentru produs, am 
utilizat culori calde, precum și negrul, 
pentru a imita scrisul mașinilor de scris.

Prin această lucrare, m-am inspi-
rat din originile numelui COJOCARU 
SELINIA, încercând să fac conexiuni 
cu sentimentul de noapte liniștită. 
În crearea acestui produs, am folosit 
Photoshop, Illustrator și Figma. Iar ca 
sursă de inspirație am folosit Pinte-
rest. Fiecare detaliu este creat de la 
zero, inclusiv luna și nourașii. Pen-
tru text, am utilizat fontul Gabriela, 
iar pe litera „S„ am utilizat efectul 
stroke. Am decis să utilizez un Blue 

Royal (#27253B), un bej (#E8CFA7) și 
alb (#ffffff ). Am creat motivul cercu-
lețelor în Illustrator după care l-am 
importat în Figma. Tot în Illustrator 
am creat nourașii, inspirându-mă 
din picturile tradiționale Japoneze. 
În Photoshop am editat poza burând 
și întunecând fundalul imaginei. Am 
iluminat modelul și am deschis părți 
ale imaginii care erau prea întunecate 
pentru a putea pune motive sau texte 
închise la culoare.

INESA ȚURCANU 
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MONICA NANI este colega mea cu care m-am împrietenit destul de re-
pede, odată ce am fost admisă la liceu. Ea este o elevă sârguincioasă, punc-
tele sale forte fiind limbile străine. De asemenea, este voluntară în cadrul 
organizației „Interact”, la care a aderat la începutul acestui an școlar.  

Monica este pasionată de cofetărie și patiserie, pregătirea prăjiturilor 
fiind o activitate ce îi aduce bucurie. Pe viitor însă ar dori să activeze în do-
meniul afacerilor, în cadrul companiei părinților ei de creare a mobilei. Cel 
mai mult îmi place la ea faptul că ne înțelegem fără cuvinte și mereu suntem 
pe aceeași undă. E plăcut sentimentul pe care îl simțim atunci când găsim o 
persoană apropiată sufletului.

OLIVIA-ADRIANA PETRE

M-am gândit că părul roșcat al IULIEI ȘVEȚ sau, cum spune mama, “de 
păpușă”, ar fi un detaliu frumos și unic. Ea este sinceră și o persoană talen-
tată, orientată să descopere noi orizonturi. Desenează frumos (în special 
prin caietul de istorie sau română), pregătește mâncare foarte bună, se ține 
și de glume. 

Reține toate versurile cântecelor rock, orice detaliu interesant din istorie 
și biologie. Cu ea am unele dintre cele mai frumoase amintiri. 

PATRICIA PAPUGA 

CAROLINA-VALENCIA ZAVIDEI este o persoană plină de entuziasm și 
motivație, dar, totodată, mereu pe gânduri. Întotdeauna ajunge la un numitor 
comun cu oamenii din jur, astfel rareori fiind implicată într-un conflict. Caroli-
na e, totodată, o bună colegă de clasă și o bună prietenă care nu te va lăsa la 
greu. Este gata oricând să te ajute și să te susțină și mereu va spune lucrurilor 
pe nume, fără a căuta scuze și motive suplimentare inutile. La prima vedere, 
pare o persoană timidă, dar, odată ce o cunoști mai bine, observi calitățile ei 
de neprețuit.

Sunt de remarcat cunoștințele sale în domeniul matematicii și, mai ales, al 
informaticii. Pe lângă acestea, posedă și un vocabular bogat și divers, datorită 
numeroaselor cărți citite în timpul liber. Carolina mereu încearcă să vadă „par-
tea plină a paharului”, aceasta fiind lecția principală ce ne-o predă tuturor în 
fiecare zi, reamintindu-ne că trebuie să trăim clipa, căci viața e scurtă, orele de 
somn nu se recuperează, iar neuronii nu se restabilesc. Alte calități pe care le 
putem sesiza după câteva discuții ar fi: modestia, comunicabilitatea și capaci-
tatea de a percepe sarcasmul și picul de umor, uneori prezent în fiecare frază. 

Menționez cu sinceritate că nu regret că am cunoscut-o pe Carolina, 
astăzi fiind tot mai puțini oameni onești și prietenoși, ea reprezentând îmbi-
narea inteligenței, sincerității, eleganței, gingășiei și simțului umorului. 

TOMA CONSTANTIN 

BOGDAN MOCANU este un elev calculat, deștept, pasionat de infor-
matică și de fizică. În timpul liber, îi place să editeze poze. De asemenea, 
este membrul grupului minunat Ataymero (care, apropo, compune muzică 
bună). El este persoana perfectă și cu el poți să discuți aproape despre orice. 
Te vei simți mereu bine și plin de viață în compania lui Bogdan. 

NICHITA VASCIUC 

Ilustrația din colțul stâng, a fost re-
alizată în Adobe Illustrator (e prima în-
cercare și pot spune că e tare complicat, 
dar interesant). În continuare, am lucrat 

în Photoshop. Pentru fundal, am folo-
sit nuanța #52809D și alb pentru text. 
Pentru nume, am folosit fontul Yeseva 
One, iar pentru citat, Old Standard.
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CRISTIAN PALADI este unul dintre cele mai uimitoare persoane pe care 
le-am întâlnit vreodată. Este o ființă înțeleaptă, prietenoasă și cu un simț al 
umorului deosebit. Însă calitatea sa la care țin cel mai mult este faptul că e 
foarte spontan. 

Cristi e tipul de om care nu te va lăsa niciodată plictisit și fiecare plim-
bare va fi o adevărată aventură cu emoții de neuitat. De mână cu această 
calitate merge atenția lui la cele mai mici detalii, așa că el este persoana ce 
va observa dacă ți-ai tuns părul fie și cu 2 centimetri. De asemenea, se deo-
sebește de ceilalți prin firea creativă, care se datorează semnului zodiacal al 
Peștilor. Prin aceste calități va ajunge la succes și va depăși orice obstacole 
pentru propria afirmare. Pentru mine, el este un model de urmat în viață. 

ANASTASIA TĂLPĂLARU 

Am ales ca model de inspirație al designului, pe buna mea colegă de 
clasă, EMILIA DODON (sau cum îi spunem Emi). Un lucru pe care l-aș pu-
tea afirma la sigur despre ea ar fi că prezența sa mereu încinge atmosfera 
(într-un mod plăcut, desigur), datorita unui simț dezvoltat al umorului și firii 
sale energice. Fiind mereu veselă, găsește limbă comună cu orice persoană. 

