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Deci baza sportiva care se pare ca apartine lic.ET a fost impartita in 2 bucati: terenul de 
fotbal sintetitc care a devenit o proprietete privata inloc sa fie la dispozitia elevilor cum ar 
fi normal pt ca avem o conducere dezastru si o parte pe care se afla un patrat de bitum pe 
care la sport ii alergam circumferinta…..Astept cu nerabdare terminarea sali de sport si ar 
fi bn sa facem ceva cei din ecaterina nu ne dau voie pe teren nici ei nu au ce cauta in sala 
noastra….bineinteles ca nu se va intampla asa ceva la ce conducere avem parca sunt 
condusi de cei din ET….slabutz spun eu cu noi se poarta ca niste comunisti iar cu alti din 
ecaterina se poarta ca niste mielusei….M-AM INTORS SA CRITIC PE CEI CE 
TREBUIE SI SA LAUD PE CEI CE MERITA… 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 13, 2008  
at 8:07 pm 

Dincolo de greşelile gramaticale, punctul tău de vedere are oarecare întemeiere. Formulat 
mai atent, cu mai multă coerenŃă, acest punct de vedere s-ar putea constitui într-o sesizare 
adresată conducerii instituŃiei la care eşti legitimat. Încearcă! 

•  

By: energeticnr1 on aprilie 13, 2008  
at 8:16 pm 

Da asa este insa nu cred ca ar fi luata in seama…voi pune in ‘cutiutza cu sesizari’ pentru 
ca unora nu le prea pasa de scoala si de pe care ii au… 
Ar fi bine sa faceti aici si o pagina unde sa ne adresam conduceri si ar fi bine ca si 
profesori sa mai viziteze din cand in cand aces site deoarce citind si ei pe aici mai afla de 
probremele,tot ce se petrece in randul nostru si toate nemultumirile noastre de aceea este 
site-ul scoli nu sa constituie numai publicitate…. 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 14, 2008  
at 7:10 pm 

Orice sesizare care merită, se va bucura de toată atenŃia noastră. Şi, dacă vom avea 
pârghiile necesare, vom rezolva problemele în sensul aşteptărilor voastre. 

•  

By: energeticnr1 on aprilie 14, 2008  
at 7:24 pm 



Cred ca voi deschide campania anti-comunism in scoala asta pentru unii care au ramas in 
urma rau… 
Deja la noi in scoala comanda WALTER un om care nu are nici o treaba cu scoala mai 
degraba are treaba cu alcolul si cu niste ‘glume’ pe care le considera el amuzante insa noi 
suntem plictisiti de el…Al nostru director este capul unui sistem de ‘cacao’ se plimba 
prin a sa scoala si e mandru de ce vede “fetele unor elevi care nu au nici un viitor”… 
Spun elevilor fara frica de acesti oameni care nu au nici o treaba cu cea ce 
fac….SLABUTZ 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 15, 2008  
at 3:34 pm 

Felicit pe cei tineri care vin cu metode si idei noi care inca incearca sa faca ceva aici si nu 
pentru ei,pentru noi pentru generatia urmatoare…Este greu si pentru ei la fel si pentru noi 
pentru ca inca ne impiedicam de niste lucruri care ar trebui sa nu existe printre noi… 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 15, 2008  
at 3:42 pm 

Pana la urma aceasta campanie o sa trebuiasca organizata pentru ca deja au inceput sa 
vina la noi in liceu numai pensionari impreuna cu ideile lor comuniste , in loc sa stea 
acasa sa’si traiasca batranetzea vin la scoala sa terorizeze elevii .. Si degeaba este 
“Cutiutza cu sugestii” pentru ca nu depinde de noi schimbarea comunistilor din functie 

•  

By: Nimeni on aprilie 15, 2008  
at 3:48 pm 

Mare dreptate are cel ce a scris randurile de mai sus! Trebuie sa se ia masuri! Eu nu 
inteleg dc dvs D. Murarita trebuie prima data sa va legati de cei ce scriu cate ceva pe 
saitul acest sh de gramatica lor! Facem romana cu Clipicioiu AKA Emineasca … In fine 
ceea ce vrea sa spun k dvs ar trebuii sa fiti mai interesat de ceea ce se spune nu de cum se 
scrie… imi pare rau sa spun dar in ultimult timp incet incet ati inceput sa deveniti unul de 
al lor, judecati lumea dupa aparente… Am deviat de la subiect, cu Valter ILEANU 
trebuie facut ceva daca nu cumva va complaceti in situatia asta sh vreti sa fiti condus de 
un sconcs aloolic ! Directorul nostru… e de toata jena… multa lume il critica pe 
Condescu…. k a fost qm a fost dar Oana este… de forma . Nu stie decat sa amenintze 
elevii dar in schimb nu face nimic pt acestia! Udroiu e un baiat simpatic dar e pe langa 
functia pe care o are! In Lumea in care traiesc eu Profesorii sh conducerea ar trebuii sa 
apere sh urmareasca interesele elevilor… dar, poate eu traiesc in alta lume …. Acum 
astept un raspuns de intelectual din partea dvs d’le porfesor Muraritza cu cateva jigniri 



presarate cu mare precizie…. Am o rugaminte… as vrea daca se poate sa vada sh 
conducerea ceea ce cred elevii pe care domniile lor ii “reprezinta” ! SLABUTZ 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 15, 2008  
at 4:00 pm 

Touche! Nimeni! Oricum noi toti suntem o grupare de “nimeni” care nu putem face 
nimic! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 15, 2008  
at 4:08 pm 

De departe se poate observa că opiniile exprimate anterior relevă existenŃa a cel puŃin 
două tabere. Nimic mai fals. Premisa cu taberele e neîntemeiată. Şcoala nu reprezintă un 
câmp de război în care se duc lupte de guerilla între noi şi voi, între voi şi noi. EducaŃia e 
un proiect, o construcŃie ce se derulează sub imperiul lui „împreună”, o afirm în 
cunoştinŃă de cauză fără a fi propagandistic. 
Dacă am făcut unele sugestii ce Ńin de folosirea corectă a limbii române şi mesajul 
coerent, ar fi trebuit să luaŃi aminte fără a vă simŃi lezaŃi în orgoliul vostru supralicitat, 
determinat de anumite carenŃe intelectuale. Este vorba de exerciŃiul recunoaşterii 
propriilor limite, exerciŃiu util şi după ce veŃi absolvi. 
Revenind la fondul discuŃiei, dacă în primul mesaj se încerca o sesizare punctuală, 
întemeiată de altfel, în celelalte, judecăŃile de valoare fac jocul infantil al unor răbufniri 
eroice date tocmai de… anonimat. În astfel de cazuri, problemele nu se pot rezolva dacă 
sunt formulate metaforic. Marota jenantă cu „comuniştii” dând nota lipsei de idei. Fără a 
mă erija în apărătorul profesorilor, i-aş întreba pe Nimeni şi pe Anonim, reprezentanŃii 
of-ului elevilor, în ce proiecte s-au înscris şi nu au fost sprijiniŃi, ce proiecte au vrut să 
deruleze şi li s-au pus piedici şi care sunt acele „idei şi metode noi” de care dispun cei 
tineri? Întrebări retorice, desigur. Nu, stimabililor, nu neglijăm adevărul că balanŃa 
drepturilor şi responsabilităŃilor, din punctul vostru de vedere, trebuie să se încline doar 
în partea cu drepturile. Cum nu eludăm realitatea nefericită că la orice sugestie pe care v-
o facem, răspunsul celor mai mulŃi va fi necesarmente unul de cartier, cu băgat şi alte 
verbe profunde. 

Cu cele mai bune intenŃii, 
Daniel MurăriŃa, 
întâmplător, adminul acestui blog 

•  

By: energeticnr1 on aprilie 15, 2008  
at 5:46 pm 



http://www.youtube.com/watch?v=MNKInZjliLU 

•  

By: mishu xii a on aprilie 15, 2008  
at 6:36 pm 

Imi pare rau sa va anunt dar daca nu as fi ANONIM as deveni o tina a profesorilor… 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 15, 2008  
at 8:38 pm 

Am si eu o intrebare de ce ne numim liceu energetic daca nu avem nici o dotare in acele 
laboaratore?Uni prefera sa le zica “grajd”.Mai suntem si numarul 1 pe judetul Gorj 
doamne…Am ajuns sa nu avem material de practica,am ajuns sa dam din buzunar ca sa 
putem avea asa ceva…Capul scoli ce zice trece pe acolo sa se ia de unul de altul,dar nu se 
uita la noi,nu se uita in ce cotet ne tine…PACAT… 

Cu cele mai bune intenŃii, 
ANONIM 
Intamplator,criticul acetei scoli 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 16, 2008  
at 7:10 am 

pt k ne comportam k niste animale surubaroase kare habar n’au de notziunea de bun 
simtz nu ar trebui sa ne mai mire k suntem tratatzi cu indiferentza 
da are dreptate anonimu’ nu e corekt sa skoatem bani din buzunar pt material didaktik 
invatzamantu e gratuit nu masluit 

•  

By: mishu xii a on aprilie 16, 2008  
at 7:26 am 

Noi elevii suntem fraieri ca ne e teama ca ne lasa corigenti daca ne spunem opiniile.Cred 
ca situatia creata e si din vina noastra.Ar fi trebuit sa avem mai mult curaj si sa credem in 
binele nostru.Asa e si prin alte scoli.Cum deschide unu gura cum e pus la punct cu 
metode de-alea “clasice”. 

•  



By: tantra yoga mioritza on aprilie 16, 2008  
at 7:33 am 

Mishule eu te’am urmarit pe tine in unele conversatii sh din cate am vazut ai o gandire 
clara sh limpede! Dc e vina noastra k sala de sport e sigilata? Dc e vina noastra k inca se 
folosesc metode de pe timpul lui “Raposatu”??? Dc e vina noastra k ori de cate ori 
deschidem gura ne alegem cu note mici sh medii scazute la portare! Se te interesezi ce sa 
intamplat la 11c in cazul Clipicioiu AKA Emineasca! Dc e vina k trebuie sa cumparam 
noi triple prize sh altele de genu pt a nu lua note mici?? Oricum CONDUCEREA E LA 
PAMANT ! Oana e ca sa fie sh Udroiu e de umplutura ! Nenorocit cum o fi fost Aristica 
…. dar nu ar fi permis asa ceva! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 8:34 am 

Pardon am gresit! Rectific : Terenul de Sport!! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 8:34 am 

Ultima aberatie care am auzit’o azi la scoala ! in scurt timp nu vom mai putea folosii 
intrarea de la 
din fata pentru ca se va face un gard intre sala de sport sh teren! Sunt doar zvonuri dar 
stie cineva ceva legat de asta? 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 11:07 am 

Intrarea de la CNET* 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 11:08 am 

Cu tot respectul D-l Murarita ,chiar nu are nici un rost sa ne inscriem in toate proiectile 
pe care “scoala” sau mai bine zis, dumneavoastra le organizati penttru ca nimeni 
altcineva in afara de cativa elevi si profesori nu se implica prea mult si cred ca nu exista 
forta necesara sa pentru a schimba ceva in scoala . In fine am auzit ca acum s-au alocat 
bani pentru scoala si au inceput sa schimbeo parte lucrurile vechi. La majoritatea elevilor 



le este frica sa spuna ce au in cap , pentru ca daca se afla ca un elev a spus un lucru’ rau 
despre un anumit profesor ,elevul o sa aiba de pierdut . Mai demult se punea problema cu 
muzica in pauze .. acum nimik , pe cine mai intereseaza ?..Pe NIMENI PT ca elevii nu 
sunt bagati in seama 

•  

By: Nimeni on aprilie 16, 2008  
at 1:23 pm 

sincer ar trebui sa se faca ceva in legatura cu domnul profesor Dumitrescu..daca se poate 
numi profesor..de ce nu ne intelege si pe noi nimeni..omu e comunist,are ideeile lui 
innascute si pe deasupra ne si jicneste cum vrea!! ex:suntem oligofreni,ja la caruta,nu va 
comparati cu cei din tudor,nu va stiti limba muma si asa mai departe. Dc nu intelege 
nimeni ca ne e frica de el..ne-a terorizat cu notele de 3!! Luati masuri va rugam 

•  

By: sweet alyah on aprilie 16, 2008  
at 1:28 pm 

e ku dus shi’ntors intrebarea ta anonim1.nu spune nimeni k suntem vinovatzi legat de 
conditziile materiale,obiektive de kare dispune skoala.ni se poate reprosha orikand k nu 
invatzam,k nu stim q e respektu’ si k manifestam dezinteres pt absolut oriq ni se 
propune.eu nu kred in adevaruri sau dreptatzi absolute.si nu kred k noi sau profesorii au 
dreptate.romania se cam schimba de katziva ani buni,toate kestiile astea se regasesk si in 
skoala.kam vraiste peste tot.preshedintele tzarii o tzine in paraghelii,patriarhii fak politika 
banului,minishtrii sunt analfabetzi etc. yo nu pot fi de akord ku injuriile aduse unor 
profesori indiferent de “prestatzia” lor.injuratura nu poate fi un shortkut spre dreptate.din 
pakate prea kredem si noi ka adevarul s’a naskut in kartier din raportul sexual dintre un 
verb nerushinat si vreun [vreo ] substantiva mishto. 

•  

By: mishu xii a on aprilie 16, 2008  
at 4:55 pm 

Apreciez disponibilitatea elevilor pentru discuŃii problematice. Aş aprecia şi mai mult 
existenŃa unei urme de argument în polemicile propuse. Bruma de raŃiune solicitată e 
direct legată de, pentru că tot sunteŃi consumatori de englezisme, aşa-zisul „common 
sense”. 
A vă rezuma doar la răbufniri teribiliste şi anonime, nu vă onorează / nu ne onorează. Nu 
e un reproş ce spun acum, e o timidă încercare de a vă provoca sa fiŃi responsabili în 
intervenŃiile făcute pe acest blog. În principiu, nu contest legitimitatea oricărei întrebări. 
Cu toate acestea, a vă ridica pe nişte socluri şi a ne întreba pe noi, cei umili, cu 
nedisimulată încrâncenare una, alta, îmi pare futil. Asta fiindcă „tonul face muzica”, nu-i 



aşa?! 
Altfel, pot reŃine că: 
 NU există¬ materiale didactice suficiente; 
 NU aveŃi acces pe baza sportivă;¬ 
 NU vă¬ place Eminescu; 
 NU vă place limba franceză;¬ 
 NU vă place¬ conducerea; 
 NU vă plac profesorii;¬ 
 NU vă încântă proiectele pe care vi¬ le propunem; 
 NU răsună acorduri în vogă pe coridoare, în pauză;¬ 
 NU¬ sunteŃi băgaŃi în seamă. 
Recunosc, mi-ar fi plăcut să observ în amalgamul răbufnirilor voastre şi o urmă de DA, 
ca expresie a deschiderii noastre, a unora către ceilalŃi, a celorlalŃi către unii. Nu-i putem 
numi pe unii şi pe ceilalŃi, doar suntem nişte nefericiŃi anonimi, arareori împrumutând 
chipuri de oameni. Şi în acea urmă de DA să pot distinge că voi înşivă vă băgaŃi în 
seama, vă luaŃi în serios, măcar aşa, de ochii lumii. Aş fi înŃeles, poate, că doriŃi 
schimbarea, că doriŃi să construiŃi un „altceva” care vă defineşte mai bine… Păstrând 
tonalitatea reproşurilor voastre, conştientizez consternat că aŃi răspuns „nimicului” făcând 
„nimic”. Vă mulŃumeşte? 

Daniel MurăriŃa 

PS 
[ANONIM], critica presupune pătrunderea unor sensuri, presupune chiar construcŃia. Fă 
dovada că ai înŃeles şi că ai construit sau, cel puŃin, ai încercat să construieşti. 

•  

By: energeticnr1 on aprilie 16, 2008  
at 5:46 pm 

Domnule profesor…. Am o intrebare… Credeti k dak nu ne’am pastra anonimatul nu am 
avea de suferit?  

