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SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI TEHNIC  
,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

 
Colegiul Tehnic „MIRCEA CEL BĂTRÂN‖ este amplasat în sectorul 1 şi deşi în actuala 

clădire funcţionează de 21 ani, unitatea şcolară este mult mai veche. 

În anul 1966 ia fiinţă Liceul Industrial de Transporturi (L.I.T.) aparţinând Ministerului 

Transporturilor cu sediul în Calea Griviţei nr. 31. Unitatea funcţionează sub această denumire şi în 

această locaţie până în anul 1974 când se împarte în Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, 

Poduri „Aurel Vlaicu”, cu sediul în strada Expresului nr. 1 şi în Grupul Şcolar Auto Bucureşti cu 

sediul în Bulevardul Păcii nr. 391. 

 

Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri „Aurel Vlaicu cuprindea Liceul 

Industrial nr. 10 şi Şcoala Profesională nr. 38, care funcţionează în această formă până în anul 1990, 

când se transformă din nou în Grup Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate cu sediul în strada 

Feroviarilor nr. 37, unde funcţionează şi în prezent şi Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu‖ cu sediul în 

strada Expresului nr. 1. 

Şcoala s-a evidenţiat prin formarea multor specialişti în domeniile mecanică şi construcţii, 

începând de la muncitori până la ingineri şi profesori. 

 

Valorile dominante promovate de şcoala noastră sunt: egalitarism, cooperare, muncă în 

echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

Normele valorice, credinţele conducătoare privind conceptele fundamentale ale şcolii sunt 

cuprinse în R.O.I., elaborat pe baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învățământul preuniversitar de stat‖, a legilor de bază şi priveşte atât activitatea elevilor cat şi a 

cadrelor didactice. 

 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, s-ar putea aprecia ca fiind un climat 

deschis, caracterizat prin dinamism şi un grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

 

Elevii provin dintr-un mediu eterogen, şcoala confruntându-se şi cu unele probleme sociale 

ale elevilor (de tipul: părinți şomeri, copii orfani de unul sau ambii părinţii, copii cu părinţi plecaţi 

în străinătate ). 

 

În anul 2010 prin O.M.E.C.T.S. Nr. 5375/2010 , Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi 

Ferate îşi schimbă denumirea în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân‖. 
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„UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA” - PUBLIUS SYRUS 
(UNDE ESTE UNITATE, ESTE ȘI VICTORIE) 

 
Revista ,,Mozaic” a Colegiului Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” reunește articole din diverse 

domenii ale cunoașterii, reprezentând esența spiritului de echipă și colegialitate de care dau 

dovadă elevii și cadrele didactice.  

Dezvoltarea intelectuală a elevilor de care este răspunzătoare școala este deosebit de 

importantă dar nu este singurul domeniu de experiență de care vor avea parte elevii în anul școlar 

2017-2018. În prezent, educația trebuie să fie abordată dintr-o perspectivă holistică, să exploreze 

talentele elevilor în diferite domenii pentru a asigura adaptarea ulterioară cu succes în mediul 

social. De aceea, activitățile extrașcolare sunt un prilej perfect pentru dezvoltarea aptitudinilor 

sociale, de comunicare, de muncă în echipă și colaborare, dar și dezvoltarea spiritului de 

competiție. 

Aceste aptitudini sunt esențiale pentru adultul de mai târziu, capabil să se integreze într-o 

societate, într-o familie armonioasă sau într-un colectiv în care să predomine respectul și 

cooperarea. Astfel că, prin intermediul participării la proiectele organizate de Colegiul Tehnic 

,,Mircea cel Bătrân” în colaborare cu diverse instituții de învățământ precum vizitele la American 

Corner, de la Biblioteca Națională din București, sau participarea la practica desfășurată în cadrul 

unor instituții cu profil economic sau mecanic, aduc nesfârșite oportunități pentru dezvoltarea 

potențialului elevilor. Adevăratul potențial al fiecărui elev nu este încă realizat complet, el se află 

într-o stare latentă, dar poate deveni perfect funcțional numai prin determinare, perseverență și 

muncă în echipă. Dorința de cunoaștere poate fi împlinită prin folosirea resurselor înconjurătoare 

aflate chiar la îndemâna elevilor în ambientul școlar și în afara lui prin intermediul activităților 

extrașcolare.  

 

Este necesar să realizăm importanța dezvoltării spiritului de echipă, curiozității, simțului critic, 

responsabilității și auto-reflexivității care asigură integrarea cu succes a elevilor în mediul social.  

Director, 

Profesor Inginer  Nicoleta Gaidoș 
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FEMEI ÎN ISTORIE 
Elev Stroe Octavian, clasa a IX-a A 

 

Prima femeie inginer din lume 

Elisa Leonida Zamfirescu 

 

Elisa Leonida Zamfirescu, născută la 10 noiembrie 1887, în Galați, a fost o ingineră și 

inventatoare din România, șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României. A fost membră a 

Asociației Generale a Inginerilor din România și membră a Asociației Internaționale a Femeilor 

Universitare, unanim recunoscută drept prima femeie inginer din lume.  

 

Familia 

Elisa Leonida s-a născut la Galați, pe 10 

noiembrie 1887, într-o familie cu 11 copii, fiica 

intelectualilor Anastase Leonida și Matilda 

(născută Gill). Toți frații ei s-au realizat într-o 

carieră intelectuală. Dintre aceștia, cei mai 

cunoscuți au fost: Gheorghe Leonida (sculptor), 

colaborator în colectivul sculptorului Paul 

Landovski din Paris, care a realizat celebra 

statuie Cristos Mântuitorul, plasată pe muntele 

Corcovado, din Rio de Janeiro, (se presupune ca 

Gh. Leonida a modelat capul statuii), dar și al 

unor opere care se găsesc astăzi la Muzeul de 

Artă din București și la Castelul Bran; Adela, 

medic oftalmolog, care a fost directoarea 

spitalului „Vatra Luminoasă―; Dimitrie Leonida, 

inginer energetician, creator al Muzeului Tehnic 

care îi poartă numele. 

 

 

 

Studii 

A studiat școala primară la Galați și 

liceul la Școala Centrală de Fete din București, 

obținând bacalaureatul la secția reală a Liceului 

„Mihai Viteazul‖. 

 

După terminarea liceului, s-a înscris la Școala 

de Poduri și Șosele din București (Politehnica 

de astăzi), dar a fost respinsă din cauza 

prejudecăților vremii, care refuzau dreptul 

femeilor de a urma o astfel de facultate. Aceste  

 

prejudecăți nu au oprit-o însă din opțiunea de 

au urma o facultate de inginerie. Astfel, în anul 

1909, pleacă la Berlin și se înscrie la Academia 

Regală Tehnică din Berlin, devenind prima 

femeie studentă a acestei universități. Dar și 

acolo a fost acceptată cu greu, din cauza 

acelorași prejudecăți. Rectorul s-a simțit 

obligat să-i atragă ferm atenția că „nu cumva să 

dea prilej de nemulțumire, ea fiind un  

caz aparte‖.  



 
 

7 

La cererea ei de înscriere, decanul 

Hoffman s-a lăsat convins cu greu, invocând ca 

argument chemarea esențială a femeii, cei trei 

K - Kirche, Kinder, Kuche (biserica, copiii, 

bucătăria). Același decan, dar și alți profesori, 

în timpul studiilor și în laboratoare, o ocoleau, 

ignorându-i prezența. Cu răbdare, cu dârzenie 

și cu silință, a transformat prejudecățile, 

ostilitatea și privirile batjocoritoare în admirația 

generala și chiar a decanului Hoffman, care, 

înmânându-i diploma, a declarat, printre altele: 

„Die Fleissigste der Fleissigsten‖ (cea mai 

silitoare dintre silitori). 

 

Presa vremii (ziarul Minerva și alte 

ziare ale acelor vremi) au consemnat 

evenimentul: „Elisa Leonida, prima femeie 

inginer din țara noastră și din Germania‖, „O 

compatrioată a noastră, domnișoara Elisa 

Leonida, în loc să studieze Literele sau 

Medicina, sau, mai rău, Dreptul, a studiat 

ingineria la Berlin‖, „În inginerie viitorul 

femeilor e mare, d-ra Leonida a trecut cu 

deosebit succes examenul final, obținând 

diploma de inginer‖. În 1912 a absolvit cu 

calificativul ―bine‖, spre admirația decanului, și 

a devenit oficial prima femeie inginer din lume, 

cu specializarea chimie. 

 

Începuturile activității inginerești 

Deși i s-a oferit un post de inginer la 

firma BASF din Germania, Elisa s-a întors în 

țară, așa cum făceau cei mai mulți dintre tinerii 

români care studiau în străinătate. A reușit, cu 

greu, să obțină un post de inginer la laboratorul 

Institutului Geologic din București. 

 

După puțin timp, a început Primul 

Război Mondial. Cu riscul vieții, merge pe 

front, unde desfășoară o intensă activitate în 

cadrul organizației „Crucea Roșie―, ajutând la 

diminuarea suferințelor soldaților răniți. I s-a 

încredințat chiar conducerea unor spitale de 

campanie în apropiere de Mărășești.  

 

Pentru activitatea sanitară, a fost 

decorată cu ordine și medalii românești și 

străine. Tot pe front l-a întâlnit pe viitorul său 

soț, fratele scriitorului Duiliu Zamfirescu, 

inginerul Constantin Zamfirescu, cu care s-a 

căsătorit, pe front, la Ghidigeni, în 1918. La 

nuntă a participat și Regina Maria. A devenit 

mama a două fete, care ulterior au devenit una 

profesoară și alta ingineră. 

După război, și-a reluat activitatea la Institutul 

Geologic, unde a condus un laborator de 

analize, în care a elaborat metode originale, 

raționalizări, a introdus tehnici noi și a efectuat 

studii importante, toate având ca scop 

cunoașterea bogățiilor subsolului țării noastre. 

 

Aportul tehnic și științific original 

A adus o contribuție deosebită la 

progresul economiei naționale și la afirmarea 

științei românești, prin lucrările sale originale, 

susținute la congrese, simpozioane și publicate. 

Aici s-a preocupat de analiza apei potabile, a 

diverselor minerale, petrol, gaze, cărbuni, 

bituminide solide, roci de construcție și de 

prepararea minereurilor, semnând 85 000 

buletine de analize, ale căror rezultate au fost 

publicate în seria „Studii economice‖, editată 

de Institutul Geologic. 

 

A participat la importante studii de 

teren, privind în special identificarea și analiza 

unor noi resurse de cărbune, de șisturi 

bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxită 

sau cupru, cărora le-a consacrat și monografii: 

Contribuțiuni la studiul bauxitelor din 

România; Studiul chimic al cromitelor din 

Munții Orșovei; Studiul extragerii potasiului 

din glauconite; Studiul determinării 

germaniului în cărbuni și minereuri; studiul 

pământurilor decolorante din R.P.R.; 

Valorificarea gazelor din craking; Aditivi 

pentru uleiurile minerale pe baza de rășini 

acrilice; Studiul compoziției chimice a țițeiului 

în R.P.R.. 
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Contribuția sa la cercetarea bogățiilor 

minerale ale României îi asigură un loc de 

cinste în galeria marilor figuri ale științei 

naționale, europene și mondiale. 

 

Activitatea pedagogică 

În paralel, a activat și ca profesoară de 

fizică și chimie la Școala de fete „Pitar Moș‖ și 

la Școala de electricieni și mecanici din 

București, condusă de fratele ei Dimitrie. Mulți 

dintre specialiștii care aveau nevoie de 

rezultatele analizelor, de o îndrumare sau de un 

sfat profesional, o găseau de dimineața până 

seara la orele 20-21, în laborator, împărtășind 

din bogata sa experiență în domeniul 

compoziției chimice a substanțelor minerale, 

indicând cele mai adecvate metode de analiză 

și moduri de valorificare a rezultatelor. Dar 

printre multiplele sale preocupări, a dat o 

deosebita atenție formării personalului, 

ocupându-se atât de tineri chimiști, dar și de 

laboranți și muncitori, contribuind la ridicarea 

nivelului lor științific și profesional prin cursuri 

și îndrumări zilnice. 

 

 

 

 

 

Activitatea diplomatică 

A fost prima femeie membră AGIR și 

membră a Asociației Internaționale a Femeilor 

Universitare, în cadrul căreia a adus o 

contribuție esențială privind cunoașterea 

activității femeilor din țara noastră. În calitate 

de președinte al Comitetului de luptă pentru 

pace din Institutul Geologic, a luat atitudine 

față de înarmarea atomică, adresând un protest 

competent și justificat comisiei de dezarmare 

de la Lancester House din Londra, insistând 

asupra pericolului armei atomice. Aceasta 

intervenție a fost comunicată oficial la ONU. 

