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La o sută de ani de Marea Unire, societatea românească este divizată, omul contemporan 
fiind acaparat mai mult de interesele materiale, meschine ale existenței și mai puțin de o 
dezvoltare autentică, reală a profunzimii ființei sale. În acest context, educația reprezintă 
singura modalitate prin care tânărul se poate redescoperi, poate evolua. Cultura sub toate 
formele sale, fie că este vorba de literatură, teatru, cinematografie, pictură, arhitectură, poate 
desprinde individul din banalul realității cotidiene, îl poate transpune într-un alt univers, într
-un cadru de poveste unde metafora întâlnește sunetul, culoarea se asociază cu forma.  
Delimitarea de contingent, de pragmatismul mediului modern se poate realiza spre 
întoarcere către suflet, către emoție și sentiment, toate aceste fiind valorificare în cultura 
clasică. Dacă paginile cărții vor înlocui tastele computerului, atunci omul poate evolua 
spiritual, sufletește și nu doar intelectual. Dualitatea ființei umane ce se divizează între spirit 
și materie, trup și suflet, minte și emoție are nevoie acum, mai mult decât oricând, de o 
reîntoarcere la vechile valori, la o formă clasică, autentică a culturii din care prostul gust și 
superficialul sunt suprimate. 
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Teatrul de varietăți, o formă 
de pseudocultură? 

 

Prof. dr. Popescu Daniela 

 
Scena este inițial un spațiul gol. Un actor 
vine pe aceasta, îi dă viață, o 
însuflețeste. Cortina roșie se ridică. 
Reflectoarele, întunericul se suprapun 
într-un joc confuz. Oamenii sunt în sală, 
se amuză. Atunci teatrul ia formă.  
 

Regizorul englez, Peter Stephen Paul 
Brook, identifica patru tipuri de a face 
spectacol: teatru mortal, teatru sacru, 
teatru violent și teatru imediat. 
Îndepărtarea omului de cultura coerentă 
și consistentă și apropierea acestuia de 
un divertisment facil, determină apariția 
teatrului mortal, teatrului comercial. 
Teatrul de varietăți presupune o 
reproducere fotografică a realității 
contemporane, este o formă artistică 
lentă, analitică, diluată. Acesta are ca 
punct de reper  exclusiv actualitatea 
imediată, nu cunoaște tradiția, dogmele, 
are ca scop amuzamentul, distracția. 
Manifestare pseudoculturală ce 
apelează la caricatură, ironie, aluzie 
erotică, analogie, cinism, spiritualitate 
trucată, stupiditate, acesta are ca scop 
principal provocarea râsului sau cel 
 

Se apropie, în schimb, de acțiune, iubire 
carnală, concret, material, intuiție, bani, 
divertismentul facil, indiferent de forma 
pe care o presupune, lux, extravaganță. 
De aceea, adesea, actorii își vopsesc 
chipurile și părul și îmbrăcă costume 
multicolore ca un act de protest 
împotriva bunului gust. Actorul nu 
creează și nici nu se creează, imită 
situații prezente în sociectatea 
contemporană; este dansator, el face 
oamenii să râdă pentru ca mai târziu să 
le provoace lacrimile, e suplu sau greoi. 
Acesta vorbește repede când joacă un 
șmecher și lent când intră în pielea unui 
pedant, poartă o mască moartă. 
 
Teatrul de varietăți se întoarce împotriva 
teatrului antic grecesc, șochează, 
năucește dar în final relaxează. Actorii 
deghizați, excentricii muzicanți cântă, 
joacă, se joacă, dansează totul pentru 
public, pentru a oferi un divertisment 
ușor de receptat, facil, efemer, lipsit de 
consistență. Este o formă diferită de 
cultură care îi permite spectatorului să 
privească prin ”gaura cheii”. Curiozitatea 
oamenilor pentru cotidian, pentru zona 
intimă, scandaloasă, meschinăria este 
satisfăcută tocmai prin acest gen de 
spectacol. 

puțin a surâsului și implicit anularea 
pentru o perioadă de timp limitată a 
grijilor existenței cotidiene.  Actorii 
acestei forme de spectacol trăiesc într-o 
continuă mișcare, se succed cu 
rapiditate în dreapta și în stânga într-un 
interval de timp relativ scurt, prezentând 
întregul ansamblu al absurdității și al 
ridicolului. 
 

