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EDITORIAL - ȘCOALA ÎNTÂMPINĂ CENTENARUL MARII UNIRI 
 

Motto „Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor.ˮ 

Nicolae Iorga 

 

Istoria este cartea de căpătâi a oricărei nații și o disciplină crucială pentru educația viitorilor 

cetățeni ai țării.  

 

Centenarul înseamnă un excelent prilej de 

educație. Este o educație plurivocă, valențele 

evenimentului fiind cinstirea memoriei înaintașilor, 

recuperarea și conservarea patrimoniului istoric, 

întărirea fundamentelor coeziunii naționale și sociale, 

educarea tinerei generații într-un spirit al cooperării și 

păcii. În acest context am reușit să marcăm la Colegiul 

Tehnic „Mircea cel Bătrânˮ Centenarul Marelui Război 

și a Marii Uniri cum se cuvine, să creăm o emulație a cinstirii memoriei, sacrificiilor înaintașilor 

noștri și să reconciliem tânăra generație cu istoria.  

 

 

Activitățile desfășurate cu această ocazie au avut 

menirea de a-i apropia pe elevi cât mai mult de 

cunoașterea faptelor istorice naționale, de a-le încălzi 

inimile cu sentimentele bucuriei și mândriei că sunt 

români. În cadrul acestor activități au participat elevii 

liceului și cadrele didactice, activități ce au avut rolul de 

a-i ajuta pe elevi să conștientizeze importanța 

momentului, de a trăi ei înșiși istoria pe viu, de a face 

din aceste activități sărbători ale sufletului de român. 

 

La 1 decembrie 2018 se aniversează 100 de ani 

de la realizarea României Mari, un moment istoric 

pentru poporul român, cu implicații majore în istoria 

ulterioară a țării. Importanța acestui eveniment și 

sacrificiul soldaților români pentru realizarea acestui 

ideal, ne fac datori să celebrăm prin activități specifice 

la nivelul școlii.  
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Prin astfel de activități, elevii devin 

părtași la istoria națională a României și prin 

afirmarea sentimentului patriotic, ei sunt 

purtătorii valorilor și tradițiilor românești. 

Spiritul național este în inima fiecărui român, 

dar cu ocazia centenarului, sufletul român 

trebuie să vibreze și mai mult odată cu 

îndeplinirea visului secular al tuturor românilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii 

zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu 

fundamente morale puternice, care au la bază 

dragostea pentru patrie și mândria de a fi român.  

 

 

 

Din acest motiv, activitățile desfășurate 

la acest ceas aniversar au privit în primul rând 

dezvoltarea spiritului civic al elevilor și prin 

angrenarea lor în activități cu caracter divers 

(istorie, muzică, dans, teatru, desen) s-a urmărit 

de asemenea implementarea gândirii că în 

pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat 

întotdeauna pentru idealurile sale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o societate dominată de diversitate 

și globalizare, este cu atât mai important să ne 

cunoaștem originile și trăsăturile de neam, iar 

acest moment aniversar, Centenarul Marii 

Uniri, ne-a oferit acest prilej. 

 

Director, Profesor Inginer Gaidoș Nicoleta 
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DE CE COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”? 
Profesor Camelia Duță 

 

În ziua de 31 ianuarie 2018 s-au 

împlinit 600 de ani de la moartea Voievodului 

Mircea cel Bătrân, păstrător de tradiții și ctitor 

de țară. I-am întrebat pe elevii noștri ce știu 

despre Marele Voievod și de ce școala noastră 

îi poartă numele. Am fost plăcut impresionată 

să constat că personalitatea marcantă a 

Domnitorului Țării Românești este cunoscută 

de elevii noștri, prin faptele sale de vitejie și 

realizările remarcabile pentru acele timpuri. 

 

Mircea Cel Bătrân a fost una dintre cele 

mai puternice personalități ale întregii noastre 

istorii. El a urmărit consolidarea internă a ţării, 

domnia sa reprezentând şi o perioadă de progres 

economic. În Ţara Românească se aduceau 

mărfuri multe şi variate, atât din apus cât şi din 

răsărit, iar circulaţia monetară era intensă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A organizat şi înzestrat „oastea cea 

mare'', a întărit capacitatea de apărare a țării, 

construind un adevărat sistem de fortificații la 

Dunăre şi la Marea Neagră. În acelaşi timp a 

organizat şi îmbunătăţit administraţia ţării, 

marii dregători având de acum un rol tot mai 

însemnat în Sfatul ţării. Dintre ctitoriile lui 

Mircea cel Bătrân cea mai renumită este 

Mânăstirea Cozia, înălţată în anii 1387-1388. 

Marile așezări monastice sunt, de fapt, 

adevărate așezări întărite care aveau și rol de 

rezistență în interiorul țării. Tot aici se 

desfășoară însă și o bogată activitate culturală 

la care participă caligrafi și copiști de 

manuscrise, dar și renumiți zugravi, realizatori 

de impresionante fresce. 

 

Domnul român, prin politica sa, a 

urmărit și desăvârșirea teritorială a statului 

medieval Țara Românească, titulatura sa fiind 

edificatoare în acest sens. Cel mai lung titlu al 

lui Mircea apare din 1406 până la sfârşitul 

domniei sale, sub forma: „Eu, întru Hristos 

Dumnezeu binecredincios şi binecinstitor şi de 

Hristos iubitor şi autocrat, Io Mircea mare 

voievod şi domn din mila lui Dumnezeu şi cu 

darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind 

peste toată Ţara Ungrovlahiei şi a părţilor de 

peste munţi, încă şi către părţile tătăreşti şi 

Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi domnitor al 

Banatului Severinului şi pe amândouă părţile 

pe toată Podunavia, încă până la marea cea 

mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului”. 

 

„Io” înseamnă cel ales de Dumnezeu 

pentru a domni. Expresia „mare voievod şi 

domn” reprezintă atribuţiile domnitorului. 

Sintagma „mare voievod” înseamnă conducător 

militar suprem, iar „domn” provine din latinescul 

„dominus” şi îl prezintă drept stăpân al supuşilor. 

Restul titulaturii reprezintă teritoriul vast al Ţării 

Româneşti din acea perioadă.  
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Astfel, Mircea cel Bătrân era stăpân 

peste Ţara Românească dar şi peste Banatul de 

Severin, peste părţi din Transilvania adică 

Amlaşul şi Făgăraşul, teritoriul Dobrogei 

(Podunavia) până la Marea Neagră şi cetatea 

Dârstorului. Sintagma „părțile tătărești” se 

referă la ținuturi în răsărit, cuprinzând teritoriul 

cetății genoveze Chilia, al cărei ultim 

guvernator italian e amintit în 1403. Cetatea 

Branului era de asemenea a lui Mircea, 

probabil intrând în posesia ei puțin după 1395, 

fiind cu siguranță a sa în 1412-1413. 

 

Politica de afirmare a independenței dusă 

de Mircea a avut de înfruntat însă forța agresivă a 

statului otoman, aflat în plină ascensiune. Pentru 

a putea rezista în fața acestui mare pericol 

domnul român a încheiat alianțe cu marile puteri 

creștine (Ungaria, Polonia), dar ajutorul acestora 

a fost foarte slab, în cele din urmă rămânând 

singur în fața primejdiei turcești. Cele mai 

importante bătălii antiotomane sunt cele de la 

Rovine și Nicopole (1395,1396). 
 

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. 
 

Pentru a evita o altă campanie a 

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. Mircea 

cel Bătrân a încetat din viaţă la 31 ianuarie 

1418, fiind înmormântat la ctitoria sa de la 

Cozia. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce Colegiul Tehnic „Mircea cel 

Bătrân” ? Pentru toate argumentele deja 

prezentate, dar și pentru că, prin viziunea 

școlii ne-am asumat să „lucrăm” împreună, 

pentru a promova un spirit al Colegiul Tehnic 

„Mircea cel Bătrân”, în care tradiția să fie 

revalorificată într-o deschidere curajoasă 

către mileniul III. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Profesor Pricop Geanina-Mărioara 

Bibliotecar Samoilă Elena 

 

Miercuri, 20 decembrie 2017, elevii și cadrele didactice de la Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrânˮ au participat la o frumoasă activitate dedicată Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Serbarea, intitulată „Călătorie imaginară de Crăciun”, a fost realizată de elevii claselor a IX-XII-a, 

îndrumați de doamna bibliotecară Samoilă Elena și doamnele profesoare Pricop Geanina-Mărioara, 

Roșcan Nina, Popescu Daniela.  

 

Cu această ocazie, tinerii au recitat poezii, au realizat prezentări PPT cu specificul acestei 

sărbători, au cântat colinde, au dansat și au interpretat o scenetă. Sala festivă a fost împodobită cu 

decorațiuni specifice sărbătorii mult așteptate, realizate de elevii școlii.  

 

În urma activității organizate cu ocazia sărbătorii Nașterii Mântuitorului, doamna director 

profesor inginer Nicoleta Gaidoș, a avut câteva cuvinte de apreciere a activității desfășurate și a 

oferit elevilor cadouri. 
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CRĂCIUNUL - SĂRBĂTOARE ÎN CASĂ ȘI ÎN SUFLET 
Elevi Bahnarianu Sorin și Căciulan Valentin, clasa a IX-a B 

 

Sărbătoarea Crăciunului sau a Nașterii 

Domnului este una dintre cele mai mari și mai 

importante sărbători religioase. Din perspectiva 

folcloristului și a etnografului, această sărbătoare, cu 

dată fixă, din ciclul sărbătorilor de iarnă – pe care azi o 

serbăm cu toții la 25 decembrie – are o istorie dintre 

cele mai interesante și mai semnificative, conservată 

parțial în legendele și îndeosebi în textele atât de 

poetice ale colindelor noastre.  
 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 

manifestările folclorico – religioase cele mai 

frecvente sunt colindatul și spectacolele de 

teatru popular. Toți specialiștii au remarcat 

unitatea tematică a colindelor românești, 

indiferent de zona din care provin. Această 

consecvență tematică dovedește, încă o dată, că 

una dintre funcțiile de bază ale acestor imnuri-

urări era aceea de a menține vie actualitatea 

unui mesaj religios: Nașterea Domnului.  

 

În cărțile de cult ortodox, termenul 

Crăciun nu apare niciodată menționat. În toate 

este consemnată, la 25 decembrie, Nașterea 

Domnului. Unii filologi consideră că la originea 

românescului Crăciun se află cuvântul latin 

creatio, dezvoltat în latina vorbită în răsăritul 

imperiului roman, preluat mai apoi de slavi, de 

unde a revenit în limba română vorbită.  

 

Așa cum se prezintă în colinde, Crăciunul este numele prin care este denumit Iisus, ca fiu a 

lui Dumnezeu, dar și ca „bătrânul Crăciunˮ și chiar ca „moș Crăciunˮ. Reprezentările lui Moș 

Crăciun s-au schimbat de-a lungul vremii, astfel că între imaginea acestuia în vechea cultură 

populară – de frate mai bogat și mai inimos al lui Moș Ajun– și imaginea contemporană – de 

personaj iubit de copii – există mari diferențe. Tradițiile contemporane despre „sfântulˮ Crăciun, 

despre Moșul „darnic și bunˮ, „încărcat cu daruri multeˮ sunt printre puținele influențe livrești 

pătrunse în cultura populară de la vest la est și de la oraș la sat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea lui Moș Crăciun, așa cum o 

receptăm cu toții astăzi, a pătruns la noi pe la 

jumătatea secolului al XIX-lea. Aceasta se prezintă 

sub forma unui personaj legendar, bun și generos, 

așteptat cu mare nerăbdare de către toți copiii, 

cărora le aduce daruri. Cam pe la aceeași dată s-a 

răspândit, tot din apusul Europei, și obiceiul 

împodobirii bradului, un arbore cu multiple 

valențe simbolice și religioase, deja valorizat în 

multe dintre datinile și tradițiile românești. 
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TRADIȚII DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU ÎN ROMÂNIA 
Elevi Dumitru Daniel și Surueanu Mugur, clasa a IX-a B 

 

Decembrie este pentru noi „luna cadourilor” și luna în care ne luăm „adio” de la anul în curs. 

