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Pandrea Patricia-Cristina 

Ceea ce îmi oferă mie o stare 

de bine este timpul petrecut în 

familie , muzica și dansul. 

Manta Anca 

Starea mea de bine din 

pandemie , nu mai este de bine 

, deoarece școala online este 

foarte obositoare. 

Dragomir Mihaela -Andreea 

Mie îmi provoacă o stare de 

bine plimbarea. 

Folea Sebastian 

Starea de bine este datorată și 

colegilor mei. 

 

Popa Cristiana 

În pandemie,o stare de bine mi-a 

creat-o prezența cățelușei mele 

Husky și a pisicii mele. 

Cinezan Ștefania 

Ascultând muzică îmi creez o 

stare de bine. 

Irimia Diana 

Petrecutul timpului cu 

prietenii îmi provoacă o stare 

de bine. 

Dordea Daria-Claudia 

Starea mea de bine este datorată 

de prietena mea cea  mai bună și 

de mâncare. 

Radu Sabina-Ioana 

Să văd oamenii fericiți în jurul 

meu , îmi creeaza o stare de 

bine. 

Muntean Alesia 

Ieșind afară cu prietenii , la 

filme și când dansez. Toate 

acestea îmi oferă o stare buna. 

Cuc Daria 

Stau mai mult cu familia , cu toții 

ne desfășurăm activitatea de 

acasă. 

Oprean Ana 

Cel mai mult mă face fericită să 

gătesc deserturi,să citesc 

manga-uri și să mă uit la anime-

uri . 

Sobolu Sabrina 

Starea mea de bine este datorată 

de prietena mea cea mai bună si 

de ciocolată. 

Mașca Roxana 

Uitându-mă la serial îmi 

provoacă o stare de bine . 

Morariu Anamaria 

Starea de bine pe care o am în 

această perioadă este dată de 

socializarea și înțelegerea între 

colegi.  

Cîrțoroșan Daria-Ștefania 

Participarea la școală, dar și la 

activitățile școlare îmi provoacă o 

stare de bine. 

Negrilă Mihaela 

Starea de bine îmi este redată 

atunci când citesc ,ascult muzică 

și ies cu prietenii. 
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           Mândrean Maria Daniela 

Gîndilă Casiana 

Muzica îmi dă o stare de bine , 

deoarece mă face să mă 

transpun într-un univers în care 

uit de griji. 

Panainte Iulia 

Liceul nostru îmi oferă o stare de 

bine , deoarece pot să comunic cu 

colegii. 

Mircea Andreea 

Orele de practică de la Liceul 

Pedagogic , îmi provoacă o 

stare de bine. 

Bratu Andreea - Paraschiva 

Starea mea de carantină de bine 

, constă în orele începute mai 

târziu . 

Dobrila Denisa-Maria 

Siguranță , stabilitate , a doua 

familie.Toate acestea le găsiți în 

liceul nostru. 

Paul Ana-Maria 

O stare de bine îmi este 

provocată atunci când mă văd cu 

prietenii mei sau facem o 

activitate extrașcolară. 

Farcaș Octavian 

Starea de bine din pandemie este 

provocată de petrecerea timpului 

împreună cu prietenii mei în 

mediul online. 

Petroșan Ana 

Starea mea de bine este datorată 

prietenilor si familiei. 

Poplăcean Raluca 

Starea mea de bine este 

provocată , în general de ieșirile 

cu prietenii. 
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