=> Sunt sh DA’uri dar din pacate doar dvs sh domnul Cioaba (mai putin) sunteti aproape 
de elevi restul… “hales bules” In proiectele initiate de dvs nu ne putem implica (clasa 
noastra) deoarece ni sa interzis de catre diriginte sa mai participam la orice activitate 
extrascolara!! Ce parere aveti? 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 5:56 pm 

Sh va rog sa spuneti opinia dvs la problema cu gardul! 



•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 5:57 pm 

 NU există materiale didactice suficiente;=ADEVARAT¬ 
 NU aveŃi acces pe¬ baza sportivă;=ADEVARAT 
 NU vă place Eminescu;=ADEVARAT¬ 
 NU vă place¬ limba franceză;=FALS..NU LIMBA PROFA 
 NU vă place conducerea;=ADEVARAT¬ 
¬ NU vă plac profesorii;=FALS…NU NE PLAC CATIVA 
 NU vă încântă proiectele pe¬ care vi le propunem;=FALS…NE INCANTA 
 NU răsună acorduri în vogă pe¬ coridoare, în pauză;=FALS…DEJA VA GANDITI CA 
VREM SA FACEM SCOALA DISCOTECA 
¬ NU sunteŃi băgaŃi în seamă.=FALS…SUNTEM LUATI LA MISTO 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 16, 2008  
at 7:08 pm 

Nivelul tau de inteligenta ma depaseste si pe mine Anonimule eu care sunt o acrobata a 
dedesubturilor intelectuale.Cum dreq reusesti sa fii genial asa de des? 

•  

By: tantra yoga mioritza on aprilie 16, 2008  
at 7:24 pm 

Care dinre noi? 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 7:34 pm 

Recurg la instrumentele tale de comunicare şi spun… 
Ilogică incursiunea ta, [Anonimule]. Mă aşteptam să fi prins ceva din timpul pe care Ńi l-
am acordat şi să înŃelegi că însăşi această pagină deschisă unor opinii contrare aşteptărilor 
noastre, e semnul distinct că lucrurile merg spre bine. łi-aş răspunde punctual la toate 
micile şi eşuatele tale ironii dacă, după atâta risipă de cuvinte, ai fi arătat că efortul ar 
merita şi dacă nu Ńi-ai fi supraevaluat capacităŃile încât să ne consideri atât de previzibili 
în gândire. Şi pentru a-Ńi deschide mai bine ochii, îŃi sugerez să faci măcar 1% din cât 
pretinzi de la ceilalŃi. 
Toate cele bune! 



Daniel MurăriŃa, 
cel care, nu întâmplător, ştie ce se ascunde şi în spatele IP-urilor anonimilor 

•  

By: energeticnr1 on aprilie 16, 2008  
at 7:44 pm 

tre sa rekunoastem k pe noi nu ne deranjeaza principiile dekat atunci kand ni se cere 
NOUA sa le respektam.kand sunt ore la kare stam degeaba ne bukuram in lok sa fim 
revoltati k pierdem timpul pe la shkoala.nu ne deranjeaza nici kand profii ne dau note 
nejustifikat de mari desi am merita mai putzin.pe noi nu ne intereseaza k ne trece 
timpu.ne intereseaza doar notele shi atat de’ai spun k un prof nu poate fi apreciat in 
funktzie de notele pe care le da.asta ar insemna k totzi profii kare inqid okii la ignorantza 
noastra sunt kool.total neadevarat.destui oameni pe kare nu ii halim deshi ei ne vorbesk 
respektuos,se komporta frumos 

•  

By: mishu xii a on aprilie 16, 2008  
at 7:53 pm 

Suntem 2 ..pt cine e adresata textu… 
l==”" Nivelul tau de inteligenta ma depaseste si pe mine Anonimule eu care sunt o 
acrobata a dedesubturilor intelectuale.Cum dreq reusesti sa fii genial asa de des?”"== 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 16, 2008  
at 7:57 pm 

Pana si eu care ma ocup doar de fantezii legate de zacusca cu ciuperci ma prind ca intre 
“[]” si “{}” e o diferenta cel putin de forma.:))) 
Ma refeream la ambii doi anonimi geniali.Sunte-ti(sic!) tari frate.Nu e usor sa te iei la 
tranta cu monstrii. 

•  

By: tantra yoga mioritza on aprilie 16, 2008  
at 8:02 pm 

Total fals mishu! Exemplu: Dl Murarita : Nu da note mari dar totusi este apreciat . 
Spuneai de profesorii care dau note mari… da de cei care dau note mici nejustificat ce 
zici? E asa necesar sa ne arate 9 la fiecare ora ce destepeti sunt ei sh ce prosti suntem noi? 
Ex: Bivolu a corectat lucrarile unei clase astazi Pt 4 pagini scrise din caiet cuv q cuv dupa 
dictarea ei sa dat 5 iar doua coege cu lucrari identice au luat una 5 sh una 6! Ce zici? 



•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 8:08 pm 

Deci daca credeti ca problemele scoli sunt niste “ironii’ inseamna ca nu le abordati asa 
cum trebuie… 
Dezamagit de opinia dumneavoastra nu vad asta ca o gluma mai degraba ca ceva serios… 
Nu suntem suparati pe porfesori ca dau note mici sau note mari suntem dezamagiti de 
modul lor de avea o relatie mai buna cu elevul… 
Unui profesori vin cu tonuri din problemele lor personale si le varsa asupra elevilor cea 
ce nu mi se pare ceva bun mai degraba ceva care afecteaza scoala…de aceea ar trebui ca 
sa isi lase problemele personale in pragul usi inainte de a intra in scola… 
Am ajuns in halul in care uni profesori nici nu stiu sa isi predea lectia….SLABUTZ 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 16, 2008  
at 8:22 pm 

Nu am intrat aici sa facem publicitate am intrat aici deoarece poate mai atragem atentia 
cat de cat despre ce se intampla in acest liceu….cum spune si titlul acestiu blog “OPINIA 
TA” de aceea imi dau cu parerea si asa ar trebui sa faca si alti…nu suntem in razboi cu 
nimeni aici sunt doar anumite discutii pe care speram noi ca vor fi bagate de seama… 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 16, 2008  
at 8:29 pm 

Touche… 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 16, 2008  
at 8:32 pm 

Bai Anonimule profu zicea ca tu incerci sa fii ironic da nu iti iese.Tu nu vezi ca ne 
provoaca sa gandim si sa ne argumentam ofurile?Bine spunea mishu xii a in comentariul 
anterior.Cam are dreptate. 

•  

By: tantra yoga mioritza on aprilie 17, 2008  
at 11:31 am 



tantra yoga mioritza sti cum se pune problema ca noi trbuie sa respectam tot si ei ce 
respecta ? 
Nu vreau sa fiu ironic poate asa reiese din ce am scris,vreau doar sa arta ce si cum se face 
in scola asta…. 
“”Tu nu vezi ca ne provoaca sa gandim si sa ne argumentam ofurile?”"si asta facem..:) 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 17, 2008  
at 12:01 pm 

Buna chestiunea cu discutiile,monser!Chiar daca nu ne baga nimeni in seama,mai luam si 
noi o gura de aer.Uite,mie imi place Kissi.Pare invechit,cu metode comuniste,da te invata 
carte.Regulile pe care ni le impune le respecta si dumnealui. 

•  

By: Catavencu on aprilie 17, 2008  
at 12:40 pm 

e plina lumea de analfabetyi/lasati dreq shcoala shi apuca/ti/va de politik/akolo e 
grossu/akolo e de noi/shi-asha viatza in romanica e deja imposibila… emo 
rulz/manelishtilor! 

•  

By: maicăl emo kid on aprilie 17, 2008  
at 12:48 pm 

plm viitoru depinde doar de mushki noshtri ne smiorkaim degeaba 

•  

By: maicăl emo kid on aprilie 17, 2008  
at 4:13 pm 

Chisi…e un profesor care imi place si care nu imi place…mai pe scurt e un profesor cu 
doua fete..una pentru ca e un baiat bun si cea dea doua ca se da prea interesant in fata 
elevilor …sa ai sacou sa nu ai cercel…si bla bla bla…oricum s-a intamplat chear azi in 
clasa 11 B a dat la elevi sa ii scoata variantele de la bacalaureat dar neprecizand ca 
acestea au aparut vinerea trecuta…sunt elevi care i-au adus 100 de pagini 
degeaba…pentru ce o eroare pe care refuza sa o recunoasca…. 
Acum ce se face acest domn zicand credeti ca daca ati luat note de la practica nu va pot 
lasa corigenti va dau pana va umplu rubrica de 2 si 3 …asta e se mai gandeste si el cine ii 
mai curata laboratorul,cine ii mai da cu lac si vopsea bancile,cine ii mai cumpara 



flori…”EL NU ARE NICI O VINA” asa e el ….in rest numai bine la strangerea pentru 
echipa din toamna sper sa dea randament in laboratorul dansului….SLABUTZ 

•  

By: [ANONIM] on aprilie 17, 2008  
at 4:43 pm 

astept un raspuns,niciodata nu ve-ti vrea sa luati inseama unele probleme,iar domnul oana 
nu face nimik sta si se uita la noi zicand ca domnu de dumitrescu e prof de elita 

•  

By: sweet alyah on aprilie 17, 2008  
at 10:27 pm 

Am ajuns sa fim executati in scoala pentru exprimarea opiniilor noastre…si cine nu e de 
acord probabil nu e din scoala… 
Ajungi sa fi bagat in consiliu ca iti spui parerea… 

•  

By: unu'anonim on aprilie 18, 2008  
at 9:23 am 

Touche again… 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 18, 2008  
at 12:49 pm 

Eu cred ca destui elevi din liceul nostru nu au ce cauta la scoala.Apucaturile lor ii 
recomanda pentru alte locatii.Ne e usor sa criticam la nesfarsit profesorii fara ca noi sa 
depunem un minim efort sa intelegem sistemul.Si mai cred ca sunt izolate cele mai multe 
din cazurile incriminate anterior.Ne lamentam fara rost si nimeni nu se plange ca nu 
poate invata si pierde vremea inutil.Cei mai multi suntem afectati ca se pedepseste chiulul 
si nu fiindca nu ni s-ar oferi conditii pentru invatare. 

•  

By: Yo Hannes on aprilie 18, 2008  
at 5:32 pm 

Nu este justa optica asta mereu acuzatoare. Deschideti putin ochii si veti vedea ca ni s-au 
oferit destule oportunitati de care nu am stiut sa profitam. Comparati ce e la noi in scoala 



cu ce e in altele.Chiar merg lucrurile. E natural sa mai existe si greseli. La fel de firesc 
cum noi suntem plini de mofturi si de fite. Ei au obosit sa ne tot inteleaga iar noi suntem 
prea preocupati de-ale tineretii chestii 
A. 

•  

By: Popescu A. on aprilie 18, 2008  
at 5:48 pm 

in legatura cu muzica… ideea a fost a elevilor suta la suta, sustinuta ca de obicei de D. 
Murarita, am convocat un consiliu al elevilor, ( bataie de joc pt majoritatea ) si am pus 
conditia sa se stranga fonduri, fiecare clasa sa stranga intre 5-3 lei de persoana…insa, in 
cazu de fata elevii sunt cei vinovati, ” IMPREUNA AM FI O FORTA ” dar daca liceu 
acesta are doar cativa elevi interesati…..atunci sa nu va asteptati ca acei elevi sa faca 
totul si majoritatea sa-si bata joc… 

•  

By: alexandra on aprilie 18, 2008  
at 6:00 pm 

Mi’e scarba de ce vad pe aici… Dar ca si la scoala e plin de pupincuristi care isi calca 
peste orgoliu sh mandrie doar pt a fi vazuti bine in ochii unuia sau altuia! Pe mine 
personal nu ma interesat niciodata de ce zice lumea ! Intelectii de maisus ce parere aveti 
de profesorii suferind de parkinson vin sa ne indoctrineze pe noi cu gandirea lor invechita 
inloc sa stea acasa sa isi traiasca batranetea in armonie sh sa lase locuri pt cei tineri! Nu 
sunt absurd mai sunt sh exceptii Chisatitza e una dintre ele ( cu plusuri sh minusuri dar e) 
! Vi se pare corect sa fim persecutati sh executati pt opiniile noastre? Nu sunt doar cazuri 
izolate Sunt in toata scoala!!  

Fata de alte scoli… hmmm Laboratoarele noastre sunt varza… Baza sportiva e sigilata… 
Nu avem apa la baie Din nou!!! Inca odata: Slabutz…. 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 18, 2008  
at 10:18 pm 

Sa fiu vazuta bine de cine?Nu pot avea o alta opinie pentru ca imediat intru in categoria 
pupincuristilor?Nu vezi ca te comporti precum acei profesori care nu admit opinii 
contrare?Ca sa te citez spun si eu: “slabutz”. 
Tu de unde stii cum e in alte scoli si care sunt relatiile elevilor cu profesorii?Oare baza 
sportiva nu e sigilata si pentru cei din Ecaterina?Oare profesori in varsta “cu parkinson” 
si profesori tineri nepregatiti pentru interactionarea cu elevii exista doar la noi?Putina 
sinceritate nu afecteaza pe nimeni {Anonim}1.Mai lasa scarba de care vorbesti si spune-



ne tu cu ce esti atat de breaz incat sa meriti mai mult decat ti se ofera?Daca esti unul din 
olimpicii scolii imi cer scuze.Daca nu esti… 
Din nou!!!Inca o data:furtuna intr-un lighean cu apa. 

•  

By: Popescu A. on aprilie 18, 2008  
at 11:19 pm 

Adevarul nu il detine nimeni e undeva la mijloc si ranjeste la noi printre dinti.Nici 
Popescu A. nu cred ca nu mai poate de satisfactii date de liceu dar e dreptul ei sa fie mai 
ingaduitoare.Orisicat aici in anonimat nu avem nici ce pierde nici ce sa castigam asa ca 
nu cre’ca e vreunu ipocrit sa se minta singur 

Curiozitate>Popescu A.=Popescu Anca? 

•  

By: tantra yoga mioritza on aprilie 18, 2008  
at 11:53 pm 

Crede’ma stiu cu in alte scoli! Eu nu am zis k sunt breaz dar ni se cer multe sh ni se ofera 
mult mai putine ;)! Cum sa respectam cand nu suntem respectati ! Cum sa avem 
performante cand nu avem conditii ? Olimpic… da… la limba engleza dar nu am 
participat la olimpiada pt k nu ne’a spus nimeni k olimpiada se tine in CNET sh am 
asteptat impreuna cu un coleg 1 ora in fata scolii! deci… A sh inca una dar nu cred k asta 
se pune cu toate ca tot olimpiada este! Cea de SPORT cand anul trecut am obtinut un loc 
2 fin invinsi in finala la loviturile de departajare sh un loc 3 la cea organizata de primarie 
! Bineinteles nu am jucat singur cu impreuna cu coechipierii! Sh acum te intreb pe tine 
Popescu A in conditiile in care aducem un renume scolii ( cand suntem numiti surubari ) 
fie acesta sh la fotbal nu crezi k e normal sa avem acces la baza sportiva! Crezi k cei din 
conducere nu ar putea sa faca presiuni aspra celor din CNET ??? Eu zic DA dar nu cred k 
ii intereseaza acest lucru! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 19, 2008  
at 12:20 am 

La cateva intrebari mi-ai raspuns.Felicitari pentru efortul depus.Cu toate acestea nu cred 
ca esti indreptatit sa jignesti.Nu asta este solutia.E dreptul tau sa ti se raspunda la 
intrebari ce tin de scoala.Poate nu ne adresam cui trebuie sau poate nu mai vrea sa ne 
auda nimeni.Uite ce am gasit pe net: http://www.adevarul.ro/articole/diriginte-acuzat-de-
indiferenta/348793 
___________ 
Nu sunt Anca. 