Emi posedă multe calități, dar cel mai remarcabil lucru al personalității 
sale (în opinia mea) este modestia, simplitatea și felul său prin care se perce-
pe a fi egală cu toți colegii. Vorbind de trăsăturile fizice, menționez înfățișa-
rea gingașă, precum a unei păpuși de porțelan. Zâmbetul ei este molipsitor, 
iar vestimentația e aleasă mereu cu stil.

Emi e o identitate cu multe pasiuni, unele dintre care are fi: muzica, ci-
nematografia, istoria și limba engleză. Fiind o persoană determinată și des-
chisă pentru noi încercări, mereu avansează, dorind să-și lărgească orizontul 
cunoștințelor și să capete noi experiențe.

EVELINA ȘIȘCAN 

AUGUSTIN GRABOVSCHI este un bun coleg, pe care îl apreciez mult 
pentru originalitatea sa. Știe cum să creeze relații și, mai ales, cum să le con-
solideze. Este o persoană carismatică, optimistă, dar și haioasă. Sper să-și 
realizeze planurile, fiind multe și ambițioase.

MARIUS SALCUȚAN 

Posterul a fost realizat în stilul pe 
care știu că l-ar aprecia Augustin, de-
oarece este pasionat de cultura japo-
neză. Am folosit Adobe Photoshop 
pentru toata lucrarea, experimentând 
cu noi instrumente, precum „Quick Se-

lection Tool” (ceva nou pentru mine). 
Am folosit mai multe nuanțe de roz și 
mov, fontul fiind ‚Japanese 3017’ pe 
care l-am luat de pe DaFont. Mi-a luat 
vreo 3 ore, la început, încercând să-mi 
dau seama ce anume vreau să fac.

Lucrând asupra produsului dat, am 
început cu editarea fotografiei în apli-
cația Lightroom, unde, jucând cu lumi-
nile, am încercat să transmit atmosfera 
unei zile de vară.

În următoarea etapă, am lucrat cu 
ajutorul PicsArt, în care am adăugat 

detaliile, precum fluturașii de hârtie, 
fonul pentru text care reprezintă fâșii 
de hârtie, neuniforme, în culorile ce se 
regăsesc în poză și, desigur, textul în-
suși. Iar la final am deschis IbisPaint, 
pentru a adăuga detaliile liniare
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Sociabilă, Loială, Inteligentă, Energică – așa aș caracteriza-o pe LUCIA-
NA AXENTE. Este colega cu care am împărțit emoții și experiențe încă din 
clasa l-îi. 

Luciana este o fire prietenoasă, care își poate face prieteni cu ușurință. 
Este mereu gata să-i ajute pe cei care au nevoie. De asemenea, Luciana 
adoră să cunoască lucruri noi și să citească o carte bună. Atât de mult îi 
place lectura, încât ar termina o carte în maximum două zile.

Deși ea studiază la profil umanist, îi place matematica și tot ce ține de 
obiectele realiste. Prietena mea este genul de om care își păstrează zâm-
betul pe buze, indiferent de situație. Este o persoană cu un suflet mare, de 
încredere, pe care te poți baza și sunt mândră de faptul că suntem colege 
și prietene.

SANDA-THEODORA PÂSLARIUC 

Produsul a fost realizat în Canva și 
Picsart. Am ales gama de culori cu aju-
torul aplicației Coolors. Am editat poza 
în Picsart cu ajutorul secțiunii Tools. 

Am folosit următoarele fonturi: Adlery 
Swash și Capriola. De asemenea, am 
adăugat umbră la fotografia Lucianei 
pentru un efect 3D.

Lucrarea e realizată în întregime 
în Adobe Photoshop. Pentru decupa-
jul imaginii am utilizat Quick Selection 
Tool. Pentru fundal am folosit textura 

de brickuri albe, fontul principal este 
de la tommy hilfiger și fontul secundar 
american typewriter.

Dacă ar fi să îl caracterizez pe Dan OJOG în 3 cuvinte, acelea ar fi: Deș-
tept, Creativ și Muncitor. La prima vedere, ar părea inocent și timid, dar, dacă 
ajungi să îl cunoști, îți schimbi părerea instant și îl vezi ca pe un băiat cu un 
umor ireproșabil, prietenos și curajos. 

Mereu tinde spre mai mult și obține tot ce e mai bun. Depune efort și 
dragoste în tot ceea ce face. E pasionat de IT și Design Grafic și are succese 
remarcabile în aceste domenii. 

Deși este la profilul umanist, demonstrează performanțe și la obiecte-
le realiste, cum ar fi matematica și chimia. Este înnebunit de muzica rock, 
adoră înotul și călătoriile. Nutrește o satisfacție aparte când face poze în 
natură. De asemenea, din dorința de a fi independent, a început să lucreze 
într-o companie de IT. Are visuri mari și sunt sigură că peste câțiva ani o să 
auzim lucruri mărețe realizate de Dan.

În final, vă pot spune, cu siguranță, că este o persoană care mereu îți va 
fi alături la bine și la rău, iar acestea, în opinia mea, sunt calități pe care doar 
un prieten adevărat le poate avea. 

CATRIN REVENCO

OTILIA MARIN este o persoană modestă, ceea ce contrazice gândurile 
ei zgomotoase. Curios nu ar fi cuvântul perfect pentru a o descrie, dar, în 
acest, moment se potrivește, pentru că este o ființă care absoarbe totul și 
nimic în același timp. 

Aura din jurul ei dă un aer de mister și aceasta este valabil chiar și atunci 
când ajungi să o cunoști, deoarece tinde să vorbească într-un asemenea 
mod, încât înțelegi că această persoană știe despre ce vorbește, poate abor-
da orice temă și va ieși câștigătoare. Dacă este nevoie, ea are curajul, atenția 
și prezența de a-și exprima lumii adevărata voce. 

Este pasionată de lectura diferitor genuri,în special de psihologie și chiar 
de filosofie. De asemenea, este încrezătoare în propriile forțe și are un gust 
rafinat în muzică. Este o persoană care s-ar integra bine în competițiile ling-
vistice și dezbateri.

VALERIA CODREANU 
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Când m-am oferit să o descriu pe IULIA URSAN, știam din timp la ce o să 
mă refer în cadrul acestei descrieri. Este pasionată de biologie și anatomia 
omului, de evoluția acestuia și tot ce a stat la baza apariției acestuia.