Pe scena acestuia este reunit Frumosul și 
Grotescul, Solemnul, Religiosul, 
Seducătorul și Înspăimântătorul, toate 
formele rafinate ale umanității; toate 
acestea pentru a trezi din inerție cele mai 
statice suflete pentru a le determina să se 
miște, să alerge, să salte. Poate este 
singura formă artistică în care se solicită o 
colaborare directă din partea publicului, 
acesta participă activ la acțiune, cântând, 
comunicând cu actorii, adesea imitându-i. 
Astfel, întreaga sala este contopită în arta 
spectacolului, scena și spectatorii 
reacționează în manieră similară. 
Diferențindu-se în mod decisiv de teatrul 
clasic, teatrul de varietăți este 
antiacademic, primitiv, poate ingenuu, 
acesta se delimitează în permanență de 
spiritual, de statutul intelectualului  
rafinat ce trăiește în lumea ideilor pure, de 
cunoaștere ca modalitate de evadare  
dintr-o realitate limitată, de muzeu și 
bibliotecă, de carte, de analiza psihologică, 
de conflictul interior.  

În principiu, teatrul a fost considerat de-a 
lungul timpului o instituție morală, o 
modalitate de îndreptare a societății prin 
intermediul prezentării unor principii 
nobile. Dramaturgul german, Friederic 
Schiller vedea în această modalitate de 
expresie și un mijloc de impunere a unui 
conduite corecte, însă nu se gândea că 
morala integrată în teatru poate 
îndepărta, din păcate, spectatorii.  

 

Mai multe decât atât, istoria teatrului 
atestă că existau tendințe didactice încă 
din perioada Evului Mediu, dar și în 
teatrul iezuit sau clasic spaniol. În 
contemporaneitate, imaginea teatrului de 
varietăți se îndepărtează de aceste 
aspecte, oferindu-i spectatorului 
posibilitea de a vedea superficialul 
existenței, degradarea condiției umane 
sub toate aspectele. 

 
Bibliografie: 
Brecht, Bertolt - Scrieri despre teatru, 
București, Ed. Univers, 1977; 
Brook, Peter Stephen Paul -Spațiul gol, 
București, Ed. Nemira, 2014; 
Marinetti, Filippo Tommmaso -
Manifestele Futurismului, București, Ed. 
Art, 2009. 
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Școala în Japonia 
 

Prof. Bordianu Liviu  
Prof. Horiuchi Ana 

Ștefania 
 

Japonia este în prezent 
este una din cele mai 
puternice economii ale 
lumii și face parte din G9 
grupul țărilor puternic 
industrializate. Această 
ţară ocupă mai puţin de a 
3% din suprafaţa uscatului, 
dar deţine o 1/6 din 
produsul mondial brut. 
Modul în care o  țară 
distrusă de 
bombardamentele (inclusiv 
atomice) din timpul celui 
de-al Doilea Război 
Mondial a ajuns într-un 
timp scurt o putere 
economică mondială  a 
fost  numit “ miracolul 
japonez”. Se pare, că 
secretul Japoniei este 
sistemul educațional 
excepțional, unul din cele 
mai performante din lume. 
În continuare sunt 
prezentate câteva din 
trăsăturile acestui sistem. 
 

În primul rând, înveți să  
te comporți, abia apoi 
dobândești cunoștințe 
Elevii japonezi nu dau teste 
sau examene înainte de 
vârsta de 10 ani, ci sunt doar 
controlați din când  în când. 
Principiul este că,  în primii 
trei ani de  școală, 
cunoștințele școlare nu 
contează.  
 