•  

By: Popescu A. on aprilie 19, 2008  
at 12:28 am 

Inca ceva….Agresiunea psihică exercitată de profesori asupra elevilor le dezvoltă 
acestora fobia faŃă de şcoală, dezinteres pentru carte şi poate fi sursa unor comportamente 
violente care iau amploare în adolescenŃă. Pedepsele corporale aplicate elevilor sunt 
excluse prin lege din şcoala romanească. Nu acelaşi lucru se poate spune despre formele 
de agresiune psihică, mai greu de depistat şi dovedit, pentru care legea nu prevede nicio 
sancŃiune. Acestea sunt însă la fel de distrugătoare, pentru psihicul nostru, ca violenŃa 
fizică. 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 19, 2008  
at 12:56 am 

Cu ce am jignit sh pe cine? “pupincuristi”? era doar o parere…. Insa daca vei citii sh mai 
sus vei vedea la ce ma refer… Daca te’ai simtit jignita imi cer sucze , repet , era doar o 
parere pe care mi’o mentin 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 19, 2008  
at 1:18 am 

Aici dupa cate se vede e irelevant daca apreciezi sau acuzi pe cineva pentru ca se face 
anonim.La cine te referi cand vorbesti de pupincuristi? 

•  

By: Popescu A. on aprilie 19, 2008  
at 10:51 am 

punkt okit/punkt lovit {anonim}1.deshi noi am avut divergentze de opinie aici sunt de 
akord total ku tine.unii profesori kred k edukatzia inseamna diversificarea mijloacelor 
terorii shi terorizarea copiilor.dak e linishte la ora shi elevii tac malc nu inseamna k profu 
e shi repektat sau k ishi face bine treaba.excelenta aducerea in diskutzie a agresiunii 
psihice. 

•  

By: mishu xii a on aprilie 19, 2008  
at 10:56 am 



va raciti gura degeaba 

•  

By: kill za beez on aprilie 19, 2008  
at 11:30 am 

Ms mishu! Popescu A. cred k sti destul de bn la ce m’am referit cand am spsu ce am 
spus… In consecinta, nu voi mai raspunde niciunei intrebari pe subiectul acesta ! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 19, 2008  
at 11:38 am 

jignirile sunt armele celor slabi, ori daca nici voi cei care va plangeti nu sunteti dispusi sa 
faceti ceva.., cum se face ca va asteptati de la cei ce va asculta sa va rezolve problemele? 
nu-i asa ca e mai bine sa stai si sa urli in stanga si-n dreapta ca te ustura nedreptatea, insa 
nu esti in stare sa te ridici sa-ti ameliorezi conditia? Ce daca profesorii batrani au 
conceptii comuniste? Suntem noi indreptatiti sa-i condamnam? Respectati pe cei ce 
credeti voi ca merita respectul vostru, dar oare profesorii batrani nu sunt destul de trecuti 
prin viata pt a invata ceva de la ei? Domnule anonim, de ce te tii anonim cu gura cat 
nedreptatea ce-o vezi in scoala? Pari exact ceea ce se vede pe site adica un anonim, un 
“soptitor” din umbra care nu face nimic decat sa strambe din nas, iesi la lumina si arata-
ne daca ai curaj ca poti stramba din nas si de fata cu noi daca tot zici ca nu-ti pasa ce 
crede lumea despre tine 

•  

By: alexandra on aprilie 19, 2008  
at 8:50 pm 

unul dintre cei 2 ”anonimi” spune ca profesori din ET isi cam bat joc de noi, si la aceste 
cuv cred k multi dintre noi ii dam dreptate…profesori din ET considera elevi liceului 
nostru inferiori elevilor …liceului din care fac dansi parte…..si acum ma refer la baza 
sportiva….pe langa faptul k au imprejmuito cu garduri inalte de 2m<>nici nu avem voie 
sa jucam un fotbal sau un basket in pauze pentru a ne ”elimina” energia pe care o 
posedam la varsta noastra.Chiar in urma cu cateva zile..eu si inca cativa colegi deai mei 
….am fost scosi de pe baza de catre un profesor pe care personal nici nul cunosc…pe 
motiv k nu aveam ce cauta akolo decat la ora de sport.Intrebare:”Cum doriti sa ne ” 
aruncam” energia pentru a nu mai darama scaune si banci,<>,daca baza noastra sportiva 
este inchisa?”poate la ulimile fraze nu am fost destul de inteligent….dar incerk sa imi 
spun parerea…ca toti ceilalti elevi. 

•  



By: UnNamed on aprilie 19, 2008  
at 10:15 pm 

…sunt multe lucruri rele la liceul nostru …..iar una dintre ele este ca profesori fac 
diferente intre elevi…..acum vorbesk doar de uni nu de toata catedra.Chiar as vrea sa stiu 
de cate ori frecventeaza Domnu’ Oana siteul scoli,sau Domnu’ Udroiu…din cate 
banuiesc eu prea rar…deoarece nu vad ce isi doresk elevi..pentru a face liceul un lok mai 
bun…..un lok in care sa vii de placere…,iar profesori sa incerce sa ne faca sa invatam 
prin alte moduri de cum o fac de obicei…de ex prin amenintari ..k ne lasa corigenti sau 
alte chesty…..In legatura cu proiectele pe care le propuneti….intai faceti o balantza intre 
cei care accepta si cei care sunt impotriva.Ati avut initiativa de a pune in curtea scoli 1-2 
tonomaturi de cafea,capucino,nesquik,sau ce o mai fi….nu vad nici unul, nici macar nu 
ati mai adus aminte de asta.Muzica in pauze nu o vad necesara,un motiv pentru asta nu 
imi vine in minte momentan…Apropo ce este cu tot santieru ala la noi in scoala pente tot 
gropi si iar gropi,nu au lucrat odata la tzevi,nu siau facut treaba?..se pare k nu ..daca sio 
faceau acum nu mai ar fi curtea scoli ”Santier in lucru” 

•  

By: UnNamed on aprilie 19, 2008  
at 10:32 pm 

Faza cu basketu…. sunt total deacord cu tn…am fost acolo Domnu Stimat “Walter” ne-a 
scos afara de pe baza …. ca vezi domne` navem voie sa jucam 10 min sa ne eliberam 
energia shi dupa a inchis tot….garduri de 2 m….Frumos din partea dansului !!!! Si 
Good Going Energetic ca nu faceti nimik cu Semi-Inteligentu`De Walter 

•  

By: :) on aprilie 19, 2008  
at 11:10 pm 

Draga Alexandra scuza’am k iti spun dar… esti planta! Am zis de nenumarate ori dc imi 
pastrez anonimatul nu o sa mai repet… e si vorba aia populara… “popa nu repeta de 100 
de ori in biserica pt o …. ” Iti dau un indiciu… afla ce sa intamplat cu o eleva de la XII A 
dupa ce a facut ce fac eu dar impotriva profesoarei de franceza si fara sa isi pastreze 
anonimatul! Ia spune’mi tu mie k eu sunt putin mai incet la minte… cum as putea eu sa 
“ameliorez” situatia ??? Sh daca in caz k neuronul tau ratacit prin “campiile” craniului nu 
a aflat pana acum , suntem in 2008 traim in democratie… sh am dreptul sa imi exprim 
opinia! Nu cred k pot face ceva in privinta “comunistilor” (eu nu i’am numit asa 
niciodata) pt k , hay sa fim seriosi… eu sunt un putoi de liceu iar ei… oameni cu 
facultati… cu scaun la cap… iar daca voi ridica vocea vreodata Dl. Oana va zice: ” Nu 
avem nevoie de tine aici” replica deja consacrata!  

Ps: Vezi Popescu A despre ce vorbeam??  



Slabutz… rau d tot 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 4:06 am 

Aaa sh inca ceva… Chiar nu imi pasa ce crede lumea despre mn… apropiatii ma cunosc , 
stiu ce fel de om sunt iar asta e destul despre mine! Uite asculata melodia Limbaj de 
cartier- B.U.G. Mafia… ti’o dedic tie sh profesoarei de romana Clipicioiu aaa sh era sa 
uit… Conducerii! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 4:10 am 

Rectific : Asta e destul pt mine! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 4:16 am 

legea no1: totzi cei kare se vor lua de anonimi sunt plante 
legea no2: totzi cei kare nu se vor lua de anonimi dar nu comenteaza sa ii sustzina sunt 
plante 
legea no3: totzi cei kare nu sunt anonimi sunt plante 
keep walking bug mafia rulz 

•  

By: kill za beez on aprilie 20, 2008  
at 10:52 am 

legea no4: esti planta! 

Care e problema ta? 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 11:15 am 

{Anonim}1 incep sa vad ca nu accepti colegi ce fac opinie separata si iti este la indemana 
sa jignesti.Acum sub tirul vorbelor grele a mai intrat si Alexandra doar pentru ca ea vede 



altfel exprimarea si asumarea opiniilor.Total eronata atitudinea ta. 
Nu despre o eleva de la XIIA e vorba ci de la XIIC.Iar acest caz ar fi trebuit sa il 
interpretezi corect.Daca ar fi gasit sustinere din partea colegilor,eleva respectiva nu ar fi 
cazut tinta profei.Aici are dreptate Alexandra.Daca nu reusim sa ne solidarizam in fata 
exceselor unora atunci a ne exprima opiniile aici ramane fara consecinta.Mai gandeste-te 

•  

By: Popescu A. on aprilie 20, 2008  
at 11:20 am 

Si mai vad ca sunt numai lucruri negative exprimate.Or nu e tocmai asa.Navigand pe 
blogul liceului am ajuns si la Extra2008 care ne vorbeste tot despre profesorii liceului,tot 
despre liceul nostru atat de blamat.Sa fim corecti pana la capat. 
Pe mine ma deranjeaza ca sunt in clasa aXII-a si parca acum profesorii ne cer tot mai 
mult tocmai la disciplinele la care nu vom fi testati la BAC. 

•  

By: Popescu A. on aprilie 20, 2008  
at 11:28 am 

..baieti…si fete…dc credeti k a fost facut blogul clasei?..sa va certati intre voi?…in ceea 
ce ma priveste cu Popescu,se pare k tzine cu conducerea…datorita faptului k iti ia numele 
ei si sprijina conducerea in ceea ce nu face…..,face toate astea pentru un interes 
propriu…pentru a o luao profesori in ochi de bine… 

•  

By: UnNamed on aprilie 20, 2008  
at 11:51 am 

Domnisoara Popescu ,sti ce era de admirat? daca iti luai un nume cu care sa nu te putem 
identifica nici noi nici profesori….si atunci sai sprijini…pentru a nu sti cui sa-i dea note 
bune..si altele….oricum tie putin iti mai pasa..esty a XII-a mai ai cateva sap si vei pleca 
de aici,dar ce zici de ceilalti care mai au 1-2-3 ani de stat in liceul asta cu sperantza k se 
va schimba cevain ani care urmeaza.. 

•  

By: UnNamed on aprilie 20, 2008  
at 11:57 am 

Pentru incultura ta prapastioasa,incultura legata chiar si de amaratul asta de net,afla mai, 
“bolovane” sau “fara nume”(UnNamed) ca tot aia e,ca Popescu A. este un 
pseudonim.Asa ca nu urmaresc dorsalul nimanui pentru nu am interese legate de.Opiniile 



mele au substanta independent de cum ma cheama.Si pentru a-ti potoli paranoia ta de 
limbric,iti dezvalui ca eu sunt si “tantra yoga mioritza”.Acum esti mai fericit/a? 

•  

By: Popescu A. on aprilie 20, 2008  
at 3:08 pm 

dc as fi fericit/a….? 

•  

By: UnNamed on aprilie 20, 2008  
at 4:22 pm 

Pentru ca neintelegand jocul,ti-a fost explicat.Si ignorantii au fericirea lor. 

•  

By: Popescu A. on aprilie 20, 2008  
at 6:43 pm 

legea no.0 absolut: kill za beez nu e planta // lui kill za beez nu ii place prostia dar ii plac 
prostii fiindk iubeste animalele… sociale 

•  

By: kill za beez on aprilie 20, 2008  
at 6:57 pm 

kill za bezz taci te rog mult! esti in plus! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 11:16 pm 

Popescu A. Banuiesc k ai observat si tu pana acum… Eu am intrat pe blogul acesta pt a 
critica sh a spune ceea ce nu imi place! Nu am negat niciodata k nu sunt sh lucrui bune in 
scoala dar ceea ce ai vazut tu la Extra2008 se datoreaza unei sigure persoane ceea ce e… 
inacceptabil ! Nu cred k am dat nimanui in cap pt k nu a fost de acord q mn! Doar k nu 
imi place pt k eu impreuna cu [Anonim] am vrut sa vedem daca si ceilalti elevi au 
aceleasi nemultumiri sh intra nishte pupincuristi care sa ne ia la ture pe noi… Cred k 
suntem toti constienti k lucrurile bune care se int la noi in liceu se datoreaza 99% lui… 

•  



By: {Anonim}1 on aprilie 20, 2008  
at 11:25 pm 

Rog administratorul sa nu imi mai editeze comment’urile ! Ca sa continui ideea de mai 
sus 99% D’lui Daniel Murarita!!! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 21, 2008  
at 3:09 pm 

si celalalt 1%? 

•  

By: UnNamed on aprilie 21, 2008  
at 8:51 pm 

http://www.youtube.com/watch?v=MNKInZjliLU&eurl=http://diasporaonline.ro/forum/i
ndex.php?topic=153.0 

•  

By: kill za beez on aprilie 21, 2008  
at 10:14 pm 

Poi.. sh elevii au contribuit… dar mai putin cu initiativa… sh la unele proiecte au ajutat 
sh alti porfesori… 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 21, 2008  
at 11:20 pm 

Cei interesaŃi de proiectul numit IMPULS, pot descărca numerele anterioare din blogul 
revistei. 

•  

By: impulsenergetic on aprilie 22, 2008  
at 4:10 pm 

ANONIMU 1, observa faptul ca te repeti si nu intr-un mod inteligent ( sunt multi ce se tin 
sub anonimat si scuze daca ti-am reporsat lucruri care nu le-ai scris tu ). Tocmai ce 
spuneati mai sus ca , probabil 100%, directorul si directorul adjunct nu viziteaza acest 
site, atunci imi explici si mie in ce belele spui tu ca ai putea intra de imi dai exemplul 



unei eleve de la XII C?? Tu chiar crezi ca mai marii liceului te urmaresc numai pe tine si 
ca daca, DOAMNE FERESTE, afla cine esti ,intri in probleme? Degeaba ceri scuze pt 
ceea ce vrei sa zici in continuare, daca incepi cu insulte. Crezi tu ca incidentu de mi l-ai 
dat exemplu e singurul? Se intampla lucruri mai grave in liceu, de care nici nu aihabar, 
insa totusi pozitia noastra nu e asa de grava precum disperati sa spuneti…Intotdeauna 
“stanga nu stie ce face dreapta”, iar in cazul de fata , nu se stie de existenta mainii stangi 
sau invers. S-ar putea mai mult ca sigur ca eu sa fii fost inainte ta in acest liceu si am patit 
destul de multe lucruri urate…in primul rand trebuie sa ai ochi pt ambele parti sa poti 
judeca, in al doilea rand sunt de partea UNOR profesori, ce merita sprijinul oricarui elev. 
La final un mesaj pt toti cei ce mai au de stat in acest liceu : SINGURI VA SAPATI 
GROAPA si din cate vad va inghesuiti sa va imbranciti unu pe altu…raspundeti-mi cati 
dintre cei ce au postat aici si sunt asa de revoltati s-au gandit vreodata sa actioneze???? 