Ea este o fire pasionată de muzica clasică, dar mai ales de cea pe care o 
cântă cu ajutorul unuia dintre cele mai magnifice și mai complicate instru-
mente muzicale, vioara. Pentru ea, muzica clasică este, în special, o moda-
litate perfectă pentru a se relaxa după o zi obositoare. Daca o vei întreba 
care este procedeul ideal ce trebuie efectuat pentru a diminua stresul, cu 
siguranță, vei auzi cuvintele sport și alergatul la ora 7 dimineața. 

Când am rugat-o să îmi povestească despre pasiunile sale ascunse, ea 
mi-a divulgat că este interesată de arahnide și reptile, văzând laturile fru-
moase ale acestora. Aș vrea să menționez faptul că Iuliana este o persoană 
care în orice moment oferă mâna de ajutor de care cineva ar avea nevoie, 
în special bătrânilor. Dacă ai nevoie de o persoană care să-ți asculte proble-
mele și să îți ofere suportul de care ai nevoie, atunci adresează-te Iulianei.

IORGA ALEXANDRA

VALERIA CODREANU este o persoană deschisă către noi concepte și 
opinii, tolerantă și acomodantă, pasionată în măsura potrivită în legătură cu 
scopurile sale. Nu dă înapoi în fața noilor provocări sau în fața numeroaselor 
obstacole ale existenței umane. 

Caracterul dinamic îi conferă compatibilitate cu științele profunde, fiind 
caracterizată de curiozitate și indulgență necontenită când descoperă un 
nou subiect ce o interesează. 

Ea prezintă și un bun potențial creativ, fiind pasionată de arta și literatura 
obscură, care consider că, explorată într-o natură nerestricționată, îi poate 
facilita talentele ascunse. Ea tinde mereu spre autodepășire și deci își cu-
noaște atât punctele forte, cât și cele slabe și se străduie să învețe din gre-
șelile proprii și ale altora. Este o fire liniștită și calmă, dar adesea dezinvoltă, 
cu porniri spontane și aspirante care nu sunt însă dezvăluite oricui, fiind ți-
nute în culisele minții, până la apariția momentului oportun sau a persoanei 
potrivite. Life-motto „If you want to become somebody, you first have to die”. 

OTILIA MARIN 

Din prima zi a studiilor mele în liceu, am avut mereu alături un coleg, un 
prieten, un mentor, și anume PAISIE RUSU. Dacă ar fi să creez un cuvânt 
care să-l descrie perfect, ar fi L.I.G.M.A. - un acronim de cinci cuvinte, aces-
tea fiind: loialitate, inteligență, generozitate, muncă și ambiție. 

De-a lungul celor 2 ani pe care i-am avut la dispoziție să-l cunosc pe Pai-
sie, am aflat că el este pasionat de fizică, chimie, biologie, dar și de filosofie. 
Una dintre întrebările filosofice care îl macină este: Cine a fost primul: oul sau 
găina? Visul lui este să studieze păsările și ouăle, ca să pună punct acestei 
întrebări. 

Paisie este, de asemenea, pasionat de jocurile de cuvinte, el poate ilu-
mina orice situație, dacă este intrigat. Lăsând la o parte formalitățile, sunt 
sigură că toți oamenii care-l cunosc cu adevărat pe Paisie pot spune că el 
este o „țățâcă” în viața lor, iar, pentru cei care nu-l cunosc, că au mereu 
șansa să-l descopere.

ALEXANDRA LUPAN 
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ALEXANDRA LUPAN este o „LAȘMistă” în suflet, un cititor, o „minune”, 
un cetățean responsabil, dar, cel mai important, un om deosebit. Dacă crezi 
că ai văzut un adevărat om, așteaptă să o cunoști pe Alexandra. Acest realist 
modern este mereu gata să-ți ofere o explicație matematică a problemelor 
psihologice pe care le ai și cum să scapi de ele.

Ața transcendentă care leagă fruntea ei de ale altor oameni, la fel de 
luminați, este una indestructibilă și cu lățime de bandă respectabilă. Visul 
Alexandrei este să deschidă o filială a magazinului de haine Suqma în Mol-
dova, preferabil chiar în LAȘM, iar lecțiile de limbă engleză și bazele antre-
prenoriatului o ajută în acest sens. 

Un alt fapt notabil este pasiunea Alexandrei pentru ping pong, pe care 
îl joacă cu mingi de la brandul Ligma. Alexa e tipul de persoană care își va 
învăța copiii cum se asamblează și cum se citește o carte. Toate acestea le 
va oferi suport când vor fi în depresia de după prima dragoste. Fiți oameni, 
fiți ca Alexa!

PAISIE RUSU 

„Muzica este cea mai bună metodă de a cunoaște o persoană”, spune NI-
CHITA VASCIUC, cel mai pasionat pianist pe care îl puteți cunoaște. Cu ai 
săi 9 ani de experiență în fața clapelor și cu numeroasele cântece publicate 
pe pagina sa de Instagram, el poate fascina orice persoană cu măiestria sa. 

Nichita nu se limitează doar la muzică când este vorba de atras atenția. 
Spiritul său înnăscut de actor și de debater îi conferă titlul de adevărat ora-
tor. Plăcerea cea mai mare este asigurată de dezbateri, mai ales când comu-
nică pe marginea unui subiect deschis și intrigant, cu multe arii de conflict, 
ceea ce îi și stârnește flacăra din ochi. 

El apreciază nespus de mult orice provocare care îi apare în fața lui, așa 
cum consideră că „Dacă viața ar fi ușoară, atunci s-ar pierde orice interes”. Cât 
ține de hobby-urile sale, Nichita are o imensă dragoste față de limbajul de 
programare C++, deoarece, cu ajutorul acestuia, el își poate realiza orice 
program de vis cu succes. 

Odată ce faci cunoștință cu Nichita poți înțelege că el este chintesența 
unei prietenii, persoana gată să ajute în orice moment și să garanteze o 
companie bună. Interesele sale sunt foarte diverse și conversațiile pot dura 
ore întregi la absolut orice temă: filme, seriale, cărți, jocuri video, tehnologii, 
muzica, știri ș.a.m.d. Mâncarea preferată este Royale with Cheese, iar per-
sonajul la care se raportează des este John Darksoul, cunoscut pentru fraza 
sa „Every Soul has it’s darkness.”

BOGDAN MOCANU 

CRISTINA VREME este o elevă demnă de LTRA. Este o adolescentă 
străduitoare, muncește mult pentru a-și atinge scopurile. Pot afirma cu în-
credere că Cristina este o realistă în toată firea, materiile ei preferate fiind 
matematica și fizica. Este o elevă responsabilă și mereu pune pe primul loc 
îndatoririle pe care le are de îndeplinit. 