Lucrul cel mai important 
este educația în sensul ei 
adevărat: copiii sunt 
învățați să îi respecte pe 
ceilalți, să respecte 
animalele, să fie generoși, 
să învețe compasiunea, 
autocontrolul și să 
protejeze mediul 
înconjurător.  

Anul școlar începe la 1 aprilie  
Școala începe cu unul dintre cele mai spectaculoase evenimente 
ale anului – înflorirea cireșilor (sakura). Anul școlar este împărțit 
în trei trimestre: de la 1 aprilie până la 20 iulie, din 1 septembrie 
până în 26 decembrie și din 7 ianuarie până pe 25 martie. 
Japonezii au vacanță șase săptămâni în timpul verii și două 
săptămâni, iarna și primăvara. 

Nu există personal de 
curățenie în școlile japoneze, 
elevii înșiși fac curat . 
Elevii curăță sălile de clasă, 
holurile, chiar și toaletele.  
 
Astfel, de la o vârstă fragedă, 
ei învață să lucreze în echipă 
și să se ajute reciproc.  
 
Mai mult decât atât, după 
cât efort depun la curățenie 
și pentru îngrijirea locului, 
este puțin probabil să mai 
fie dispuși să îl murdărească. 
Acest lucru îi învață să 
respecte munca, proprie și a 
altuia, și să respecte locul în 
care trăiesc. 

Mesele de prânz sunt 
standardizate și sunt luate în 
clasă, împreună cu colegii  
În școala primară și la 
gimnaziu, mesele sunt 
pregătite de elevi, asistați de 
nutrițioiști și bucătari, astfel 
încât alimentele să fie sigure 
și potrivite pentru nevoile lor 
alimentare.  
 
Elevii iau masa de prânz în 
sala de clasă, împreună cu 
profesorii lor.  Această 
atmosferă informală 
încurajează comunicarea și 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie.  

Încă din școala primară, 
copiii încep să ia lecții 
particulare, pentru ca mai 
târziu să poată accede într-
un liceu bun. Aceste cursuri 
sunt predate seara, iar în 
Japonia nu este un lucru 
neobișnuit ca la ora 21 
transportul public să fie plin 
de copii care merg acasă 
după lecții. Tinerii se 
pregătesc și în zilele de 
duminică și de sărbători, 
când ziua de studiu durează 
între șase și opt ore. Așadar, 
nu este deloc surprinzător 
că, potrivit statisticilor, în 
Japonia să nu existe 
repetenți. 
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În plus față de materiile tradiționale, copiii învață arta caligrafiei și poezia japoneză. 
Principiul caligrafiei japoneze, sau Shodo, este foarte simplu: înmoi un băț de bambus în cerneală și, 
cu mișcări ușoare, desenezi ideogramele pe hârtie de orez. În Japonia, Shodo este la fel de prețuit ca 
pictura. Haiku este o formă de poezie care descrie, în versuri scurte, natura și ființa umană în 
ansamblul ei.  
 
Aceste două discipline reprezintă unul dintre principiile esteticii orientale ce asociază simplitatea și 
sofisticatul. Scopul acestor cursuri este de a-i învăța pe copii să valorifice și să își respecte cultura 
națională și tradițiile ancestrale. 
 
Toți elevii trebuie să poarte uniforme 
Începând din clasa a VII-a, toți elevii sunt obligați să poarte uniformă. Multe școli au propriul lor cod 
vestimentar, dar, de regulă, băieții poartă haine în stil sobru, militar, iar fetele, sacou, cămașă și 
fustă. Această regulă are rolul de a disciplina elevii, știindu-se că simplul act de a purta o uniformă 
creează o atmosferă mai serioasă. Uniforma, de asemenea, le creează copiilor sentimentul de 
apartenență la un grup. 
 

Absenteismul la ore este 
aproape zero 
Cu greu găsești în România 
pe cineva care să nu fi 
chiulit de la școală măcar o 
dată. Dar, există o țară, 
Japonia, în care nu se 
chiulește. Și unde, elevii, nici 
nu întârzie la școală.  
 