•  

By: alexandra on aprilie 23, 2008  
at 7:01 pm 

si inca ceva,… pupincuristi sunt aceia ce pe blog urla si in realitate, in scoala , tac;) as 
vrea sa vad ce profesor o sa-mi dea mie de urma , pt ca sunt semnata si nu sub anonimat, 
si are sa-si schimbe parerea despre mine….ganditi inainte… 

•  

By: alexandra on aprilie 23, 2008  
at 7:04 pm 

scoala o puteti schimba, numai intrebati pe altii ce puteti face, intrebati-va pe voi,…pacat, 
aveti raspunsul chiar sub nas, dar sunteti prea orbiti de revolta sa-l vedeti 

•  

By: alexandra on aprilie 23, 2008  
at 7:20 pm 

 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 23, 2008  
at 11:16 pm 

Poi draga alexandra… 1 Nu esti singura cu numele acesta in scoala asa k nu ne mai lua cu 
anonimatul… sh cat despre: “pupincuristi sunt aceia ce pe blog urla si in realitate, in 
scoala , tac” chiar crezi ce spui? Daca da inseamna k nu cunosti intelesul cuvantului! Iti 
spune eu k nu e asa sh, sh daca ai fi.. eu sunt unul din acei elevi care nu tac… poate asta e 



sh motivl pt care am fost trecut la “irecuperabil” (din cate am auzit) daca sti ce ins asta ! 
2. Repet : nu am zis niciodata ca nu sunt sh lucruri bune in liceu DAR CINE LE 
REALIZEAZA???? Dl.Muraritza Sh lucrurile bune sunt mult mai putine decat cele rele. 
Tu probabil esti de la chisatiltza din clasa de aceea esti asa tupeista ! Eu unul nu am 
curajul sa imi dezvalui identitea…  

Inca odata… Sunt scarbit de ca vad aici… vroiam k noi elevii… sa creem un precedent… 
poate sa facem ceva , dar cand vad k voi intrati sh ne luati tot pe noi la ture , inloc sa va 
alaturati noua “mai putin inteligentilor” cum sa mai avem chef de ceva? Sa va spun eu 
ceva niciodata nu se va schimba nimic sh acest lucru se datoreaza voua gen Alexandra. 
Tu ma intrebi pe mine k ce fac eu.. uite eu am facut ceva… mi sa scazut media la purtare 
pt k am avut curajul sa i reprosez doamnel Clipicioiu k e prea severa cand vine vorba de 
Eminescu sh in ultimul tima sa vazut i schimbare majora la dansa dar tu, tu ce ai facut? 
Pe tine te doare la 3 metri in spate pt termini in putin timp, asa k “ciocu’ mic”. 

Singurul care mi sa parut k gandeste rational a fost mishu restu… praf.. Uite mishule 
vezi… astea sunt motivele pt care imi vine sa asc Mafia-limbaj de cartier…  

Ps: Scuze… Tie? Never!! Mai ales daca esti cine cred eu k esti  

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 23, 2008  
at 11:38 pm 

ok facem. ce? dam din gura shi atat? vino cu ceva in kare sa ne putem inscrie.sa skimbam 
directorii/profesorii?sa ne facem singuri orarul?sa mutam shcoala mai in centru?intreb si 
eu ce vrei sa facem?a vorbi kiar si kritic la adresa profesorilor nu rezolva mare 
lucru.vorba ramane vorba.spunece ai fi vrut sa facem? 

•  

By: kill za beez on aprilie 24, 2008  
at 12:07 am 

In primul rand sa facem ceva in legatura cu atelierele! Nu mi se pare corec sa cumparam 
noi materiale pt a nu lua note mici! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 24, 2008  
at 10:37 am 

Cat despre schimbare directorilor/profesorilor nu cred k am putea face noi lucrul acesta! 

•  



By: {Anonim}1 on aprilie 24, 2008  
at 10:38 am 

Va urez tuturor un Paste fericit, luminos, bucurii si sperante implinite. Hristos a Inviat! 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 24, 2008  
at 6:09 pm 

ia zi-mi cine crezi ca sunt… ai tupeu? vino la 12 A si intreaba de Alexandra, hai arata-te, 
sa vorbim pentru ca nu de multe ori ai inteles pe dos ceea ce am vrut sa zic…bine se stie 
ca diferenta dintre scris si vorbit e ca de la cer la pamant…Vrei adevar? cauta-l unde 
trebuie, iti dau dreptate in revolta pt ca nu esti singurul, nu-ti dau dreptate in felul cum o 
exprimi…nu stiu in ce clasa esti, nu ma intereseaza, insa stiu ceva: si eu am fost ca tine 
de revoltat si la fel ca tine aveam raspunsu sub nas si de furie l-am ocolit, culmea este la 
tine ca tu tot vorbesti si nici nu-ti dai seama ca-ti dai singur raspunsul la nemultumiri, iar 
daca ti-e frica sa te arati imi demostrezi falsitatea din cuvintele “grele” cu care te falesti 

•  

By: alexandra on aprilie 29, 2008  
at 3:59 pm 

iar tupeul ti-l administrezi cu mintea nu cu gura 

•  

By: alexandra on aprilie 29, 2008  
at 4:04 pm 

apropo e Gr Sc Energetic sau Santier in lucru??ma gandesc toata vara conducerea ce a 
facut???am ajuns sa fim executati pt propriile opinii. vb despre multe lucruri,ca atelierele 
nu sunt dotate si multe altele,daca vreti sa porniti o revolta macar sa fim toti uniti,nu 
fiecare cu tabara lui. Daca am fi toti uniti am putea face multe,inclusiv sa schimbam 
profesorii,dar aici e fiecare pt el,si multi sunt lasi si dau inapoi,ma bucur ca macar aici 
vad oameni care isi sustin parerile pana la capat fie sub anonimat fie nu. iar draga 
alexandra {Anonimu}1 are dreptate mai bn sub anonimat decat sa ajungi o posibila tinta 
cum am fost si eu si era sa raman cu media scazuta la purtare pt simplu fapt ca m-am 
revoltat la o ora si vezi ca doamnei profesoare nu i-a convenit si a trebuit sa fiu dusa la 
director,iar tie {Anonimu}1 iti dau dreptate in tot ce zici pt ca asa e chiar daca unii nu vor 
sa recunoasca. 

•  



By: sweet alyah on aprilie 30, 2008  
at 12:57 am 

aci nu-i vorba de cine are sau nu dreptate.lasitatea apare nu cand folosim anonimatul, ci 
atunci cand suntem de acord sa platim diverse flecustete doar sa nu ne ia nu stiu ce 
dinozaur in vizor.lasitatea apare atunci cand credem ca daca ne spunem opiniile vor urma 
consecinte precum cele enuntate mai sus.total fals!un prof nu te lasa corigent daca iti 
exprimi opinia,te lasa corigent daca esti aerian si nu ai habar de nimic la materia 
respectiva.media la purtare nu ti se scade doar pt ca i s-a pus pata pe tine vreunui prof.si 
ei trebe sa respecte niste reguli.prostia noastra e ca ne lasam controlati prin teama si nu 
prin respectul pe care ar trebui sa il acordam si sa ni se acorde. 
l-am intrebat pe {Anonim}1 ce propune, cu ce solutii vine, cu ce proiecte vine si totul a 
ramas in aer.ssi profesorii vad ca noi suntem niste rataciti care habar n-au ce vor de-aia 
ne trateaza asa 

•  

By: kill za beez on aprilie 30, 2008  
at 12:37 pm 

Kill za bezz inca odata… ESTI PLANTA ! Eu cred k tu chiar nu sti sa citesti pt k daca ai 
vedea ce scrie mai sus nu ai mai spune asemanea aberatii… Hay sa iti spun ceva pt 
cultura ta generala ! “este persecutata pt ca si’a spus opinia sh profesoara nu vrea sa o 
bage in bac pt k si’a exprimat opinia” sunt vorbele unui profesor si chiar unul apreciat de 
elevi Ce zici de chestia asta? Elevuliu de la mn din clasa i sa scazut media pt simplu 
fapt k a spus k D Clipicioiu E Obsedata de Eminescu ! Acum te intreb eu pe tine : Care 
dintre noi e ratacit sh in aer? Nu mai vorbii in necunostinta da cauza k esti planta! 

Ps. Eu nu am intrat pe blog sa propun ci sa critic! Cu toate k am facut sh o propunere 2. 
Dar cu cei k tine nu putem sa fim uniti sh sa facem ceva Slabutz… 

•  

By: {Anonim}1 on aprilie 30, 2008  
at 1:54 pm 

e ultima data cand te mai bag in seama si iti raspund asa ca pt nivelul tau de molusca pt 
care coloana vertebrala e doar un vis de neatins.diferenta dintre noi doi e data de adevarul 
ca eu mai si gandesc si nu elimin cuvinte cu japca doar pt a salva aparenta ca nu-s 
papagal.incep cu peseul tau si-ti spun ca nu se poate sa fim uniti daca ne tratezi de sus,ca 
si cum tu esti miezu din p…padurea cu alune.ce inseamna sa fim uniti, sa devenim un cor 
de baieti de baieti care injura profii pe “muzica de tolaneala si depravare”?a propune ceva 
inseamna sa nu mai frecam menta pe tusa multumindu-ne doar cu comentarii,doar-doar o 
vedea lumea cat de valabili suntem noi.daca e precum spui tu hai s ane intalnim in 
consiliul elevilor si sa discutam.eu sunt a XII-a si chiar sunt in clasa cu tipa amenintata ca 
nu intra in BAC.tu tre sa stii ca tipa,colega mea chiar habar n-are de franceza.chiar 



vorbesc in cunostinta de cauza.sunt o groaza de elevi care daca ar fi ascultati cum trebe 
nu ar trece clasa.de-aia tace lumea pt ca ne convine asa cum e.daca ai un coleg caruia i s-
a scazut media la purtare doar pt treaba =cu eminescu atunci colegul ala al tau e planta si-
un fraier ca a acceptat respectivul abuz.cum fraieri sunt toti aia de se tem ca li se-
nfunda,ca vor fi luati la ochi de nu stiu ce prof daca nu ii canta in struna.si hai sa 
recunoastem cati dintre elevi nu il urasc pe walter sau pe chisi dar pt asta tot vin la ore sa 
aiba prezenta,sa treaca clasa ca looserii desi nu invata nimic.lawalter daca nu ai absente 
poti sa fii bou ca tot treci.la chisi la fel ca daca ai rubrica goala la sfarsit iti da un 9 si tot 
iti iese media.exemplele pot continua cu mezamimadamprofeseur care te vede cu ochi 
buni daca stii sa o iei cu vrajeli. etc etc etc despre asta e vorba despre nu fi invatat nimci 
in atatia ani de zile. 
inchei.nu spuneam de tine ca esti ratacit si in aer,spuneam de noi, cei mai multi.ai 
dreptate,tu nu esti nici ratacit si nici in aer nu esti.esti o exceptie minunata,o molusca 
revolutionara si cu idei behehe trai-ti-ar la familia din juru tau de guru 

•  

By: kill za beez on aprilie 30, 2008  
at 2:34 pm 

va racitzi gura moka sh va jikniti ca proshti 
nu konteaza kum ii shkoala orikum trece 
important e ce facem dupa 

•  

By: mira on aprilie 30, 2008  
at 3:53 pm 

Se rostesc adevaruri doar cu jumatate de gura si,din pacate, sunt prea putini cei hotarati sa 
mearga pana la capat,sa isi sustina ideile mai departe de forumul asta.Ce mi se pare si mai 
trist e ca facem parte din generatiile de elevi ce vor ramane cu un gust amar legat de 
perioada petrecuta in liceu. 

•  

By: tantra yoga mioritza on aprilie 30, 2008  
at 7:39 pm 

Aaa… Kill za beez… Inca odata sh ultima oara : Esti PLANTA! 
Fi atent aici: “daca ai un coleg caruia i s-a scazut media la purtare doar pt treaba =cu 
eminescu atunci colegul ala al tau e planta si-un fraier ca a acceptat respectivul abuz.” Poi 
asta e faza k nu a acceptat dar pana la urma a ajuns Domnisorul director Oana la noi in 
clasa (cel care ia sh scazut media elevului) sh la amenintat cu exmatricularea! CE 
VROIAI SA FACA BIETUL OM IN SITUATIA ASTA?  



Jignirile tale nu imi demosnstraza decat k esti complexat. Nush dc sh sincer nici nu ma 
intereseaza. Vreau doar sa iti spun k esti lafel de binevenit pe saitul aceasta ca si cand 
suna telefonul in timpul sexului Da nu e problema… Peste 10 minute vine tramvaiul. Poti 
sa te arunci in fata lui! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 1, 2008  
at 8:06 pm 

aici nu intzeleg atitudinea ta {anonim}, faza cu “eshti planta” nu e argument.ii dau 
dreptate lui “kill”.institutziile de invatzamant nu’s moshiile profilor deci nu te pot 
sanktziona or exmatricula cum sh kand vor//am citit de vreo cateva ori regulamentu’ shi 
nu e kiar asha kum spui.kolegu’ tau nu trebuia sa accepte dak shtia k are dreptate.”bietul 
om” ish merita soarta pe kre o are dk de alta nu e’n stare.faza cu valter sh kisi e adevarata 
sh mai sunt multe la fel. 

•  

By: mishu on mai 1, 2008  
at 9:17 pm 

MOLÚSCĂ, moluşte, s.f. (La pl.) Încrengătură de animale cu corpul moale (adesea 
închis într-o cochilie) şi de obicei cu un picior musculos; (şi la sg.) animal care face parte 
din această încrengătură. – Din fr. mollusque, germ. Molluske. 
Sursa: DEX ‘98 

a se citi “molusca = fara coloana vertebrala” 

•  

By: kill za beez on mai 1, 2008  
at 9:42 pm 

q misto pakat k nu va putetzi lua la bataie :))) 

•  

By: blitzkrieg on mai 1, 2008  
at 11:00 pm 

“kolegu’ tau nu trebuia sa accepte dak shtia k are dreptate.”bietul om” ish merita soarta 
pe kre o are dk de alta nu e’n stare.faza cu valter sh kisi e adevarata sh mai sunt multe la 
fel.”  



La faza cu Valter sg Chisi nu am comentat nimic pt k stiu si eu ca asa e… Dar la faza cu 
colegul meu nu iti dau dreptate… Voi cei de a XII a ar trebuii sa stiti mai mult ca toti ce 
usor i se inchide gura elevului cu un 2 …. sh respectivu chiar sa ales cu unul sh tot nu a 
tacut … dar am zis… n nush ce se poate face at knd vine directorul sh te ameninta cu 
exmatricularea…. 

•  

By: {Anonim}1 on mai 2, 2008  
at 12:23 pm 

PLÁNTĂ1, plante, s.f. Nume generic dat organismelor vegetale, cu o organizare mai 
simplă decât a animalelor şi care îşi extrag hrana prin rădăcini, caracterizându-se prin 
prezenŃa clorofilei, prin faptul că membrana celulei este formală din celuloză şi, în cazul 
speciilor superioare, prin alcătuirea corpului din rădăcină, tulpină şi frunze; p. restr. 
vegetală, mai ales erbacee, cultivată de om sau care creşte în mod natural şi este utilă 
omului. – Din lat. planta, fr. plante. 
Sursa: DEX ‘98 

PLÁNTĂ2, plante, s.f. FaŃă inferioară a piciorului, uşor boltită, care ia contact cu solul; 
talpa piciorului. – Din lat. planta, fr. plante. 
Sursa: DEX ‘98 

PLÁNTĂ s. vegetală, (înv.) sad. (Animale şi ~e.) 
Sursa: Sinonime 

A se citii “planta s. vegetala” 

•  

By: {Anonim}1 on mai 2, 2008  
at 12:28 pm 

orientarea plantelor se face mereu catre lumina.plantele iubesc 
lumina[cf.dict.enciclopedic al sensului] 

•  

By: kill za beez on mai 2, 2008  
at 5:18 pm 

q mishto e kand analfabetzy s joak sh plimba vorbele din orificiu ‘n orificiu sa 
demonstrezze q kooly sh genialy e ei kand fak copy-paste d p net ha-ha-ha fylozofya 
menghinei bay shurubahri parlitzi;-) 

•  



By: blitzkrieg sishu on mai 2, 2008  
at 5:30 pm 

{anonim}1 
nu ma konvingi ku faza aia.abuzu’ e tot abuz indiferent de cine il komite.e normal sa fim 
amenintzatzi de profi pt k uneori doar asha reushesk sa ne tzina-n frau altfel e vakarm pe 
la ore;ai auzit kum e la ore la udroiu sh kum e la ore la profu ala cu tzepi din ekaterina tot 
de istorie?…repet>abuzu’ e tot abuz indiferent de cine-l komite.nici kiar direktoru’ nu e 
mai presus de regulament.kolegu’ tau a fost “slabutz” k tot itz place tzie kuvantu’ asta.nu 
trebuia sa accepte. slabutz 