 

În timpul vieții, nu de puține ori 

activitatea sa a fost adusă la cunoștința 

publicului larg prin mijloacele de presă, atât 

din țară cât și din străinătate. În ziarul Românul 

American, nr.14/8 martie 1960, a apărut un 

articol care se referea, printre altele, și la 

exemplara sa viață de familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITĂȚI  

EXTRAȘCOLARE 
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THE TRADITIONAL VISIT TO AMERICAN CORNER BUCHAREST 
Elev Cornel Dragomir, clasa a XI-a B  

Profesor Roșcan Nina 

 

American Corner is a center of 

information and public resources for students 

and anyone interested in American culture, 

lifestyle and values. 

 

The students from ,,Mircea cel Bătrân‖ 

Technical College visit every year the center 

during the Non-formal Education Week 

(Școala Altfel) and it is now a tradition to take 

part to the extremely interesting activities that 

the center organizes especially for each group. 
 

Last year I was part of the group of 

thirteen students who visited the center and I 

can say that I was really impressed by the 

lecture about American educational system. I 

found it quite different from our educational 

system, but I enjoyed very much the activities 

proposed by the instructor, which were 

mainly based on the newest devices that are 

used in the educational system in USA. I 

never thought that I could make electrical 

impulses pass through lemons by connecting 

them to the computer. I like how this activity 

involved our active participation and was 

more than an experiment, it appealed to our 

senses as well, I was excited to hear the 

sounds that were transmitted through the 

fruits, I could touch them and smell them. 

Finally, not only my will to make the theory 

work, but also my curiosity lead me to get 

involved as much as I could. 

 

The previous year at American Corner 

we learnt about American presidents. Before 

that, I thought that I knew so many things 

about American presidents because I have 

always been interested in History and 

especially the American. 
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History, but I realized that I had 

missed a few things. 

 

My classmates were in the same 

situation, we were proud of ourselves because 

as a team we can solve almost any quiz and 

even if we don’t know all the answers, what 

matters is that we have fun and can improve 

ourselves. 

 

This year, we’re planning to visit 

American Corner again, it was such a great 

experience that we have already made a 

tradition from visiting the center. 

 

We are planning to come up with our 

own list of questions and curiosities about the 

American culture, especially about the myths 

and legends that we find in the literature. 

 

Last year we had the chance to look 

through the book shelves for books that we 

are interested in but we were like little 

children in a candies’ shop, we didn’t know 

which one to choose.  

 

Therefore, next time we will be 

prepared to choose wisely and we have 

already decided the topics that we want to 

include later in a project. It would also be our 

honor and pleasure to meet a personality from 

the American culture. 

 

The boys from the group would prefer, 

of course, to meet a soldier from the 

American Army that could share their 

interesting experiences with them.  

 

The girls, however, prefer to see a 

movie star or a woman that is a symbol of 

equal opportunities and that could share with 

them her experiences as a woman in a highly 

developed society as the USA. 

 

Nowadays social and cultural 

challenges are international, so we are 

interested to hear the opinion of American 

citizens on various topics like: environmental 

changes, urban life, life in space and 

technological breakthroughs. 
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TRICK OR TREAT? 
IT’S HALLOWEEN! 

Elev Leca Adriana, clasa a IX-a A 

 

Halloween-ul sau All Hallow’s Eve 

(Ajunul Tuturor Sfinților) este o sărbătoare 

veche de sute de ani cu originea în festivalul 

anului nou celtic, Samhain. Abia în secolul al 

VII-lea, Papa Bonifacio al IV-lea a stabilit ca în 

această zi să se comemoreze toți sfinții. 

 

Sărbătoarea are loc în special în Statele 

Unite ale Americii întrucât imigranții din 

statele europene care soseau pe tărâmul nou au 

continuat să se costumeze și  să meargă din 

casă în casă adresând celebra întrebare: Trick 

or treat?  

 

Ca tradiție seculară, Halloween-ul este 

asociat cu numeroase activități. Oamenii și în 

special copiii trebuie să poarte costume 

înfricoșătoare care să amintească de cei trecuți 

la cele veșnice care au șansa în această noapte 

să revină pe pământ. 

 

Dovlecii sunt sculptați în cele mai 

diverse moduri, plasând o candelă în interiorul 

lor care simbolizează sufletul și înțelepciunea. 

 

Elevii Colegiului Tehnic ,,Mircea cel 

Bătrân‖ au participat și în acest an la concursul 

de decorare a claselor, costume și planșe.  

 

Elevii clasei a IX-a A și a IX-a F s-au 

documentat  

cu privire la istoria sărbătorii și au realizat 

planșe în care au cuprins cele mai surprinzătoare 

povești despre începuturile celtice ale sărbătorii 

americane. 

 

Elevii clasei a XI-a B au decorat clasa 

cu dovleci sculptați, frunze de toamnă și 

vrăjitoare, iar costumele au simbolizat pelerine 

și pălării de magicieni, astfel că au creat o 

atmosferă desprinsă din veacurile Evului 

Mediu când alchimia și magia se împleteau ca 

moduri de înțelegere a lumii înconjurătoare. 
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Nu au lipsit nici mireasma plăcintei cu 

dovleac sau coșurile cu mere roșii, originare din 

vestul Asiei și Europa, erau considerate sacre pe 

celelalte continente și au devenit simboluri de 

celebrare de Halloween întrucât celții făceau focuri 

noaptea în perioada recoltei și mâncau mere 

coapte, fructe și nuci pentru a le mulțumi zeilor. 

 

Elevii clasei a XI-a D au decorat clasa cu 

alte simboluri ale evenimentului pe care Papa 

Bonifacio al IV-lea a decis în secolul al VII-lea să 

îl transforme dintr-o sărbătoare păgână într-o sărbătoare creștină: Ajunul Tuturor Sfinților (All 

Hallows’ Eve). Cântările și zicătorile au fost transformate și ele în zicători creștine ce menționează 

numele unor sfinți: 

 

Soul, soul, an apple or two, 

If you haven't an apple, a pear will do, 

One for Peter, two for Paul, 

Three for the Man Who made us all. 

 

 

Elevii clasei a IX-a A au alcătuit și o 

prezentare Power Point cu informații și imagini 

despre tradițiile pe care americanii le respectă pe 

faimoasa dată de 31 octombrie în fiecare an. 
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ACTIVITATE CEO 
CE ÎNSEAMNĂ SUCCESUL PENTRU TINE? 

WHAT DOES SUCCESS MEAN TO YOU? 
Elev Iulia Bălăneanu, 11th grade A 

Profesor Nina Roșcan 

 

„I have always wondered what matters in 

our way to success. Is it our family, our 

friends, the qualifications or the good 

marks? I have finally understood that all 

these combined make a successful person. 

The CEO speakers reinforced this idea 

and now I truly believe that not only the 

qualifications that you have are important 

but also the qualities that you acquire by 

spending time with your friends, family 

and other people. It was a great 

opportunity for me to have this 

confirmation from people that work in the 

business sector.‖ 

 

Dan Munteanu, 12th grade C 

„In the 9th grade our English teacher 

asked us to write an essay about what 

makes a successful person. I have always 

been more attracted to the artistic side, so 

being successful for me meant that people 

could recognize and appreciate your work. 

Therefore, no matter what professional 

domain you will choose in the future, if 

you are very good at that, you will 

eventually become successful. That means 

that first of all you should work hard and 

pass certain obstacles in your way.  

 

Now, after almost 4 years, real CEO speakers related from their experience that the way to success 

is sometimes paved with obstacles, but with hard work success always comes. It was an extremely 

refreshing exchange of ideas, great speakers that maintained our attention focused on the topic and 

interesting and useful ideas for the future.‖ 
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Cristian Dragomir, 11th grade B 

„Many times I have been asked what I wanted 

to do in the future 5 years, but I never really 

meant the answer, therefore when one of the 

speakers asked me and everybody expected a 

real answer I started to realize that I should be 

thinking more serious about my professional 

orientation. Then one of the speakers told us 

about her beginning of career and I felt 

peaceful and glad that I am not the only 

youngster that doesn’t know exactly what to 

do. Their speeches were more than welcomed, 

especially at this stage of our lives, when we 

are disoriented about which path we should go, 

they infused a new kind of motivation for us 

and positivity.‖ 

 

Victor Bojanopol, 12th grade A 

„In the 12th grade everybody asks me what my 

future plans are and what I do to accomplish 

them. I always say that no matter what I will 

choose to do the recipe is the same: balance. 

One of the speakers even mentioned this aspect 

and I was surprised to see that an important 

CEO shares this thought with me because 

everybody expects a long list of complicated 

personality traits or qualifications and diplomas, 

but I always thought that balance between your 

time spent with friends and family, time spent at 

school and efforts invested in your hobbies is 

the key to success. Today’s conference was 

more than a simple lesson of career counseling, 

they shared unvaluable pieces of advice and life 

accounts.‖ 
 

Năstase Adrian, 12th grade B 

„I couldn’t be more surprised and thankful for 

the speeches that the CEO’s offered us, they 

have first of all set a warm atmosphere and had 

a very personal approach which we all 

appreciated, instead of a long cold speech 

about the importance of having success. I 

appreciated the sharing of memories and 

speaking from their own experience, as well  

 

as the humor that made us enjoy our time 

during the conference. I would have liked to 

attend to more events of this sort during high 

school, but I will be pleased to participate in 

the future.‖ 
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JURNAL DE PRACTICĂ LA HORNBACH, LIDL, PENNY 
CLASA A IX-A F ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 

Alex Cucu - practică Hornbach 

Profesor Hmelnițchi Irina 
 

Luni 

Luni ne-a fost cel mai greu deoarece a fost prima zi și nu ne 

cunoșteam, dar colegii erau foarte de treabă. Ni s-a prezentat 

magazinul, colegii din echipa Hornbach și câteva reguli. L-am 

cunoscut și pe directorul magazinului, Cristian Olteanu. 
 

Marți 

Deja ne vorbeam și deja ne cunoșteam. Ne-a pus să ne alegem un 

sector și să vedem dacă ne place. Eu am ales Zoo și Acvaristică, 

deoarece îmi plac aceste domenii. 
 

Miercuri 

A fost o zi mai importantă, deoarece ni s-a prezentat istoria  

Hornbach-ului și trebuia să ținem minte informațiile transmise pentru 

că urma să ni se pună întrebări pe baza acestora. De asemenea, am 

învățat cum se etichetează diferite produse. 
 

Joi 

Am așezat marfa pe rafturi și ni s-a arătat cum funcționează acvariile, cum trebuiau hrăniți peștii și 

cum se umpleau acvariile cu apă. 
 

Vineri 

A fost și ultima zi de practică. M-am bucurat mult că am reușit să învăț lucruri noi și abia aștept 

următoarele săptămâni de practică! 

Roxana Drumașu - practică Lidl 
 

Prima zi 

În prima zi am fost la sediul central Lidl, unde am făcut un curs de protecția muncii și ni s-au dat 

informații importante despre ce urma să facem. Am fost împreună cu colegii mei de clasă și am 

mâncat pizza. Abia așteptam să văd ce urmează! 
 

A doua zi 

Începutul practicii nu a fost așa cum mi-am imaginat. Am întârziat, din păcate. Am cunoscut-o pe 

Dana, doamna care se ocupa de mine în ziua respectivă. M-a pus să mă uit pe raioane ca să învăț 

unde se află produsele. Am observat o sticlă de apă spartă, așa că l-am întrebat pe paznic ce trebuie 

să fac cu ea, iar el mi-a zis să o duc în depozit la obiecte deteriorate. Când am ieșit din depozit m-

am întâlnit cu Dana care mi-a spus să caut produsele care nu sunt puse la locul lor și că trebuie să le 

duc unde era necesar să fie. 
 

A treia zi 

A fost minunat! L-am cunoscut pe Cristi. El mi-a dat o cască pentru a reuși să comunic cu cei din 

echipa Lidl ori de câte ori aveam nevoie. Cristi și Radu mi l-au prezentat pe Aurel. În ziua 
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respectivă eu și Aurel am sortat legumele. Aurel mi-a spus că am făcut o alegere bună venind acolo. 

Am râs și am glumit împreună cu colegii mei. Timpul a trecut repede. Eu aranjam condimentele pe 

raft, când am auzit că mai e puțin până la pauza de masă. Aud în cască: Cine o ajută pe asta mică 

pentru pauza de masă? Răspunde cineva: Eu! Eu nu eram atentă la ce se vorbea, așa că am întrebat: 

Ce e cu mine? Aud în cască: Fugi, că vine spre tine! Eu: Cine? Aurel: Unu cu cămașă... Singurii în 

cămașă erau Cristi și Radu, așa că am întrebat: Ăla frumos cu tatuaje? Și uite așa m-am făcut de 

râs...Totuși, m-am simțit bine pentru că toți îmi zâmbeau și erau foarte politicoși cu mine. Când nu 

știam ceva, primeam ajutor înainte să îl cer. 
 

A patra zi 

O zi obișnuită de practică: spălat pe jos, aranjare în rafturi, șters prețuri, dar mereu glume și 

zâmbete, chiar dacă era mult de lucru, colegii mei rămâneau mereu pozitivi. 