Violenţa nu este văzută că o 
formă de educaţie în Japonia, 
dar profesorul are această 
autoritate asupra elevului, 
astfel că dacă se întâmplă că 
elevul să nu fie cuminte în 
cadrul orei sau să nu 
respecte ceea ce i s-a spus, 
profesorul poate să ţipe la el, 
poate să îl lovească, iar acest 
lucru rămâne doar între 
profesor şi elev. Părintele, în 
momentul în care îşi lasă 
copilul să intre în şcoală, 
practic cedează această 
responsabilitate profesorului.  

Dascălul este sunat şi discută 
direct cu directorul despre 
fiecare elev din clasă. 
 
În Japonia părinții nu își 
transportă copii la școală cu 
autoturismul personal. 
Copiii mici care locuiesc în 
aceeași zona se întâlnesc 
într-un punct stabilit. Un elev 
mai mare este conducătorul 
grupului care se deplasează 
în ordine la școală.  
 
Liderul grupului urmărește 
ca elevii mai mici să 
traverseze în siguranță 
strada. Elevii de gimnaziu, 
care pot parcurge distanțe 
mai mari, merg singuri la 
școală. În drumul către 
școală un elev în uniformă 
nu are voie să se abată 
deloc de la traseu, nici 
măcar pentru a cumpăra un 
suc sau un sandwich. 

La intrarea în școală, elevii 
predau telefoanele mobile! 
Totul depinde de rezultatele 
examenului final, la sfârșitul 
liceului, elevii dau un 
examen hotărâtor pentru 
viitorul tinerilor care 
determină dacă aceștia se 
vor putea înscrie la școli  
mai înalte.  
 
Elevii pot alege doar o 
singură universitate, ceea ce 
mai târziu le va influența 
covârșitor veniturile 
financiare și standardul de 
viață, în general.  
 
Învățământul și educația 
ocupă în societatea 
japoneză un loc atât de 
important încât influențează 
și piața imobiliară: prețul 
unei locuințe este mai mare 
dacă este în apropierea unei 
școli de prestigiu. 
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 1300, Austin Mini Morris. În 1966, a fost luată 
decizia la nivel de partid, ca uzina Dacia să 
producă autoturisme sub licenţă Renault.  

 
După Dacia 1100, a urmat Dacia 1300 care a 
intrat în producţie în august 1969, un model 
sub licenţa R12, fiind prezentată la saloane 
auto de la Bucureşti şi Paris. Modelul 1300 era 
o berlină cu 4 uşi şi tracţiune pe puntea faţă.   
 
Între 1970–1980, Dacia dezvoltă o întreagă 
gamă de modele ce va cuprinde mai multe 
tipuri de vehicule de persoane şi utilitare.  
 

Astfel în 1970 apar 3 versiuni ale Daciei 1300 
berline, printre care: 1300L(de la lux), 1300LS
(lux super, destinată membrilor importanţi ai 
PCR) şi Dacia 1200, iar în 1973 este lansat 
modelul Break. Acest model s-a produs în 
peste 2 milioane de exemplare, devenind un 
simbol la fel de puternic precum Trabantul 
pentru Germania de Est.  

De la începuturile Daciei  
Și până astăzi 

 
Prof.ing. Cupeș Melania Monica  

 
Anul acesta la împlinirea celor 100 de ani de la 
Marea Unire putem face o retrospectivă a 
evoluției automobilului național și anume: 
DACIA . După cum se știe în anii ’60 pentru 
regimul comunist din România a devenit o 
prioritate construirea unui automobil național 
așa cum se întâmpla și în celelalte țări ale 
blocului estic.  
 

Se dorea o licenţă pentru un autoturism din 
clasa medie cu o capacitate cilindrică cuprinsă 
între 1,000 şi 1,300 cmc şi să se producă între 
40,000 şi 50,000 automobile/an. La licitaţie au 
participat Renault, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo şi 
Austin.  
 