•  

By: mishu on mai 2, 2008  
at 6:00 pm 

Asta spui tu acum… dar nush ce ai fi facut daca t aflai in situatia aceea! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 2, 2008  
at 7:59 pm 

blitzkrieg sishu Invata sa vb sh dup’aia sa te bagi in seama cu noi! “genialy e ei” E grele 
rau nu? Sh nu te mai da mare cunoscator al scrisului messengerial k se vede k te scremi 
sa scri sh nu iese nimic… dar… poate esti constipat! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 2, 2008  
at 8:02 pm 

incerkam sa ma dau sh yo ciuciumeg k tne da’ vad k u eshti doar anal-fabet 
kat priveshte lb romana nu te baga k s’ar putea sa nu te tzina matzu’telectual. bahtalo 
ciuciumaro 

•  

By: blitzkrieg sishu on mai 2, 2008  
at 9:06 pm 

“orientarea plantelor se face mereu catre lumina.plantele iubesc lumina” - ff inspirat 
killere  

•  



By: mirabeau on mai 2, 2008  
at 9:19 pm 

ce de sugiuc rahat de fistic arbore de cacao is uni elevi care fac jocurile de culise ale 
unora bazati… 

•  

By: viitorul care bate la usa on mai 2, 2008  
at 9:26 pm 

{anonim}1 te apreciez pt konsekventza sh pt k tzi la kolegu’ tau da’ nu ma konvingi.. tot 
ce spui nu da dekat massura lashitatzii kolegului tau.kolegu’ tau a avut dreptate sh 
s’a'mpakat doar ku gandu’ asta.nu e suficient sa te viktimizezi.asta nu rezolva nik.vreme 
kand nu intzelegm k nimeni nu se ridik deasupra legilor nu vom intzelege nik.aku nu 
vreau sa imi fak publicitate,da’ dak nu ma cunoshti nici nu ai de unde sa shti ce atitudini 
am in situatzii similare.kolegu’ tau e un fraier k multzi din liceu nostru 

•  

By: mishu on mai 2, 2008  
at 10:00 pm 

am si io o problema… mie imi place profa de bio :”>… 

•  

By: danbuzdugan on mai 2, 2008  
at 10:34 pm 

se pare ca pana la urma s-a cam desteptat lumea,….vad anonimule 1 cum colegii incep 
sa-si dea seama de adevarata ta valoare ce o propui pe acest blog, spune-mi cu ce te ajuta 
sa jignesti? nu vezi ca kill are dreptate? si mishu la fel? din cate vad eu, suntem 3 care nu 
sunt de acord cu gandirea ta de “emancipat”. Ce ai de gand? Iar sa zici ca suntem plante? 
Cand unu te contrazice, e parerea respectivului, cand 2 te contrazic, se poate spune ca 
este coincidenta, insa cand 3 se razvratesc impotriva ta,..eh atunci e cazu sa-ti mai 
schimbi “PLANTA” 

•  

By: alexandra on mai 3, 2008  
at 1:12 am 

alexa aci nu e vb de razvratire.sunt doar pcte de vdr diferite.nemultzumita e kam toata 
loomea sh pe buna dreptate.yo vroiam sa gasim impreuna raspuns la intrebarea “ce e de 



fakut?”.sa skimbam mare lucru nu kre’k se poate da’ putem trage un semnal de alarma 
legat de profi kre jignesk#fak abuzuri#terorizeaza 

•  

By: kill za beez on mai 3, 2008  
at 4:39 am 

Cred ca daca ne-am pune mintea si resursele la contributie am fi perceputi altfel de 
profi.Si orice am zice si oricate nemultumiri ar fi la Energetic e chiar bine.Mie imi place 
nu ai timp sa te plictisesti.Imi plac si colegii,imi plac si profii chiar daca ne mai 
stresseaza uneori.Am niste tovarasi in liceul 2 care imi povestesc ce naspa e la ei.LA noi 
de bine de rau se mai misca ceva.Ii inteleg si pe nemultumiti ca vor mai mult dar dracu 
nu e atat de negru pe cat se spune 

•  

By: vasi on mai 3, 2008  
at 7:01 am 

http://www.google.com # energetic nr1 or energetic tg jiu or eneregetic targu jiu!!! we 
are the best &(so) fuck the rest  

•  

By: blitzkrieg on mai 3, 2008  
at 7:34 am 

Inca odata vad nu am fost bine inteles! 
1. Eu am intrat aici sa spun ce nu imi convine. 
2. In legatura cu colegul meu… stiu k mishu are dreptate… dar poate nu toata lumea are 
forta morala de a purta un asemenaea razboi! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 3, 2008  
at 1:11 pm 

Spune {Anonim}1 si ce iti reprosezi tie…Ar fi “tabloul” complet. 

•  

By: Popescu A. on mai 3, 2008  
at 4:15 pm 



dak nu dam dovada de fortza morala nici nu meritam nik.nu e vorba doar de relatziile kre 
nu ne konvin k profii q ash ‘n general. 

•  

By: mishu on mai 3, 2008  
at 9:25 pm 

Mie nush daca imi reprosez ceva… poate doar faptul k am fost prea dur sh am actionat 
sub influenta unor impulsuri! 

De astazi incolo nu voi mai posta commenturi pe blog pt k deja a inceput sa se vorbeasca 
in scoala …. sh am fost atentionati sh de Dirig(a)! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 5, 2008  
at 3:45 pm 

unde e fortza morala de kre vorbeai? 

•  

By: mishu on mai 5, 2008  
at 9:16 pm 

Dupa cum am zis, nu toata lumea o are asa puternica sh pana la urma eu mi’am exprimat 
opinia… Multa bafta! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 5, 2008  
at 11:39 pm 

{anonim}1 ai reactionat exact cum asteptau unii sa o faci.nu spun ca esti las,spun ca te-au 
facut prea repede sa taci.si tacerea e o solutie… 

•  

By: ochiul magic on mai 6, 2008  
at 1:34 am 

Sunt singur Multi in in scoala am aceleasi pareri k ale mele dar le e frica sa zica ceva 
fie si sub anonimat! ( chestia asta mi’a spus’o un profesor aseara) Iar eu sunt singur.. 

•  



By: {Anonim}1 on mai 6, 2008  
at 1:10 pm 

nu eshti singur nu te mai viktimizza doar k sh pe cei kare au avut aceleash idei k tine i’ai 
jignit ash cum ne jignesk profii uneori. 
sh kiar dak taci u problemele raman aceleash.sh probleme au fost sh vor fi totdeauna nu 
rezolvam noi nimik.s’au fakut destule sesizari cu profu de frank si degeaba dak e prieten 
cu direktoru’ nu te mai ia nimeni in seama.am un tovarash intr’a x si e’n doliu k ii 
terorizeaza profu fara makr sa ii invetze ceva.shkoala ii un film de groaza in kre se sperie 
doar elevii sad baby sad 

•  

By: blitzkrieg on mai 6, 2008  
at 5:02 pm 

:). 

•  

By: {Anonim}1 on mai 6, 2008  
at 10:08 pm 

Admir incisivitatea opiniilor tale “Anonime”…Sunt câŃva profesori în scoala noastră care 
au propus, au sifdat şi uneori au jignit conducerea cu iniŃiativa lor…Mai mult nu se 
poate…puretea o deŃin semidocŃii . Mai grav este că sunt manipulaŃi de politicieni şi 
baronii locali cu care doar Dumnezeu se mai poate pune…Tot ce putem noi face este să-i 
stresăm până ..fac infarct ca alŃii asemenea. Cu alte alte cuvinte răbdare… 

•  

By: Ionut on mai 8, 2008  
at 10:56 pm 

am intrat si eu sa-mi spun o parere in legatura cu cei de a 12-a si ma adresez direct lor! 

Voua sincer nici nu ar mai trebui sa va pasa ce se intampla in scoala asta..sa fim 
sinceri..in cateva luni va luati zboru’..si nu cred ca “vreti sa lasati mostenire” ceva..un 
sistem mai bun..si oricum..cat “latram” noi aici latram degeaba..ca si asa nu ne asculta 
nimeni…sa ajuns la faptul ca uni profersori considera acesta rubrica ca fiind o idee 
gresita si jignitoare la dresa lor…daca ii supara adevarul atunci sa faca si ei ceva in 
legatura cu asta..cu ce placere sa te duci si tu la scoala cand stii ca te asteapta un 
chin..scoala ar trebui sa fie mai interesanta nu cum sa ajuns acum…sa fim persecutati 
pentru opiniile noastre..daca sar afla cine suntem…s-ar stii ce soarta am avea..in cele mai 
bune cazuri in toamna…si pentru cei ce nu cred asta si considera ca spun baliverne sa mai 



intrebe prin scoala sa vada si eu exemple (o fata de la a 12-a intr-un conflict cu profa’ de 
franceza..o comunista inraita ) 

Oricum..sincer nici nu mai vad rostul sa ma mai plang…scoala asta ar putea deveni una 
mult mai interesanta si placuta..daca profesorii ar mai asculta si ei opiniile elevilor fara sa 
izbucneasca ca un vulcan ca ce ne permitem noi sa spunem ce trebuie sa faca un 
profesor…ei nu se gandesc ca totusi daca 5 clase au aceasi parere..poate totusi e ceva 
adevar in asta…oricum..tot ce zicem zicem in zadar…… 

Eu v-am lasat..mult si bine…sper la ceva mai bun !! 

•  

By: unu'anonim on mai 9, 2008  
at 12:43 pm 

lasa-ne! lasa-ne!  

•  

By: blitzkrieg sishu on mai 9, 2008  
at 4:55 pm 

Ha ha ha ha ! Bv Dl Udroiu! Ce sa intamplat cand au jucat profesorii cu 9 A pe sintetic? 
Au fost scosi afara de Valter care tipa la Udroiu “iesi ma afara n’auzi!?!” Frumos sh ma 
bucur poate se mai trezesc sh ei! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 12, 2008  
at 8:25 pm 

ce mici pot fi si oamenii mari:))) 

•  

By: bala muk on mai 12, 2008  
at 9:32 pm 

ce-mi place sa rad de voi cum va certati:D 

•  

By: UnNamed on mai 13, 2008  
at 3:18 pm 



ushi de’aici gasko sh fa in alta parte joku alora de te-au pus sa makaneshti.te mira k eshti 
o gaska q makane? 

•  

By: blitzkrieg erst on mai 13, 2008  
at 5:08 pm 

iote people niste definitii date profilor prin scoala: 
oana - firestarter[daca nu reparatzi mobilieru' va dau afara si inauntru] 
udroiu - mein kampf[deutschland deutshland uberalles history is sacred beibe] 
walter - smack my bitch up[hac cine a pus carciuma in drum rau a facut putea sa mi-o 
puna in cabinet ba ba ba nu va bag ba in bac] 
bivolu - i’m wireless pussy[nino-ninovzzzzjjjuuuuutzzzzzzz] 
muraritza - elephant day[soarta prejudecata copii fara viitor cumparati revista ca altfel 
moare bibi facand ciocolata] 
kissi - daina mucles[shubleru dragii mei exista ink dinainte a fi fost inventat eu nu va dau 
note mici voi le luati bai bai te duc la director] 
dumitrescu - a murit dumitru[bonjurmezami nusomdinmezozoic cu accent grav pe frana 
de mana] 
cioaba - king of za day[sa vina pushtoaicele sa-mi repare franele] 
sclipicioiu - a fost odata ca’n povesti pe-n picior de plai ce gasca erai si doi ne dadeai 
da’n toamna nu ne lasai 
condescu - a la lujeba[am citit io intr-o carte de colorat niste chestii interesante] 
[va urma] 

•  

By: mishu around za tour on mai 13, 2008  
at 5:39 pm 

din folcorul shurubarland episodul II 
zgovi - run forest run[bai baiatule asculta aici la mine a stai ca tu esti fata nu conteaza 
fugi cand ti-am zis fandari laterale] 
buti - i like it loud[baaaaaa a da inca nu a inceput ora] 
sefter - american pie[asa... tema pt data viitoare: sa aveti grija de la pagina 13] 
gavrilescu - blue boys blowing[maaamaaa ce de handbalisti erau pe un camp 
electromagnetic] 
[va urma] 

•  

By: mishu around za tour on mai 13, 2008  
at 9:38 pm 



ehti strong frate nu ne mai tzine in emo continua serialu’ 
rad intruna hahahaa profii au citit ce zic? 

•  

By: kill za beez on mai 15, 2008  
at 5:55 pm 

da da da profii au citit am aflat noi azi de la doamna gavrilescu asa ca hai frate continua 
ca esti tare,crap de ras,dar te rog ia si maistrii la rand =)) 

•  

By: sweet alyah on mai 15, 2008  
at 6:16 pm 

thnx buddy hai sa completam tabloul cu toate portretele.ma mai ajuta cineva?nu stiu daca 
profii s’au suparat dar eu ii cred capabili sa guste si umorul doar suntem popor 
astroglumet:)))… 

•  

By: mishu around za tour on mai 15, 2008  
at 6:30 pm 

pana la urma relatzia cu profii nostri e ok.sper sa nu primeasca admin ordin si sa ni se 
interzica spectacolul:) 
episodul III din folcorul shurubarland  

kepea - sex bomb,sex bomb[poate ma rostogolesc la voi acuma!] 
babuca - tainted love[rahat sugiuc banuiesc naspa misto da ce cizzme ti-ai luat nebuno ma 
tund si eu asa sa mor io] 
pasare - fly project[priviti panoplia!gaura dragii mei aia de la piulita nu e la fel ca aia de 
la covrig asculta la mine nesimtitule unde te crezi tu aicea?ya uite la iel] 
udrea - blonda de la stang-drept[nu doar te holba la mine asa de-a’ndoaselea dragostea e 
un fel de bacterie care nu se prinde de retina ma ci de muschii aia toti care te furnica 
pana-n...departe] 
nicolcescu - alonzamfandelapatrii[tu sa vii cu parintiibuniciistrabuniciiveciniicateiipuricii 
la scoala sa compenseze toate absentele facute ca te bag in consiliu de nu te vezi] 
andrei - chemistry mistery nu ati inteles nimic nimic[o benzamida se legana pe-un bulan 
de clorofila poate ca de’aia cu 2 ne rupea catalogul fila cu fila] 
baditzoiu - academy police[‘tetzi niste nenorociti puslamalelor n’arunc io cu scanduri 
dupa voi ele imi zboara din mana vvzzzzzjjjjj] 
[va urma] 

grupu’ de baieti pusi pe treaba  



•  

By: mishu around za tour on mai 15, 2008  
at 6:49 pm 

episodul IV din folclorul shurubarland 

popescu info. - hate me pixelate me[nu e frumos ce faceti daca eu va respect in shifturi 
tabele taburi si aliniate de ce va plimbati cu cursorul pe nervurile mele tinere ba de la 
dreapta la stanga ba prin suiciuri de’mi pica netu’!] 
despa - coace doamne prunele[si mai toarn’o tzuiculica sa ma arda la burtica mai mai si 
de 3,14 ori of of pana se aprinde be(n)q] 
popete - deep forest emperor torns[ng ng caiete aveti a nu conteaza sscrieti ce vreti si 
p’unde apucati de la constantin ma(vro)mincordat incoace freza mea va place?da!e 
frumos aicea la voi sunteti ng ng geniali doar eu va pot intelege...] 
ciobanu - resistance to base[] 
birau - smells like teen spirit[frunzulita mar cretesc menghina ce o iubesc inca de pe 
vremea mea era un vers ce strangea stelele din univers acum pulpele-i sunt moi nu mai 
strang din ceruri ploi pt niste boi ca voi mai mai] 
[va urma] 
grupu’ de baieti pusi pe treaba  

•  

By: mishu around za tour on mai 15, 2008  
at 7:04 pm 

bvo mishu….:))=))… 

•  

By: da wuan on mai 15, 2008  
at 7:04 pm 

bivolu …”treaba este care este ca tot elevu trebuie sa scrie…mai voi ati inteles ce v-am 
explicat io aici sau vorbesc ca televizoru?… 

•  

By: da wuan on mai 15, 2008  
at 7:11 pm 

Interesant ce face mishu, bafta in continuare.  