Este de asemenea luna în care ne facem bilanțul, pregătindu-ne în același timp de trecerea în noul 

an. Un vechi obicei românesc care se ține de Crăciun ȋn zonele rurale din țară este că, ȋn Ajunul 

Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață să facă foc ȋn sobă iar cu o rămurică a unui pom 

din gradină să jeruiască jarul ȋn timp ce stau la gura sobei și spun: „Bună dimineața lui Ajun! /C-a 

venit ȋntr-un ceas bun /Să ne-aducă porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși; /Vacile cu viţei, 

oile cu miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ou” iar în final spuneau „La anul și la mulți 

ani!”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colindele reprezintă o 

parte importantă legată de 

tradițiile Crăciunului românesc. 

În prima zi a Crăciunului, 

foarte mulți colindători se 

perindă pe străzile și ulițele 

acoperite de zăpadă ale satelor 

și ale orașelor cu o stea din 

carton și hârtie în mână. Pe 

acea stea sunt pictate scene 

biblice. Acestea mai sunt 

denumite și colindele de stea. 

În Ajunul Crăciunului creștinii 

împodobesc bradul cu diferite 

decorațiuni în așteptarea lui 

Moș Crăciun, personaj 

mitologic care împarte cadouri 

tuturor copiilor.  
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În general Moș Crăciun este imaginat ca 

fiind îmbrăcat într-un costum roșu, având o 

barbă lungă și albă și locuind într-o țară 

nordică (mai frecvent în Finlanda sau în 

Canada). Tot în această perioadă copii se 

bucură de zăpadă, jucându-se cu bulgări sau 

făcând un om de zăpadă. Încă o tradiție ar mai 

fi scrisoarea către Moș Crăciun. Înainte ca Moș 

Crăciun să vină pe la copiii din întreaga lume și 

să le aducă cele mai frumoase cadouri, copilașii 

cuminți îi scriu moșului o scrisoare în care îi 

spun tot ceea ce își doresc după care o lasă pe 

pervaz pentru ca moșul să o vadă mai ușor. 

 

Anul Nou este simbolul trecerii dintre 

anii. Se serbează în toata lumea prin focuri de 

artificii, veselie, clinchete de pahare și clopoței. 

În România Revelionul se sărbătorește pe data de 

31 Decembrie spre 1 Ianuarie. Multe ţări din 

lume sărbătoresc Anul Nou după fusul orar al 

țării respective. În anumite țări Anul Nou are mai 

multe denumiri de exemplu: Hogmanay (Scoția), 

Calennig (Țara Galilor), Réveillon (Revelion) – 

(Belgia, Brazilia, Franța, Portugalia, România). 

 

 

 

În fiecare zonă din țară la trecerea 

dintre ani obiceiurile și tradițiile au o 

semnificație aparte simbolizȃnd: bogăție prin 

purtatul banilor, spart pahare, pus dorințe, 

haine noi. În România, în mod tradițional nu se 

aruncă nimic din casă în prima zi a Anului Nou. 

Pe data de 31 decembrie se colindă cu plugușorul 

iar pe data de 1 ianuarie cu sorcova și capra. Unii 

oameni desfac șampanie la cumpăna dintre ani, 

ca să aibă un an mai prosper. Pe data de 31 

decembrie se pregătesc bucate alese, pregătiri 

speciale care se fac în ultimele ore dinaintea 

Revelionului. Românii obișnuiesc să consume 

pește în noaptea dintre ani, pentru a le asigura o 

trecere lină și ușoară în anul ce urmează. 

Ajunul Anului Nou este momentul în care cei 

mai mulți dintre noi sunt alături de cele mai 

dragi persoane se pregătesc pentru intrarea în 

noul an și sunt înconjurați de iubire, căldură 

sufletească și bucuria generată de prezența celor 

dragi. În noaptea dintre ani este important să ne 

punem mereu o dorință și să întâmpinăm anul ce 

vine cu speranțe mari 
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FIRMA DE EXERCIȚIU -OPINII ALE ELEVILOR 
Profesor coordonator Daniela Paula PAVIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lucrând la acest proiect am avut oportunitatea de 

a experimenta „pe viu” viața unui angajat în cadrul 

unei firme, cu tot ce presupunea: întâlniri fulger, 

ședințe de lucru, presiunea de a realiza la timp 

materialele promoționale - o experiență unică și 

utilă pentru evoluția antreprenorului din mine.” 

Florentina CLEMENT 

FE ROWINGS SRL 

„În primul rând lucrul în echipă a fost benefic 

pentru noi. Am învățat să comunicăm mai bine și să 

respectăm de adline-uri. Am reușit să învățăm cum 

se gestionează o firmă și care sunt actele necesare 

cat și elaborarea unor soluții pentru studiul de caz 

prezentat la competiția ROMANIAN BUSSINES 

CHALENGE. Sper că activitatea firmei noastre să 

nu se încheie odată cu proiectul.”  

Cristina Andreea GHEORGHE  

FE ROWINGS SRL 

 

Adnan WHAB, Adrian NASTASE  

FE ROWINGS SRL 

 

„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.” 

„Pentru mine proiectul FIRMA DE EXERCIȚIU 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.” 

 

Vlad MUNTEANU, Teodor 

GANOVOCI, Deniz BULUT  

FE ROWINGS SRL 

„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 
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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 POTRIVITĂ ȚINUTĂ ÎN 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 PROMOȚIONALE. 

Profesor coordonator FE Daniela Paula PAVIL. 

 

FE GOLDEN EVENTS SRL; FE RED & BLACK STYLE SRL 

 Diplomă de participare. 

Profesor coordonator FE Anca IONESCU. 

 

2. Târg FE „RIVULUS DOMINARUM – TINERET” – Ediția a XI – a Baia Mare 08.12.2017- 

09.12.2017– Profesor coordonator Daniela Paula PAVIL. 

 

FE ROWINGS SRL 

 Premiul III – CEA MAI BUNĂ MASCOTĂ; 

 Mențiune - CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOȚIONALE; 

 Special – CEA MAI BUNĂ IMAGINE A FIRMEI; 

 Diplomă de participare. 

 

 

 

 

 

 

, 
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ȘCOLI – AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN  
MODULUL II:„TU ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ –  

EFECTE ASUPRA VIEȚII TALE” 
Ambasador senior, Profesor Mihaela Busuioc 

 

În seria activităților dedicate Proiectului educativ 

„Școli - Ambasador ale Parlamentului European” (EPAS), 

ambasadorii seniori ai Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân" 

București, reprezentați de doamna director profesor Gaidoș 

Nicoleta, director adjunct profesor Hanciuc Nina, profesor 

Popescu Daniela, profesor Popescu Simona, profesor Busuioc 

Mihaela și ambasadorii juniori - elevii Leca Adriana, Florea 

Gabriel, Spirache Tiberiu, Samson Marian, Mitu Daniela, 

Podaru Elena, Clement Florentina, Gheorghe Cristina, 

Raducanu Andreea, Tuță Marinela, Gheorghe Mihai, Hutuțui 

Ciprian, Pleșca Cristian, Balaneanu Iulia, Nastase Mioara, au derulat diverse activitați teoretice și 

practice, în anul școlar 2017-2018.  

 

La întrunirea privind dezbaterile modului II „Tu și Uniunea Europeană – Efecte asupra vieții 

tale”, ambasadorii juniori au aflat: 

 Impactul de zi cu zi pe care îl are Europa asupra lor; 

 Importanța monedei comune Euro; 

 Este nevoie de un card european de asigurări sociale (CEASS), care este gratuit și permite 

accesul la asistență medicală de stat și la tratamente medicale pe durata șederii temporare în oricare 

din cele 28 de state membre ale UE.  

 

Ambasadorii juniori au aflat că Moneda euro - 

facilitează schimburile în cadrul pieței unice europene și 

tranzacțiile comerciale internaționale, de aceea vă spunem și 

dumneavoastră. Astfel, au constatat că există țări care nu au 

introdus încă această monedă. Printre acestea se numără 

Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia, 

Ungaria. 

 

În cadrul acestui modul, ambasadorii juniori s-au pus de 

acord cum poți economisi energie acasă.  
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Vă dăm câteva exemple: 

1. Verifică instalațiile pentru a  

nu exista pierderi de apă;  

2. Folosește becuri economice; 

3. Nu lăsa în priză încărcătoare și  

alte echipamente similare pe care nu le folosești;  

4. Stinge lumina dacă nu este nimeni în cameră; 

5. Nu irosi apa. 

 

 

 

 

 

Ce lucruri noi au învățat ambasadorii juniori: 

 Este nevoie de mai multe niveluri de guvernare pentru a putea rezolva diferite tipuri de probleme 

în cel mai eficient mod; 

 Autoritățile locale sunt cele mai apropiate de cetățeni, putând astfel lua cele mai bune decizii cu 

privire la ceea ce se întâmplă în cartierul sau orașul tău; 

 Guvernul național este cel mai în măsură să ia decizii legate de sănătate, educație, apărare a 

Românei; 

 Uniunea Europeană este cea mai în măsură să ia decizii 

legate de subiecte care depășesc limitele impuse de frontiere și 

care implică mai multe state membre ale UE (menținerea 

râurilor curate, instituirea piețelor interne europene); 

 Stabilirea nivelului la care se iau decizii asupra unui anumit 

aspect este cunoscută sub denumirea de „principiul 

subsidiarității” care stă la baza funcționării UE. 

 

Acum ambasadorii juniori, și deci și voi, știu că orice 

persoană poate vizita orice țară din UE. Acum știu că pot învăța 

în orice școală din UE. 
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DRAGOBETELE - SĂRBĂTOAREA DRAGOSTEI LA ROMÂNI 
Elevi Baboi Mădălina și Niță Gina, clasa a XI-a B 

Profesor Ionescu Anca 

 

Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de manifestare a bucuriei. Poporul român a știut mereu 

să guste sărbătoarea prin obiceiuri și tradiții de o deosebită frumusețe, una dintre acestea fiind 

sărbătoarea iubirii, manifestată la noi de Dragobete și sărbătorită pe 24 februarie. Cu ocazia 

acestei sărbători, mi-am propus să amintesc elevilor frumoasele 

tradiții românești legate de renașterea naturii.  

 

Elevii de la Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrânˮ au 

recitat poezii de dragoste, au împărțit inimioare și pliante cu 

semnificația acestei sărbători, exprimându-și iubirea. 

 

Dragobete, sărbătoare numită și „Cap de Primăvarăˮ sau 

„Însoțitul păsărilorˮ, este un obicei vechi, dedicat iubirii. 

Obiceiul nu a fost uitat la sate (în nordul și vestul Olteniei, 

Moldova, Basarabia), dar se sărbătorește la date diferite (24 

februarie, 28 februarie sau 1 martie).  