Pe la ora 11.30 îmi spune Cristi să vin în birou că mă caută cineva, așa că mi-am terminat ce aveam 

de făcut și m-am dus. Acolo era Geo, femeia din prima zi, care ne dăduse ghiozdanele și 

informațiile. Ea mi-a pus întrebări simple și era bucuroasă că m-a întâlnit. 
 

A cincea zi 

Aceleași lucruri. Colegii au observat că nu eram la fel de bine dispusă ca de obicei și m-au întrebat 

de ce. Eu le-am zis că este ultima zi de practică și că o să-mi fie dor de ei, dar m-am liniștit când am 

auzit că urmează să-i reîntâlnesc. Am dat un test și am schimbat id-urile de Facebook. În 

concluzie... mi-a plăcut mult la practică! 

 

Madeline Podaru -  practică Penny 
 

13.11.2017 

Prima zi în care intrăm într-un loc vechi, dar cunoaștem persoane noi pe care nu observasem până 

atunci. Cunoscând o mare parte din personal, mi-am dat seama din prima zi că angajații 

supermarket-ului Penny sunt o mare echipă. Doamna Corina m-a învățat cum să aranjez marfa pe 

rafturi. Chiar dacă am început munca din prima zi, pentru mine a fost un lucru bun, deoarece eram 

curioasă să învăț cât mai multe lucruri noi. 
 

14.11.2017 

A doua zi m-am dus iar pe raioane și am pus prețuri acolo unde lipseau. 
 

15.11.2017 

A treia zi am intrat cu doamna Corina în depozit și am completat stocul de produse acolo unde era 

necesar. După ce am terminat, doamna Corina ne-a explicat, mie și Andreei Bulat, colega mea de 

clasă, câteva noțiuni despre recepția mărfii. 
 

16.11.2017 

Azi am verificat termenele de valabilitate, am controlat produsele și pe cele deteriorate sau expirate 

le-am scos de la raft. 
 

17.11.2017 

Vineri, ultima zi de practică până în ianuarie. A fost o experiență frumoasă. Abia aștept să revin cu 

zâmbetul pe buze în acest supermarket. Mă mândresc că fac practică la Penny! 
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ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE 
Profesor Pricop Geanina 

 

26 septembrie marchează în fiecare an 

Ziua Europeană a Limbilor Străine. Elevii 

claselor a X-a și a XI-a din cadrul Colegiului 

Tehnic ‖Mircea Cel Bătrân‖ au participat cu 

acest prilej la activități diverse: au prezentat 

informații legate de limbile vorbite în lumea 

întreagă, au ascultat mesaje în diverse limbi 

străine, au răspuns la întrebări precum ‖De ce 

să învățăm o limbă străină?‖, ‖Cum putem 

învăța limbi străine?‖ și au realizat afișe prin 

care au promovat limba străină preferată. 

 

Profesor de limba franceză Pricop 

Geanina-Mărioara a făcut o prezentare pe 

această temă și le-a explicat elevilor de ce este 

important să cunoască o limbă străină. 

 

„Limba se definește ca un sistem de 

comunicare, specific oamenilor, alcătuit din 

sunete articulateˮ (cf. DEXI, 2007). 

 

Ferdinand de Saussure, în ˮ Cursul de 

lingvistică generalăˮ explică în detaliu felul în 

care înțelegem limba:  

 limba este o realitate psihică; 

 limba este o realitate concretă și nu una 

abstractă; 

 limba este latura socială a limbajului; 

 limba este o convenție adoptată într-o 

comunitate umană; 

 limba este o instituție socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Europeană a Limbilor Străine este o 

manifestare care celebrează diversitatea 

lingvistică, multilingvismul şi învățarea 

limbilor străine. 

 

Aceasta are drept obiectiv să atragă atenția 

publicului asupra importanței învățării limbilor 

străine și să îl sensibilizeze cu privire la 

existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în 

Europa, încurajând învățarea lor. 

 

Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a 

fost declarat de Consiliul Europei „Anul 

european al limbilor vorbite‖. De atunci, în 

fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 

45 de state membre ale Consiliului Europei, se 

sărbătorește Ziua limbilor vorbite. În Europa se 

vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 

60 de comunități autohtone care vorbesc o 

limbă regională sau minoritară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȘTIINȚELE 

VIEȚII 
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SPECII DE FLUTURI 
Elev Toma Cătălin, clasa a IX-a A 

 

Fluturele este o insectă din ordinul Lepidoptera. Scopul termenului depinde de cât de extins 

este conceptul de fluture. Ca și toate Lepidopterele, fluturii sunt de remarcat pentru ciclul lor de 

viață neobișnuit, cu un stadiu larvar de omidă, un stadiu inactiv de pupă și o metamorfoză 

spectaculoasă într-o formă familiară de adult cu aripi colorate. Deoarece cele mai multe specii 

zboară ziua, atrag de regulă atenția. Diversele modele formate pe aripile colorate și zborul lor 

extravagant și grațios au făcut ca observarea fluturilor să devină un hobby popular. 

 

Fluturii se clasifică în fluturi adevărați (superfamilia Papilionoidea), fluturi hesperiide 

(superfamilia Hesperioidea, engleză skipper), și fluturi-molii (superfamilia Hedyloidea). 

 

Origine și distribuție 

Fluturii aparțin arborelui evoluționist al moliilor. Originea lor a fost stabilită în perioada 

cretacică, care s-a încheiat în urmă cu 65 de milioane de ani.  Din păcate, există o arhivă foarte 

limitată de fosile. Cea mai veche fosilă este a unui posibil fluture skipper, nedenumit, din perioada 

paleocenului superior (cu circa 57 de milioane de ani în urmă), din Fur, Danemarca . Unul dintre 

cele mai frumos conservate exemplare este un Riodininae (Voltinia dramba) din urmă cu 25 de 

milioane de ani, găsit într-un chihlimbar din Republica Dominicană. 

 

Fluturii sunt distribuiți în prezent în toată lumea, cu excepția regiunilor foarte calde și aride. 

A fost estimat un număr de 17,500 de specii de fluturi (Papilionoidea) dintr-un număr de 180,000 de 

specii de Lepidoptera. 

 

Clasificare 

În prezent, majoritatea experților includ suprafamiliile Hedyloidea (moliile-fluture americane), 

Hesperioidea (the skippers) și Papilionoidea (așa-numiții fluturi adevărați). Acest concept de fluturi care 

include Hedyloidea este unul dezvoltat recent care face ca grupul Rhopalocera să fie o cladă naturală 
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Familii de fluturi 

Familie 
Numele 

obișnuit 
Caracteristici Imagine 

Hedylidae 

Fluturele 

molie 

american 

Mic, maroniu, ca moliile geometride, antenele 

separate, abdomen lung si subțire. 

 

Hesperiidae 

Fluturele 

căpitan 

Mic, zbor rapid, antenele arcuite pe spate 

 
 

Lycaenidae 

Fluturi 

albăstrui si 

roșiatici 

Mic, viu colorat, are deseori un model cu ochi 

fals si antene ce seamănă cu o coada 

 

Nymphalidae 

Fluturi cu 

picioarele 

păroase 

Picioarele din fata mici, de obicei viu colorat 

 

Papilionidae 

Fluturi cu 

coada 

rândunica 

Are de obicei cozi pe aripi, pupa este păstrată 

intr-un înveliși de mătase 

 

Pieridae 
Fluturi albi 

Cei mai mulți sunt albi, galbeni sau portocalii, 

pupa protejata de un înveliși de mătase 

 
 

Riodinidae 

Fluturele cu 

model 

metalizat 

De obicei are un model metalizat pe aripi, de 

obicei au pete metalice pe aripi, deseori sunt 

negri, portocalii și albaștri.  

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hedylidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperiidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lycaenidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Papilionidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Pieridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Riodinidae
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macrosoma_bahiata.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hesperia_comma-01_(xndr).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maculinea_arion_Large_Blue_Upperside_SFrance_2009-07-18.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AD2009Aug01_Vanessa_atalanta_01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Papilio_troilus01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Large_white_spread_wings.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Necyria_bellona_manco_NovaraExpZoologischeTheilLepidopteraAtlasTaf36.jpg
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Împăratul violet 

 eng. Purple Emperor 

 denumirea științifica Apatura iris 

 

Împăratul violet 

(mascul - aripa superioară) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împăratul violet 

(femelă - aripa superioară) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împăratul violet 

(omida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împăratul violet 

(pupa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împăratul violet (aripa inferioară) 
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Apatura iris, fluturele cu irizații, este un fluture diurn, de talie mare, cu corpul negru din 

familia Nymphalidae.  

Anvergura aripilor este de 60 - 80 mm, de culoare brun 

deschisă la femelă, la mascul brun negricioasă cu irizații de 

culoarea albastru-metalizat, în funcție de unghiul din care  

este privit. 
 

Pe fața superioară a aripilor anterioare apar pete de 

culoare alb-sidefat, iar pe aripile posterioare petele se transformă 

într-o bandă de aceeași culoare. Femela depune ouăle pe 

frunzele unor arbori. Are o generație pe an, viața in formă de 

fluture durează din mai până in august. Iernează sub formă de larvă.  
 

Hrana fluturilor adulți o constituie seva arborilor (plop, salcie, arin etc.) nu nectarul, de aceea 

nu pot fi văzuți pe flori. Larvele sunt de culoare verde albăstrui și se hrănesc cu frunze. Au un zbor 

rapid, și sunt foarte precauți, fapt care face foarte grea fotografierea lor. Este o specie rară, ocrotită.  

 

TOAMNA LA MUZEUL SATULUI 
Elev Corcodel Andra, clasa a IX-a A 

 

 

Dacă aș fi întrebată care este locul din 

orașul meu care merită să fie vizitat aș 

menționa în primul rând Muzeul Național al 

Satului „Dimitrie Gusti‖. 

Situat într-o frumoasă zonă a capitalei, 

pe malul lacului Herăstrău, muzeul este o 

adevărată poartă către un alt veac. Intrarea în 

muzeu este prima mărturie a unui trecut ce 

amintește de poveștile copilăriei, o placă 

memorială menționează primele lucrări ce au 

avut loc sub supravegherea Majestății Sale 

Regele Carol al II-a al României între anii 

1932-1937.  

Trecând mai departe, te învăluie 

sentimentul revederii bunicilor care așteaptă 

emoționați în pragul casei nepoții.  

Îmi pot imagina deja atâtea povești de 

viață întâmplate în căsuțele acestea care sunt 

acum piese de muzeu.  

 

Pășesc cu sfială pe aleile muzeului, 

uitându-mă în stânga și în dreapta la casele 

tradiționale din zone de munte și cele din 

zonele de câmpie și deodată înțeleg mai bine 

însemnătatea pe care zonele rurale au avut-o 

în istoria României. Îmi imaginez că în fața 

casei din Oltenia se afla odată un Moromete 

cu familia sa, în cea din Moldova era un Ion 

Creangă ce lega sforile „de crăpau mâțele 

jucându-se cu ele‖... am intrat într-un alt timp 

în care geografia este întrețesută cu istoria, 

mitul și simbolurile românești. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluture
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
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VITAMINA B1 
Profesor Prundeanu Mioara 

 

Termenul de vitamină este folosit pentru a 

descrie un anumit compus organic de care organismul 

are nevoie, dar pe care nu îl poate produce singur. În 

principal, vitaminele servesc drept catalizatori pentru 

anumite reacţii din corpul nostru  Dacă aceşti 

catalizatori lipsesc, cum este în cazul carenţelor 

vitaminice, funcţiile normale ale organismului nu mai 

funcţionează corect şi astfel apare riscul crescut de 

dezvoltare a bolilor. 
 

Supranumită şi ―vitamina bunei dispoziții‖ sau 

―vitamina performanţei intelectuale‖, vitamina B1 

(tiamina) este indispensabilă sănătăţii fizice şi psihice, 

având efecte benefice asupra sistemului nervos, 

digestiv, dar şi la nivelul muşchilor şi chiar al inimii. 

Vitamina B1 este esențială pentru producerea de 

energie, funcționarea creierului și digestie.  
 

Vitamina B1 poate fi găsită, în principal, în 

alimente precum: sparanghel, salata verde, spanac, 

ciuperci, semințe de floarea – soarelui, ton, mazăre 

verde, roșii, vinete, varză de Bruxelles. 

Deficitul de vitamina B1 se manifestă prin: sensibilitate 

musculară, lipsa poftei de mâncare (anorexie), dureri 

oculare, iritabilitate, scăderea concentraţiei, furnicături 

în membrele inferioare şi superioare, memorie 

deficitară, tahicardie, dureri gastrice, senzaţie de 

oboseală imediat după trezirea de dimineaţă, constipaţie, 

mers greoi, astenie, depresie. 