Pe lângă ceea ce ține de școală, este o persoană și o prietenă minunată 
și nu exagerez când spun acest fapt. Mereu își face timp când o rog să mă 
ajute și mă susține când se întâmplă să-mi fie mai greu. 

Este un om ce radiază mereu, de aceea îmi place sa-i spun câte o dată 
Cristinuța. Îi place să citească (o vedeam citind cărți online la pauze și, une-
ori, la unele lecții). Apreciez foarte mult optimismul ei, mereu mă încura-
jează dacă sunt stresată din cauza unui test. În ansamblu, Cristina Vreme 
este o elevă conștientă, o prietenă bună și o persoană extrem de altruistă 
și onestă.

ANA TROFIM 
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Pe ȘTEFAN ANDON l-am cunoscut încă din prima zi de școală: venind 
cu propunerea să construim o mașină ce ar merge pe Lună. Deși proiectul a 
fost amânat, acea propunere mi-a conturat părerea despre el: o fire îndrăz-
neață și creativă. 

Săritor la nevoie, fii sigur că va găsi o soluție la orice problemă, fie ea 
despre tema de acasă sau despre lansarea rachetelor în afara Sistemului 
Solar. Este inteligent și pasionat de matematică, informatică și fizică – un 
adevărat suflet realist.

În palmaresul său așteaptă să fie adăugate încă multe diplome și medalii 
(pe lângă cele câștigate deja). Se pricepe de minune la tot și la toate, având 
cunoștințe vaste în orice domeniu, fiind „enciclopedia clasei”. Este un coleg 
minunat și un prieten de nădejde.

DANIELA LIPCA

ANDREEA CRECIUN este o domnișoară simpatică, drăguță și agreabilă. 
În cadrul liceului, se implică activ în viața socială, fiind membră a senatului 
„Ingenium” și a Departamentului de Voluntariat din cadrul LTRA. 

Calitățile definitorii ale Andreei sunt amabilitatea, comunicativitatea, 
creativitatea și empatia. Este o persoană cu o poziție socială activă, cu un 
spirit de lucru în echipă bine dezvoltat. 

Nu ezită să își facă vocea auzită și să realizeze schimbările dorite în co-
munitățile din care face parte. Fiind descurcăreață, convingătoare, ordona-
tă, punctuală și un bun organizator, reușește să coordoneze activitatea și 
implicarea clasei și să ne reprezinte cu succes interesele. 

Știe să-și structureze gândurile și ideile și să le comunice argumentat, 
ceea ce a determinat-o să participe activ la dezbateri. Este pasionată de 
muzică și interpretează diverse cântece încă de mic copil.

PAULA DARII 

PAULA DARII este cea mai elegantă și inteligentă fată. Este foarte talen-
tată, dar nu îi place să se pună în evidență din cauza modestiei. Este priete-
noasa cu toți, dar totuși nu ezita să spună ceea ce crede. 

Muncește mult pentru visurile ei și e dedicata în tot ce face. Este pa-
sionată de matematică, fizică și informatică. Paula tinde să spună mereu 
adevărul și apreciază mult oamenii sinceri și responsabili. Adoră pisicile și 
câinii și visează să călătorească mult pentru a cunoaște cultura, tradițiile și 
frumusețea altor țări.

BOGDAN NICOLAE

DRAGOȘ NEPOTU este o persoană enigmatică, introvertă și modestă. 
La prima vedere, poate fi un băiat tăcut și rezervat, dar fiecare ascunde ceva 
în tăcerea lui. 

Dragoș nu arată direct faptul că e un băiat deschis, care spune lucrurilor 
pe nume. Nu mai pui că mai este și foarte harnic, reușind să facă toate lucir-
ile la timp și cu multă responsabilitate. 

IULIAN DĂRĂNUȚA
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MARIUS DELIU se remarcă printr-o multitudine de calități și aptitudini 
demne de a fi reliefate și admirate. Făcând cunoștință cu Marius, veți rămâ-
ne plăcut surprinși de fluența sa în vorbire, capacitatea sa de a-și expune 
coerent gândurile și ideile, ceea ce reflectă un spectru bogat de cunoștințe 
pe care le posedă. 

Discuțiile și proiectele prezentate de către Marius nu te vor plictisi ni-
ciodată, creativitatea la fel fiind o trăsătură distinctivă a sa. De asemenea, 
Marius iese în evidența prin carisma, empatia și amabilitatea sa, fiind un bun 
prieten, coleg și personalitate de calitate, în general.

Se consideră o persoană mai retrasă, dar, dacă apuci să îl cunoști, o să îți 
pară invers. Este foarte dual, uneori poate fi emotiv și indecis, iar alteori – 
principial și concret.

Este pasionat de IT, mare amator de calculatoare și electronice. Îi place 
să citească, apreciază mult persoanele care sunt oneste și au un simț al 
umorului. Se înțelege bine cu persoanele care au aceleași pasiuni ca și el.

Consideră că LTRA este un loc unic, în sensul că aici cu adevărat se simte 
progresul în direcția academică. Are respect față de profesori, pentru îndru-
mare, și simte că se dezvoltă prin fiecare acțiune întreprinsă.

Citatul preferat al lui Marius este: „Aceasta nu este o poveste fermecată, 
ci este viață, pe care trebuie singuri s-o umplem cu clipe fericite, pentru că 
nu putem conta pe destin să ne zâmbească în față.”

CAROLINA-VALENCIA ZAVIDEI 

În lumina reflectoarelor este MIHAI MARIAN, care este o persoană vir-
tuoasă. Deși introvert, dă dovadă de creativitate nemărginită pe care am 
observat-o deseori, având ocazia să lucrez cu el în cadrul a mai multor pro-
iecte școlare. Totodată, optimismul său, deși nu tocmai radiant, poate să vă 
scoată cu succes din starea dvs. de apatie și să vă însenineze ziua. Pe lângă 
toate acestea, un lucru de apreciat la Mihai este gustul rafinat în muzică, 
unde vorbim de Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd și alți clasici, pe care îi 
pune în căștile sale.

De asemenea, colegul meu se mai remarcă prin hobby-urile sale pline de 
viață, precum fotbalul, tenisul sau primblările în aer liber, totodată prefe-
rând să se antreneze intelectual prin șah, dar și să se destindă privind seriale 
și filme. Se simte bine în Liceul „Aristotel” unde își poate dezvolta potenți-
alul. Nu are mulți prieteni, dar încearcă să interacționeze cu persoane care 
îl respectă. Urmărește să își atingă obiectivele propuse, reflectând mereu 
asupra a tot ce înseamnă viață.