 

Orășenii au înlocuit această sărbătoare românească cu 

obiceiul important din Vest (Sfântul Valentin). Dragobetele 

românilor este identificat cu zeul dragostei (Cupidon din mitologia romană sau Eros, din mitologia 

greacă) dar și cu Năvalnicul, personificare a dragostei pătimașe din panteonul românesc.  

 

Dragobete – zeu al tinereții și patron al dragostei 

În ziua de Dragobete, fetele și băieții se îmbrăcau în haine de sărbătoare și porneau în 

grupuri prin lunci și păduri, cântând și căutând primele flori de primăvară.  
 

Fetele strângeau ghiocei, viorele și tămâioase pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra 

până la Sânziene, când le aruncau în apele curgătoare.  
 

În dimineața zilei de Dragobete, fetele și femeile tinere strângeau zăpadă proaspătă, o topeau 

și se spălau cu apa astfel obținută în anumite zile ale anului, pentru păstrarea frumuseții.  
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Se mai credea că, în ziua de Dragobete, păsările nemigratoare se adună în stoluri, ciripesc, 

își aleg perechea și încep să construiască cuiburile. Păsările neîmperecheate în această zi rămâneau 

stinghere și fără pui până la Dragobetele de anul viitor.  

 

Asemănător păsărilor, fetele și băieții trebuiau să se 

întâlnească pentru a fi îndrăgostiți pe parcursul întregului an. 

Pretutindeni se auzea salutul: „Dragobetele sărută fetele !ˮ  

 

Tot în ziua de Dragobete, femeile obișnuiau să atingă un 

bărbat din alt sat, ca să fie drăgăstoase tot anul, și mai aveau 

grijă să dea mâncare bună orătăniilor din curte, păsărilor 

cerului, nicio vietate nefiind sacrificată de Dragobete.  

 

În unele locuri Dragobetele era sărbătorit și la 1 martie, 

deoarece se considera că el este fiul Dochiei și primul 

deschizător de primăvară.  

 

În unele tradiții este numit „Cap de Primăvarăˮ sau 

„Cap de Vară.ˮ Obiceiurile de Dragobete, zi așteptată cândva 

cu nerăbdare de toți tinerii, au fost în bună parte uitate, 

păstrându-se doar în amintirea bătrânilor.  

 

Iar în ultimii ani, Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvârșire uitării, el fiind înlocuit 

de acel Sfânt Valentin, care nu are legătură cu spiritualitatea românească.  

 

Activitatea a avut ca scop atât sărbătorirea zilei de Dragobete cât și promovarea 

patriotismului și a valorilor românești prin aducerea în atenția elevilor a unei sărbători care nu este 

celebrată îndeajuns. Elevii au fost încântați de această idee, astfel și-au exprimat iubirea prin mesaje 

și poezii de dragoste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

19 Revista Mozaic nr. 32 

 

„LUCEAFĂRUL” POEZIEI ROMÂNEȘTI ȘI  
BARDUL LITERATURII ENGLEZE 

Elev Spirache Tiberiu, clasa a IX-a A 

Profesor Roșcan Nina 

 

Pe 15 ianuarie 2018 elevii clasei a IX-a A, au participat la o 

activitate în care au realizat un proiect despre viața și opera celor doi 

mari scriitori ai literaturii române și literaturii engleze, Mihai Eminescu 

și William Shakespeare. 

 

Mihai (Eminovici) Eminescu (n. 15 ianuarie 1850 la Botoşani sau 

Ipoteşti - m. 15 iunie 1889, Bucureşti), de profesie jurnalist, poet, 

prozator, ales post-mortem membru al Academiei Române la 28 

octombrie 1948.  

 

Este considerat de criticii literari poetul naţional al României, 

fiind supranumit „luceafărul poeziei româneşti”, dar şi cel mai important 

reprezentant al romantismului din literatura românească. Totodată, Eminescu s-a implicat în 

activităţile Societăţii literare„ Junimea” şi a fost redactor-şef al ziarului „Timpul”, oficios al 

Partidului Conservator.  

 

Mihai Eminescu este primul care a făcut din limba română un 

adevărat obiect de artă, în condiţiile în care poezia românească, nesigură, 

se afla abia la începuturile sale.  

 

Erudit prin complexitatea cunoştinţelor acumulate (a studiat 

filosofia, dreptul, medicina, a fost interesat de economie, sociologie şi 

alte discipline) a avut un real succes în cariera de jurnalist, articolele sale 

de critică literară, socială şi politică fiind publicate în „Timpul” şi 

„Curierul de Iaşi”. Întreaga sa activitate de ziarist a fost pusă în slujba 

dreptului la existenţa naţională a poporului român, susţinând în articolele 

sale cauza românilor din Transilvania şi din Bucovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiliam Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 – d. la 23 aprilie 

1616) a fost un poet şi dramaturg englez, considerat în mare 

măsura ca fiind unul din cei mai mari scriitori în limba engleză şi 

un dramaturg proeminent al lumii. El e adesea numit poet 

naţional al Angliei şi „Bardul din Avon" 
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LA POÉSIE ROMANTIQUE 
Professeur Pricop Geanina-Mărioara 

 

Le lac 

Ainsi, toujours pousses vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit eternelle emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur lʼocéan des ages 

Jeter lʼancre un seul jour ? 

 

O lac ! lʼannée à peine a fini sa carrière, 

Et près des flots chéris quʼelle devait revoir,  

Regarde ! Je viens seul mʼasseoir sur cette pierre 

Où tu la vis sʼasseoir ! 

 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ; 

Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ;   

Ainsi le vent jetait lʼécume de tes ondes 

Sur ses pieds adorés. 

 

Un soir, tʼen souvient-il ? nous voguions en 

silence ; 

On nʼendendait au loin, sur lʼonde et sous les 

cieux, 

Que le bruit des rameurs qui frappaient en 

cadence 

Tes flots harmonieux.  
 

Alphonse de Lamartine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacul 

Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 

El cutremură o barcă. 

 

Și eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult și parc-aștept 

Ea din trestii să răsară 

Și să-mi cadă lin pe piept; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Îngânați de glas de ape, 

Și să scap din mână cârma, 

Și lopețile să-mi scape; 

 

Să plutim cuprinși de farmec 

Sub lumina blândei lune - 

Vântu-n trestii lin foșnească, 

Undoioasa apă sune! 

 

Dar nu vine... Singuratic 

În zadar suspin și sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr. 
 

Mihai Eminescu 
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Qui n’a jamais été séduit par de si beaux vers ? Lamartine et Eminescu nous étonnent à 

chaque mot, à chaque vers, à chaque poeme.  

 

Ces deux poèmes sont des élégies simples de forme par : la douceur fluide, la mélancolie 

vaporeuse, la musique, l’élégante harmonie ; mais toute cette simplicité ne fait que souligner le 

talent des poètes de transmettre leurs sentiments. 

 

La nature est omniprésente. L’homme participe à la vie intime de la nature qui traduit les 

mouvements les plus sensibles de son âme. Le paysage – le lac – est incorporé à l’état de l’âme du 

poète et lui permet de descendre au fond de soi même. 

 

Pour Lamartine, le paysage est doué du pouvoir magique de conserver et de refléter les 

instants d’un bonheur passé. Retourné sur les lieux de ce bonheur disparu, c’est se donner l’illusion 

de retrouver le temps perdu, de revivre en mémoire, de ressusciter cette extase qui est disparu.  

 

Pour Eminescu, le lac représente le cadre idéal pour vivre une histoire d’amour ; il s’imagine 

à côté de sa bien-aimée, il y rêve aux yeux ouverts.  

 

La nature de Lamartine et celle d’Eminescu sont pareilles à un miroir tragique. Ce miroir 

renvoit l’image d’une absence, d’un vide et le poète se voit encore plus seul, plus triste. 

 

Le poème « Le Lac » est une réflexion sur le temps en rapport avec un amour qui semble a 

jamais fini. Il constate amèrement que le passé, fut-il heureux, est passé à jamais, que le temps en a 

effacé la trace et qu’il ne peut être restitué.  

 

La nature qui a été le témoin vivant de la présence du poète a pu garder la trace de ce 

moment et le restituer au poète. C’est le paysage qui conserve le souvenir, et non l’écriture et qui 

peut dire « ils ont aimé ». 

 

Travail rédigé par: Niculae Ariana et Mirică Bianca, classe a XI-a B. 
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VIAȚA ESTE O ARTĂ 
Elev Marinela Nuță, clasa a IX-a B 

Profesor Irina Hmelnițchi 

 

Motto: „Arta este mult mai puțin importantă  

în viață, dar viața este săracă fără artă.ˮ 

Robert Motherwell 

 

Generațiile, generațiile de acum nu își dau seama că arta poate fi un mod de viață. Într-

adevăr, dacă mie îmi place ceva nu este obligatoriu să le placă și lor același lucru, dar, dacă facem o 

incursiune în trecut, vom vedea că înainte arta era mult mai apreciată decât este acum. Câte dintre 

persoanele tinere se duc în timpul liber la o piesă de teatru sau de operă?  

 

Câte dintre acestea vizitează o expoziție de artă? Foarte puține, pentru că, în ziua de astăzi, 

tineretul este prezent în cluburi, baruri sau restaurante de tip fast-food. Câți dintre adolescenți 

urmează un profil vocațional? Mult mai puțini decât cei care se îndreaptă spre celelalte specializări. 

 

Am observat că un număr mic de elevi se 

gândesc ca în Săptămâna Școala Altfel să facă ceva 

interactiv, cum ar fi să joace o piesă de teatru sau să 

participe la un atelier de pictură. Această situație 

este din cauza faptului că acești copii nu sunt 

încurajați de părinți, de profesori și de cei din jur să 

facă activități care cu adevărat îi pasionează. 

 

Din păcate, aceștia, în loc să îi lase pe copii 

să-și urmeze vocația, îi descurajează, spunându-le 

că ceea ce doresc să facă nu îi ajută ca, în viitor, să 

aibă o meserie bine plătită și o carieră de succes. 

Cred că este bine ca părintele, dacă observă un 

anumit talent la copilul său, să îl încurajeze să și-l dezvolte, acționând în această direcție, de 

exemplu, ajutându-l să urmeze niște cursuri care să îl formeze în sensul dorit de el.  

 

Astfel, mai târziu, copilul nu va avea regrete și nu va ajunge la aceste concluzii: „Dacă 

făceam ce mi-am dorit, poate că era mai bine.” sau „Niciodată nu am făcut ceea ce mi-a plăcut cu 

adevărat”.  
 

Nu scriu acestea ca să schimb ceva, deoarece sunt conștientă că o singura persoană nu poate 

schimba nimic, dar vreau să îmi exprim opinia.  
 

Sunt mulți copii talentați care nu vor putea să își transforme talentul într-o meserie, reușind 

s-o practice cu plăcere și cu abnegație, de aceea, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție  

acestor aspecte. 
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Ar fi frumos să investim mai mult în 

artă și, deoarece consider că viața însăși este o 

artă, cred că îți poți picta singur tabloul vieții 

tale.  

 

Poți, de asemenea, să-ți joci rolul pe 

care îl dorești, fiind, în același timp, și 

regizorul piesei tale sau poți să scrii ce note 

muzicale vrei pe portativ, fiind, simultan, și 

dirijorul melodiei tale. Întotdeauna trebuie să 

știi unde ești, încotro te duci, fără să uiți de 

unde ai plecat. Fiecare dintre noi are dreptul 

să-și clădească o lume proprie prin pasiunea și 

prin talentul lui, pentru a ajunge acolo unde 

își dorește cu adevărat. 