 

Alte beneficii ale vitaminei B1: 

 intră in sinteza acetilcolinei, un 

neurotransmițător important pentru buna 

funcționare a tuturor organelor interne; 

 este utilă în protecția materialului genetic 

și previne cancerul; 

 are ușor efect diuretic, scăzând edemele; 

 combate tulburările intestinale, reglând 

tranzitul; 

 este utilă în prevenirea răului de mare, 

răului de înălțime; 

 stimulează atenția și memorarea, având rol 

important in procesele de învățare;  

 diminuează durerile postoperatorii, 

dentare, musculare, intestinale sau durerile 

de cap (cefaleea); 

 crește indirect imunitatea și rezistența la 

infecții; 

 echilibrează apetitul;  

 elimină insomniile; 

 are efecte detoxifiante, protejând 

organismul împotriva radicalilor liberi. 



CULTURĂ  

ȘI 

CIVILIZAȚIE 
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CINE A FOST 
MIRCEA CEL BĂTRÂN? 

Elev Popa Corina, clasa a IX-a A 

 
 

Mircea cel Bătrân (n. 1355 - d. 31 

ianuarie 1418), voievod al Ţării Româneşti între 

23 septembrie 1386 - noiembrie1394 sau mai 

1395; ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418) a fost 

unul dintre cei mai importanţi conducători ai 

Ţării Româneşti. El este fiul lui Radu I şi fratele 

lui Dan I pe care îl secondează la tron după 

moartea acestuia, la 23 septembrie1386. În 

actele oficiale apare ca „În Hristos Dumnezeu, 

bine credinciosul şi de Hristos iubitorul şi singur 

stăpânitorul, Io Mircea mare voievod şi 

domn...‖. În istoriografia română apare şi sub 

numele Mircea cel Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originea supranumelui de „cel Bătrân” 

Numele lui însemna „Mircea cel Vechi‖ (din 

bătrâni, din trecut), însă odată cu evoluţia 

limbii a ajuns să-şi piardă sensul iniţial, 

deoarece numele în sine s-a păstrat neschimbat. 

Supranumele „cel Bătrân‖ (în slavonă: starîi) 

presupune, în general, în limbajul de cancelarie 

medieval primul domnitor cunoscut cu acest 

nume. Întrucât în Ţara Românească nu se 

obişnuia numerotarea domnilor, ca în occident, 

Mircea a primit acest nume pentru a fi deosebit 

de Mircea Ciobanul care a domnit în secolul al 

XVI-lea. 
 

Familia lui Mircea cel Bătrân 

Radu I a avut doi fii: pe Dan, mai mare, cu 

doamna Ana şi pe Mircea, cu doamna 

Calinichia. Asupra originii acesteia din urmă 

există mai multe păreri între istorici. Între 

principalele teze, sunt de amintit următoarele: 

 Doamna Calinichia este a patra fiică a 

cneazului Lazăr al Serbiei, potrivit unei cronici 

sârbeşti târzii (sec. al XVII-lea). Totuşi, cea  

de-a patra fiică a cnezului s-a căsătorit cu 

Nicolae de Gara în 1387. 

 Doamna Calinichia este, în opinia lui 

Nicolae Iorga, o prinţesă bizantină, pentru că 

numele ei este grecesc şi de la ea ar fi moştenit 

Mircea titlul de despot. P. P. Panaitescu 

argumentează că acest nume este unul monastic 

ortodox, iar Mircea este despot în virtutea 

stăpânirii sale în Dobrogea. 

 Doamna Calinichia este una şi aceeaşi 

persoană cu doamna Ana, schimbându-şi 

numele în momentul călugăririi. 

 Doamna Calinichia este originară dintr-o 

familie boierească din Oltenia, judecând după 

întinsele moşii pe care le deţine acolo. 
 

Soţia lui Mircea a fost doamna Mara, al cărei 

chip se păstrează la schitul Brădet. Ştiri directe 

asupra ascendenţei acesteia nu au parvenit, însă 

prin interpretarea altor documente, în care este 

înfăţişată ca mare proprietară de terenuri în 

Ungaria, majoritatea specialiştilor acceptă 

descendenţa acesteia din familia de Cilly, de  



 
 

27 

origine germană din Carintia. Prin aceasta s-ar 

explica în plus anume afirmaţii în legătură cu 

înrudirea dintre Mircea şi Vladislav Iagello, 

acesta din urmă căsătorit a doua oară cu Ana de 

Cilly. Cu regele polon Mircea mai avea două 

legături îndepărtate de rudenie, pornite de la 

Nicolae Alexandru. Doamna Mara a murit 

înainte de 1427, însă la 22 iunie 1418 încă mai 

era în viaţă. Pomelnicele mănăstirilor Tismana şi 

Arnota menţionează o a doua soţie a lui Mircea, 

doamna Anca.  

Se pare că Mircea a avut un frate mai mic, 

jupân Staico, menţionat într-un singur 

document de danie al domnitorului pentru 

mănăstirea Snagov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mircea a avut mai mulţi fii, căci - spun 

Ducas şi Chalkokondyl - „ducând o viaţă 

desfrânată, a avut mulţi copii naturali‖, „care 

după moartea lui s-au apucat să se lupte între ei 

pentru domnie‖. Mihail, asociat la domnie 

probabil în 1409, moare în 1420. Alţi urmaşi, 

care au ajuns pe tronul Ţării Româneşti, sunt 

Radu Praznaglava (m. 1427?), Alexandru 

Aldea (m. 1436?) şi Vlad Dracul (m. 1447). Un 

fiu cu nume necunoscut a fost luat ostatec la 

turci în 1417. 

În cronici mai sunt pomenite două fiice 

ale lui Mircea: Ana (căsătorită cu marele celnic 

Radić) şi încă o fată (căsătorită cu sultanul 

Musa Celebi) al cărei nume nu se cunoaşte. 

Dintre nepoţii lui Mircea, fii lui Dan I, 

sunt de amintit Dan al II-lea care va ajunge să 

şi domnească, Ioan - aflat în 1397 la Raguza şi 

probabil Vlad Uzurpatorul. Anumiţi istorici îl 

consideră pe Vlad ca fiind fiul lui Radu, şi deci 

frate cu Mircea. 

Domnia lui Mircea 

Mircea urcă pe tron după moartea fratelui său 

Dan, petrecută la 23 septembrie 1386. El găseşte 

Ţara Românească în plin proces de dezvoltare 

datorită politicilor înţelepte promovate de 

înaintaşii săi şi va continua consolidarea 

economiei, Armatei, Administraţiei şi Bisericii. 

Rezultatele obţinute îi vor permite să reziste 

tendinţelor de expansiune ale Regatului Ungar şi 

ale Poloniei, care urmăreau în special acapararea 

gurilor Dunării, şi să stăvilească forţele otomane 

aflată în plină expansiune în Balcani. 

 

Politica externă 

În vederea păstrării independenţei Ţării 

Româneşti, Mircea a încheiat alianţe cu regele 

Sigismund al Ungariei, interesat la rândul său 

în stăvilirea extinderii Imperiului Otoman. 

Mircea a devenit vasalul regelui ungar, care i-a 

recunoscut ca feude ducatele Făgăraş, şi Amlaş 

şi Banatul de Severin; în plus i-a mai acordat 

castelul Bran şi domeniul Bologa cu 18 sate. 

Cu toate că jurământul de credinţă nu s-a 

păstrat până în zilele noastre, aluzii la existenţa 

acestuia se regăsesc în tratatul militar între cele 

două ţări, încheiat la Braşov în 1395. 

 

Domnitorul muntean a stabilit o alianţă 

cu voievodul Petru Muşatin al Moldovei încă 

din 1389. Prin intermediul lui Petru I, domnul 

Moldovei, a reuşit în 1389 să încheie cu regele 

Vladislav al II-lea al Poloniei o alianţă 

îndreptată împotriva lui Sigismund de 

Luxemburg, în cazul în care acesta din urmă ar 

fi pornit un război cu una din cele două ţări. 

Tratatul a fost înnoit în 1404, cu termeni mai 

puţini precişi.  

 

După întrevederea din 1406 de la 

Severin, în care regele Sigismund i-ar fi cerut 

lui Mircea cetatea Licostomo, relaţiile dintre 

Ungaria şi Ţara Românească se înrăutăţesc. 

Pentru a contracara o eventuală campanie 

militară a regelui ungar, domnul muntean 

reînnoiește în 1410 tratatul cu Polonia
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În 1400, Mircea îl îndepărtează de la 

tronul Moldovei pe Iuga Ologul şi îl impune ca 

domn pe Alexandru cel Bun, fiul lui Roman I. 

Până la moartea voievodului muntean, relaţiile 

dintre cele două ţări vor rămâne cordiale. 

 

Mircea a mai întreţinut relaţii de bună 

vecinătate şi cu regii/ ţarii din sudul Dunării. În 

perspectiva căderii Dobrogei sub stăpânirea 

otomană, ceea ce i-ar fi adus inamicul în zona 

porturilor dunărene, Mircea preia iniţiativa şi o 

alipeşte Ţării Româneşti în 1388. 

 

Conflictul cu Imperiul Otoman 

Datorită implicării sale în politica de 

independenţă a ţărilor sud-dunărene, Mircea a 

intrat în atenţia sultanului Baiazid. În ziua de 

17 mai 1395 (sau 10 octombrie 1394 după alte 

surse) a avut loc bătălia de la Rovine, între 

forţele turceşti şi cele româneşti, inferioare 

numeric acestora. Lupta s-a soldat cu o victorie 

relativă a lui Mircea, însă având toate forţele 

măcinate, acesta pierde tronul şi se retrage în 

Transilvania. Turcii instalează în Ţara 

Românească un vasal al lor, Vlad I, care va fi 

înlăturat de către Mircea, cu ajutor unguresc şi 

transilvănean, abia în 1397. 

 

Între timp, în 1396 Mircea, a participat, 

ca vasal al regelui maghiar, la cruciada anti-

otomană pornită de puterile vest-europene. 

Deşi au repurtat câteva victorii minore, forţele 

creştine au fost înfrânte dezastruos în Nicopole 

din 25 septembrie. Mircea şi cu Sigismund de 

Luxemburg reuşesc să se retragă la timp  

pe Dunăre. 
 

În 1397 şi în 1400 au avut loc două 

incursiuni turceşti la nord de Dunăre, până în 

Transilvania, pe care Mircea cel Bătrân le-a 

înfrânt la întoarcere. Însă în vara lui 1402 o 

nouă putere asiatică a biruit forţele turceşti, 

capturându-l pe sultan şi familia acestuia. Este 

vorba despre mongolii conduşi de Timur Lenk.  

După acest episod, Imperiul Otoman a 

fost cuprins de anarhie, ceea ce i-a permis lui 

Mircea să reocupe Dobrogea (în 1404) şi se 

implice în luptele politice pentru tronul turcesc.  

În 1410 l-a sprijinit pe Musa Celebi (care a 

reuşit să conducă Rumelia vreme de trei ani), 

iar după uciderea sa pe alţi pretendenţi: 

Mustafa Celebi, frate al lui Musa, şi pe şeicul 

Bedr-ed-Din. Cu toate acestea, sultanul 

Mahomed I reuşeşte să-şi înfrângă oponenţii şi 

plănuieşte o expediţie de pedepsire a 

voievodului valah. 

 

Sfârşitul domniei. Pentru a evita 

campania sultanului, Mircea semnează spre 

sfârşitul domniei (1415 sau 1417) un tratat de 

pace cu Imperiul Otoman, care recunoştea 

libertatea Valahiei în schimbul unui tribut 

anual de 3.000 de piese de aur. Totodată, 

domnul român a fost obligat să trimită la 

Constantinopol un fiu drept garanţie. Mircea 

cel Bătrân a încetat din viaţă la 31 ianuarie 

1418, fiind înmormântat la ctitoria sa de la 

Cozia, la 4 februarie acelaşi an. La domnie a 

urmat fiul său Mihail I, asociat încă din 1408. 

 

„Principe între creştini cel mai viteaz şi 

cel mai ager‖, aşa cum a fost numit de către 

istoricul german Leunclavius, Mircea a domnit 

peste Valahia timp de 32 de ani. Pe plan intern, 

domnitorul s-a dovedit un bun gospodar, prin 

măsurile economice înţelepte pe care le-a luat, şi 

un adevărat creştin, lăsând în urma sa mai multe 

lăcaşe de cult.  Pe lângă succesele militare, 

Mircea a fost un strălucit diplomat, atât în 

relaţiile cu Ungaria şi Polonia, cât şi cu Imperiul 

Otoman, căruia i-a determinat o bună bucată de 

timp situaţia internă. Reuşind să împiedice în 

mod eficient expansiunea otomană în nordul 

Dunării, Mircea cel Bătrân devine o figură 

proeminentă a luptei creştinilor din Balcani. 
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CARTEA MEA PREFERATĂ 
MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ, DE JANE AUSTEN 

Elev Dragomir Adriana, clasa a XI-a C 

 

 

O citești pe Jane Austen  nu numai cu o mare desfătare a intelectualului, dar și-a poftei de-a 

cunoaște viața afectivă, ca și aventurile pline de farmec, adesea amuzante ale personajelor. Jane 

Austen a fost, fără îndoială, o scriitoare care fără să se lase învinsă de pretențiile comerciale ale 

editorilor interesați să satisfacă gustul publicului; nu și-a neglijat cititorii. 