MARIUS DELIU 

CONSTANȚA NEGURĂ este o persoană pozitivă, care ne aduce mereu 
buna dispoziție (îndeosebi luni, înainte de testul la biologie). Este sociabilă 
și are capacitatea de a vorbi în public. Reușește mereu să capteze atenția 
clasei (și a profesorilor) prin dicția, siguranța de sine, dar și prin ideile inge-
nioase pe care le are. 

Își exprimă clar punctul de vedere, venind cu argumente solide în fa-
voarea acestuia, dar și respectând opiniile celor din jur. Muncește mult, își 
păstrează reputația de elev responsabil pe care a reușit deja să și-o creeze 
prin efort sistematic și organizarea de care dă dovadă. 

Se implică activ în activitățile clasei, precum și în cele de voluntariat, 
organizate de diverse instituții. Cântă la pian de la vârsta de 10 ani, fapt 
ce a contribuit la dezvoltarea memoriei și a culturii generale. Este mereu 
binevoitoare cu cei din jur și ne acordă ajutorul de care avem nevoie în orice 
situație.

ȘTEFAN ANDON 
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ALINA OSTROV este definiția spontaneității și a dispoziției bune, chiar 
și în momentele de stres maxim. Are mereu replicile la ea și construiește 
un argument mai repede decât spune „salut” în limba chineză, pe care o 
studiază. 

Se comportă natural, în special când trebuie să rezolve o problemă de 
matematică ce are un grad intens de dificultate. Este un elev model datorită 
flexibilității și caracterului puternic pe care îl posedă. Îi place să comunice 
cu oamenii, să împărtășească experiențe și să-și ofere cunoștințele pentru a 
minimiza stresul celor din jurul ei. 

Nu poate ocoli adevărul, dar știe să asculte și să se facă auzită. Este un 
om de încredere, foarte muncitoare și sigură pe sine. Cititul și jocurile video 
pot fi considerate lucruri diametral opuse, dar Alina le-a găsit funcționalita-
tea pentru sine, într-un mod ce îi asigură armonios dezvoltarea personală. 

CONSTANȚA NEGURĂ

MARIAN SOLTAN este cu certitudine cea mai determinată persoană pe 
care o cunosc. Încearcă să muncească zilnic pentru a-și atinge obiectivele. 
Scopul său esențial este să ajungă la olimpiada internațională de informati-
că. Acest lucru este un factor ce îl caracterizează mult ca persoană. 

Are un simț al umorului special. Sarcasmul său e destul de bun, pentru 
a ocupa un scaun la emisiunea “Что было дальше”. Știe ce să spună ca 
să binedispună colegii, chiar și atunci când circumstanțele nu semnalizează 
lucruri bune. Este o persoană cu o carismă nemaipomenită, impecabil la 
transformarea evenimentelor din viața reală în bancuri.

Există suficiente lucruri care îl fac diferit de ceilalți. Cu toate acestea, 
primul lucru și cel mai important care îl definește pe Marian este faptul că 
e un prieten devotat.

DAMIAN CONTARI 

ECATERINA AGA este o persoană comunicabilă, descurcăreață și en-
tuziastă. În cadrul liceului, a reușit să se remarce, fiind membră a senatului 
AIM. Este prietenoasă și deschisă spre a cunoaște oameni noi. Iubește să ci-
tească, să asculte muzică și să se plimbe mult, aceste activități arătându-ne 
firea nostalgică a Katei, dar și bunătatea ei. 

Frica de eșec nu există în vocabularul colegei mele, căci aceasta mereu 
își asumă riscuri, în special, responsabilități. Ecaterina este o persoană li-
niștită, dar acesta nu înseamnă că îi este frică să-și exprime părerea asupra 
unor fapte. Este simpatică, modestă și o prietenă pe care trebuie să o ai 
neapărat în viața ta.

CRISTINA CIOBANU 

ANDREEA UNCU este o rază de soare, știm sigur, căci cuvântul depresie 
nu există pentru ea. O vezi mereu cu zâmbetul pe față și cu glumele ei în 
program. O zeiță a tot ce presupune frumosul. Comunicabilă și îndrăzneață, 
îi place să își facă prieteni și nu vrea să supere pe nimeni. E o fire sensibilă, 
însă niciodată nu o vei vedea plângând. Empatică, specială și originală, pre-
zența ei în cameră luminează atmosfera, creează dispoziție, iar zâmbetul ei 
te scoate din întuneric. The way she thinks makes her so beautiful and special.

ANA-MARIA DOBOȘ 
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ELEONORA BUTMALAI este o mare pasionată de lumea dezbaterilor, 
chiar dacă nu demult și-a făcut debutul în acest domeniu. Este o persoană 
imprevizibilă, mereu te poate uimi prin calitatea sa de a se adapta oricăror 
situații. 

O altă latură a Eleonorei este ambiția necontenită. Indiferent de scopul 
propus, va depune tot efortul necesar pentru a-l îndeplini, ceea ce o face 
parteneră devotată echipei. 

Sub masca unei umaniste care iubește literatura clasică, scriitori precum 
Lev Tolstoi, Charles Dickens, surorile Brontë, Jane Austen, se ascunde o re-
alistă în toată firea cuvântului, fiind pricepută la informatică și fizică. Ar vrea 
să urmeze o carieră în drept sau, mai nou, în modelling. Kendall Jenner, Gigi 
Hadid, Irina Shayk sunt idoli, iar în viitor are toate șansele să ajungă pe un 
podium cu ele.

Chiar dacă pare o personalitate mai introvertă și serioasă, trebuie să 
aveți ocazia de a o cunoaște. Va fi la sigur un roller coaster de emoții și ex-
periențe unice! 

VALERIA CIGOREANU 

CRISTINA CIOBANU este o persoană incredibilă, foarte frumoasă și în 
interior, dar și în exterior. Este o ființă foarte generoasă și inteligentă, răb-
dătoare și atentă la fiecare detaliu, ascultându-mi mereu poveștile, uneori 
mai simpliste, fără a le critica. 

Are un talent desăvârșit în a compune poezii, de asemenea, este și foarte 
creativă. Cred că e capabilă să găsească un răspuns la orice problemă. Îmi 
place foarte mult la ea faptul că este foarte pozitivă și încrezătoare. Sunt 
convinsă că, dacă toți s-ar apropia mai mult de ea, ar vedea cât de specială 
și unică este. Mă bucur că am avut ocazia să o cunosc și mă consider extrem 
de norocoasă să o am ca prietenă. 