 

Multă lume spune că marii artiști au 

murit și nu vor mai fi alții ca ei. De aceea, 

este necesar ca și generația noastră să-și 

formeze artiștii ei. Deși este bine să 

cunoaștem valorile trecutului, nu este bine să 

trăim în trecut. Este la fel de important să ne 

deschidem ochii, pentru a ști să-i descoperim 

pe cei de acum, încurajându-i și ajutându-i să 

devină din ce în ce mai buni.  

 

Gândiți-vă că fiecare artist se dedică 

oamenilor. Scriitorul ne deschide lumea 

imaginației, compozitorul ne încântă auzul cu 

armonii care ne delectează sufletul, pictorul 

ne bucură privirea cu tablourile sale, actorul 

se transformă pentru noi într-un personaj ca să 

ne destindă.  

 

Fiecare om are în el scânteia unui 

artist, de aceea, ar trebui ca fiecare, prin tot 

ceea ce face, să fie încurajat și ajutat să își 

cultive talentul, numai așa viața lui va deveni 

o artă. Arta este un mod de viață. 

 

 

Nu scriu acestea ca să schimb ceva, 

deoarece sunt conștientă că o singura 

persoană nu poate schimba nimic, dar 

vreau să îmi exprim opinia. Sunt mulți 

copii talentați care nu vor putea să își 

transforme talentul într-o meserie, reușind 

s-o practice cu plăcere și cu abnegație, de 

aceea, cred că ar trebui să acordăm mai 

multă atenție acestor aspecte. 
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VICTOR BABEȘ 

UN ROMÂN PRINTRE MARII SAVANȚI AI SECOLULUI XIX 
Profesor Măldărășanu Arthur 

Profesor Oprișan Dan 

 

DESPRE VIAȚA SA 

Victor Babeș, născut în 1854 la Viena, a fost un celebru 

bacteriolog român. A fost fiul deputatului Vicențiu Babeș, 

originar din Banat, și al Sophiei Goldschneider, o austriacă dintr-o 

influentă familie vieneză. A studiat medicina la Budapesta, apoi la 

Viena, unde și-a luat doctoratul. Ajuns la Paris, lucrează un timp 

în laboratorul lui Pasteur, apoi în colaborare cu Victor Cornil 

publică primul tratat de bacteriologie.  

 

După o scurtă perioadă la Berlin unde a lucrat în 

laboratoarele unor oameni de știință germani primește apoi titlul 

de conferențiar iar apoi postul de profesor asociat de 

Histopatologie la Universitatea din Budapesta. În 1887 Victor 

Babeș este chemat la București ca profesor la catedra de Anatomie 

Patologică și Bacteriologie. 

 

Tatăl său Vicențiu Babeș, născut în 1821 în Hodoni, un 

sat în comuna Satchinez din județul Timiș, Banat, a activat ca 

avocat, profesor, ziarist, și om politic român din Banat. Vicențiu 

Babeș a fost unul din membrii fondatori ai Academiei Române.  

 

Juristul a luptat în cursul unei perioade de aproape 30 de 

ani pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania, 

ales de patru ori deputat în dieta de la Budapesta, în care a apărat 

cauza națiunii române prin numeroase interpelări și discursuri. A 

fost unul dintre fondatorii Partidului Național Român din 

Transilvania în decursul memorabilei conferințe naționale ținută 

în Sibiu de la 12 până la 14 mai 1881, al cărui președinte a fost 

între 1891 și 1892.  

 

După aceea s-a retras din politică. Liceul nr. 21 din Timișoara poartă numele marelui patriot 

în memoria lui. 
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DESPRE ACTIVITATEA SA 

ȘTIINȚIFICĂ 

Activitatea științifică a lui Victor Babeș 

a fost determinată de un eveniment tragic - 

moartea surorii sale mai mici, de 13 ani, 

cauzată de o tuberculoză intestinală (în ciuda 

faptului că Robert Koch descoperise deja 

bacilul acestei boli) - dar și de marile 

descoperiri ale timpului său deși înclinațiile 

sale inițiale erau îndreptate spre activități 

umaniste precum poezia, filozofia sau teatrul.  

 

Renunțând la artă s-a consacrat în 

totalitate activității de cercetare pentru a-și 

ajuta semenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește activitatea științifică 

a lui Victor Babeș putem menționa faptul că 

aceasta a avut un impact deosebit în problemele 

de tuberculoză, lepră, vaccinare anti-rabică și 

seroterapie anti-difterică. De asemenea a 

influențat dezvoltarea medicinei veterinare prin 

introducerea vaccinării anti-rabice în România. 

Victor Babeș s-a situat printre precursorii 

ideilor moderne asupra antibioticelor. 

Concepția sa despre medicină este una 

integralistă întrucât corpul uman constituie un 

tot ale cărui părți sunt strâmt legate și 

înconjurate de mistere care trebuie descoperite 

pentru a vedea ansamblul. El consideră că 

scopul medicinii este să reușească să devină 

preventivă și vindecătoare astfel încât cauzele 

bolilor să fie reduse la minimum. Prin 

numeroasele necropsii pe care le-a efectuat 

acesta a fost convins că descoperirea efectelor 

patologice și alterațiile produse de boli precum 

și studierea traseului pe care acestea le urmează 

este tot atât de important, dacă nu chiar mai 

important decât cercetarea cu orice preț a 

cauzelor 

 

Astfel Babeș a început o cercetare 

aprofundată și metodică a microorganismelor și 

acțiunii lor care a culminat cu publicarea 

primului tratat de bacteriologie, în colaborare 

cu cercetătorul francez André-Victor Cornil 

intitulat „Les bactéries et leur rôle dans 

l'anatomie et l'histologie pathologiques des 

maladies infectieuses (1885).”  

 

Conform uzanțelor cea mai importantă 

contribuție la această lucrare ar fi trebuit să o aibă 

Cornil, fiind primul autor trecut pe coperta cărții. 

Realitatea este alta și este recunoscută chiar de 

Cornil într-o scrisoare către Nicolae Kalinderu 

cu care era prieten. Cornil recunoaște că era 

vorba de o mână întinsă mai tânărului său coleg 

decât de o contribuție esențială la conceperea 

tratatului: „Babeș este foarte priceput și plin 

de erudiție, iar dacă eu mi-am pus numele 

alături de al său pe cartea pe care am scos-o, 

nu am făcut-o pentru ca aș fi contribuit la ea 

cu știința mea, ci mai mult pentru că numele 

meu este mai cunoscut”. Numele lui Cornil 

deschidea astfel mult mai larg porțile 

recunoașterii venite din partea mediului 

academic și științific francez față de o operă de 

sinteză teoretică excepțională. În concluzie 

primul tratat de bacteriologie din lume îi 

aparține lui Victor Babeș iar conjunctura a 

făcut ca autorul lucrării să apară al doilea pe 

coperta tratatului. 
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Printre realizările sale mai putem 

menționa de asemenea: 

 Publicarea unui amplu articol consacrat 

bolilor de piele în celebrul tratat de patologie a lui 

Ziemssen; 

 Descoperiri în legătură cu dezvoltarea 

tumorilor, descrise în revista germană 

„Archives de l’anatomie microscopique”; 

 Elaborarea unor metode de colorare cu 

șofran ale secțiunilor microscopice care 

permiteau observarea diviziunii celulare. 

 

Metodele de colorare cu șofran au 

reprezentat punctul de contact între Babeș și 

Pasteur. Babeș a reușit să-l convingă pe Pasteur 

că microbul recent descoperit de Eberth, de 

existența căruia Pasteur nu credea, era cu 

adevărat cel al febrei tifoide. Tot datorită 

acestor colorări Pasteur a putut să distingă 

pentru prima oară clar bacilul lui Koch. Babeș 

a mai descoperit faptul că un microorganism, 

cultivat într-un mediu lichid și solid, poate să 

elaboreze o substanță care să împiedice 

dezvoltarea unui alt microorganism 

demonstrând astfel într-un mod experimental 

calea prin care niște bacterii ale unei specii 

cunoscute pot să secrete substanțe chimice sau 

chiar să modifice mediul înconjurător astfel 

încât să distrugă bacteriile unei alte specii. 

 

O nefericită neînțelegere a avut loc între 

Pasteur și Babeș în legătură cu vaccinarea 

antirabică. Pasteur i-a interzis categoric lui 

Babeș să deschidă vreun centru de vaccinare 

antirabică la Budapesta sau oriunde altundeva. 

Argumentul fundamental al lui Pasteur fiind 

acela că „Această descoperire aparține Franței 

și trebuie să rămână în Franța”. Atitudinea lui 

Pasteur s-a schimbat ulterior, acesta acceptând 

să primească o delegație de cercetători britanici 

să vină la Paris și să se inițieze în legătură cu 

procedeele vaccinării antirabice dar și să 

trimită lui Babeș o cușcă unde se afla un iepure 

purtător al virusului fix.  

 

Babeș, îndată ce a obținut virusul, nu s-

a grăbit să-l folosească pentru vaccinări 

întrucât două probleme totuși apăreau în 

legătură cu acesta: 

 nevoia unei ameliorări sensibile a 

procedeelor de producere a vaccinului; 

 necesitatea reconsiderării a principiului 

însuși de vaccinare. 

 

În legătură cu prima problemă Babeș 

a reușit să obțină un virus fix după niște 

proceduri mult mai rapide (în varianta lui 

Pasteur erau necesare mult mai multe).  

 

A doua problemă se referea la gradul 

de nocivitate pe termen scurt sau lung prin 

introducerea în corp în cantități considerabile a 

unui teribil virus, sub formă de vaccin, căruia 

nu i-au fost încă studiate cu precizie reacțiile și 

mai ales capriciile imprevizibile. Virusul 

turbării reprezenta o mutație sau nu era decât o 

variantă? Nu putea să devină acesta, în 

circumstanțe neprevăzute, un virus al străzii? 

Pasteur era convins că nu, însă cercetările sale 

erau făcute pe animale, însă Babeș nu era așa 

de sigur ca în cazul oamenilor totul era în 

regulă. În cazul lui Pasteur au fost 31 de 

încercări eșuate din 400 de vaccinări.  

 

După de a ameliorat metoda de 

producere a vaccinului Babeș a început să facă 

vaccinări la Budapesta unde nu a fost 

înregistrat nici un eșec. Astfel, ca urmare a 

experienței, reflecției și intuiției sale a reușit să 

descopere principiul imunității pasive și al 

seroterapiei. Babeș a întreprins, prin 

intermediul a numeroase necropsii, o cercetare 

foarte amănunțită în legătură cu alterările și cu 

calea pe care boala o ia în organism.  
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În modul acesta el reușește să 

demonstreze, într-o manieră experimentală, 

concretă, teoria nervoasă a turbării. Plecând de 

la principiul seroterapiei descoperit de Babeș și 

de la rezultatele sale, savantul german 

Behring a reușit să prepare un ser antidifteric. 

 

De asemenea Babeș a fost la originea 

descoperirii leacului pentru o boală gravă 

care făcea dezastru printre bovine și pentru o 

alta care ataca oamenii (pelagra). Marele tratat 

al lui Babeș în privința acestei boli i-a adus 

acestuia pentru a doua oară Premiul Monthyon 

acordat de Academia de Medicină din Paris. 