 

Publicat pe 28 ianuarie 1813, ‖Mândrie și Prejudecată”, 

este al doilea roman al autoarei. Într-un eseu publicat în 1954, 

Mangham l-a considerat unul dintre cele mai bune romane din 

lume.  

 

Povestea romanului este una clasică. La Longbourn în 

Hertfordshire își face apariția domnul Bingley, un domn cu stare, 

venit din nordul Angliei și c-o avere considerabilă decide să 

închirieze Netherfield Park, venind împreună cu surorile sale și cu 

dragul său prieten, domnul Darcy.  

 

Cele cinci fete Bennet(Jane, Elizabeth(Lizzy), Mary,  Kitty 

și Lydia) sunt încântate la auzirea acestor vești. Doamna Bennet 

speră că unul dintre acești gentlemeni se vor căsători cu una dintre 

minunatele ei fice.  

 

După câteva întâlniri între aceștia și familia Bennet, cele cinci 

fete, împreună cu mama lor sunt invitate la un bal în cinstea domnului 

Bingley. Cel din urmă prezintă o mare afecțiune față de Jane, cea mai 

mare sora dintre cele cinci. Dânsul se ridică la așteptările tuturor: amabil, 

sensibil, amuzant, dornic să întrețină o conversație; în timp ce prietenul 

său, domnul Darcy, a lăsat impresia că este mândru, (de unde provine și 

titlu cărții(mândria lui și prejudecățile ei; plin de sine, meschin și 

nemilos, ultimele două trăsături fiind confirmate lui Lizzy de către 

ofițerul Winckham, povestindu-i tragica întâmplare dintre cei doi.  

 

 

Între timp, întâmplări neașteptate și noi amănunte îi dau peste cap părerea tinerei față de 

domnul Darcy, iar întrebarea pe care și-o pun toți: va reuși Lizzy să vadă adevărata față a lui Darcy 

sau se va ascunde după amănunte? Citiți si veți afla 
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RELIGII ÎN DIALOG 
Profesor Safta Mihail Ionuț 

 

În 2006 la Editura Trinitas din Iași, apărea cartea Religii în dialog, sub semnătura 

profesorului Nicolae Achimescu. 

 

Religii în dialog este titlul ales cu multă inspirație pentru această 

lucrare de specialitate prin paginile căreia o idee, ca un fir roșu ce o 

străbate, ne apropie de conceptul de dialog: „în cazul pluralismului religios, 

dialogul este inevitabil‖.  

 

În prima parte, autorul debutează în forță, cu un concept foarte tare 

pentru tradiționaliști, Dialogul cu religiile necreștine, iar în capitolul întâi 

ni se prezintă o evaluare a dialogului din perspectiva Consiliului Ecumenic 

al Bisericilor. Din perspectiva Consiliului Ecumenic al Bisericilor există o 

singură cale eficace de apropiere, cunoaștere și înțelegere între marile 

religii ale lumii contemporane, aceea a dialogului sincer.  

 

Toată istoria umanității și scrierile Sfintei Scripturi sunt fundamentate pe dialog. Astfel 

dialogului nu îi lipsește autoritatea biblică pentru că noțiunea de dialog nu se găsește în Sfânta 

Scriptură, relațiile prietenoase și întâlnirile personale frecvente fiind evidențiate în mod pregnant în 

paginile Sfintei Scripturi. Exemple din acestea întâlnim atât în Vechiul Testament: Legătura lui 

Dumnezeu cu poporul Său ales și cu celelalte neamuri, legământul Său cu Noe și Avraam, cartea lui 

Iov, anumiți psalmi în care se prezintă întoarcerea poporului la Dumnezeu; cât și în Noul 

Testament: Iisus ia contact cu Nicodim, cu femeia samarineancă, cu sutașul și cu proprii Săi ucenici 

în tot timpul activității Sale. 

 

Titlurile subcapitolelor din primul capitol (Religiile în dialog) ne conduc spre înțelegerea 

dialogului: În căutarea adevăratului dialog; Dialogul ca formă de evitare a relativismului și 

sincretismului religios; Împreună spre o lume comună; astfel că un dialog real se dezvoltă atunci 

când un partener vorbește într-o asemenea manieră, încât celălalt consimte să îl asculte, ca și atunci 

când unul ascultă în așa fel, încât celălalt trebuie să vorbească. Și în această situație, dialogul este 

rezultatul lucrării Duhului. 

 

În cel de-al doilea capitol ce tratează despre religiile necreștine în percepția unor teologi 

ortodocși români ne captează problematica soteriologică abordată de autor în subcapitolul: Se pot 

mântui necreștinii? 

 

Ideea de mântuire este foarte veche și prezentă sub forme diferite în toate religiile, astfel 

pentru a contura exact relația dintre creștinism și celelalte religii, teologii ortodocși români 

consideră că trebuie să privim și să analizăm această relație și din unghiul iconomiei divine a 

mântuirii neamului omenesc căzut în păcatul strămoșesc, care vizează în mod deosebit toate  

religiile necreștine.  
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În partea a doua, În căutarea Celui Necuprins, se încercă o reprezentare a divinului conform 

diferitelor credințe și curente, dar indiferent cum a fost conceput, imaginat sau trăit Dumnezeu a 

existat, există și va exista întotdeauna în conștiința omenirii. Istoria a dovedit dintotdeauna că 

umanitatea nu poate exista în afara lui Dumnezeu. Ar fi lipsită de suportul propriei existențe. 

 

Partea a treia, Experiența mistică a absolutului, tratează subiecte delicate precum rugăciunea 

inimii în viziune creștină și setea de exotic, yoga. La începuturile sale, meditația Yoga avea un scop 

exclusiv religios: dobândirea sau realizarea naturii de Buddha. În prezent această tehnică de 

meditație se practică și în afara cadrului religios ca metodă de psiho - igienă, psihoterapie, în 

comparație cu rugăciunea inimii, care are drept scop exclusiv unirea cu Dumnezeu și este practicată 

în interiorul Bisericii, având ca fundament harul lui Hristos pe care ascetul l-a primit prin  

Sfintele Taine.  

 

A patra parte, Prin timp spre eternitate, vine să propună o frumoasă abordare 

fenomenologică a timpului. 

 

Sărbătoarea este văzută ca moment de consacrare sau sfințire a timpului și reactualizarea 

periodică a actelor creatoare din partea divinității se constituie în calendarul sacru, in totalitatea 

sărbătorilor.  

 

În cea de-a șasea parte, Cruce și mântuire, autorul mizează din plin pe creștinism ca adevăr 

revelat universal ce duce la soteriologie. Creștinismul propovăduiește moartea lui Iisus Hristos pe 

cruce ca o moarte pentru lume, pentru mântuirea ei. Din această perspectivă, Hristos Cel răstignit 

urcă, prin moartea sa, încă o treaptă indispensabilă în actul mântuirii, dar o face nu numai pentru 

ucenicii și adepții Săi, ci și pentru necreștini, pentru întreaga umanitate. 

 

CE ESTE LITERATURA? 
Profesor Nina Roșcan 

 

Anul 2009 marchează apariția unei noi 

definiții a literaturii. Odată cu publicarea Noii 

Istorii Literare a Americii a lui Greil Marcus și 

Werner Sollors, care include pe lângă autorii 

canonici precum Fitzgerald sau Twain și 

telefonul sau pușca Winchester, este evident că 

literatura nu mai înseamnă doar ceea ce este scris, 

ci și ceea ce este exprimat, enunțat sau inventat 

sub orice formă.  

 

Înseamnă acest lucru că hărțile, slujbele 

religioase, benzile desenate, discursurile, 

fotografiile, filmele sau cronicile de război sunt 

așezate cu toate sub umbrela literaturii? 
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În 2016 Premiul Nobel pentru Literatură i-a fost înmânat lui Bob Dylan, însă anterior fusese 

nominalizat în fiecare an încă din 1996, ceea ce înseamnă că existase de aproape două decenii 

percepția unei literaturi multiforme. Ideea unui canon literar este veche, incluzând inițial autorii 

antici greci și latini - Virgil, Homer, Cicero- în epoca modernă însă, crearea unui canon a fost un 

proces încet ce a dus inevitabil către vestita querrele des Ancients et les Modernes. La 1781, în 

literatura britanică autorii care ocupau primele locuri în  această categorie privilegiată erau 

Shakespeare, Spenser și Milton, mai exact autori care întruchipau în operele lor idealurile clasice. 

Abia postmodernității îi revine meritul de a include în această categorie restrictivă grupurile inițial 

excluse: feministele, etnologii, semioticienii, deconstructiviștii, Marxistii, Noul Istorism. Se pare că 

postmodernii erau, pe scurt, împotriva esențialismului.  

În anii ’70 universitarii care se declarau împotriva canonului au combătut ideea că anumite 

opere sunt mai bune și altele mai puțin, astfel încât în 1982 Leslie Fiedler publica Ce Era 

Literatura? În care explica nevoia oamenilor de mit și arhetipuri pe care o pot satisface prin cititul 

unor cărți de slabă calitate literară.  

 

Teoreticianul Terry Eagleton ajunge și mai departe cu întrebările la adresa literaturii și pune 

la îndoială însăși existența literaturii. Canonul literar a fost construit ca o ficțiune convenabilă 

ținând seama de anumite principii estetice și creând ierarhii. Literatura are însă, anumite 

caracteristici generale de necontestat: este scriere imaginativă, limbaj ieșit din comun, vorbire 

pragmatică, scriere valoroasă, categorie subiectivă pe care nu o putem defini prin simpla analiză a 

formei sau limbajului. Literatura nu este limbaj, ea este altceva. 
 

EMOȚII PE HÂRTIE 
Profesor Orășteanu Monica 

 

Azi realizez că este mai mult decât o nouă zi. Este un început.  

Ce începe azi? Viitorul meu. Mă ridic neîncrezătoare pentru a face primul 

pas spre viitor. Nu știu ce mă așteaptă, nici nu știu bine ce îmi doresc. 

Parcă totul s-a întâmplat atât de repede, încât nici nu am realizat ce mi se 

întâmplă și ce așteptări ar trebui să am. Parcă o neliniște îmi tulbură 

gândurile și îmi accelerează bătăile inimii. O multitudine de emoții își fac 

apariția, venind ca un tăvălug, acaparându-mă complet. Pentru un 

moment nu reușesc decât să dau ascultare vocilor malefice ce mă 

copleșesc. Nesiguranța, teama, mă domina, ajungând să mă identific cu 

ele. Parcă sunt luata pe sus de uraganul acestor gânduri negative, 

ajungând pentru moment să uit de mine, fiind în imposibilitatea de a reacționa, de a lupta pentru 

identitatea mea. Am renunțat să lupt. Doar pentru o secundă. Dar în toată această vâltoare, parcă am 

senzația că aud șoapte. Într-un colț retras mi se pare că este o fărâmă de liniște ce mă cheamă. Reușesc 

pentru un moment să mă desprind de forțele dominatoare și să mă concentrez pe acele șoapte ce îmi 

inspiră lumina. Era o voce blândă și suavă ce nu avea nevoie să strige pentru a fi auzită, ci doar să 

șoptească faptul că acesta este un început bun. Brusc, din interior renaște lumina și puterea ce aduce la 

tăcere vocile ascuțite că mă încolțiseră, iar o lumină călduță mă înconjoară ancorându-mă pentru a putea 

reveni pe pământ. Liniștea se așază, gândurile se aliniază într-o ordine firească, o nerăbdare îmi dă 

furnicături prin suflet și inima îmi tresare. Acum știu. Acesta este începutul viitorului meu și sunt 

responsabilă de proiecția lui. Îmi arunc o privire spre ceas și îmi dau seama că deja sunt în întârziere. Pot 

păși cu încredere pe drumul spre școală. Este un nou început. Este prima mea zi de liceu. 



ȘTIINȚĂ ȘI 

TEHNICĂ 
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THE LATEST INNOVATIONS FROM MIT REVIEW 
Elev Stroe Octavian, clasa a IX-a A 

360 degrees Selfie 
 

I guess everybody knows what a selfie is, especially my classmates who spend all their 

school breaks staring, smiling or frowning at the poor cell phone!  

 

The „selfie generation‖ is what the elederly have called us. Well, we are from now on 

upgrading our gears and declare ourselves „ 360 degrees selfie generation‖. Ha! I imagine my 

grandma’s face after hearing that. Let me present you the device that has revolutionized technology 

lateley. Although they sound complicated, these cameras are actually inexpensive devices that make 

spherical images. 

 

Creating 360 degrees images requires sticking together multiple images, but being able to 

live stream it online is what makes this technology so impressive. Computer-vision algorithms are 

doing all the work, so people can live stream the content with minimal delays. 

 

Magazines and online news sites are using the technology more and more, my friends want 

to have cameras with 360 degrees vision as well, everybody is interested to see the images and to 

make photographs that can capture every possible detail, even the ones around us that even the 

photographer himself cannot grasp with his own eyes.  