•  



By: Alexander on mai 15, 2008  
at 10:36 pm 

mishu da te rog continua..nu se suparam ca deh acum sa mai fie si profesorii pe frecventa 

•  

By: sweet alyah on mai 15, 2008  
at 11:49 pm 

ha ha ha beton mishule.si eu am aflat de la profa de fizica de comenturile tale.unele sunt 
chiar inspirate:))) 

•  

By: mihnea on mai 19, 2008  
at 3:32 pm 

definitia domnului Murarita: [ asta-i pentru mishu, sa invete sa dea mai mult din el,.. 
domnu Muraritza merita ceva mai multa straduiala ] : ” un elefant se legana pe o scara in 
spirala si fiind ca ea nu-l ametea, a mai venit un surubar” 

•  

By: alexandra on mai 19, 2008  
at 5:15 pm 

elefantu’ elefantilor nu poate fi definit. 
e supermisto profu nota la superlativ 

•  

By: bitter child inside on mai 20, 2008  
at 1:37 pm 

scoala jenanta nu are cine sa ne reprezinte suntem tratati ca niste animale si se mira uny 
ca ne comportam ca atare 

•  

By: sando khan on mai 21, 2008  
at 6:33 pm 

au inceput “stapanii” sa vorbeasca de comenturile de aici.asta e un lucrur bun. 
chiar daca nu fac nimic sa ne sprijine macar se arata deranjati de parerile noastre. 



exagerarile noastre sunt rezultate din exagerarile din scoala.pacat ca nu avem curajul sa 
vorbim deschis si la scoala si o facem doar aici.si mie imi este frica si nu inteleg de ce 

•  

By: tantra yoga mioritza on mai 22, 2008  
at 2:24 pm 

Cei 7 ani de acasa se traduc prin comportarea lui fata de semeni si prin seriozitatea fata 
de munca. Nu e suficient sa tipi dupa drepturi atata timp cat nu iti cunosti 
indatoririle.Prima indatorire a unui elev indiferent ca e comunist sau de alta factura este 
sa invete sa se instruiasca pentru a se forma pentru viitor pentru el pentru viata.A2 a 
indatorire este sa-si formeze o personalitate prin modul de comportare fata de el si fata de 
semenii lui.Constat cu stupoare ca voi cei mici nu vreti sa luati nimic din cei bun de la cei 
mari ,de la cei buni de la cei ce muncesc si se desavarsesc chiar in conditiile precare pe 
care voi incercati sa le scoateti in evidenta.Nu uitati ca sunteti la un liceu de cultura 
generala cu profil de meserie si ca voi din scoala trebuie sa iesiti instruiti din toate 
punctele de vedere ,intelectual comportamental ,cu un limbaj elevat a la Eminescu 
Creanga Alecsandri etc. si nu un limbaj de cartier mereu nemultumiti fara initiative cu 
muzica de manele data la maxim cu cercei in urechi cu gura mare tot timpul ca nu ti se 
respecta drepturile. Tu elev ti-ai pus vreodata intrebarea Ce stiu eu sa fac mai bine? Sa 
invat ,nu, ca scoala e ca un grajd, ca profii sunt comunisti ,prosti ,rai ,incuiati la cap etc. 
sa ma comport civilizat ,nu,ca e mai bine mai modern sa fi impertinent .sa participi la 
activitatile scolii nu ca de ce sa te implici tu ca esti din generatia noua si nu ai proiecte iar 
pentru promovare ca doar asta e scopul iti da chisi un 9 si te-ai scos.Asta e proiectul tau 
de viitor.Muzica la maxim in scoala pe strada acasa golania si grosolania impertinenta ca 
doar cu asta se sperie cei din jur si te promoveaza astfel ca la sfarsitul scolii sa nu stii sa 
faci nimic.Nu fac apel la toti ci numai la aceia care se cred mai moderni mai 
neindreptatiti ,mai inghesuiti de cei mari.Felicit pe cei care stiu scopul scolii asa cum e ea 
cu bune si rele ,au muncit si .si-au atins un scop in viata .Felicit elevii care au venit cu 
premii de la olimpiadele pe tara si ne-au facut cinste scolii si judetului 

•  

By: Ion on mai 22, 2008  
at 7:07 pm 

ioane ce limbaj de lemn mai ai.iti clantane limba a neinpiratie.nu elevii sunt de vina ca 
anumiti “stapani” sunt lipsiti de caracter.in scoala avem nevoie inainte de conditiile 
materiale de modele demne de urmat in viata si nu in baruri.cum indraznim sa ne facem 
auzite parerile care nu convin cum suntem etichetati drept manelisti,de cartier si suntem 
arsi la note sub pretextul fals ca nu am stiut.oare “stapanii” au discutat cu olimpicii pe 
care ii tot lauda sid e care se folosesc sa vada ce gandesc legat de liceu?cred ca ar fi cam 
socati sa afle adevarul 

•  



By: tantra yoga mioritza on mai 22, 2008  
at 8:12 pm 

frumos gandim intens intr un colectiv foarte”unit”,dar daca tot ridicam niste probleme de 
ce sa nu sugeram si alternative la rezolvarea lor…..hai sa spunem ca numai profesorii 
sunt de vina sa aruncam cu noroi in ei,dar daca va ganditi bine,noi cu ce ridicam 
prestigiul liceului daca nu facem nimic si vrem sa ne pice din cer,daca vreti sa fie ceva 
serios si nu doar vorbe in vant haideti sa ne intalnim noi ca elevii stabilim o data cate un 
alt reprenzentant de clasa care poate indraznii sa ridice problemele in consiliu si sa facem 
odata ceva k sa ne fie bine tuturor,uite eu propun o data cand ne putem intalnii toti sa 
discutam daca vreti cu adevarat mai ramane doar locul si invitatiile daca sunteti de acord 
spune ti asta pe blog….haideti fratilor treziti va sa facem ceva 
constructiv……!!!!!!!!!!RESPECT. 

•  

By: incontestabil on mai 22, 2008  
at 8:45 pm 

daca prin cei 7 ani faci referire la mine inseamna ca nu ai inteles nimic “ion”.greseala 
unora incepe prin desconsiderarea noastra doar pt ca suntem mai mici si pt ca suntem 
deseori neglijenti vestimentar sau comportamental.cre’ca ar fi surprinsi anumiti anumiti 
sa descopere ca stim si noi o limba straina chiar daca notele din catalog arata ca suntem 
analfabeti,stim sa punem o virgula unde trebuie si cunoastem si cate ceva din litetatura.nu 
aia bagata pe gat la ore de ne iese pe nas.n’are rost polemica va sugerez doar sa 
cititi/recititi “suflete moarte”.da’ nu va impacientati stim si noi ca n’a scris’o guta ci 
gogol 

•  

By: mishu [anonim] {anonim}1 tantra da wuan alexandra biltzkrieg on mai 22, 2008  
at 8:53 pm 

lasati gargara ce aia din tudor ecaterina spiru sunt mai cu mot decat noi?poate crede 
cineva ca aia invata mai mult decat noi sau nu mai pot de ce olimpici sunt?vin elevii cu 
“alternative” sau “solutii”?am tovarasi prin toate colegiile si imi povestesc destule.e 
simplu sa ne uitam la astia din gard cu noi si sa vedem ca nu elevii fac diferenta.la ei 
profii isi apara elevii si nu ii umilesc nu ii trateaza ca pe niste nimicuri.cum sa mai avem 
incredere in noi cand suntem luati la ture. 

•  

By: bogdan g on mai 22, 2008  
at 9:49 pm 



Odihneste-te de munca prin munca { Enescu). Foloseste-te de acest dictong nu te mai 
stresa sa gasesti tot felul de tapi ispasitori si scuze urmeaza chiar limbajul de lemn de mai 
sus tinind cont ca asta a creat atatea minti luminate realizeaza-te in viata si vino cu ideile 
tale novatoare si sponzorizari substantiale sa modificam in bine si pe placul tuturor 
invatamantlul din scoala aceasta. 

•  

By: Maria on mai 23, 2008  
at 10:56 am 

divaghezi lamentabil 
nu ma incanta sporovaiala despre inventii care nu au legatura cu realitatea.ideile mele sau 
ale altora nu le ia nimeni in seama indiferent cat de bine gandite ar fi.noi nu vrem nave 
spatiale sa dam ture cu ele pe coridoare.am cerut sa ni se puna muzica in pauze weceuri 
decente sa se puna un tonomat pentru cafea un teren de sport nu sa ne puna zgovancu sa 
ocolim printre santuri cantina.lucruri marunte.de ce sa fac eu rost de sponsorizari in alte 
scoli asa se procedeaza?cati elevi de la noi si din alte scoli au idei “novatoare” sau cati 
profi?asta e limbajul de lemn ala care face zgomot ca sa invinovateasca lumea si care nu 
spune nimic 

•  

By: tantra yoga mioritza on mai 23, 2008  
at 2:29 pm 

tantra yoga mioritza Bati campii lamentabil.Ce intelegi prin limbaj de lemn? Ai curajul ca 
impreuna cu reprezentantii altor clase sa vii la intalnire organizata stabilita impreuna cu 
D-l Murarita si Directorul scolii sa pui problemele asa cum scrii. in divagatie? M-as 
bucura si te- recunosc drept lider de opinie.Si altceva-incearca sa scrii corect in limba 
romana,foloseste corect semnele alfabetului si semnele de punctuatie.Cu multa 
consideratie MARIA 

•  

By: Maria on mai 23, 2008  
at 4:18 pm 

“consideratie” ar fi fost daca foloseai tu corect limba romana cu punctuatia ei cu tot fara a 
pune in scena comedia “rade ciob de oala sparta”.imi dau seama ca ii roade pe mai multi 
curiozitatea de a afla cine este autorul commenturilor de aici si nu preocupa pe nimeni ce 
se spune in ele.nu vad cu ce ar fi mai importante nemultumirile elevilor daca au sa fie 
exprimate in fata unor profi.sa nu ni se vorbeasca de idealuri cand nu exista conditii 
minime de civilizatie.nu bat campii asa cum sunt denigrata,vorbesc de weceuri apa 
curenta igiena etc.apropo stiai ca fetele au menstruatie si implicit e nevoie de o igiena 
atenta?glumeam banuiesc ca ai citit si tu asta in vreo carte de dictoane.asa e corect dicton 



nu dictonG bai ku klux klan sub acoperire. 
mai lasa provocarile alea jenante nu e vorba de curaj sa vorbesti cu dl murarita.pe mine 
nu ma mai intereseaza intalniri de genu asta pentru ca mai sunt trei saptamani si plec din 
liceu si oricum nu s-ar rezolva nimic 
scuzati greseala voiam sa spun NIMIC 

•  

By: tantra yoga mioritza on mai 23, 2008  
at 7:25 pm 

lasati vorbaria sunt zilele orasuluiiiiiii la bereeee cu totiiiiii 

•  

By: bitter child inside on mai 23, 2008  
at 8:39 pm 

“mai mai, pezevenghi mai isteti. macar de v-ati asculta unii pe altii, dar no’ ii mai bn sa 
manjiti cu namol raspunsul altuia decat sa luati ceva timp sa va ganditi la ce iese pe gura. 
elevii au partea lor de dreptate si profii o au, dar s-o gandit vreunu sa stea oleaca sa 
asculte? nu, dam inainte ca tatarii si inapoi ca romanii. elevii ar avea ce schimba doar de 
ar tine cont de zicala ” unde-i unu nu-i putere…” finishu cred ca il stie orshicine. acu sa 
nu aud ca nu puteti schimba nimic, aici e joaca pe copii ce se discuta si tot la nivelu aista 
o sa ramana. Insultele sunt armele celor slabi.” 

•  

By: aki on mai 23, 2008  
at 8:53 pm 

Bv tantra yoga mioritza !!! Ai dreptate 100% 

•  

By: {Anonim}1 on mai 23, 2008  
at 9:29 pm 

Thuamne…doamna bivolu e teroare…ma asculta….si vorbeste tot ea … si la sfarsit imi 
zice ” nu sti nimic…3 ” :))…dar imi place ca vb singura ca televizorul…si se crede 
ascultata =))) 

•  

By: ruTheR on mai 23, 2008  
at 9:29 pm 



Ia sa incercati la bivolu in timp ce vorbeste sa incepeti sa radeti putin isteric sa vadeti ce 
reactie va avea ;)! 

•  

By: {Anonim}1 on mai 23, 2008  
at 9:30 pm 

thx {Anonim}1.din pacate orgoliile unora sunt mai mari decat puterea lor de a schimba in 
bine lucrurile 

•  

By: tantra yoga mioritza on mai 24, 2008  
at 11:31 am 

ce meciuri misto adminul ar trebui sa deskida un concurs de pariuri :))) desi kastigatorii 
se shtiu deja  

•  

By: stf on mai 24, 2008  
at 3:44 pm 

stf ( sa iti traiasca familia) aici nu e vorba de un razboi, blogul nu este un camp de lupta. 
Dupa cum sunte si numele “OPINITA TA” noi am intrat aici pt a ne spune opinia sh 
nimic mai mult! Dar se pare k pe unii ia deranjat acest lucru da vreau sa le spun ceva:) 
FMM ( fratilor multumim mult) 

•  

By: {Anonim}1 on mai 24, 2008  
at 3:59 pm 

manevre anonimule o sa vo traga profiideo sa va sara oki 

•  

By: stf on mai 24, 2008  
at 4:03 pm 

{Anonim}1 geniala faza k FMM :))) 

•  



By: mishu on mai 24, 2008  
at 4:36 pm 

Dragilor, schimbul de idei bune duce la progres,golanismele si obrazniciile duc la 
regres.Nu inteleg ce vreti.Aveti timp prea mult sa va jucati pe calculator o joaca ce va 
scoate din aria de viitori intelectuali si va trece in aria elevilor fara nici un tel in viata.Nu 
stiu ce vreti.wc–uri aveti curate moderne dar pe care nu stiti sa le folositi,.Cereti muzica 
in scoala uitand scopul venirii voastre la scoala,Scoala este locul unde te desavarsesti tu 
ca om. Pentru aceasta trebuie sa intelegi si sa gandesti deci trebuie liniste pe care ar trebui 
sa v-o asigurati si acasa.Va plangeti de gropile din curtea scolii? O sa se termine si cu 
acestea nu avem ce face trebuie asigurata caldura si apa la iarna si conform zicalei facem 
vara sanie.Va plangeti de baza sportiva ca nu aveti acces la ea.Nici nu aveti timp prea 
mult de batut mingea.Pe cei de cls.xii ii asteapta un examen iar pregatirea pntru proba 
sportiva trebuie sa o faca pe stadion pentru conditia fizica.Pentru ceilalti ne cerem scuze 
nu putem rezolva anul acesta dar promitem pentru la anul cand ne mai vin fonduri.Deci 
treaba e lamurita nu mai ridiculizati profesorii ca oricum ei sunt destul de cititi si nu va 
mai ridiculizati colegii sau voi intre voi ca va descalificati.Consider ca problemele sau 
lamurit si nu ne ramane decat sa le urez distractie placuta la banchet claselor a-xii-a si 
mult succes la bacalaureat 

•  

By: Maria&Ion on mai 24, 2008  
at 11:10 pm 

maria featuring ion is clar profi ca prea dau din ei numai dume bietzy de iei 

•  

By: stf on mai 25, 2008  
at 11:55 am 

astia chiar ne cred retardati cica nu stim sa folosim wcurile.ce oameni fmm 

•  

By: manieras on mai 25, 2008  
at 1:56 pm 

despre asta vorbeam cand spuneam ca bati campii ion&maria.bine puncteaza manieras 
treaba aia cu folositul wc-ului.nu sunt eu de vina ca la baieti nu curge apa si ca baietii se 
strang la fete in wc si fumeaza si nimeni nu le face nimic.nu cred ca eu am folosit 
“golanisme” cand mi-a exprimat opinia.ma tratati cu lipsa de respect pentru ca nu sunteti 
in stare de altceva.iar faza aia cu gropile e amuzanta.cica sa ne pregatim la stadion.alien 
pe ce lume traiesti?te-ai lamurit singur poate cat esti pe langa probleme. apropo cel care 



dai lectii far sa fii capabil “sau lamurit” se scrie “s-au lamurit”.inchei aici nu am cu cine 
discuta… 

•  

By: tantra yoga mioritza on mai 25, 2008  
at 9:19 pm 

maria&ion … nemuritorii demagogi…vin fonduri. da’ “vin” de baut, nu de la vb “a 
veni”. Wcu’, hai sa zicem ca suntem tarani si nu-l stim folosi, da’ gunoaiele din curtea 
scolii noi trb sa le strangem? si ma refer la mucegaiurile de langa “buncarele” uitate dupa 
‘89.Din toamna putrezesc pacol’, si te miri ca elevii se recreeaza prin cafenea, sau se 
infecteaza prin rotaru. 
Avem nevoie de exemple nu de principii 

•  

By: ADOstefu on mai 25, 2008  
at 11:48 pm 

maria& ion esti praf… crek nu ai intrat niciodata in WC-urile scolii de spui ca sunt 
moderne si curate. crek vbesti de ale profesorilor..:-j… si sa stii ca suntem la liceu nu la 
gradinita sa nu stim sa folosim wcurile… ratati… fcm.. 