Originea bolii bovinelor precum și tratamentul 

acesteia au fost descoperite de Babeș iar 

doctorul Emmanuel Chevelot le-a consacrat un 

important volum intitulat „Les Babésioses”, 

după numele descoperitorului lor.  

 

Aceste rezultate științifice au deschis de 

asemenea calea pentru descoperirea cauzei și 

tratamentului unui alt flagel: malaria. Savantul 

român a avut de asemenea o importantă 

contribuție în legătură cu crearea vaccinului 

pentru holeră.  

 

În anul 1913, după izbucnirea 

epidemiei, Babeș a denunțat o eroare în ceea ce 

privește vaccinul existent creat de Pasteur. El a 

ajuns la concluzia că două vaccinări succesive 

la interval de 6 luni erau mai eficiente. Babeș a 

creat și tehnici mai bune de producere a 

vaccinului în cantități suficiente ceea ce a dus 

la salvarea a numeroase vieți omenești. 

 

INSTITUTUL „VICTOR BABEȘ” 

Institutul "Victor Babeș", care poartă 

numele fondatorului său, profesor dr. Victor  

 

 

Babeș, a fost înființat la 28 aprilie 1887 și este 

cel mai vechi institut științific medical din 

România. Institutul a fost conceput inițial ca o 

școală practică superioară pentru toți cei din 

domeniul sanitar, un institut medical complex 

asemenea Institutului Pasteur de la Paris, având 

secții de anatomie patologică, bacteriologie, 

vaccinare antirabică, patologie veterinară, 

serologie și chimie. Institutul de Patologie și 

Bacteriologie din București a fost printre 

primele din Europa care producea vaccinuri și 

seruri pentru numeroase țări din Europa.  

 

CONCEPȚII FILOZOFICE 

Pe lângă activitatea științifică, Babeș a 

fost preocupat de îmbunătățirea stării sanitare a 

populației, în special în combaterea și 

prevenirea pelagrei. Studiind cauzele acestei 

boli, care (ca și tuberculoza) avea extindere în 

masă, a subliniat esența socială a acesteia și în 

1907 a susținut: "Leacul pelagrei, al acestei 

boli a mizeriei, al acestei rușini naționale, vi-l 

dau eu: împroprietărirea țăranilor." 

 

De asemenea, Babeș s-a preocupat 

îndeaproape de problemele medicinii 

profilactice, abordând probleme ca: alimentarea 

cu apă a localităților, organizarea științifică a 

luptei antiepidemice etc. 

 

Concepția sa filozofică, înscrisă pe linia 

materialismului este expusă în lucrările: 

Considerațiuni asupra raportului științelor 

naturale către filozofie (1879) și Credință și 

știință (1924). Victor Babeș a pus bazele 

publicațiilor „Analele Institutului de Patologie 

și Bacteriologie“ (1889), „România medicală“ 

(1893) și „Archives des sciences médicales“ 

(1895). 
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DESPRE CARTE ȘI ALTE LUCRURI ASEMĂNĂTOARE 
Elev Marinela Nuță, clasa a IX-a B 

Profesor Irina Hmelnițchi 

 

Motto : „Nu citi precum copiii, ca să te distrezi, sau ca ambițioșii, pentru a fi mai instruit. Nu! 

Citește ca să trăiești!ˮ 

Gustave Flaubert 
 

Se poate și fără carte? S-a putut și fără carte? 

Evident că se poate și s-a putut, de vreme ce există sau 

au existat oameni care nu au sau nu au avut nimic în 

comun cu cartea, așa cum există oameni care nu 

deschid în viața lor o carte. Câtă lume citește azi? E 

bine să nu citești? De ce este mai bine să nu citești? 

Care este rostul cărții în lume? Petre Țuțea spunea că 

fără cărți nu pot trăi decât dobitoacele și sfinții, 

animalele pentru că nu au suflet, iar ceilalți pentru că 

se împărtășesc cu Logosul divin, adică cu Hristos, 

înălțându-se deasupra materiei.  

 

Din păcate însă, există persoane care, fără să 

aparțină nici uneia dintre categoriile menționate, iau o 

carte în mână și o răsfoiesc doar pentru a vedea lumea 

că știu rostul ei, dar, de fapt, nu se bucură de plăcerea lecturii.  

 

Cartea are scopul dea ne învăța tot ce noi nu am trăit. De fapt, cartea este oglinda celor care, 

trăind înaintea noastră, ne-au arătat cum au iubit, cum au urât, cum au suferit sau cum s-au bucurat, 

ca și noi, privind în oglinda alcătuită din cuvintele lor, să cunoaștem căderea sau măreția, să 

deosebim adevărul de minciună și viciul de virtute. Datorită cărților, putem să ne împrietenim cu 

personalități exemplare care au trăit acum sute sau mii de ani, aflând modul lor de gândire și de 

acțiune. Astfel, opțiunile celui care citește devin mult mai diverse decât ale celui care nu citește. 

 

De multe ori, cititorii spun că, atunci când este vorba de cărți, nu vorbim de un fapt cultural, 

ci de o ofertă de viață. În plus, cititul nu este legat numai de informație, ci și de limbaj, deoarece, 

prin lectură, înveți cuvinte noi și afli noi modalități de exprimare a ideilor personale. Lectura este 

efectul unei nevoi de a înțelege mai bine lumea din jur, de aceea, ea este și o modalitate prin care, 

ca să nu cazi pe gânduri de unul singur, apelezi la ajutorul altora care și-au pus aceleași întrebări. 
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Desigur, este important atât modul în care citești, cât și felul lecturii. Nu orice carte conține 

aspecte pozitive ale vieții, dar orice carte îți poate influența gândirea și comportamentul. Depinde de 

cultura și de capacitatea cognitivă a fiecăruia pentru a extrage ceea ce este important dintr-o carte. 

 

De asemenea, este esențial să înțelegem că 

însăși transpunerea unui fapt în scris – fie el real 

sau imaginar – reprezintă o ficționalizare a lui, 

adică o îndepărtare de ceea ce noi numim 

realitate. De exemplu, nu poți citi Romeo și 

Julieta fără să înțelegi că aceste personaje 

transmit o viziune despre viață pe care trebuie să 

o plasezi în contextul adecvat. Este evident că, 

citind anumite cărți, poți învăța din experiența 

altora cum să eviți diferite greșeli, reușind, 

treptat, să-ți formezi caracterul și să-ți conturezi 

personalitatea.  

 

Totodată, dincolo de aspectul utilitar, cartea 

reprezintă o bucurie, un mod plăcut de a-ți 

petrece timpul. Revenind la ceea ce spuneam 

inițial, se poate trăi și fără carte, dar am ajuns la 

concluzia că mai bine cu carte, decât fără. Cărțile alese cu discernământ luminează mintea și te fac 

să trăiești cu intensitate, deschizându-ți larg porțile cunoașterii și ale imaginației, deoarece, după 

cum spune C.S. Lewis: Citim ca să știm că nu suntem singuri. 

 

 

INVITAȚIE LA LECTURĂ 
„ROMANUL ADOLESCENTULUI MIOPˮ 

Elev Dragomir Adriana, clasa a XI-a C 

Profesor Monica Orășteanu 

 

Am recitit, cu ceva timp în urmă, Romanul adolescentului miop, a lui Mircea Eliade, 

dominată fiind de un sentiment de nostalgie amestecat cu fascinația de a retrăi, măcar la modul 

fictiv, experiența adolescenței.  
 

În anumite privințe personajul principal nu-mi seamănă: are în sine un soi de nonconformism 

pe care-l afișează ostentativ (atunci când nu sunt adulți prin preajmă), pare dezinteresat de anumite 

materii școlare, se izolează pentru a-și putea duce la capăt experimentele la chimie și disecțiile la 

biologie (cele din urmă nu mi-au plăcut deloc!) și se luptă cu sine pentru a socializa.  

 

Pe de altă parte se pare că avem și puncte comune: visează cu ochii deschiși, e pasionat de 

lectură, ține un jurnal și vrea să iubească. L-am descoperit pe el redescoperindu-mi retrospectiv 

adolescența. 
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Adolescentul romanului pare să fie o 

personalitate ce se construiește treptat, ce 

depășește cu un efort de voință extraordinar 

prejudecățile sociale și propriile limite, umane 

(în anumite circumstanțe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luptă pentru idealurile sale și se lasă 

uneori îngenuncheat de cotidian, pentru a renaște 

din propria neputință : „Țelul pe care și-l 

construiește adolescentul miop nu este să ajungă 

ca alții, ci să ajungă la sine însuși ˮ – spunea 

criticul Liviu Bordaș. Eroul însuși mărturisește 

„Trebuie să mă cunosc. Trebuie să știu odată 

singur cine sunt și ce vreau […] Cum să ajung la 

mine însumi ? Cum să-mi cunosc eu sufletul și să 

viețuiesc întocmai după nevoile lui ?ˮ (M. Eliade, 

„Romanul adolescentului miop ˮ Ed. Litera, 

2009, pg.131). 

 

Dragomir Adriana, elevă în clasa a XI-a 

C, în urma lecturii romanului, afirmă că: Sub 

forma unui jurnal intim, acesta prezintă trăirile, 

gândurile și impresiile unui adolescent din 

București care se hotărăște să scrie un roman 

„ca o răsfrângere completă și reală a 

adolescenței mele ˮ. 

 

 

Citindu-i jurnalul ești introdus în 

atmosfera anilor ʼ30 și afli că toți adolescenții, 

în genere, trec prin aceleași etape ca și tine, 

indiferent de epoca în care au trăit, și poți 

empatiza cu protagonistul, însușindu-ți 

experiențele și emoțiile lui.  

 

Poți descoperi „cheia succesuluiˮ, cum 

să devii un geniu, urmând exemplul prezentat : 

prin muncă susținută și sacrificiu, în primul 

rând, el a realizat că științele nu sunt punctul 

lui forte, așa că s-a axat în schimb pe ceea ce îi 

plăcea și la ce era bun.  

 

Apoi, a început să studieze singur, 

pentru un timp îndelungat, scurtându-și timpul 

de somn. În acest mod, el a reușit să acumuleze 

cunoștințe prețioase și folositoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Se spune că până acum nu a murit 

nimeni din dragoste oare oi fi eu primul ?ˮ 

Dacă am reușit să vă stârnim curiozitatea, nu 

ezitați să citiți romanul lui Mircea Eliade , cu 

siguranță lectura acestuia va reprezenta un 

câștig mental și spiritual.  
 

Lectură plăcută! 
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LES CARNAVALS EN FRANCE 
Professeur Măldărășanu Arthur 

 

Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils 

consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés, masqués et se 

retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis et 

serpentins,défiler, éventuellement autour d’une parade. 

 

Origine 

Le substantif masculin « carnaval » apparaît sous cette forme en français en 1549 pour exprimer 

le sens de « fête donnée pendant la période du carnaval ».Il a pour origine le mot carnelevare, un mot 

latin formé de carne « viande » et levare « enlever ». Il signifie donc littéralement "enlever la viande". 

 

Périodes du carnaval 

D'après le calendrier religieux, le carnaval débute à l'Épiphanie (le 6 janvier), date qui 

marque la fin des fêtes de Noël et s'arrête le mardi gras, veille du début de la période de carême. 

 

Date du début des carnavals 

La période des carnavals commence après la célébration de l’Épiphanie, fête chrétienne qui 

célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. 

La fête a lieu le 6 janvier. 