 

This new technology has changed the way people tell their stories and I have seen on the 

Internet videos and images that show anything from hurricane in Haiti to refugee camp in Gaza.  

360 degrees selfies make us feel like we show the whole story, we don’t keep other details untold, 

we compare it with the human eye, even if we cannot grasp everything with our sight, we are able 

to move and therefore it is as if you are in the middle of the event. 
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EDUCAREA ELEVILOR PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ  
ECONOMIE CARE PRODUCE ZERO DEȘEURI 

 

Proiectul „Educarea elevilor pentru economia circulară - economie care produce zero 

deșeuri‖ este  un proiect implementat de ISMB, în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaționale și 

Sportive București – PROEDUS și 30 de școli din Municipiul București printre care și liceul nostru. 

 

Proiectul „Educarea elevilor pentru economia circulară - economie care produce zero 

deșeuri‖ și-a propus să crească informarea a 900 de elevi din 30 de școli din Municipiul București, 

cu privire la economia circulară, prin intermediul educației non formale. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Îmbunătățirea competențelor, prin experimentarea de metode și practici inovative, pentru 

educarea pentru economie circulară a celor 900 de elevi din cele 30 de unități de învățământ 

bucureștene. 

2. Elaborarea unui ghid metodologic în care vor fi prezentate proiecte de activități non 

formale pentru educarea elevilor pentru economia circular. 

 

3. Prezentarea de campanii de educare pentru economia circulară în comunități 

 

 

Activitățile principale ale proiectului:  

1. Conferința de deschidere a proiectului a avut loc în data de 24.11.2017, la Colegiul 

Economic ‖Virgil Madgearu‖, sector 1. 

 

2. S-a selectat grupul țintă, 900 de elevi  la nivelul celor 30 de unități, câte 30 de elevi din 

fiecare școală pilot participant. 

 

3. S-a realizat baza de date a grupului țintă (900 elevi). 

 

4. S-au organizat ateliere de lucru pentru crearea ghidului metodologic  cu activități non-

formale pentru educarea elevilor privind economia circulară. 

 

5. Se vizează elaborarea ghidului metodologic pentru educarea copiilor/tinerilor privind 

economia circulară (planurile de activități non formale, proceduri de realizare-evaluare); 

Ghidul metodologic ce  va fi tipărit cu ISBN după pilotarea activităților practice în cele 30 

de școli pilot. 

 

6. Informarea publicului prin intermediul a 3 ppt, cu privire la: proiect/obiective/rezultate,  

informații teoretice și practice privind economia circulară și modele/tipuri de activități 

practice care s-au realizat în cadrul celor 30 de școli pilot în contextul educării 

copiilor/elevilor pentru economia circular. 
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7. Realizarea a 30 de work- shopuri cu elevii și profesorii în cele 30 de școli pilot în cadrul 

campaniei ‖Economia circulară pentru dezvoltare durabilă‖, cu durata de 2 ore fiecare 

activitate. 

 

8. Pilotarea activităților practice cu elevii în cele 30 școli pilot din Municipiul București (câte 5 

școli/sector. 

 

9. Aplicarea chestionarelor de impact celor 900 copii/elevi din grupul țintă. 

 

10. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București, în cadrul Consiliului de Administrație și al Consiliului Inspectorilor, la nivelul 

inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul 

București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor 

Reprezentanților Elevilor. 

 

11. Exploatarea rezultatelor proiectului către toți elevii, profesorii și părinții din școlile pilot, 

prin înființarea și funcționarea în fiecare dintre cele 30 de școli pilot a clubului pentru 

economie circulară și dezvoltare durabilă (elaborarea regulamentului de organizare și 

funcționare a clubului, modalități de monitorizare și evaluare a activităților desfășurate în 

cadrul cluburilor, procedura de înființare a acestor cluburi și în alte unități de învățământ din 

Municipiul București). 

 

 

La nivelul școlii s-au realizat următoarele activități: 

1. S-au nominalizat de către doamna director Gaidoș Nicoleta și doamna director adjunct 

Hanciuc Nina două cadre didactice voluntare și anume: doamna profesor Ionescu Anca și 

doamna profesor Șuteu Elena. 

 

2. S-au selectat 30 de elevi din cadrul liceului conform formularului de înregistrare a grupului 

țintă. 

 

3. S-au desfășurat ateliere de lucru pentru crearea materialelor teoretice și practice care vor sta 

la baza realizării ghidului metodologic pentru educarea copiilor/tinerilor privind economia 

circulară, conform programării din calendarul activităților proiectului. 
 

4. S-au realizat planșe, diferite obiecte din materiale reciclabile în cadrul atelierelor de lucru de 

către elevii înscriși aceștia demonstrând creativitate și interes pentru tema propusă. 
 

5. S-a realizat lecția practică cu titlul ―Educația copilului trebuie să urmărească dezvoltarea 

respectului fata de mediul natural‖ (Art.29, Convenția cu privire la Drepturile Copilului), 

activități de implicarea a elevilor și a familiilor acestora, prin comportamente și atitudini 

privind protecția mediului–economisirea apei  și a  electricității, reciclarea hârtiei și a altor 

materiale, cumpărarea hranei produse natural și chiar producerea (uneori) a acesteia – o 

atitudine favorabilă naturii,  realizare de proiecte de educație  ecologică Sănătatea 

mea=sănătatea mediului‖, formarea   capacităților specifice de adaptare și intervenție 

pozitivă asupra  mediului înconjurător din comunitatea educațională. 
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EVOLUȚIA MAȘINILOR SPORT 
Elev Soare Denis, clasa a XI-a C 

Profesor Monica Cupeş 

 

Salonului Auto de la Geneva din acest an nu a făcut excepție, Masinile sportive au stârnit 

admirație si anume modele precum Ferrari 812 Superfast, Alpine A110 și McLaren 720S. Acestea 

s-au remarcat datorită designului, cât și a performanțelor și, de ce nu, și a faptului că sunt 

inaccesibile pentru cei mai mulți dintre noi. 

 

Alpine A110 

Alpine A110 este modelul cu tentă retro care readuce marca franceză în prim-planul industriei auto 

europene. Are motor 1.8 Turbo cu patru cilindri dezvoltat intern de Renault-Nissan și finisat de 

inginerii Renault Sport, iar puterea maximă este de 252 CP la 6000 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audi RS5 Coupe 

Audi RS5 Coupe introduce o nouă filosofie de design în gama RS și generează 450 de cai putere 

prin intermediul noului motor biturbo V6 TFSI de 2.9 litri, cu care modelul ajunge la 100 km/h în 

3.9 secunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

Ferrari 812 Superfast 

Ferrari 812 Superfast devine cel mai puternic și rapid model de serie din istoria Căluțului Cabrat. 

Motorul V12 de 6.5 litri generează 800 de cai putere și îi permite supercarului să ajungă de la 0 la 

100 km/h în numai 2.9 secunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta ST 

Am trăit să o vedem și pe asta: noua generație Fiesta ST are motor Ecoboost de 1.5 litri și 200 CP. 

Este primul motor cu trei cilindri din cadrul diviziei Ford Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honda Civic Type-R 

Noua generație Honda Civic Type-R păstrează designul consacrat și motorul 2.0 Turbo de pe 

generația anterioară, însă acesta din urmă este reglat la nivel software pentru a dezvolta 320 CP, cu 

10 CP în plus. 
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Lamborghini Huracan Performante 

Vorbim despre cel mai rapid model de serie al celor de la Lamborghini, care impresionează prin cei 

640 de cai putere oferiți de motorul V10 de 5.2 litri, cu 10 în plus comparați v cu versiunea de bază. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsche 911 GT3 

Porsche 911 GT3 beneficiază din nou de cutie de viteze manuală cu 6 trepte după o pauză de 4 ani, 

iar noul motor de 4.0 litri generează 500 de cai putere. 
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VIS DEVENIT REALITATE 
Profesor Cupeș Melania Monica 

Salonului Internațional de Invenții de la 

Geneva, și-a deschis porțile anul acesta pentru  

cea de-a 45-a ediție. Acesta este  unul dintre 

cele mai prestigioase evenimente de profil la 

nivel mondial care se desfășoară  între 29 

martie și 2 aprilie .In acest an, au participat 725 

de expozanți din 40 țări. Salonul de la Geneva 

este văzut tot mai mult ca o scenă de prezentare 

a tehnologiilor de vârf și a unor invenții 

populare și atractive care atrag un public 

numeros: 80 % dintre inventatori vin din partea 

unor companii, universități sau institute de 

cercetare, în timp ce restul de 20 la sută sunt 

inventatori independenți. In cadrul acestui 

Salon Internațional de Invenții , se prezintă 

doar idei care au fost patentate în mai puțin de 

un an și care nu au mai fost niciodată expuse în 

orașul elvețian. 
 

Anul acesta au fost expuse exponate 

revoluționare precum un simulator de drone și 

un robot humanoid capabil să se miște 

independent în spațiile publice. Vizitatorii pot 

de asemenea participa la această a 45-a ediție la 

un atelier de tehnologii de imprimante 3D, iar 

imaginile vor fi vândute în scopuri caritabile. 

Salonul este organizat sub înaltul patronaj 

conferit de Guvernul Federal Elvețian, Statul și 

Orașul Geneva, precum și de Organizația 

Mondială pentru Proprietate Intelectuală — 

OMPI. Printre cele mai interesante invenții care 

au fost remarcate sunt: o bicicletă la care 

pedalezi doar într-o parte, diferite tipuri de 

roboți care ajută persoanele paralizate să 

meargă din nou sau un robot agent de pază.  
 

Toți au venit la Geneva cu speranța de a 

găsi investitori care participă la acest salon ( 52 

%), în condițiile în care 32 % sunt din Europa, 

12 % din Orientul Mijlociu, iar restul din alte 

părți ale lumii. Ideile lor sunt prezentate pe o 

suprafață de 8.500 de metri pătrați iar 

domeniile cele mai reprezentate sunt medicina, 

sănătatea, protecția mediului și energia, 

mecanica, tehnologiile informației, transportul 

și securitatea. O atenție deosebită s-a acordat 

exoscheletului 'Twiice'. Acesta a fost atracția 

principală deoarece  permite persoanelor 

paralizate să meargă și chiar să urce scările.  
 

Exoscheletul 'Twiice' a fost dezvoltat de 

Institutul Federal de Tehnologie din Lausanne și 

este compus dintr-o structură care funcționează 

ca oasele unui picior, fiind dotat cu motoare 

electrice care operează asemenea mușchilor și 

mișcă aparatul. Principalul avantaj al 'Twiice' este 

faptul că este ușor: cântărește doar 14 kilograme 

iar bateria sa durează o oră. . Invenția este 

prezentată în fiecare zi de atleta de handbike 

(bicicleta propulsată cu mâinile) Silvia Pan, care 

a spus în prima zi de prezentare că a putea merge 

din nou cu acest exoschelet este pentru ea "un vis 

devenit realitate‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exoscheletul 'Twiice' a fost dezvoltat 

de Institutul Federal de Tehnologie din 

Lausanne și este compus dintr-o structură care 

funcționează ca oasele unui picior, fiind dotat 
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cu motoare electrice care operează asemenea 

mușchilor și mișcă aparatul. Cârjele, care sunt 

folosite de utilizator pentru a menține 

stabilitatea, sunt prevăzute cu butoane care 

permit persoanei paraplegice să "comande" 

exoscheletul în funcție de ceea ce vrea să 

facă: să urce scările, să meargă mai repede 

sau mai încet, să se ridice de jos sau, de 

exemplu, să se oprească. 

 

Multe companii dezvoltă asemenea "cărăuși" 

pentru persoanele paralizate. Acesta a fost 

creat în cooperare cu studenți și profesori de 

la Politehnica din Lausanne. 

 

Printre cele peste 1000 de invenții expuse la 

salonul de la Geneva se numără și o bicicletă 

ciudată, cu două ghidoane, pedalele aflându-

se pe o singură parte. Unii au botezat-o 

"bicicleta snowboard", pentru că trebuie să îți 

menții echilibrul ca atunci când te urci pe 

placa pentru alunecat pe zăpadă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există și un vehicul pe roți terapeutic, 

pentru animalele de casă. Acesta ajută la 

vindecarea și convalescența necuvântătoarelor 

care au probleme cu lăbuțele. Cel puțin așa 

susțin inventatorii. Fondatorul salonului, 

Jean-Luc Vincent, a declarat într-un 

comunicat că în ultimii 45 de ani salonul a 

încercat să fie "o platformă globală și 

profesională pentru toți cei care dețin sau vor 

să promoveze o invenție. Suntem mândri că 

am reușit acest lucru". 
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O SURPRIZĂ LA ÎNCEPUT DE DECEMBRIE 
SAU 

DOMNUL PROFESOR PAUL DÎRMON 
PREMIUL III LA CONCURSUL DE FOTOGRAFIE 

ASUS ZENFONE #WELOVEPHOTO 
Profesor Oprișan Dan  

 

 

Pentru început ar trebui o explicaţie pentru primul din  

cele două titluri. 