ECATERINA AGA 

Uneori nu poți explica ceea ce vezi într-o persoană. Este doar modul în 
care ea te poate duce spre locuri nemaivăzute anterior. La prima vedere, 
VALERIA CIGOREANU pare a fi o persoană sensibilă și timidă, care preferă 
liniștea și solitudinea, dar lucrurile uneori stau invers.

Cele mai frumoase cărți te surprind nu prin coperți, dar prin conținut. 
Așa e și Valeria, prima impresie te duce în eroare. Este extrem de neobiș-
nuită și o elevă exemplară, LAȘM-istă demnă de acest nume. Valeria este o 
umanistă pricepută și nu doar la obiectele umaniste, dar și la cele realiste. 
Este pasionată de limba și literatura română și de matematică, un duet con-
troversat. Este o fire visătoare, dar, în același timp, cu picioarele pe pământ.

Nu-i place să iasă din zona de confort. Iubește stabilitatea și rutina. Este 
pasionată de astrologie, așa că, atunci când o să ai nevoie de un birth chart, 
știi la cine să te adresezi.

ANGHELINA CIUMAC 

ANGHELINA CIUMAC e o persoană elocventă, sociabilă, o fire curioasă 
ce te poate surprinde cu stările ei de spirit extrem de variate. Posedă un 
suflet deschis frumosului ce a transformat-o într-o iubitoare înrăită a artei.

Printre disciplinele ei preferate se pot enumera istoria, limba engleză și 
limba franceză. Manifestă interes pentru activitățile extracurriculare, i-ar plă-
cea să se ocupe cu voluntariatul și să devină membră a vreunui viitor senat.

Este pasionată de arta fotografică, moment validat de fotografiile reali-
zate personal. Este pricepută și în ale picturii. Având o fire creativă, devine 
partenerul ideal de echipă. Cireașa de pe tort – este îndrăgostită de litera-
tură, în special de cărțile filosofice.

ELEONORA BUTMALAI
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Mânat de dorința de a deveni cât mai independent și a-și face un rost în 
viață, EMILIAN POTÂRNICHE dorește să urmeze dreptul, iar apoi să dețină 
o funcție importantă în domeniul justiției. De mic copil, are un profund in-
teres pentru istorie, având mare răbdare și memorie excelentă să cunoască 
evenimentele istorice. 

O pasiune practicată de el este și fotbalul. Tactica și adrenalina jocului 
captivează și îi aprinde dorința nu doar de a viziona meciurile, dar și de a 
participa la ele. 

VIORELIA BURLACU

O descriu pe SANDA-THEODORA PASLARIUC nu pentru că ne cunoaș-
tem de 10 ani, nu pentru că am trecut prin multe împreună și nici din cauză 
că țin enorm la ea. Am ales să scriu despre ea, deoarece este o persoană de 
la care poți învăța foarte multe, este o fată perseverentă care își urmează 
visurile, care vede în obstacole noi provocări. Este o fire creativă și lasă o 
pată de culoare în viețile tuturor. E un om puternic și cu un suflet blând.

LUCIANA AXENTE 

LAURA POPOV e una dintre cele mai energice persoane pe care le-am 
întâlnit vreodată. Mereu e alături să mă ajute, deseori se implică în diferite 
activități, dar, totodată, e și calmă, nu ia în serios lucrurile rele ce i se întâm-
plă, stă departe de certuri și încearcă să-și trăiască cât mai liniștit viața.

Cei din jur o văd ca pe o persoană foarte liniștită și inocentă, care nu se 
implică în probleme și încearcă să-și trăiască viața din plin și pașnic. Totoda-
tă, o văd ca pe genul de persoană destul de implicată și abilă. 

ADELINA BUCATELI a fost printre primele persoane pe care le-am întâl-
nit la LTRA. Postura ei înaltă îți creează impresia unei persoane ambițioase, 
încrezătoare în forțele proprii și dominante în societate. Am reușit să desco-
păr o personalitate activă social, amabilă, altruistă, curajoasă și să găsesc în 
Adelina inspirație și motivația de a progresa. 

Îi admir dicția și modul în care face lucrurile, care întotdeauna este tribu-
tar responsabilității și dăruirii. Dedică mult timp studiului individual și inves-
tește în propria dezvoltare culturală și socială, particularități pe care le avem 
în comun. Adelina este sinceră, amabilă, altruistă, dedicată, curajoasă și, nu 
în ultimul rând, frumoasă la chip și la suflet.

AURA CANTEA 

MARIUS COVALI este un băiat răbdător și modest, dar, dacă este liderul 
unui grup, își poate demonstra autoritatea într-o formă diplomatică. Agre-
sivitatea și răutatea nu îl caracterizează, deoarece este o persoană calmă și 
rezervat cu oamenii noi. 

Îi place să comunice cu oameni care au obiective și dorința de a le atinge, 
așa cum, în același mod, descoperă experiența altora. Sportul și informatica 
îl definesc, adoră să lucreze la computer, dar nu uită niciodată să facă miș-
care, fie că este o plimbare sau un efort fizic special organizat.

MOISEENCO ION
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ALEX DACIN este o persoană veselă și perseverentă și cu adevărat am-
bițioasă. Atinge rezultate impunătoare în dezbateri, obținând câteva victorii 
în doar două luni. 

Principiul de bază al lui Alex este să înfrunte temerile și de să-și demon-
streze că este cel mai bun. Este un lider de echipă și poate mobiliza colegii, 
pentru a atinge un scop comun. 

Alex este o personalitate specială, demonstrând iniţiativă în organizarea 
evenimentelor, dar și a unor activități cognitive, orientate spre valorificarea 
multiplelor inteligențe.  

GRIȚCO MARIA-EUGENIA

ANDREEA DUNAS este o adeptă a idealismului și posesoarea unui de-
săvârșit simț moral. Ea este un simbol viu al frumosului. Pasionată de muzi-
că, pictură, desen, fotografie, scris și Design Graphic, Andreea reprezintă un 
continuu prilej de uimire, datorită creativității, originalității și perspectivei 
unice asupra vieții, toate transpuse în lucrările sale.

Andreea este o persoană inteligentă, empatică, onestă, amuzantă și op-
timistă, o fire meditativă, contemplativă și energică. Consideră că împlinirea 
de sine este rezultatul altruismului pur. Îi place să-și motiveze prietenii, să le 
descopere calitățile și să le pună în valoare. 

Pasionată de psihologia socială, Andreea este capabilă să înțeleagă foar-
te rapid ce fel de persoană se află în fața ei și cum trebuie să relaționeze cu 
aceasta. De asemenea, este un bun ascultător și are răspunsuri geniale când 
este vorba de întrebările existențiale.