 

Date de la fin des carnavals 

La période des carnavals se termine par la célébration du Mardi gras, période festive, qui 

marque la fin de la « semaine des sept jours gras » (autrefois appelés « jours charnels »). Le Mardi 

gras est suivi par le Mercredi des cendres et le carême, où les chrétiens sont invités à « manger 

maigre » en s'abstenant de viande. Le Mardi gras est toujours fixé entre le 3 février et le 9 mars ; 

soit juste avant la période de carême. 

 

Travestissements 

Les masques prennent les caractéristiques des êtres surnaturels qui sont les démons et les 

esprits des éléments de la nature. 

 

Significations du carnaval 

Traditionnellement, dans le christianisme, le carnaval marque la dernière occasion de 

célébration des aliments gras et autres avant le début du Carême. La période entre le début du Carême 

et Pâques (autrement dit la durée du Carême), selon le calendrier de l'Église, est de quarante jours. 
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Traditionnellement, pendant le Carême, aucune fête ne doit avoir lieu, et les gens doivent 

s'abstenir de manger des aliments riches, tels que la viande, les produits laitiers, les graisses et le 

sucre. Les quarante jours du Carême, rappellent le récit biblique des quarante jours que Jésus a 

passé dans le désert, servent à marquer une certaine période où le croyant chrétien se tourne vers 

Dieu et la discipline religieuse. 

 

Le Carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques, événement central du 

christianisme. Il rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert. Il commence le mercredi des 

Cendres et s’achève au jour de Pâques. C'est un temps de jeûne et de conversion. Il commence en 

2018 le 14 février. 

 

Carnavals célèbres 

Les plus célèbres carnavals en Frances 

sont ceux de Nice, Nantes et Annecy. D’autres 

carnavals ont lieu en France pendant la période 27 

janvier et 13 mars parmi les quels ceux de 

Granville, Mulhouse, Colmar, Albi, Dunquerque, 

Bailleul, Cholet ou Strasbourg. On peut 

mentionner aussi lafête du Mimosa (12 – 21 fevrier) 

et la fête du citron (12 fevrier). 

 

 

Les carnavals peuvent prendre diverses formes: Bals masqués ou Mascarades, Cavalcades 

(défilés de cavaliers), Défilés. 

 

Le carnaval de Nice 

C’est le premier carnaval de France. Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois de février 

durant deux semaines. C’estunefête emblématique pour la ville de Nice. 

 

Traditions du carnaval de Nice: 

 La bataille de fleurs (le mimosa, le lys, les marguerites).Sur chaque char, des mannequins 

costumés lancent de 80 à 100.000 fleurs au public; 

 Le roi du carnaval- avant le début du carnaval, Sa Majesté Carnaval arrive sur la place Masséna afin 

d'annoncer l'ouverture de cette période de fête en prenant les clés de la ville; 

 Le char du roi (Jacques Chirac – 2006). 

 

Le carnaval de Nantes 

C’est le second carnaval de France. Ilse déroule sur une semaine et débute parle défilé du 

dimanche après-midi. Il est suivi du Carnaval des Enfants le mercredi après-midi et se termine par 

la parade nocturne le samedi en soirée. 
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Le défilé du dimanche après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parade nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défilé des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditions du carnaval de Nantes: 

Élection du roi et de la reine du 

carnaval 
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DANSUL POPULAR - MIJLOC DE TRANSMITERE A VALORILOR 
CULTURALE 

Bibliotecar Samoilă Elena 

 

Motto: „Mai mult decât oricând, astăzi, pentru noi, ca să fim buni europeni,  

trebuie să fim buni români.“ 

I.I.C. Brătianu, 1922 

 

Este evident că lumea se 

îndreaptă tot mai rapid spre globalizare, 

spre o lume văzută ca o unitate la nivel 

planetar a unor identităţi şi care va 

funcţiona cu norme şi standarde 

comune. Elementele specifice ale 

fiecărui participant vor contribui la 

realizarea unui echilibru internaţional, 

cu deosebire socio-economic, la nivel 

macrostructural, în funcţie de resursele 

proprii şi de capacitatea de utilizare a 

acestora de fiecare colectivitate umană 

în calitate de actor acceptat ca egal, 

suveran şi independent. 

 

Dansul popular este una din valorile noastre culturale, una din tradiţiile cu care noi ne 

identificăm ca neam şi ţară. Când vorbim de dans trebuie să ne referim la dansul popular autentic şi 

aici nu se poate să nu te gândeşti şi la portul popular, la puritatea şi curăţenia tradiţiilor populare. 

Parcă ne este frică să promovăm sau să amintim în vreun fel de cântecul şi dansul popular. Le lăsăm 

undeva la marginea societăţii ca şi cum nu sunt cele prin care noi ne facem diferiţi de celelalte ţări. 

Nu odată se aud strigăte de uimire din partea străinilor, care au ascultat sau au văzut dansatorii 

noştri evoluând pe scenele din ţara lor.  
 

Mai nou, au început să vină în România şi să cumpere case ţărăneşti, să petreacă sărbătorile 

aici, fermecaţi de tradiţiile şi obiceiurile de la sat. Nu conştientizăm şi nici nu avem ochi pentru 

adevăratele valori, trebuie să vină cineva din afară să ne spună „…Uau….voi ştiţi ce aveţi prin toate 

aceste tradiţii…cea mai mare bogăţie…aveţi identitate naţională…aveţi istorie. „Este brandul  

nostru – original, unic şi trebuie să-i dăm importanţa cuvenită dacă nu vrem să ne ia tăvălugul 

globalizării forţate. 
 

Fiind o manifestare artistică a colectivităţii bazată pe tradiţie, dansul folcloric s-a dezvoltat 

fără încetare, s-a îmbogăţit prin contribuţia dansatorilor pasionaţi, care au transpus pe plan coregrafic, 

într-o manieră foarte expresivă, sentimentele şi aspiraţiile acestei colectivităţi. Fiecare dansator are o 

tendinţă continuă de îmbogăţire, o dorinţă permanentă de a-şi exprima sentimente în forme şi motive 

coregrafice noi. Acesta este secretul puterii inepuizabile a creaţiei coregrafice populare. 
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Dansul popular românesc s-a întrepătruns întotdeauna cu viaţa colectivităţii şi individului 

deoarece la fiecare ocazie care implică manifestarea unei stări afective, cântecul şi dansul au ocupat 

un rol de prim ordin. Asemenea ocazii sunt zilele de sărbătoare, distracţiile, târgurile, sărbătorile 

legate de muncile agricole sau de păstorit, ceremoniile legate de munca şi de fertilitatea pământului 

şi bineînţeles evenimentele importante ale vieţii: naşterea, logodna şi căsătoria. În toate cazurile, 

dansul nu este separat de muzică. Înainte de a fi acompaniat de instrumente, s-a dansat în 

acompaniamentul cântecelor şi în ritmul bătăilor de palme sau cel obţinut prin instrumente de 

percuţie: sucitoare, dube, etc.  
 

Dar, pentru că suntem la început de mileniu trei, când tehnica şi descoperirile ştiinţifice au 

luat o amploare fără precedent, iar valorile culturale pierd din ce în ce mai mult teren, pentru că 

influenţa modernizării se simte peste tot, pentru că pe piaţa muzicală au apărut producţii de un gust 

îndoielnic, penibile ca text şi ca linie melodică, cenzura nemaiexistând la nivel instituţionalizat, 

selecţia făcându-se doar în funcţie de gradul de cultură şi civilizaţie a românului, în momentul de 

faţă, pentru că există emisiuni la diferite posturi de televiziune prin care folclorul se falsifică în mod 

revoltător, nouă educatorilor ne revine obligaţia morală de a apăra tânăra generaţie de „diavolul 

contemporan” despre care toată lumea vorbeşte dar nimeni nu face nimic.  
 

Prin implicarea elevilor în activităţi extraşcolare ce joacă un rol deosebit de important în 

dezvoltarea fizică şi psihică a unui 

copil, îi ajutăm să-şi canalizeze 

energia către lucruri cu adevărat 

importante şi să-şi dezvolte spiritul de 

competiţie. Prin intermediul acestora, 

copilul va învăţa să interacţioneze mai 

uşor cu cei din jur şi va putea să 

exceleze în anumite domenii spre care 

are înclinaţii. Mulţi părinţi văd în 

desenele copilului adevărate opere de 

artă şi, prin urmare, îl îndeamnă spre 

lecţii de desen sau de pictură. 

Psihologii spun că astfel de activităţi, precum şi dansul şi cântatul sunt o alegere foarte bună, 

deoarece le dezvoltă copiilor imaginaţia şi creativitatea.  
 

Dansul popular, ca activitate extraşcolară, are un rol deosebit în educarea, instruirea şi 

formarea personalităţii elevilor, care, alături de dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, duce la formarea personalităţii autonome şi creative. 
 

Dansul popular poate contribui la dezvoltarea personalităţii prin stimularea şi exersarea 

următoarelor calităţi intelectuale ale elevilor: 

 spiritul de observaţie; 

 memoria şi imaginaţia; 

 judecarea şi gândirea, concretizarea prin interpretarea fenomenelor şi aspectelor natural 
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PARADISUL NOSTRU 
Fortărețe dacice din Munții Orăștiei 

Elev Ciobanu Ionuț Alexandru, clasa a XII-a A 

 

Construite în stilul murus dacicus, cele două 

fortărețe dacice din Munții Orăștiei au fost ridicate între 

sec. I î.Hr. și sec. I d.Hr. pentru apărare și protecție 

împotriva cuceririi romane. Rămășițele lor extinse și 

bine păstrate prezintă o imagine a epocii Fierului, 

viguroase și inovative.  

 

Din păcate, în ziua de astăzi, vânătorii de comori 

caută în zonă, pentru că România duce lipsă de legislație 

în acest domeniu. 

 

Cele șase fortărețe - Sarmiasegetusa Regia,  

Lucani - Piatra Roșie, Costești - Blidaru, Costești - 

Cetățuie, Căpâlna și Bănița, care au format sistemul 

defensiv a lui Decebal, fac acum parte din Patrimoniul 

Cultural UNESCO. 

 

Cetatea Sarmiasegetusa, capitala regatului dac, 

construită probabil la mijlocul sec. I î.Hr. cuprindea în 

perimetrul său cetatea, zona sacră și așezarea civilă.  

După cucerirea Daciei, romanii au reamenajat 

cetatea, mărindu-i suprafața, fără a respecta însă traseul 

zidurilor dacice sau tehnica de construcție a acestora.  

 

 

Zona sacră se află la 100 m est de cetate, pe două 

terase, având sanctuare amplasate în plan rectangular și 

circular. Așezarea civilă se întindea pe câteva reci de terase 

și cuprindea grupuri de locuințe, ateliere meșteșugărești, 

depozite, hambare, instalații de captare și distribuire a apei 

potabile. Într-una din aceste locuințe a fost descoperit 

celebrul vas cu ștampilă ˮ Decebalus per Scoriloˮ. 
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APA - ANOMALII CARE AU PERMIS VIAȚA 
Elev Tudor Emil - Gabriel, clasa a XII-a D 

 

Atât de obișnuită, de cotidiană și de familiară, apa este totuși un lichid uluitor care are o 

serie de anomalii. Pentru apă parcă n-ar exista legi; este 

ˮceva altfelˮ în lumea substanțelor. În natură și în 

experiențe ea nu se comport la fel ca alte substanțe. Dar, 

datorită capriciilor ei, viața a putut să se dezvolte și să 

existe în apă. Prima anomalie: dacă ținem seama de 

structura ei chimică și de categoria de substanțe din care 

face parte, apa ar trebui sa se topească și să fiarbă la 

temperaturi mai scăzute, care nu există pe pământ. N-ar 

exista deci pe pământ nici apă lichidă, nici solidă, ci doar 

sub formă de vapori. 