•  

By: cucu on mai 26, 2008  
at 1:20 pm 

si inca ceva …. de ce stergeti comentariile care nu va convin?… 

•  

By: cucu on mai 26, 2008  
at 1:21 pm 

no comment!:)) 

•  

By: maryan on mai 26, 2008  
at 1:27 pm 

Ce atata vorbe ma ? 
FORTZA STIINTZA !:X:X:X 
O IUBIRE ALB - ALBASTRA !:X:X:X 



•  

By: SnaK3r on mai 26, 2008  
at 4:36 pm 

Ce atatea vorbe ma ? 
FORTZA STIINTZA !:X:X:X 
O IUBIRE ALB - ALBASTRA !:X:X:X 

•  

By: SnaK3r on mai 26, 2008  
at 4:36 pm 

Fratilor!!!!!!!!! 
Care sunteti mai intapati! duceti-va de ntrebati de discoteca aia care ne-au promis-o ast 
toamna. ca incep acus zilele liceului si iar citim referate si ne uitam la filme cool. cel 
putin sa stim daca merita sa induram. 

•  

By: zuzuman on mai 26, 2008  
at 10:54 pm 

deci draga maria&ion sa ne zici si noua ce wc-uri sunt alea…da adevaru e cas ft moderne 
si ft curate pt vremea lu ceausescu…da sincer prefer sa ma recreez in rotaru sau 
altundeva decat in curtea scolii care apropo zici ca e un camp de lupta,santuri pst 
santuri…frumos ink odata profii abordeaza problemele scolii prost….acum ce mai 
urmeaza sa zice-ti??? 

•  

By: sweet_alyha on mai 28, 2008  
at 11:51 pm 

The whole net of educational establisments of any type throughout the country is 
organized and led by the state.The principal subjects of instruction taught in the first two 
yea rs are the so-called “three R’s”(writing,reading and arithmetic) At the end of 12th 
form the pupils have to pass/sit for the school-leaving examination.It consists of oral and 
written tests The match ended in a draw-1/1 

•  

By: mihaela on mai 29, 2008  
at 12:37 pm 



si nu te puteai screme decat in engleza mihaelo? ma da ce dastepti e uny ma mir ca nu se 
scufunda in asfalt de cate stiu ei 
si totusi analfabeti sunt pt ca scoala ii lasa asa 

•  

By: manieras on mai 29, 2008  
at 4:02 pm 

scoala ii lasa sa fie analfabeti, si lor le place sa ramana asa;)) 

•  

By: ADOstefu on mai 29, 2008  
at 9:14 pm 

dar sa stii ca ai dat-o-n petec cu impresiile astea. n-am inteles o iota, mihaelo! 
tu crezi ca pe toti ne-a facut mama atat de dastepti?!? 

•  

By: zuzuman on mai 29, 2008  
at 9:41 pm 

Ado, intelectualul de mult nu mai e un model de succes. 

•  

By: zuzuman on mai 29, 2008  
at 9:43 pm 

is tare curios, ca tot veni vorba, daca shaolin ar putea sa foloseasca buda aia de 5 gandaci. 
urat din partea lor ca nu ne fac cel putin conditii minime de curatenie. pute de te-ndoaie, 
dai in hepatita. mai bine ca nu au pus si in corpul alalat wc, ca se imputea si pe acolo. 
e o vorba:afara-i vopsit gardu, inauntru-i leopardu. bine ca au pus termopane peste tot, ca 
sa nu mai iasa mirosu afara. 

•  

By: zuzuman on mai 29, 2008  
at 9:53 pm 

e de plans dar lucrurile se indreapta se vede 

•  



By: sando khan on mai 29, 2008  
at 10:12 pm 

se indreapta din ce in ce mai mult 
se vede dupa ce discoteca misto si mascata a fost in seara asta:( 

•  

By: zuzu woman on mai 30, 2008  
at 11:48 pm 

cest lucru s-a materializat prin premierea olimpicilor cu sume considerabile si a elevilor 
care si-au adus contributia la bunul mers al scolii.Elevii care nu jnvata nu isi aduc nici un 
aport in nici un domeniu stau pe calculator si jignesc fara sa-si dea seama ca se jignesc pe 
ei insusi.Zilele LICEULUI nostru e un prilej de intilnire si amintire a tot ce a fost si este 
frumos in viata voastra de elev si a noastra de profesori cu toate bucuriile si realizarile de 
zi cu zi.Haideti sa ne bucuram impreuna iar cine nu doreste sa-si petreca timpul asa cum 
crede. 

•  

By: Profesori,directori on mai 31, 2008  
at 12:51 pm 

Unde sa ne bucuram? 

•  

By: zuzuman on mai 31, 2008  
at 5:22 pm 

Creati-ne ocazii si loc de desfasurare si promitem ca nu mai suntem carcotasi. 

•  

By: zuzuman on mai 31, 2008  
at 5:23 pm 

“onorata instanta” “profesori,directori” stii tu cati din cei care semneaza pe pagina asta de 
ofuri sunt si cei premiati joi in curtea scolii?te-ar surprinde sa afli… 

•  

By: e-play on mai 31, 2008  
at 6:36 pm 



nu era vorba de intelectualitate, ZUZUMAN, e educatie. 

si cu privire la wc-uri, sa-l folosim p’ala de la fumoar:))…e pt profi, deci acolo se face 
curatenie bine de tot 

•  

By: ADOstefu on mai 31, 2008  
at 11:12 pm 

toti aveti ceva cu aceste conditii “frumoase” ce se gasesc la noi in scoala,dar nu va 
intrebati daca se pune totul la punct cat timp ar sta asa?pentru ca la noi in liceu numai de 
stricat sunt majoritatea buni.Daca noi ca elevi am da dovada ca suntem in stare sa 
pastram scoala cat de cat frumoasa si profesorii ar fi poate altfel cu noi. 

•  

By: R@3U on iunie 1, 2008  
at 2:51 pm 

da da da R@3U scuza-ma ce sa stricam???ce am gasit deja stricat de la alte generatzii hai 
sa fim seriosi,Oana nu se implica deloc!!!!i-am zis personal de nus cate ori ca vrem sa 
functioneze chiuveta si ca fetele fumeaza in baie si a luat vreo masura???sa fim seriosi 

•  

By: sweet alyah on iunie 2, 2008  
at 12:32 am 

bai r@3ule si daca ar fi asa cum spui tu ce vina avem noi ceilalti ca niste dobbitoci 
darama prin scoala ce prind?de ce nu sunt pusi la punct vagabonzii care strica si tre sa 
suferim toti? 

•  

By: manieras on iunie 2, 2008  
at 11:05 pm 

prea multe amagiri si promisiuni care nu au fost duse pana la capat.treaba asta cu wcurile 
e apa de ploaie 

•  

By: zuzu woman on iunie 3, 2008  
at 2:53 pm 



Eu zic sa nu va mai plangeti atata, fiecare isi are partea lui de vina. :)) 

•  

By: Alexander on iunie 3, 2008  
at 3:31 pm 

vad ca va place rocku:-” 
ma gandeam ca o sa comentati de muzica. 
aveti voie sa “sugerati” cate ceva. trimieti pe ado_stefu@yahoo.com. da’ se stie: FARA 
MANELE:D 

•  

By: ADOstefu on iunie 3, 2008  
at 3:43 pm 

alexander ne-ai luminat si tu cu gandirea ta geniala exact cum a facut-o cuplul 
maria&ion.gata s-au rezolvat toate problemele.clar suntem toti vinovati si dintr-o data s-
au reparat toate 
jenant! 
ado eu vreau rammstein cu piesa te quiero puta dedicatie pentru toate geniile din liceu:)) 

•  

By: manieras on iunie 3, 2008  
at 5:54 pm 

Alooo ce ii vere cu muzik asta jalnica ….Ne-ati bagat si noua muzik si ati bagat un semi-
Dj Cu plete rockar in pooii mei.Omuleee sperii lumea cu mel alea….cand bagi melodiile 
alea astia incep sa paraseasca curtea scolii …. ESTI GG 

•  

By: Bha on iunie 3, 2008  
at 8:52 pm 

Se cauta Dj la scoala …i’m ready 4 War :|…m-am scarbit dreaq de rock  

•  

By: Digu on iunie 3, 2008  
at 8:54 pm 

nu ma puneti la colt pentru ca nu am zis acele lucruri,nu le-am spus cu rautate si nici 
pentru ca le tin partea profesorilor,dar asta e adevarul ca se fac lucruri cat de cat la noi in 



liceu si le strica alti,manieras stii cum ni se spune “ca daca intr-un cos e un mar stricat le 
strica pe toate” asa ca pentru unul suntem toti vinovati in ochii lor si nu ne mai fac 
nimic.sweet alyah si eu am reprosat lucrul asta dar degeaba asa ca…intr-un fel sau altul 
degeaba ne zicem noi parerile si ofurile pentru ca oricum pentru unii din liceul asta opinia 
noastra nu conteaza,dar macar sa incercam sa atragem atentia. 

•  

By: R@3U on iunie 3, 2008  
at 9:06 pm 

ADO si in legatura cu piesele pe care le puneti mai multa muzica romaneasca ar fi super. 

•  

By: R@3U on iunie 3, 2008  
at 9:08 pm 

:)))=)) 
asa mai veniti d’acas:d 
maine ascultam house si muzica romaneasca 
….. 
si rammstein binenteles:)) 

•  

By: ADOstefu on iunie 3, 2008  
at 10:24 pm 

mai BHA…io miam pastrat pt mine pararea cu privire la “alte” genuri de muzica … ai 
aparea mai bine daca teai abtine si tu;)) 

•  

By: ADOstefu on iunie 3, 2008  
at 10:27 pm 

Digule…vorbeste cu directorii..io si asa plec  

•  

By: ADOstefu on iunie 3, 2008  
at 10:29 pm 



Ado, daca mai bagi rock, maine in clasa te zapacim cu manele =))) just kidding.. ia 
gata cu vaicareala.. :)) asta e scoala.. daca n-ati invatzat sa intrati la arfe.. ce sa va fac eu 
voua..  

•  

By: Alexander on iunie 3, 2008  
at 10:32 pm 

All you learned in school was one fallen head instructing another fallen head 

•  

By: ADOstefu on iunie 4, 2008  
at 7:04 pm 

life is short 
play hard  

•  

By: ado shefu on iunie 4, 2008  
at 7:32 pm 

bah vere … vezi ca ma “manelizezi” 
care-i mai fi si tu:-” 
oricum era “life is short pray hard”;)) 

•  

By: ADOstefu on iunie 4, 2008  
at 10:59 pm 

 

•  

By: christopher:P on iunie 6, 2008  
at 7:19 pm 

dah bua am avut muzik o zi si apoi pa…hai ca e prea tare faza asta…nice mr oana 

•  

By: sweet alyah on iunie 8, 2008  
at 1:39 am 



mie-mi place scoala cand..se termina 

•  

By: gavrilesq on iunie 9, 2008  
at 9:35 am 

Cei implicaŃi în proiectul IMPULS, sunt receptivi, deschişi la ideile care pot face revista 
şcolii mai atractivă. Pentru asta, încă aşteptăm colaboratori serioşi din rândul elevilor. 
VacanŃa aproape a venit, aveŃi timp suficient, până în septembrie, să reflectaŃi asupra 
acestei invitaŃii. Nu uitaŃi, timpul… trece, adesea ca o pierdere. 

________________________RedacŃia Impuls 

•  

By: impulsenergetic on iunie 10, 2008  
at 3:28 am 

Sambata, 14 iunie 2008, Planeta Verde reprezentata prin Colegele voastre de la 11 C( 
Andreea Spineanu, Claudia Mierla, Roxana Neacsu) Si cu subsemnata pe post de 
bodyguard plecam sa reciclam deseurile lasate pe malul Susitei, intr-o incercare visatoare 
de a face ceva bun in lumea asta nebuna.Doritorii care vor sa fie partasi la eveniment sa 
se anunte, pt ca vom pleca sambata in zori, pe racoare, la 8,30, din fata liceului Ecaterina 
Teodoroiu. 

•  

By: Marinela Pirvulescu on iunie 11, 2008  
at 11:00 am 

……in scoala asta…uni profi nu pot fi multumiti cu nimik…..dupa ce k domnul Morarita 
de cand a venit in scoala asta….nu a facut altceva decat sa incerce sa schimbe lucrurile in 
bine si in favoarea noastra tot dansul este criticat in consiliu…dar asta este si nu e numai 
la noi asa….in toate liceele…cel care incearca sa faca ceva….este improscat cu noroi de 
uni care se cred mai buni…..e adevarat ca o mare parte din elevi nu merita mai nimik pt k 
strica tot ce pot dar…sunt si alti care merita si…..e pacat…. 

•  

By: baby.....eu on iunie 11, 2008  
at 4:52 pm 

baby, baby…de cate ori n-ai improscat si tu cu noroi?:-? asta-i soarta…si destinu’:d daca 
stam sa ne uitam la din astea tot nu facem nimic asa ca GO ON!!! 



•  

By: ADOstefu on iunie 11, 2008  
at 6:17 pm 

Stima multa pt ciurigaii de pe biciclete! cat mai multe iesiri din astea sa tot fie ca sa nu 
creasca burtica:))=)) doar avem atatea exemple:-” 

•  

By: ADOstefu on iunie 11, 2008  
at 6:20 pm 

Dap are dreptate Ado .. mai multe iesiri din astea si mai putin calculator ca oricum din 
jocuri nu invatati nimik ( o spun din proprie experienta :D).Saptamana care vine as 
sugera sa facem o excursie pe la Lainici pt ca despre Sambotini am citit ceva ce m`a pus 
pe ganduri  
http://www.stirilocale.ro/gorj/Lacul_de_la_Sambotin_periculos_pentru_gorjeni_IDN162
480.html 

•  

By: Mario on iunie 11, 2008  
at 7:06 pm 

aa..si inca ceva sper sa postati pozele de astazi sa vada si altii ce klumea a fost :-” 

•  

By: Mario on iunie 11, 2008  
at 7:07 pm 

….vacanta pt uni chin pt alti…chin pt corigenti..repetenti si pt clasa a 11a…2 saptamani 
de practik…nasol..dar asta e….. 

•  

By: baby.....eu on iunie 13, 2008  
at 12:08 pm 

pff se termina ma, va iubesc colegutzi mei de la 10A 
o sa-mi fie dor de voi…:((:((:(( 

•  



By: sweet alyah on iunie 13, 2008  
at 4:18 pm 

nici mie … 

•  

By: Eu on iunie 13, 2008  
at 6:52 pm 

Am recitit zilele acestea toate comentariile. TendenŃioase sau nu, opiniile voastre au un 
substrat obiectiv ce necesită o mai atentă receptare. Va veni vremea când se vor rezolva 
toate; avem “obligaŃia” să gândim în acest sens constructiv… 
Trecând peste micile derapaje produse adolescentin or accidental, apreciez pasiunea, 
forŃa, ironia, talentul cu care, adeseori, vă puteŃi angaja în polemici. Rămâne doar ca 
aceste polemici să depăşească drumul abstract dintre vorbă şi faptă şi să vă înscrieŃi, anul 
şcolar viitor, în acŃiuni care să vină în întâmpinarea propriilor aşteptări… 
Vă doresc tuturor o vacanŃă deplină şi cu folos iar celor ce s-au înscris la examenul de 
bacalaureat, multă stâpânire de sine şi îndrăzneală, nu sunteŃi cu nimic mai prejos decât 
provocările vremilor ce vor veni! 

ps 
La 15 iunie 1889, Bucureşti, moare Mihai Eminescu (poet, prozator şi jurnalist român). 
Lăsând la o parte sistematica, tipica ingratitudine convertită în modă, a ne aduce aminte 
de personalitatea sa, chiar şi pentru o clipă, devine o necesitate axiologică. 