VORNICESCU NICOLETA

MARIA-EUGENIA GRIȚCO este o artistă înnăscută. Dacă ești elev al 
LTRA, este imposibil să fi trecut pe coridorul școlii fără a observa trăistuța 
pe care a pictat-o. În timpul liber, îi place să coase și să facă cunoștință cu 
persoane noi. 

Ba mai mult! Din operele sale de artă și-a făcut și o mică afacere, facând 
diverse articole vestimentare la comandă. De asemenea, ea adoră să citeas-
că, iar de multe ori o poți prinde cu o carte nouă în mână. 

Este o persoană mereu gata să te asculte și să te ajute cu ce poate, iar 
pozitivismul ei îți va aduce mereu zâmbetul. Creativitatea si curajul o descriu 
cel mai bine. În materie de Makeup, este cea mai bună, iar la Balul bobocei-
lor, ediția 2021, i-a machiat pe toți din clasă în doar o oră și jumătate. 

Maria este cu siguranță una dintre cele mai iscusite persoane în dome-
niul artei pe care le cunosc, ea singură fiind, de fapt, o opera de artă!

DANIC ALEX

EUGEN PANOV este o persoană cu un spirit creativ pronunțat. Iubește 
domeniul actoriei și îi place la nebunie muzica, dar, mai ales, să o modifice, 
având dorința de a deveni, în viitor, un DJ faimos.

De asemenea, este interesat de mașini. Din perspectiva caracterului, Eu-
gen este o persoană energică, mereu gata să se implice în fiecare eveniment 
posibil. Totodată, este o fire destul de modestă, dar prietenoasă și cinstită, 
în care poți să te încrezi fără ezitare. Fiind o persoană echilibrată, Eugen 
este un coleg și un prieten de nădejde, pe care îl respect.

CIOBANU ALEXANDRU
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MARIA-EMILIA MÂNĂSCURTĂ preferă disciplinele școlare precum lim-
ba franceză, designul grafic, chimia, dar și altele. Pe lângă frumusețea, fine-
țea și eleganța ei inconfundabile, ea posedă multe valori, demne de urmat, 
cum ar fi: bunătatea, generozitatea și inteligența. 

Pasiunile acesteia sunt fashion-designul, modellingul, înotul și pictura. 
Îi place să călătorească, face parte din departamentul de voluntariat, a fost 
participantă în cadrul campaniei electorale de alegere a unui nou consiliu 
în fosta școală și este implicată în diverse donații pentru animale și oamenii 
nevoiași. 

Emilia este o fire caldă, are o personalitate interesantă și este înzestrată 
cu un deosebit simț al umorului, care îți face ziua mai bună, indiferent de 
situație. Este una dintre prietenele mele pe care o apreciez enorm de mult și 
de la care am multe de învățat. Vă sugerez să o cunoașteți cu toții!

VLEJU ANDREEA

ANASTASIA MÂNĂSCUTRĂ este o fire plină de motivație și creativi-
tate, cu un stil aparte ce o scoate mereu în evidență. E pasionată de sport, 
industria modei și pictură.

O admir extrem pentru modul sănătos de viață pe care îl duce, motivând 
și inspirând celelalte persoane. Pe lângă faptul că se concentrează mult pe 
dezvoltarea personală și caută mereu să devină cea mai bună versiune a ei, 
sare în ajutor când e nevoie, fiind o persoană pe care te poți bizui mereu și 
care se va implica activ și va accepta provocările și experiențele noi. 

Anastasia are o aură foarte puternică și plină de energie pozitivă, ceea 
ce o ajută să-și facă noi amici în întreaga lume, având la moment peste 50 
de prieteni internaționali. Se implică activ în viața socială, iar un exemplu ar 
fi participarea și implicarea fizică în donații pentru adăposturi de animale și 
familii social vulnerabile. În timpul liber, îi place să învețe, să privească filme 
și seriale și să încerce chestii noi. E o persoană care inspiră mereu, iar aceas-
ta îți dă motive să zâmbești și îți arată partea frumoasă a vieții.

NASTAS EVELINA

DRON ARIADNA este o ființă foarte pasionată de desen și are un play-
list cu unele din cele mai bune cântece pe care le apreciază adolescenții.

Îi place mult moda, cinematografia, animeurile și citește foarte multe 
cărți. Este o narcisistă, bună la dezbateri, la pictură, la scrierea poveștilor și 
creează poezii foarte profunde (inteligență emoțională superioară). 

Ariadna crede în zodii și mereu are cu ea o piatră care să o apere de ori-
ce nenorocire ce s-ar putea petrece. Oferă sfaturi foarte bune și când am 
probleme știu că aceasta îmi va putea prezenta noi perspective. Este priete-
noasă, găsește limbă comună cu oricine, dar poate fi și distantă.  

MANIATI VARVARA-MIKAELA

ION MOISEENCO este o persoană competitivă, care încearcă să desco-
pere cât mai multe domenii. Pentru el, lumea este o junglă plină de provo-
cări și lecții de viață pe care le învață prin intermediul experiențelor pozitive, 
cât și negative, a provocărilor și, nu în ultimul rând, al oamenilor. 

Pasionat de antreprenoriat și de domeniul Tehnologiilor Informaționale, 
tinde spre o carieră în domeniul Algo-Trading. Apreciază seriozitatea, răb-
darea și diplomația, Nu este o persoană agresivă și răutăcioasă, fiind cu toți 
prietenos și binevoitor. 

Excelează când este vorba de numere și provocări. În timpul liber, își 
lustruiește abilitățile de Ethical Hacker, se ocupă cu KickBoxingul, participă 
la concursuri de șah și îi deranjează pe vecini, cântând la chitară la cele mai 
târzii ore.

COVALI MARIUS
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VITALIA PETRAȘCO este colegă în care eu pot avea încredere și care 
mi-a devenit o bună prietenă. Este o persoană bună la suflet, gata să ajute 
în orice moment și care este foarte înțelegătoare. 

Este plină de generozitate, încrezătoare în ceea ce face, luptă pentru 
ceea ce vrea să atingă și este o adolescentă silitoare. În preajma ei te sim-
ți foarte fericit, având o energie molipsitoare. Este pasionată de dansuri, 
lectură, muzică, chimie și biologie. Își știe slăbiciunile, dar, în același timp, 
își demonstrează calitățile, deși unele posibilități sunt subestimate. Însăși 
prezența ei în anturajul meu mă inspiră, sunt extrem de fericită că am cu-
noscut-o în acest liceu.