A doua anomalie: căldura specifică ridică. La 

apă, aceasta este de zece ori mai mare decât la fier. Apa se încălzește de cinci ori mai încet decât 

nisipul, dar și procesul de răcire este lent. Datorită capacității excepționale a apei de a absorbi 

căldura, vietățile marine nu sunt niciodată amenințate nici de o puternică supraîncălzire, nici de o 

răcire excesivă. A treia și a patra anomalie sunt strâns legate de prima : apa are căldură 

latentă de vaporizare căldură latentă de topire foarte mari. Pentru a evapora apa dintr-un ceainic va 

fi nevoie de 5,5 ori mai multă căldură decât pentru a o fierbe. Daca nu ar exista această proprietate, 

multe lacuri și râuri ar seca repede până la fund și viața din ele ar pieri. Înghețând, apa cedează de 

asemenea multă căldură. Iată, de ce în nopțile geroase ale iernii se așează în sere butoaie cu apă : 

înghețând, ea degajă căldură, încălzind astfel aerul. A cincea anomalie: înghețând, apa se dilată 

cu 9% față de volumul inițial. De aceea, gheața este mai ușoară decât apa și se ridică la suprafață ; 

rar un bazin de apă înghețată până la fund. Gheața care îl acoperă este un bun izolator termic, căci 

conductibilitatea termică a gheții, ca și a apei este foarte mică. Sub un asemenea ˮcojocˮ, chiar și 

iarna în Antarctica animalele marine nu suferă prea mult de frig. 

A șasea anomalie este cea mai ciudată : când sunt încălzite, toate substanțele se dilată, 

iar la răcire se contractă. Este un adevăr recunoscut. Și apa se contractă datorită frigului. Dar în 

acest ˮdarˮ se află totul. Se contractă mereu când scade temperatura, dar la +4°C se atinge limita. 

De acum înainte, apa începe să se dilate din nou, cu toate că temperatura scade. De aceea, apa are 

densitatea ce mai mare la +4°C. Ca urmare, iarna, apa răcindu-se până la +4°C, coboară la fund și 

aici se păstrează în decursul întregului sezon rece (în bazinele cu apă dulce, căci sărurile marine 

complică tabloul circulației apei). Această anomalie salvează viața tuturor viețuitoarelor care 

iernează în râuri, lacuri și heleșteie.  

A șaptea anomalie: dintre toate lichidele, în afară de mercur, apa are cea mai mare 

tensiune superficială. De aceea, picătura de apă tinde să se facă ghem. Picătura de apă este strânsă 

ca într-un ambalaj în pelicula sa superficială. 
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ATELIER LITERAR ȘI ARTISTIC 

 

ANI UITAŢI 
 

Cândva o fetiţă a sădit, 

Într-o veche grădiniţă, 

Un brăduţ ce l-a iubit 

Până s-a făcut cât o garofiţă. 

 

An de an l-a vizitat, 

An de an l-a adorat, 

Până într-un an când a uitat 

Că avea ceva de decorat. 

 

Şi-a adus aminte iară, 

Când era prea târziu, într-o vară! 

Bradul de tristeţe s-a uscat, 

Deoarece fata din gând l-a lepădat! 

 

De-ar avea puterea, 

Fata l-ar învia. 

Dar nu avea, 

De aceea mereu plângea. 

Gheorghe Cristina Andreea, clasa a X-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULG… 
 

Astăzi… din cerul ce ne acoperă viețile, 

S-a vărsat o sticluță de cerneală… 

Și ningea… ningea cu fulgi albaștri, 

Ningea în lumea mea. 

 

Și am prins un fulg în palmă… 

Dar s-a topit strecurându-se în inima mea. 

Și l-am primit cu o lacrimă…o lacrimă albastră… 

Era un vis frumos, pentru o secundă pătat de 

cerneală. 

 

Și am văzut cum mi-a deschis o rană în piept  

Lacrimile curgeau, și mă durea…dar el nu 

simțea… 

Dar el nu știa…însă eu știam… Mă iubea !... 

Doar cerul e de vină, c-a trebuit să fie așa… 

Boca Sorina, clasa a XI- a B 
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Suciu Ruxandra, clasa a XI-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niță Gina, clasa a XI-a B 

 

ECOU  

O viață,  

Un drum pierdut,  

o cale rătăcită… 

Eu și tu 

Dezamăgirea  

unei nopți de toamnă 

 

Și ploua, 

Iar gândurile 

Agonizau… 

Și mă pierdeam 

In fum și ceață… 

 

Nu, tu nu ești Tu, 

ești violetul 

Unei nopți de toamnă 

 

DAR… 

Am încercat să trec marea… 

Dar nu am reușit. 

Am încercat să străbat zarea… 

Dar tot aici am poposit. 

Am reușit să-mi înving temerile… 

Dar totuși m-au răzbit. 

Am reușit să deslușesc gândurile… 

Dar totuși m-au lovit.  

Am vrut să ating o stea… 

Dar ea nu m-a primit. 

Am vrut să depășesc o perioadă grea… 

Dar ea nu mi-a zâmbit.  

Am devenit tot ce am vrut… 

Dar ea m-a tot oprit. 

Am devenit doar ce-am putut… 

Dar totul s-a sfârșit. 
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FULGI DE ZĂPADĂ 3D 
Elev Leca Adriana, clasa a IX-a A 

 

Materiale necesare pentru fulgi de hârtie 3 D: 

 6 coli de hârtie grosuță; 

 foarfece; 

 bandă adezivă transparentă; 

 capsator. 

 

 

 

 

 

 
 

1. Tăiem colile astfel încât să fie pătrate. Apoi 

le împăturim pe diagonală. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Tăiați cu foarfecele 3 linii paralele cu una 

din laturi, dar fără să mergeți cu tăierea până la 

capăt. Când desfaceți triunghiul mic, ar trebui 

să arate ca în poza următoare. Încercați, pe cât 

posibil, să faceți tăieturile la distanțe egale.  

 

 

 

 

 

 
 

3. Despăturiți triunghiul și poziționați pătratul 

ca în poza următoare. 

 

 

 

 

 

 

4. Rulați pătratul interior (cel mai mic) astfel 

încât să formeze un tub și lipiți cu bandă 

adezivă. De o parte și de alta a ruloului ar 

trebui să fie 2 triunghiuri goale.  

5. Întoarceți pătratul pe cealaltă parte și rulați 

următorul pătrat interior, suprapunând colțurile. 

Lipiți din nou cu bandă adezivă.  

6. Repetați mișcarea de întoarcere, rulare și lipire 

până când sunt unite toate fâșiile de hârtie. 

 

 

 

 

 

 
 

7. Procedați la fel și cu celelalte 5 pătrate de 

hârtie. 

 

 

 

 

 

 
 

8. Luați 3 din bucățile modelate și suprapuneți-le 

la un capăt, ca un buchețel. Capsați. Faceți la fel 

și cu celelalte 3 bucăți. 

9. Capsați împreună la mijloc cele 2 modele 

formate anterior. 

10. Capsați peste tot unde se întâlnesc brațele 

mari ale colilor (adică de 6 ori) ca să vă asigurați 

că fulgul își păstrează forma. 
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ADOLESCENȚA - O TREAPTA PRIVITĂ RETROSPECTIV 

Elev Crăciun Cristina, clasa a XII-a A 

 

Îmi pare mult prea bizar să vorbesc din 

citate, ori să scriu definiții tehnice, bizare 

referitoare la adolescență. Prefer așadar să mă 

opresc la cuvintele mele. Ceea ce știu sigur, 

este că acest cuvânt adolescența mă trimite 

către lanțul amintirilor mele din perioada 

adolescenței ce m-au format și poate chiar m-

au transformat.  

Până să înțeleg că este o treaptă a vieții 

mele, cu ritmul și desfășurarea ei nu-mi 

înțelegeam nici gândurile ce-mi aduceau în fața 

mea dorințe noi, speranțe noi, obiective noi și mai 

ales întrebări fără răspuns, fără vreun ecou care să 

mă ajute să îmi percep sfera în care mă aflam! 

 

Am început, parcă și acum să îmi 

amintesc, primele întrebări legate de 

schimbările ce aveam să le fac, vizavi de 

înfățișarea mea, într-un moment nou: venise 

timpul să îmi fac pentru prima oară poza pentru 

buletin. Mi se părea deja că timpul are cu totul 

alt ritm și nu realizam dacă eu nu înțelegeam ce 

se întâmplă, ori anii chiar trecuseră! Încet zilele 

se scurgeau timpul de cele mai multe ori mă 

trăda iar fiecare clipă ajunsese să mi se 

definească cu totul și cu totul altfel. 
 

Adolescența a fost în viața mea o etapă 

dulce-amară, redactată parcă, încă odată, cu 

sentiment de amintirile mele, ce le așez în scris 

chiar acum. Mult mai grea decât copilăria, 

adolescența nu se află pe același unghi al 

gândurilor pașnice, lipsite de griji sau 

responsabilități, de opinii concrete ori marcante 

sau departe de orice umbră a prejudecăților. 

Copilăria rămăsese în mintea mea déjà un 

capitol încheiat într-un alt Univers, la care nu 

mai aveam acces. 

Perioada sumbră din viața mea de 

adolescent, a avut în spatele ei, schimbări ce m-

au determinat să-mi valorific altfel opiniile 

despre viață, despre mine și despre tot ce pot 

numi eu speranță. Această schimbare de care 

vorbesc este strâns legată de o decizie a 

părinților mei ce avea să mă marcheze: mutarea 

din orașul meu într-un alt oraș. 

 

Poate că nici nu mi-am dat seama exact 

câte lacrimi au început să curgă când am 

început să fac primii pași în această etapă 

importantă, tocmai pentru că fiecare gând al 

meu era deja afectat de ce îmi se întâmpla: 

când aveam cea mai mare nevoie de cercul meu 

de prieteni, de tot ce clădisem, am aflat că va 

trebui să nu privesc în urmă, fiindcă oricum o 

făceam degeaba. 

 

Din acel moment, gândurile mele, 

speranțele mele, dorințele mele nu mi le mai 

puteam forma, nici comunicarea nu mai ocupa 

un loc primordial în viața mea iar modul în care 

mă exteriorizasem până atunci nu se mai putea 

compara cu prezentul. Când îmi spuneam opinia 

cu sentiment, îmi doream să fiu ascultată, acum 

însă … devenisem neutră! Universul meu era 

paralele cu cel real, fără întrebări precise cu 

trimiteri la opiniile celor maturi, la părinții mei 

pe care îi consideram înțelepți și la care adesea 

îmi găseam refugiul până atunci.  

 

Îmi rămăsese un singur lucru bun, cea 

mai bună prietenă, persoana alături de care 

simțeam că trăiesc, cu ea împărțeam orice, îmi 

puteam explica orice lacrimă, orice gând sau 

prejudiciu, orice surâs … ! Totul părea bizar, 

nu-mi găseam liniștea sufletească prin dorul 

marcant, ce mă apăsa cu fiecare secundă.  
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Nu am căutat să dau vreun titlu la ceea ce 

simțeam atunci, însă remarcam că nu mai  

sunt aceeași. 

 

Devenisem rece, chiar neascultătoare, 

nu mă mai simțeam impulsionată să fac nimic. 