Explicaţia va fi oferită spre sfârşitul acestui articol, dar sunt convins, că 

pe măsura parcurgerii textului, această mică enigmă va fi repede 

dezlegată de fiecare cititor. 

 

Într-o dimineaţă obişnuită de început de decembrie, am deschis 

calculatorul, cum de altfel fac în fiecare zi şi apoi e-mailul ca să văd ce 

noutăţi sunt. În acea dimineaţă am găsit de la domnul profesor Dîrmon 

un e-mail cu un ataş mai mare de 22 Mb. Ţinând cont de ce mi se mai 

întâmplase navigând prin reţelele de internet, adică viruşii achiziţionaţi şi 

mai ales având şi odată criptat calculatorul, am privit cu ceva rezervă 

acest mail de dimensiuni mari şi imediat am scris domnului profesor să 

verific dacă dânsul chiar a trimis acel e-mail. 

 

Apoi am început să verific „noutăţile‖. Printre cele câteva, am găsit un 

e-mail de la „Clubul foto‖, „revistă on-line de aparatură şi tehnică 

fotografică‖, după cum găsim scris la adresa de internet 

https://www.clubulfoto.com/ . Amator de fotografie l-am deschis imediat. Titlu era „Câştigătorii 

concursului foto. 

 

ASUS: We Love Photo, ediţia de toamnă si alte articole noi pe Clubul Foto‖.  
 

Evident curiozitatea mea s-a îndreptat spre acel concurs, încercând să găsesc cât mai repede 

fotografiile premiate şi apoi toate celelalte fotografii care au participat la concurs. Curiozitatea era 

mare tinând cont că am participat şi eu la un concurs de fotografie organizat de F64 şi ştiam că la 

aceste concursuri sunt trimise numeroase fotografii foarte bine făcute de fotografi cu experienţă.  
 

Până să ajung la fotografii, mai aflu despre acest concurs că ―s-a desfășurat în perioada 26 

Octombrie – 30 Noiembrie 2017‖ şi că s-au acordat 3 premii: locul I, II şi III cât şi menţiuni pentru 

fotografiile clasat pe locurile 4-10. 
 

Tema, după cum apreciază organizatorii ―destul de generala: fotografii de toamnă surprinse 

cu un smartphone ASUS ZenFone, în perioada 1 Septembrie – 30 Noiembrie 2017‖. Şi tot 

organizatorii ne informează că ―o temă atât de generală oferă tuturor şansa să se exprime şi să 

participe la concurs. Dar, e foarte uşor să cazi într-o capcană: cu cât tema este mai generală, cu atât 

trebuie să faci o fotografie cât mai bună ca să impresionezi juriul şi să ieşi în evidenţă, printre 

celelalte (foarte multe) înscrise în concurs‖. 
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Juriul care a desemnat cele mai frumoase 10 cadre a fost format din cinci bloggeri/fotografi: Radu 

Dumitru, Călin Stan, Vlad Eftenie (profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 

Mincu‖ Bucureşti), Bogdan Petre și Alin Popescu. Am mai aflat că fiecare jurat își va publica pe 

blog propriul Top 10. 

 

Au fost acceptate în concurs toate fotografiile realizate în perioada 1 septembrie – 30 

noiembrie 2017, cu orice model ASUS ZenFone. Au fost analizate, spun organizatorii, 653 de 

fotografii valide, realizate cu telefoanele ZenFone. La concurs au participat 402 de utilizatori, care 

au înscris peste 1000 de fotografii. 

Încep să văd fotografiile câştigătoare.  

Locul I un apus pe lacul Ciuperca din Tulcea. 

Locul II un cadru de poveste, așa cum mai vedem doar în cărțile de basme. Imaginea surprinde o zi 

cu ninsoare în Băișoara.  

Până aici nimic neobișnuit. Fotografii profesionale realizate excepţional. Mă uit, le admir şi trec la 

premiul al treilea.  

O fotografie superbă. 

Juriul o apreciază ca fiind de ―o complexitate ce așteaptă să fie descoperită‖.  

Surpriza apare când citesc numele autorului fotografiei premiate şi anume Paul Dîrmon, 

domnul profesor de psihologie de la liceul nostru.  

Evident bucurie mare şi chiar mă simţeam foarte norocos că am făcut această descoperire. 

 

 

“Locuri trecute” fotografia premiată. 
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Imediat fac o legătură cu fişierul de mărime mare trimis de domnul profesor. M-am gândit 

eu, era adresa revistei ce a publicat rezultatul concursului. Nu mi se părea nimic neobişnuit să 

primesc de la domnul profesor rezultatul la un concurs la care a participat, căci în vara acestui an l-

am rugat pe domnul Dîrmon să încerce să facă câteva fotografii macro la nişte insecte. Dânsul are 

un aparat mult mai performant decât al meu şi am fost curios să văd cam cum iese o fotografie 

macro cu un aparat foarte bun. Rezultatul, a fost evident net superior celui realizat cu aparatul meu. 

Domnul profesor însă nu  s-a mulţumit numai cu o calitate superioară a clarităţii ci a mers mult mai 

departe folosind apoi un obiectiv special pentru fotografii maro obţinând câteva imagini de aceeaşi 

calitate cu cele mai bune fotografii de acest gen de pe internet. Esenţialul era obiectivul folosit şi 

anume un obiectiv pentru fotografii macro.  

 

Angrenat în problemele zilnice închid e-mailul. A doua zi, ca de obicei îl deschid la prima 

oră şi găsesc confirmarea că fişierul de 22 Mb a fost trimis de domnul profesor. Oricum teama mea 

se diminuase referitor la viruşi şi criptări.  

Deschid şi surpriză. În loc de adresa site-ului cu adresa concursului de fotografie găsesc mai multe 

fotografii făcute în liceu cu ocazia Halloween.  

 

Deci domnul profesor „ţinea secret‖ fătul că a câştigat un premiu important la un concurs la 

care au participat 402 fotografi cu peste 1000 de fotografii. Evident modestia este principal cauză, 

însă parafrazând un mare dramaturg: modestie, modestie dar să ştim şi noi. 

După ce a fost ―descoperit‖ cu premiul luat, domnul profesor Dîrmon a fost foarte amabil 

şi mi-a trimis toate cele două fotografii participante la concurs, lucru foarte bun, cum se va vedea 

mai încolo. 

Cu permisiunea domniei sale reproduc şi celelalte două fotografii participante. 

A doua fotografie trimisă de domnul profesor. la concurs. 
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Dacă cititorul nu a descoperit până 

acum explicaţia celor două titluri acum cu 

siguranţă că a înţeles. Şi cea de-a treia, 

fotografie, un aspect de toamnă cu plopi şi 

păsări. Evident din cele trei fotografii cel mai 

mult îmi place fotografia  premiată.  

Dintre următoarele două, aspectul de toamnă 

cu plopi şi păsări m-a impresionat mai mult. 

 

Contrastând cu numeroasele fotografii 

color care se fac uşor cu sistemele actuale de 

luat imagini, privind această fotografie simţi 

farmecul vechilor poze alb negru, fotografii 

pe care foarte mulţi fotografi amatori de acum 

20 de ani, reuşeau cu eforturi, uneori chiar 

mari, să le realizeze în atelierele proprii 

improvizate, de obicei în băi, unde se putea 

obţine cu mai mare uşurinţă camera obscură 

necesară developării filmului şi apoi măririi 

fotografiilor.  

 

Astăzi suntem obișnuiți cu fotografiile 

digitale color de bună şi foarte bună calitate, 

fotografii pe care fiecare dintre noi cu un telefon, chiar foarte simplu, poate să facă apăsând doar un 

buton. Însă lipsa culorilor prezintă un mare avantaj. Astfel putem observa  tonurile de gri care încep 

cu unele ce abia se diferenţiază de alb până la un negru perfect. În total ochiul omenesc poate 

distinge 500 de nuanţe de gri, deci sunt suficiente nuanţe pentru a reda realitatea 

După ce am văzut şi admirat fotografiile trimise de domnul Dîrmon am încercat să văd şi celelalte 

fotografii ce au participat la concurs. Cu toate căutările mele pe internet în afara de primele 10 

fotografii premiate nu am reuşit sa găsesc cele 1000 trimise sau barem cele 650 fotografii ce ―s-au 

dovedit a fi valide (respectând tema si intervalul de realizare impus în regulament)‖. Deci fără 

amabilitatea domnul profesor nu aş fi putut vedea nici celelalte 2 fotografii înscrise în concurs de  

domnul. Dîrmon. 

 

Încă o dată felicitări domnului profesor pentru premiul luat şi îi urăm pentru următorul 

concurs un succes asemănător şi rugămintea să ne împărtăşească şi nouă din iniţiativele şi 

realizările sale din domeniul artei  fotografice. 
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OPINII ALE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA PROIECTUL - FIRMA 
DE EXERCIȚIU 

Profesor Pavil Daniela 

 

Cristina Andreea GHEORGHE - FE 

ROWINGS SRL 

„În primul rând lucrul în echipă a fost benefic 

pentru noi. Am învățat să comunicăm mai bine 

și să respectăm deadline-uri. Am reușit să 

învățăm cum se gestionează o firmă și care sunt 

actele necesare cat si elaborarea uneori soluții 

pentru studiul de caz prezentat la competiția 

ROMANIAN BUSSINES CHALENGE. Sper 

ca activitatea firmei noastre să nu se încheie 

odată cu proiectul.‖  
 

Adnan WHAB ,Adrian NASTASE-FE 

ROWINGS SRL 

„Pentru mine proiectul FIRMA DE 

EXERCITU a reprezentat o ocazie de a mă 

cunoaște, de a-mi descoperi aptitudinile și de a 

învăța să lucrez în echipă. Am cunoscut oameni 

noi și m-am bucurat de fiecare moment.‖ 

 

Florentina CLEMENT - FE ROWINGS 

SRL 

Lucrând la acest proiect am avut oportunitatea 

de a experimenta „pe viu‖ viața unui angajat în 

cadrul unei firme, cu tot ce presupune ea: 

întâlniri fulger, ședințe de lucru, presiunea de a 

realiza  la timp materialele promoționale - o 

experiență unică și utilă pentru evoluția 

antreprenorului din mine.‖  

 

„Acest proiect ne-a dezvăluit câteva din 

„misterele‖ ce se ascund în spatele organizării 

unei firme, este o simulare benefică pentru 

evoluția noastră antreprenorială și un bun prilej 

de a învăța despre lucrul eficient în echipă.  

Ne-a plăcut realismul cu care a fost tratat acest 

proiect.‖ 

Vlad MUNTEANU, Teodor GANOVOCI, 

Deniz BULUT - FE ROWINGS SRL 
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Prin firma de exerciţiu, elevii au o altă perspectivă asupra mediului de afaceri 

şi mai multă încredere în propriile capacităţi şi şanse pe care le oferă viitorul. Ei 

cunosc mai bine realităţile de pe piaţa muncii şi vor şti care este calea pe care trebuie 

să o urmeze pentru alegerea unei profesii sau afaceri de succes.  

Profesor.coordonator FE - Daniela Paula PAVIL 

 

 

 

CONCURSURI 
1) Târg FE “ANTREPRENOR FEST -ILFOV “- Ediția a VI - a- Brănești 26 Noiembrie 2017 

Competiția “Relaționăm prin Firma de Exercițiu” - Premiul III 

 

FE ROWINGS SRL; FE RO.DELA SRL; FE ESKENDA COLLECTION SRL 

FE ROWINGS SRL 

Premiul III - CEL MAI BUN SLOGAN 

Premiul III - CEA MAI POTRIVITA TINUTA IN STAND 

Premiul III - CEL MAI BUN SPOT 

 

FE RO.DELA SRL 

Premiul III - CEL MAI BUN SPOT 

Premiul III - CEL MAI BUN STAND 

 

FE ESKENDA COLLECTION SRL 

Premiul III - CEL MAI BUN SLOGAN 

Premiul III - CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOTIONALE  

Profesor coordonator FE    Daniela Paula PAVIL 

 

FE GOLDEN EVENTS SRL; FE RED &BLACK STYLE SRL 

Diploma de participare 

Profesor coordonator FE - Anca IONESCU 

 

2) Târg FE “RIVULUS DOMINARUM - TINERET” - Ediția a XI - a Baia Mare  

08.12 - 09.12.2017 - Profesor coordonator FE Daniela 

Paula PAVIL 

 

FE ROWINGS SRL 

Premiul III - CEA MAI BUNA MASCOTA 

Mențiune - CELE MAI BUNE MATERIALE 

PROMOTIONALE  

Premiul Special - CEA MAI BUNA IMAGINE A FIRMEI 

Diploma de participare 

 



PROIECTE  

ȘI ACTIVITĂȚI  

EDUCATIVE 
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DRUMUL INTEGRITĂȚII 2017! 
Profesor Nina Hanciuc 

 

 

 

 

În seria activităților dedicate celebrării Zilei Internaționale Anticorupție, s-a derulat și 

campania de conștientizare a cetățenilor pe aceasta temă, organizată pe 8 decembrie 2017 în pasajul 

Universității, în cadrul parteneriatului dintre Direcția Generală Anticorupție (MAI), Primăria 

Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Colegiul Tehnic "Mircea 

cel Bătrân" București. 