MARIA CIOBANU

MAGDA-ILINCA DOGARU este o persoană cu o putere de înțelegere 
și perspicacitate deosebită. Poate pătrunde în esența celor mai complicate 
probleme pe care le au semenii și, totodată, cu care se confruntă societatea. 
Intuiește cum să le descâlcească cu precizie sau să le privească dintr-o per-
spectivă nouă. Această trăsătură este dezvoltată cu succes de Magda-Ilinca 
în creațiile ei: scrie poezii, proză și romane. Unele lucruri le face deseori 
în secret, uneori participând la concursuri, făcându-se remarcată. Dovada 
acestui fapt sunt și disciplinele la care Magda-Ilinca excelează: istorie, lim-
bă și literatură română și literatură universală. De asemenea, Magda-Ilinca 
poate pătrunde în tainele gramaticilor tuturor limbilor pe care le învață, fapt 
care din nou ne vorbește despre puterea ei de a mânui cuvintele.

COICA DELIA-ALEXANDRA

Intrând într-un colectiv complet nou, prima persoană ce mi-a atras aten-
ția prin energia pozitivă pe care o emană a fost ANDREIA VLEJU. Într-o 
clasă nouă, ar putea sa pară destul de complicat să-ți faci prieteni noi. După 
câteva conversații spontane cu Andreia, totuși am realizat că avem perso-
nalități compatibile și o multitudine de lucruri în comun. 

Ea are o identitate carismatică și se evidențiază prin vocea sa caldă. An-
dreia are diverse talente, printre care se numără interpretarea la chitară și 
cu vocea, face parte dintr-o formație, este pasionată de dans, sport, o fas-
cinează arta. Îi place mult să picteze, de unde reiese și interesul său față de 
makeup. O apreciez mult, pentru că este implicată în activități de voluntari-
at, îi plac animalele, deci donează des la adăposturi pentru a le oferi o viață 
mai bună. De aici, deducem cât este de altruistă. Mă bucur că am avut oca-
zia să-mi fac o prietenă atât de bună, care mi-a devenit mai aproape decât 
persoanele pe care le cunosc de ani buni.

MÂNĂSCUTRĂ ANASTASIA

MARIA CIOBANU este o adolescentă cu ochii căprui, parul șaten și un 
zâmbet orbitor. Este o persoană care poartă o lumină de nedescris în inima 
sa, ceea ce face oamenii, involuntar, să-și deschidă sufleul și să îl pună în 
mâinile ei, îți înțelege grijile și te ajută cu orice ai nevoie, oricând.

Mă simt foarte norocoasă că am alături o asemenea persoană, deoare-
ce, din prima zi de când am cunoscut-o, mi-a lăsat o impresie pozitivă, iar, 
cu timpul, această impresie s-a amplificat, astăzi devenindu-mi o persoană 
apropiată. Este pasionată de istorie, muzică, dans, desen, limbă și literatură 
română. Maria compune poezii pur și simplu fenomenale, care te inspiră să 
vezi frumosul din orice perspectivă.

PETRAȘCO VITALIA
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Când te gândești la o persoană la care știi ca poți apela mereu, fără a fi 
judecat, un nume îți trece, cu siguranță, prin minte. În cazul meu, acea per-
soană este LAVINIA VOLCU. 

Pe lângă faptul că este implicată în mai toate proiectele din cadrul liceu-
lui, cum ar fi alegerea noului senat, în dezbateri și în diverse departamente, 
găsește mereu energia de a fi pozitivă, de a susține pe cei din jur și de a 
comunica cu toți. 

Pasiunile Laviniei sunt extrem de diverse, însă cel mai mult iubește tot ce 
ține de organizarea evenimentelor, de voluntariat și antreprenoriat. Ceea ce 
o face specială este energia pe care o emană și pe care o inspiră prietenilor 
ei. Așa cum este înconjurată mereu de astfel de persoane, devii și tu mai po-
zitiv și plin de energie. Lavinia este o persoană sociabilă, plină de voie bună 
și open-minded, fapt ce face comunicarea cu ea mai ușoară.

MÂNĂSCUTRĂ MARIA-EMILIA

DANIELA TĂRIȚĂ este una dintre cele mai inteligente persoane pe care 
le cunosc, cu un pronunțat simț al umorului și multă dedicație. Chiar dacă 
este o persoană mai enigmatică, după ce îi descoperi secretele, te poți în-
țelege cu ea de minune și afli că este o persoană de-a dreptul fascinantă. 
Daniela este o persoană pe care o respect enorm, deoarece pune accent 
pe rezultate reale, decât pe note la discipline de care nu va avea niciodată 
nevoie. Și deoarece este un adevărat matematician, desigur că îi place să 
discute despre matematică oricând are ocazia. Deci, dacă ești interesat de 
o conversație despre conjectura lui Collatz sau ecuațiile lineare diofantine, 
știți la cine să apelați.

BEGU ALEXANDRINA

Vă salut, dragilor!
Iată că deja fac parte din comunitatea studenților, dar cu gândul mereu 

sunt alături de oamenii frumoși la chip și suflet din LTRA/ LAȘM.
Distanța, dorul și amintirile sunt „la ordinea zilei”, dar realitatea frumoasă 

pe care o trăiesc la moment se datorează muncii asidue a profesorilor cărora 
le mulțumesc și mă închin pentru răbdarea și cunoștințele investite în mine, 
care, zic eu, „acum dau roade”... 

Fiind studentă la Facultatea de Studii Europene din România, în Cluj-Na-
poca, Universitatea Babeș-Bolyai, deseori îmi aduc aminte de experiența 
care m-a marcat și am tot respectul față de comunitatea „Aristotel”, care 
m-a ajutat să-mi dezvolt competențele. Absolut toate disciplinele studiate 
la LTRA, mi-au prins bine la facultate, atât cele reale, cât și umanistice pe 
care le studiez la moment.

Sunt sigură că vă este interesant dacă disciplinele vocaționale, precum 
„Voluntariatul”, m-au ajutat la facultate. Răspunsul este unul cert, experien-
ța din liceu a contat la depunerea dosarului, m-a ajutat enorm la redactarea 
eseului de admitere, dar și la aderarea la două mari comunități de studenți 
din Cluj: OSUBB și SSE. 

Aș vorbi la infinit despre cât de mult m-a ajutat liceul să-mi ating scopu-
rile, dar totuși mai las o intrigă pentru Caravana OSUBB, prin intermediul 
căreia voi prezenta UBB-ul la Chișinău.

Cu mult drag și dor, absolventa VLADA ȚURCAN
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