Să nu mai zic că nu suportam sub nici o formă 

întrebarea „de ceˮ, venită în principal din 

partea părinților mei. Pe de altă parte, credeam 

că eu știu cel mai bine ce trebuie să fac și nu 

păream să las pe cineva să calce pragul 

universului meu, însă pe de altă parte simțeam 

un gol în suflet ce căuta alinare, sau chiar un 

sfat care să-mi mângâie sufletul, declarat de 

mine deja pierdut. 

 

Am ajuns să-mi găsesc puterea de a 

zâmbi din nou atunci când am învățat să iubesc, 

și am simțit că fiecare stea poate fi citită într-un 

anumit fel. Făceam totul diferit, mă simțeam 

iubită, și încet, încet mă regăseam…! Băiatul 

de care mă îndrăgostisem îmi oferea ceea ce nu 

cunoscusem până atunci și simțeam că totul 

pare să fie magie. Aceste clipe nu au durat însă 

prea mult, chiar dacă păreau greu de desprins 

din rama unui tablou atât de perfect.  

 

 

 

 

 

 

Adolescența mi-a oferit un mod aparte 

de a mă forma și maturiza, cu puține zâmbete, 

dar mulți pași nedefiniți ce ridicau mari semne 

de întrebare. Această perioada pentru mine, a 

fost o carte cu multe pagini, date prea repede, 

analizate mult prea puțin … și totuși dacă mă 

mai opresc o secundă să mă gândesc, nu aș mai 

putea să dau timpul înapoi.  
 

Orice pas, ajung să cred astăzi că poate 

fi o schimbare, oferită de viață sau poate chiar 

de faptele și deciziile mele. Tind să cred că o 

treaptă mai grea din viață mi-a arătat ce 

înseamnă de fapt să am curaj să merg mai 

departe, și să pășesc ferm înainte.  
 

În mintea mea aud următoarele cuvinte: 

„fără să pierzi nu poți să știi cum e să câștigi, 

deci fără lacrimi de amărăciune nu le poți simți 

pe cele de bucurie și fericireˮ. Iată visul meu 

ajuns astfel la final, mă aduce în pragul următor 

al vieții mele: maturitatea.  

 

În final, nu știu dacă aceste cuvinte pot 

ajunge la valoarea sentimentelor ce m-au 

transformat atunci, însă acum am definit în 

maniera mea adolescența ca fiind: „o treaptă 

privită cu nostalgieˮ !!! 
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ARTA ÎN ROMÂNIA 

 

Artă fotografică 

Portret 

Fotografii realizate de profesor Paul Dârmon (premiul al III-lea la 

concursul de fotografie ASUS ZenFone#WeLovePhoto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decupajul fotografic realizat de profesor Dan Oprișan. 

 

În imagini Abouda Dalia, clasa a IX-a B. 

 

Fotografii efectuate în timpul sărbătorii de Halloween. 
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SONDAJ DE OPINIE 
Profesor diriginte Pricop Geanina-Mărioara 

Elevii clasei a XII-a A 

 

S-a dorit realizarea unui sondaj de opinie 

cu întrebări deschise, scopul fiind de a se observa 

punctele forte şi cele nevralgice ale activităţii 

şcolare din Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrânˮ, 

pentru a putea fi corectate neajunsurile şi 

perpetuate aspectele pozitive.  

 

Chestionarul a fost realizat de clasa a XII 

A, s-a adresat unui eşantion eterogen, claselor IX-

XII, atât băieţi cât şi fete, pentru a fi cât mai 

relevant. 

 

Iată răspunsurile sintetizate ale întrebărilor 

adresate elevilor: 

 

1. .Ce îţi place cel mai mult la colegii tăi? 

Cei mai mulţi elevi au răspuns că sunt 

uniţi şi de treabă iar alţii spun că sunt glumeţi, 

că au simţul umorului, sunt de ajutor, modeşti 

şi veseli. 

 

2. Ce te deranjează cel mai mult la  

colegii tăi? 

Pe cei mai mulţi îi deranjează gălăgia 

de la ore, că nu învaţă, că mulţi obişnuiesc să 

fugă de la ore şi uneori întrec măsura. Se 

observă că pe mulți îi deranjează agresivitatea 

şi lipsa de bun simţ, că unii îşi bat joc de cei 

mai mici, fac glume proaste, adeseori fiind răi, 

fiţoşi şi ipocriţi. 

 

3. Cum ţi-ai dori să fie aceştia? 

O dorinţă unanimă este aceea de a fi 

foarte uniţi la nivelul fiecărei clase şi al şcolii. 

Mulţi îşi doresc să-şi manifeste maturitatea şi 

să nu se mai poarte ca nişte copii, să fie mai 

cuminţi, să se poarte civilizat, să dea dovadă  

 

de bun simţ, de sinceritate şi de respect faţă de 

şcoală şi profesori. 

 

În relaţiile cu colegii să fie prietenoşi, 

de ajutor, înţelegători şi să-i accepte aşa cum 

sunt. Şi-ar dori foarte mult să facă parte dintre 

elevii model ai liceului, dar acesta este un 

deziderat mai greu de atins. 

 

4. Cum crezi că se poate realiza  

schimbarea lor? 

În urma analizării tuturor răspunsurilor 

se observă opinia generală că numai prin 

colaborarea tuturor factorilor educaţionali, 

adică: părinţi, şcoală şi elevi, s-ar putea realiza 

în timp o schimbare reală. Unele propuneri sunt 

directe: profesorii să fie mai exigenţi şi să 

comunice mai mult cu elevii pe probleme 

educaţionale. Cu toate acestea, unii dintre cei 

chestionaţi sunt sceptici şi nu întrevăd mari 

posibilităţi de schimbare! 
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5. Ce îți place cel mai mult la profesorii tăi? 

Cel mai mult le place faptul că 

profesorii sunt înţelegători cu ei şi receptivi la 

problemele lor. Un alt aspect apreciat este acela 

că profesorii sunt implicaţi, nu fac diferenţe 

între elevi şi, în general, le place cum li se 

predau lecţiile. Mulţi dintre ei recunosc că 

profesorii se străduiesc să-i înveţe lucruri bune, 

că au grijă de ei şi că vor să-i aducă pe calea 

cea bună. 

 

6. Ce nu-ţi place la profesorii tăi? 

Cele mai multe nemulţumiri sunt legate 

de teme prea multe, de faptul că sunt prea mulţi 

corigenţi şi multe note mici. Unii profesori 

predau prea mult şi prea repede, alţii se 

enervează repede şi nu prea au simţul 

umorului. Mai există profesori ale căror lecţii 

sunt plictisitoare şi prea lungi, dar şi profesori 

care tolerează gălăgia de la ore. 

 

7. Cum ar trebui să fie profesorul model în 

viziunea ta? 

Imaginea ideală pentru un profesor este 

aceea a unuia care explică toate noţiunile noi, 

care-i învaţă să le aplice în practică, un 

profesor care să facă activităţi diverse 

împreună cu elevii, să fie sever atunci când 

trebuie şi imparţial, deci un adevărat 

profesionist. De asemenea, elevii pun mare 

accent pe latura umană a dascălului pe care şi  

l-ar dori cald, înţelegător, sincer, copilăros şi cu 

simţul umorului. 

 

8. Dacă ai fi în locul lor pentru o zi, cum ai 

proceda cu clasa ta? 

În ceea ce priveşte activitatea şcolară, ar 

face lecţii simple, uşor de înţeles, acordând mai 

multă atenţie explicaţiilor, diminuând volumul 

de informaţii și ar face multe activități 

extrașcolare.

 

BAC … ȘI IARĂȘI BAC! (OFFF!) 
 

Bacalaureatul este un examen național, care se susține la absolvirea liceului, la mai multe 

discipline de învățământ, urmat de înscrierea în instituții de învățământ superior. Promovarea 

Bacalaureatului înseamnă încheierea unui ciclu de pregătire. 

 

Pentru că, elevul, în funcție de pregătirea lui, ar putea gândi astfel: 

 Elevul bun: „Trebuie să acord mare importanță acestui examen, să-mi repet zilnic că acesta 

este țelul meu în ultimul an de liceuˮ; 

 Elevul slab: „Iar mi se amintește de BAC, de parcă nu aș avea alte priorități pentru acest an 

școlarˮ. 

 

Observați, prin urmare, câtă ambiguitate există în această sintagmă, caracteristică a 

limbajului accentuată de punctele de suspensie care atrag atenția asupra cuvântului „BACˮ. 

Prezenta interjecției „offˮ, este facultativă în funcție de starea fiecărui elev în momentul când 

pronunță cuvântul magic. 

 

Haideți să aflăm ce gânduri tulbură mințile bieților școlari, solicitați în mod epuizant de 

către toți profesorii. Un scurt sondaj printre elevii claselor a XII-a a avut la bază întrebarea „Ce îți 

trece prin minte când auzi cuvântul „bacalaureat ?ˮ 
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Un scurt sondaj printre elevii claselor a XII-a a avut la bază întrebarea ˮ Ce îți trece prin 

minte când auzi cuvântul „bacalaureat ?ˮ  

Răspunsurile lor nu au fost prea variate, întrucât majoritatea trăiesc aceeași stare, redată sinonimic : 

neliniște, groază, frică, teamă… 

 „O stare constructivă ce induce ambiția de a învăța, completată de neliniștea de a nu face față 

unei asemenea provocări.ˮ (Loredana G.) 

 „Îmi vine în minte teancurile de comentarii și formulele matematice.ˮ (Anca M.) 

 „E simplu : ai luat BAC-ul, ai șanse la viitor. Mă ambiționez să fiu mai bun.ˮ (Daniel L.) 

 „Teama că nu voi fi pregătit psihic și intelectual.ˮ (Andrei N.) 

 „Multă materie de învățat, dar tratez problema cu seriozitate, căci viitorul depinde de media de 

BAC.ˮ (Ionuț C.) 

 „Frica de a nu depăși această treaptă, deoarece nu sunt suficient de pregătit.ˮ (Iuliana A.) 

 „Un examen la care elevii nu învață, îl tratează superficialˮ (Florin R.) 

 „Neliniște și conștientizarea faptului că trebuie să muncesc mai mult pentru a intra la facultatea 

dorită.ˮ (Maria T.) 

 „Muncă și studiu intens. Atât. Dar cel mai mult stres.ˮ (Cristina C.) 

 „Nu îmi este frică și dacă nu trec, mai am o șansă.ˮ ( Nicolae M.) 

 „Asociez BAC-ul cu viitorul, iar cunoștințele acumulate de-a lungul celor patru ani trebuie să le 

„împrăștiiˮ pe foaia de examen.ˮ (Oana P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC 
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COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
AN ȘCOLAR 2018 - 2019 

 

I. 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 

  

II. 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 

  

III. Învățământ postliceal  

 Curs de zi: 

 

Domeniul: Agricultură:  

Calificarea profesională: - Tehnician cadastru funciar-topograf 1 clasă 

  

IV. Școală de maiștri 

 Curs seral: 

 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice:  

Calificarea profesională: - Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții 1 clasă 
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COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 
 

 

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

liberi, poduri între generații” 
 

 

 

 

Adresa: Strada Feroviarilor, nr. 37. Sector1, București 

Tel : 021 224 23 76  

Fax: 021 224 19 55 

E-mail: grscccf@yahoo.com; 

ctmcb2010@yahoo.com . 

Web: www.ctmcb.ro 
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