 

Pentru al doilea an consecutiv, elevi și profesori ai Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân" 

au distribuit cetățenilor, care au trecut prin Pasajul Universității, materiale informative și pro 

moționale în vederea promovării spiritului civic de netolerare a oricăror acte și fapte de corupție. 

Acțiunea marchează sărbătorirea Zilei de 9 decembrie, decretată ca Zi Internațională a Anticorupției 

de către Convenția Organizației Națiunilor Unite în anul 2003. 
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PROIECT CIVITAS - ”DECOR URBAN„ 
Profesor Nina Hanciuc 

 

În perioada 6 – 30 noiembrie 2017, Colegiul Tehnic 

”Mircea cel Bătrân” a derulat, alături de alte 7 unități de 

învățământ, proiectul CIVITAS – ”DECOR URBAN”, inițiat 

de Colegiul Național ‖Ion Creangă‖. 
 

Scopul proiectului a constat în promovarea unei educaţii 

ecologice, formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului înconjurător pentru un grup ţintă format din 

600 de elevi, 20 de părinţi şi 45 profesori, în vederea educării 

unei atitudini pozitive faţă de acesta, prin participarea la activităţi specifice. 
 

Activitățile proiectului au fost următoarele: în data de 9 

noiembrie, la sediul Colegiul Național ‖Ion Creangă‖, s-a 

desfășurat Conferința de lansare, apoi, pe 15 noiembrie, fiecare 

unitate de învățământ parteneră a derulat Campania de 

informare ”FII ECO!” în rândurile propriilor elevi, cărora le-a 

fost distribuit pliantul pe teme ecologice creat în cadrul 

proiectului. 

În data de 16 noiembrie, fiecare unitate de învățământ parteneră 

a organizat un Atelier de creație de obiecte din materiale 

reciclabile. 

În perioada 20 – 21 noiembrie, elevii din fiecare școală parteneră au desfășurat acțiuni 

strângere de deșeuri reciclabile. 

În data de 24 noiembrie, toți elevii și cadrele didactice implicate în proiect au participat la o 

acțiune de ecologizare în Parcul Tineretului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul s-a încheiat prin organizarea unei Conferințe de închidere în data de 24 noiembrie 

și a acțiunilor de diseminare în școlile partenere în data de 27 noiembrie 2017. 

Impactul proiectului a constat în dezvoltarea spiritului civic, de implicare în activități care să 

contribuie la optimizarea condițiilor de viață, la protejarea mediului înconjurător, îmbunătățirea 

relației școală – familie – comunitate locală. 
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COLEGIUL TEHNIC ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”  
ÎNSCRIS ÎN COMPETIȚIA PENTRU TITLUL DE  

”ȘCOALĂ AMBASADOR AL PARLAMENTULUI EUROPEAN” 
Profesor Nina Hanciuc 

 

Programul educativ „Școli ambasador ale Parlamentului European― (EPAS) urmărește 

creșterea gradului de informare al tinerilor cu privire la Uniunea Europeană, oferindu-le mijloace 

active de învățare. Programul a fost lansat în anul 2011 într-un număr limitat de state al Uniunii 

Europene. Începând din 2017, el se desfășoară în toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Programul EPAS îi informează pe elevi cu privire la UE și, mai ales, la puterea democratică de 

decizie a Parlamentului European. Organizatorii acestui program în România sunt Biroul de 

Informare al Parlamentului European (BIPE), Ministerul Educației Naționale și APDD-Agenda 21. 

 

În România, programul a fost lansat în anul 2016 cu 25 de licee și colegii. În acest an, au 

fost selectate alte 25 de unități de învățământ din mai multe județe și din Capitală, iar Colegiul 

Tehnic ‖Mircea cel Bătrân‖ are onoarea să se numere printre ele.  

 

 

În cadrul Colegiului Tehnic ‖Mircea 

cel Bătrân‖, programul a debutat prin crearea, 

în perioada 23 - 24 octombrie 2017, a 

paginii de facebook ”CTMB - Școală 

candidat pentru a deveni Ambasador al 

Parlamentului European”, amenajarea 

unui punct de informare al Parlamentului 

European în cadrul școlii și formarea unei 

echipe de implementare compusă din 5 

ambasadori seniori (cadre didactice) și 15 

ambasadori juniori (elevi) ai 

Parlamentului European.  

 

 

Seria activităților organizate în cadrul 

Proiectului de către ambasadorii juniori și 

seniori ai Colegiului Tehnic ‖Mircea cel 

Bătrân‖ a continuat, în data de 7 noiembrie 

2017, prin vizitarea Spațiului Public 

European din București, unde ambasadorii 

juniori și seniori au avut ocazia sa afle multe 

informații utile despre istoricul Uniunii 

Europene. elemente de identitate ale statelor 

membre, instituții si politici europene. 
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În data de 13 noiembrie 2017, ambasadorii juniori și seniori din cadrul Colegiului Tehnic 

"Mircea cel Bătrân" București au avut onoarea de a primi vizita domnului europarlamentar 

Emilian Pavel, care, a prezentat preocupările și demersurile europarlamentarilor români, în 

contextul european actual, dar și în perspectiva anului 2019, când România va deține președinția 

Consiliului UE.  

 

Întâlnirea, desfășurată în sala Clubului 

European al școlii, s-a transformat într-

o adevărată dezbatere, ambasadorii 

juniori adresând întrebări extrem de 

interesante și dovedind astfel că sunt la 

curent cu evoluțiile economice și 

politice actuale. La acest eveniment au 

participat și reprezentanți ai Primăriei 

Sectorului 1, care, ca de fiecare dată, 

sunt alături de toate activitățile școlii, 

sprijinindu-ne și răspunzând cu 

promptitudine tuturor solicitărilor 

noastre. De asemenea, ambasadorii juniori au prezentat oaspeților și punctul de informare despre 

Uniunea Europeană, amenajat în cadrul școlii. 

 

Ziua Internațională a Economisirii 

Materialelor, sărbătorită în fiecare an în a 

treia zi de joi a lunii noiembrie, a fost marcată 

pe 16 noiembrie 2017, când, ambasadorii 

juniori din cadrul Colegiului Tehnic "Mircea 

cel Bătrân" București, coordonați de 

ambasadorii seniori, au realizat, împreuna cu 

colegii lor  un atelier de creație cu desene si 

postere pe teme ecologice, precum si cu 

obiecte confecționate din materiale 

reciclabile. Cu produsele realizate au 

amenajat o expoziție, vizibila pentru toți elevii, profesorii si vizitatorii scolii, ca un mesaj 

permanent pentru protejarea mediului. 

 

Fiind permanent conectați la cele mai recente evenimente europene, ambasadorii juniori și 

seniori din cadrul Colegiului Tehnic "Mircea cel Bătrân" București au sărbătorit, în data de 23 

noiembrie 2017, Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale. 

 

Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o inițiativă prin care Comisia 

Europeană dorește să sporească atractivitatea educației și formării profesionale (VET) pentru 

competențe profesionale și locuri de muncă de calitate, cu ajutorul unui complex de evenimente 

organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și național. 
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Scopul evenimentului este de a crește atractivitatea educației și formării profesionale (VET) și 

se desfășoară sub deviza ”DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL !” 

 

Pentru a face cunoscută elevilor de clasa a VIII a 

oferta educațională a școlii și competențele profesionale pe 

care le pot dobândi în urma obținerii unei calificări 

profesionale oferite de școala noastră, precum și oportunitățile 

de angajare la absolvire, Colegiul Tehnic ‖Mircea cel Bătrân‖ 

București‖ a organizat, în data de 23 noiembrie 2017, ”Ziua 

porților deschise”, în cadrul ‖Săptămânii Europene a 

Competențelor Profesionale‖. 

 

Am fost vizitați de către elevi de clasa a VIII a de la Școala Gimnazială nr. 184, Școala 

Gimnazială nr. 13 și Școala Gimnazială nr. 192, cărora, ambasadorii juniori le-au fost ghizi în 

prezentarea școlii și a Proiectului ‖Școli ambasador ale Parlamentului European‖. De asemenea, 

elevilor de clasa a VIII a care ne-au vizitat, ambasadorii juniori le-au prezentat ‖punctul de 

informare privind Uniunea Europeană‖ amenajat de ei în școală, precum și Clubul European, unde 

vizitatorii au fost invitați să scrie un mesaj pentru U.E. sau instituțiile acesteia, pe care apoi să îl 

afișeze pe panoul pregătit de ambasadorii juniori și seniori și denumit ‖EU și U.E.‖. Aceste mesaje 

ambasadorii juniori le vor transmite, cu ajutorul europarlamentarilor români, instituțiilor europene 

care le pot soluționa. 

 

În vederea atingerii obiectivelor programului „Școli ambasador 

ale Parlamentului European― (EPAS), respectiv: cunoașterea 

importanței statutului de cetățeni europeni, drepturi, obligații, 

oportunități, unitate, diversitate, educație în cadrul spațiului european, 

ambasadorii juniori trebuie să parcurgă  cele 5 module din Caietul 

Elevului, primit în cadrul programului EPAS. Astfel, în lunile 

noiembrie și decembrie 2017, ambasadorii juniori au parcurs, sub 

îndrumarea ambasadorilor seniori, primele 2 module: ”O scurta 

istorie a Uniunii Europene” și ” Tu și Uniunea Europeana:  

Efecte asupra vieții tale.” 

 

 

Pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României – 1 decembrie, 

ambasadorii juniori, îndrumați de ambasadorii seniori, au 

prezentat, colegilor lor, in cabinetul de istorie-geografie, 

proiectele si desenele dedicate acestei Sărbători, în cadrul 

activității ”Mândri că suntem români și cetățeni europeni!”. 
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În data de 20 decembrie 2017, în cadrul Colegiului Tehnic ‖Mircea cel Bătrân‖ București, 

s-a desfășurat Serbarea de Crăciun, organizată în acest an de ambasadorii juniori sub forma unei 

‖călătorii‖ imaginare prin mai multe țări europene, pentru a ne bucura împreună de colindele, 

tradițiile și obiceiurile dedicate Crăciunului 

specifice fiecărei țări. Ideea a fost primită cu mult 

entuziasm de toți elevii școlii, participând la 

serbare ambasadori juniori și elevi ai claselor a IX 

a A, a X a A, a X a B, a X a C, a XI a A, a XI a B, 

a XI a D, a XII a A, a XII a D, coordonați de 

ambasadorii seniori, doamnele profesoare din 

cadrul catedrei de Limbă și comunicare, precum 

și de doamna bibliotecar a școlii. 

 

Atmosfera de sărbătoare a atras un public numeros, format atât din elevi, profesori, 

personalul școlii, cât și părinți și frați ai elevilor protagoniști în spectacol, toți prinzându-se la final 

într-o horă românească. 

Și pentru a aprecia talentul și munca elevilor participanți, Moș Crăciun a venit la finalul 

Serbării și a împărțit daruri tuturor copiilor. 

 

Programul educativ „Școli ambasador ale Parlamentului European“ (EPAS) se va 

desfășura în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018 și se va încheia, sperăm noi, cu acordarea titlului 

de Școală Ambasador a Parlamentului European pentru școala noastră. 
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COLEGIUL TEHNIC ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” 
 

 

 

 

 

Adresa: Str. Feroviarilor, nr. 37, sector 1, București 

Adresa mail: grscccf@yahoo.com  

http://ctmb.licee.edu.ro  

 

Tel: +0421 224 2367 

Fax: +0421 224 1955 
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COLEGIUL TEHNIC 
,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Motto: ,,Prin noi veți fi cei dintâi meșteri iscusiți, creatori 

liberi, poduri peste generații.‖ 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

Curs de zi 
Domeniul de pregătire profesională - Mecanică: 

Calificările profesionale: - Tehnician proiectant CAD – 1 clasă 

- Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 1 

clasă 

Domeniul de pregătire profesională - Economic: 

Calificările profesionale: - Tehnician în administrație – 1 clasă 

- Tehnician în activități economice – 1 clasă 

Curs seral 
Domeniul de pregătire profesională - Mecanică: 
Calificarea profesională:  - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

 - 1 clasă 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 
Domeniul de pregătire profesională - Mecanică: 

Calificările profesionale: - Mecanic – auto -  1 clasă 

- Tinichigiu - vopsitor auto – 1 clasă 

Domeniul de pregătire profesională - Comerț: 

Calificarea profesională: - Recepționer – distribuitor - 1 clasă 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

Curs de zi 
Domeniul: Agricultură: 

Calificarea profesională: - Tehnician cadastru funciar-topograf – 1 clasă 

Școala de Maiștri 
Curs seral 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice: 

Calificarea profesională: - Maistru mecanic mașini și utilaje pentru  

construcții  – 1 clasă 

Ofertă Educațională  
2018-2019 
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