•  

By: Daniel MurăriŃa on iunie 15, 2008  
at 6:06 pm 

Am apucat sa citesc o o buna parte din comentarii si dupa parerea mea toate isi au 
rostul.Asi vrea sa spun cum ca acei profesori “comunisti “ de alta data din punctul meu 
de vedere nu sunt oameni care vad in elev o prada usoara ci mai degraba vad in el un 
viitor,un viitor pe care astazi este greu sa il luminezi odata ce generatia uita cum ca a 
avea rezultate trebue munca si nu numai noroc,uita cum ca a avea pretentii trebue sa iti 
asumi anumite responsabilitati.Este adevarat ca aceea generatie de profesori a trecut dar 
sa nu lasam la o parte faptul ca ce a iesit de pe bancile acelor scoli sunt oameni in marea 
majoritate cu care ne putem mandri. 
Sunt generatii trecute care atunci erau acceptate acum nu datoria noilor timpuri 
Oricum vreau sa le spun tuturor , Liceul nostru este unul in care poti invata ,este un loc in 
care iti poti contura un viitor placut tocmai datorita profilului sau si spun asta avand 
dovezi clare. 
Le-asi zice tuturor inainte sa contestati incercati sa gasiti partea buna a lucrurilor nu va 
grabiti a contesta desi de multe ori aveti dreptate,stiu cum va simtiti cand cineva nu va 
intelege dar dreptatea poate fi de partea acelui cineva, ganditi de 2 ori inainte sa luati o 



decizie pt ca astfel veti fi sigur cum ca decizia voastra este una corecta;) 
Nu sunt eu acela apt sa dau sfaturi dar cred dupa acesti ani de liceu ca am gresit si eu la 
fel ca voi si am avut de pierdut cand mi-am dat seama ca ce spuneam si ce gandeam erau 
doar lucruri copilaresti pe care vorbind le puteam realiza dar practic nici o sansa 
Felicitari Domnului profesor Daniel Murarita pt tot cea ce a realizat pt ca a avea un site al 
solii, a citi si a intelege toate opiniile elevilor, a se impune prin diferite proiecte este cu 
adevarat din punctul meu de vedere un lucru maret . 
Va urez tuturor o vacanta cat mai reusita , Bafta celor care au bacul si nu uitati ~~ANI 
DE LICEU SUNT CEI MAI FRUMOSI ANI~~traitii din plin dar nu ezitati sa asimilati 
cat mai mult pt ca or sa va fie de ajutor si in clasa aXII-a o sa regretati ca au trecut asa de 
repede 
Bafta tuturor.!. 

•  

By: Bogdan Alexandru on iunie 15, 2008  
at 9:13 pm 

Deh… Zdrente  

•  

By: Murarel on iunie 18, 2008  
at 12:33 am 

See Ya all .. :-h 

•  

By: Alexander on iunie 18, 2008  
at 5:09 pm 

zzzdrentze cu ackent pe coada de maimutza:)) 

•  

By: zmeurel on iunie 18, 2008  
at 5:11 pm 

bafta fratzilor maine la bac 

•  

By: mishu on iunie 22, 2008  
at 3:45 pm 



bafta si inspiratzie maine si doamne’ajuta ca scaparam…din lac in putz:))) 

•  

By: manieras on iunie 22, 2008  
at 7:59 pm 

notele nu conteaza vorba lui mury da dupa ce a facut ***** nichifor azi in comisia de la 
oral…trece si mascarada asta de bac raman in urma ****** 

•  

By: scarbitu on iunie 25, 2008  
at 3:50 pm 

Bine ai spus scarbitule,ala chiar e un j… 

•  

By: Eu on iunie 25, 2008  
at 5:25 pm 

ha ha ha ce ma acu descoperitzi si voi ca lumea e nedreapta?:))) 

•  

By: mishu on iunie 25, 2008  
at 10:12 pm 

cosmarul se continua cu scrisu’ de la romana:(( bafta tuturor si sa ne pice drama capra cu 
trei iezi si-o bicicleta:))) 

•  

By: agentul 0.0.0. on iunie 26, 2008  
at 7:55 pm 

STima lu nechifor _)_ pt ce a facut , Ecaterina ca era ciuda ca va ia energeticu la medii 
mha , fitai dreaq de tocilarii dreaq, toti cu borcane in ochi si nu stiu sa lege o fraza , 
“Nechifore cat de curand am sa ma eliberez pe masina ta , asa ii fac dush tu stii cum , Ba 
stai putin pishatu meu nul vars pe oricine bhai Zdreanto` !!!! 

•  

By: Deci on iunie 27, 2008  
at 1:04 am 



nu va mai pangeti de nedreptate. azi ii scrisu si incercati sa dati adevarata masura a 
valorii voastre, pt ca acum nu mai scrie pe buletinul de examen grup scolar sau colegiu 
national. 
Bafta multa! 

•  

By: zuzuman on iunie 27, 2008  
at 9:00 am 

Deci, eu intotdeauna am pornit de la premisa ca este ceva ce individualizeaza elevii 
nostri. Poate intra in discutie o personalitate mai rebela sau una mai non/conformista. Ma 
bucura prezentele cu personalitate, insa de mullte ori felul in care ne manifestam raportat 
la o situatie delicata spune foarte multe despre… emitator. daca cineva spunea ca suntem 
masura faptelor noastre, eu cred ca suntem, in aceeasi masura, oglinda vorbelor noastre. 

•  

By: Marinela Pirvulescu on iunie 27, 2008  
at 9:12 am 

dle admin nu imi mai cenzura commenturile 
n’am scris eu ***** am scris jeg si gunoaie 
daca pana la bacu asta mai aveam oarece respect pt respectivu acu s’a dus 
cum sa ne faca nesimtiti la gramada si asta chiar in timpu examenului????alo ambulanta 
pe asta cine l-a lasat sa intre la comisii cum a vrut el?????invatamant de cacao ca de 
bambus nu se poate 

•  

By: scarbitu on iunie 27, 2008  
at 9:33 pm 

http://evz.ro/articole/detalii-articol/809928/CYPRESS-HILL-Suntem-mai-buni-ca-
niciodata–VIDEO/ 
buey manelistilor cititzi aci sh luatzi aminte! 

•  

By: tzankhop on iunie 27, 2008  
at 11:11 pm 

mishto baku asta 
e ca un banket: emotzii,konkursuri,kef frate 
dak merge ash pana la sfarshit e ok:) 



•  

By: zuzu lapte acru da bun on iulie 1, 2008  
at 3:12 pm 

gata baku:))) 
ce mishto park a trecut prea rpd:))) 

•  

By: gavrilesq on iulie 3, 2008  
at 4:40 pm 

“REVISTE ŞCOLARE PREMIATE 
Revistele şcolare din unităŃile de învăŃământ din Gorj au fost declarate din nou laureatele 
Concursului naŃional de reviste şcolare ce s-a desfăşurat în luna iunie a acestui an. 
PublicaŃiile gorjene declarate câştigătoare de un juriu format de profesori şi jurnalişti de 
la Facultatea de Jurnalistică din Bucureşti au fost „Murmurul JilŃului” (revista Colegiului 
Tehnic Mătăsari), „Impuls” de la Grupul Şcolar Industrial Energetic, „Cuget Liber” 
(revista Colegiului Tehnic „Gheorghe Magheru” Târgu Jiu) şi „Jurnal 11”, realizată de 
elevii Şcolii Generale „Pompiliu Marcea”. Pentru implicarea în realizarea revistei, doi 
elevi de la Colegiul Tehnic Mătăsari, membri în colegiul redacŃional „Murmurul JilŃului”, 
au participat la Tabăra naŃională de jurnalism şi reviste şcolare de la Muncel, din judeŃul 
Iaşi. În urma evaluării la nivel naŃional, din cele 400 de reviste participante, cele patru 
publicaŃii din Gorj au obŃinut locul I pe Ńară şi titlul de laureat. În acest mod, judeŃul 
nostru s-a clasat pe locul III pe Ńară între judeŃele care realizează reviste şcolare. „Noi 
suntem mulŃumiŃi de nivelul la care a ajuns mişcarea jurnalistică, de calitatea elevilor şi 
de faptul că aceştia îşi pun în valoare calităŃile şi talentul pentru a deveni viitori jurnalişti. 
Prin intermediul revistelor se dezvoltă imaginea unităŃilor de învăŃământ, fiind şi un 
mijloc prin care se face cunoscută oferta educaŃională”, spune Ion Elena, inspector în 
cadrul Inspectoratului Şcolar Gorj.” 

ANA ANDREI [IMPACT în Gorj] 

•  

By: IMPACT în Gorj on iulie 10, 2008  
at 3:59 pm 

“REVISTELE ŞCOLARE DIN GORJ, 
CELE MAI BUNE DIN łARĂ 
Revistele realizate şi editate de unităŃile şcolare din Gorj au fost, şi anul acesta, declarate 
câştigătoare. Concursul naŃional de reviste şcolare a avut loc în luna iunie a acestui an, iar 
reprezentantele judeŃului nostru au fost revista “Murmurul JilŃului” a Colegiului Tehnic 
Mătăsari, “Cuget Liber” de la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, “Impuls” 
de la Grupul Şcolar Industrial Energetic şi “Jurnal 11” de la Şcoala Generală “Pompiliu 



Marcea”, toate din Târgu Jiu. Din juriu au făcut parte profesori şi jurnalişti de la 
Facultatea de Jurnalistică din Bucureşti. Astfel, din cele 400 de reviste şcolare 
participante, cele patru din Gorj au fost desemnate câştigătoarele locului I, judeŃul nostru 
fiind, astfel, al III-lea judeŃ din Ńară la realizarea unor astfel de publicaŃii.” 

Dorina Cioplea [GORJEANUL] 

•  

By: Gorjeanul on iulie 10, 2008  
at 4:03 pm 

desi scrie si pe revista ca liceul se numeste grupul scolar energetic nr.1, astia tot dupa 
ureche culeg informatiile. lasa ca ne facem noi mari, vad ei;)  

felicitari echipei redactionale a impulsului si mult curaj in noile aparitii! bravos! 

•  

By: corectio on iulie 10, 2008  
at 7:11 pm 

Felicitari celor ce au reusit sa treaca de examenul major al adolescentei. Sansa sa fie de 
partea voastra in continuare astfel incat sa va realizati visurile cele mai indraznete. Celor 
dezamagiti de acest examen nu le pot spune decat ca viata este un cumul de obstacole, iar 
esecul trebuie sa ne faca mai puternici, pentru ca in mod cert tuturor ni se va da o a doua 
sansa. Pastrati-va optimismul si puterea de munca pentru a va putea bucura de ea. 
Invingator nu este acela care intamplator obtine un rezultat bun, ci acela care isi asuma o 
atitudine corespunzatoare. 

•  

By: Marinela Pirvulescu on iulie 10, 2008  
at 7:32 pm 

Revista Impuls asteapta colaboratorii sa-si trimita la adresa cunoscuta 
(revista_impuls@yahoo.co) materialele pentru publicare, pana la 1 septembrie 2008. Doi 
dintre cei mai buni si perseverenti redactori ai revistei vor merge gratuit vara urmatoare la 
tabara de jurnalism care se desfasoara la Pascani, Muncel (jud.Iasi). Invitatia o lansez mai 
ales celor mai tineri, cei care au intr-adevar sansa de a se forma in acest domeniu. 

•  

By: Marinela Pirvulescu on iulie 10, 2008  
at 7:50 pm 



bv buey shurubari 

•  

By: harcon on iulie 11, 2008  
at 4:56 pm 

http://www.adevarul.ro/articole/scolile-din-romania-fabrica-analfabeti/359839 
vedetzi de-aia nu mai invatz yo k sa fiu in rand cu loomea:)) 

•  

By: treeky on iulie 12, 2008  
at 3:41 am 

Felicitari colegiului redactional si cu precadere D-lui Prof. Murarita si d-nei Prof. 
Pîrvulescu Marinela cărora le voi fi alături chiar dacă nu voi mai preda în liceul acesta. 
Mă bucur că am onoarea de a fi printre cei ce publică în această revistă. Efortul vostru a 
fost răsplătit de oameni şi când va veni vremea şi de Dumnezeu. Mult succes. 

•  

By: Prof. Ionel Cioabă on iulie 12, 2008  
at 10:14 pm 

http://www.youtube.com/watch?v=lOW6luki7LI impuls 

•  

By: Roxana on iulie 18, 2008  
at 9:29 am 

bv pt revista! 
eu nu am avut curajul sa ma bag,da’ ii felicit pe cei care au indraznit.intr-un fel regret ca 
n-am facut-o.as fi avut cate ceva de invatat.cine stie poate cei ce au ramas in liceu se vor 
trezi la timp ca dupa clasa a xii-a asa te apuca regretele… 

•  

By: tantra yoga on iulie 18, 2008  
at 5:30 pm 

ar fi misto revista dak nu si-ar publica oboselile unii ingamfati 
de ce doamna clipicioiu profa mea de romana nu publica in revista ca pe la ore e mare 
vedeta? si nu numai dansa…..sunt atatia care fac pe talentatii de ce nu ne arata si in scris 
ce pot? 



•  

By: meeru aliss on iulie 20, 2008  
at 10:18 pm 

Domnu’ Ionel ne e dor de dvs… Acum chiar vb serios… Sa moara jana de nu! 

•  

By: Laca on iulie 21, 2008  
at 12:03 pm 

toata stima pt domnu’ de religie chiar tare prof 

•  

By: meeru aliss on iulie 21, 2008  
at 12:41 pm 

Domnu de religie a promis ca va fi alaturi de voi (de noi ) ori de cate ori vom vrea sa 
facem vreo activitate extracurriculara. Asta e bine de stiut pentru nostalgici. 

•  

By: Marinela Pirvulescu on iulie 21, 2008  
at 8:40 pm 

Da.. sar’na doamna Marinela e bine de stiut… poate ne ajuta sa facem o slujba! 

•  

By: Mdfk on iulie 22, 2008  
at 3:05 pm 

ce misto era la scoala… 

•  

By: mishu on iulie 28, 2008  
at 1:43 am 

Memento! 
Azi, 29 iulie, este Ziua Imnului NaŃional. 

IMNURILE NAłIONALE ALE ROMÂNIEI 
» Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale PrinŃul Domnitor [1862-1884] 



» Trăiască Regele [1884-1948] 
» Zdrobite cătuşe [1948-1953] 
» Te slăvim, Românie! [1953-1977] 
» Trei culori [1977-1989] 
» Deşteaptă-te, române! [1989-prezent] 

•  

By: Daniel MurăriŃa on iulie 29, 2008  
at 10:15 am 

http://www.jurnalul.ro/articole/130487/micuta-olimpica-einstein 

•  

By: Dacă vrei, poŃi şi în România on iulie 30, 2008  
at 5:19 pm 

http://www.gandul.info/societatea/ce-vor-manca-elevii-dupa-introducerea-legii-anti-fast-
food-video.html?3932;2918115 

•  

By: AlimentaŃia on august 12, 2008  
at 9:41 pm 

Pentru o colaborare legală şi autentică vă propun un parteneriat cu liceul în care am fost 
repartizat “Liceul de Muzică şi Arte Plastice.” Îmi asum în cea mai mare parte 
eventualele cheltuieli din activităŃile pe care le vom face. Asta pentru că evoluŃia mea 
profesională îi revine în cea mai mare parte Liceului Energetic şi cu precădere 
persoanelor amintite. MulŃumesc 

•  

By: PROF. CIOABĂ IONEL on august 18, 2008  
at 2:45 pm 

http://www.adevarul.ro/articole/cadre-didactice-internate-la-psihiatrie/366345 

•  

By: Probleme are toata lumea... on august 19, 2008  
at 7:39 pm 

 