De asemenea, s-au testat următoarele modele: 
Renault 10, Peugeot 204, Fiat 1100D, Alfa Romeo  
  
 

modelul SupeRNova este înlocuită de modelul 
Solenza, un model ce are la bază modelul 
SupeRNova, dar cu un aspect mai plăcut ce 
trasează atributele noii identităţi de marcă.  
 
Dacia Duster este primul automobil concept 
făcut în totalitate de către Dacia.  
 
După relansarea cu success Duster-ului,Dacia 
pregatește un nou model pentru Salonul Auto 
de la Geneva, ce va avea loc intre 8 si 18 
martie noua versiune în editie limitata pentru 

Tot în 1973 a fost lansat modelul Dacia 1302. 
2000 de exemplare au fost fabricate, până în 
1982. Dacia s-a vândut şi în Anglia sub numele 
Dacia Denem, in Germania sub numele de ARO 
Familia si in Grecia sub numele de Dacia Delta. 
Varianta de vârf includea geamuri electrice, jante 
de aliaj şi cutie de viteze cu 5 trepte. Aro 10 s-a 
vândut sub numele de Dacia Duster.  
 
În aceeaşi perioadă de timp s-a produs şi 
Dacia 1310 Sport. După 10 ani de aşteptare 
(1995), Dacia lansează primul model 100% 

13 12 





 
 
 
 
 
 
Revista Mozaic, 
premiată 
 
După ce în luna mai, revista Colegiului Tehnic 
”Mircea cel Bătrân”, Mozaic a primit premiul întâi 
la nivelul municipiului București, în luna iunie 
aceasta a fost recompensată cu premiul Laureat 
în cadrul concursului național de  reviste școlare.  
 
Implicarea, creativitatea, talentul elevilor și al 
profesorilor s-au concretizat într-o asociere 
inedită a cuvintelor, dublată de o formă  
grafică atractivă. 



 

Valori europene în educație 
 

Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" București a primit pe data de  
21 septembrie, titlul de Școala Ambasador a Parlamentului European în 
cadrul festivități organizate la sediul Biroul de legătură al României cu 
Parlamentul European.  
 

O mare bucurie și o mare onoare a reprezentat acest fapt pentru școala 
noastră. Felicitări tuturor unităților de învățământ premiate și mulțumim 
organizatorilor competiției pentru experiențele frumoase dobândite prin 
participarea în acest proiect!  

19 18 



26 Septembrie-Ziua Europeană 
a limbilor străine  
 

Prof. Paraschiv Geanina-Mărioara 
 
"Fiecare limbă nouă este asemenea unei 
ferestre deschise" de Frank Harris 
 
Ziua Europeană a Limbilor Străine este 
celebrată la data de 26 septembrie, începând 
din 2001, și este dedicată diversității 
lingvistice și culturale. Elevii Colegiului Tehnic 
"Mircea cel Bătrân" au fost implicați și în 
acest an într-o serie de activități menite să le 
stimuleze motivația pentru învățarea limbilor 
străine și dezvoltarea competențelor 
interculturale.  
 
Elevii clasei a X-a A, alături de doamna 
profesoară de limba engleză, Roșcan Nina, au 
vizionat materiale de conștientizare a 
importanței studierii limbilor străine, au fost 
implicați în concursuri și dezbateri. 
Coordonați de doamna profesoară de limba 
franceză, Paraschiv Geanina-Mărioara, elevii 
claselor a IX-a A, B, E au salutat în mai multe  

limbi europene, au vizionat și au comentat 
prezentări PowerPoint având ca subiect 
cuvintele intraductibile. Elevii au avut 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere și de a împărtăși din experiența lor 
personală. 
 
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. 

Limbile din Europa continuă să evolueze, odată cu numeroasele limbi străine aduse pe continent de 
comunităţile imigrante. În oraşele multiculturale precum Londra, Paris, Bruxelles sau Berlin se 
vorbesc în prezent sute de limbi. Uniunea Europeană recunoaşte legătura strânsă dintre limbă şi 
identitate, precum şi faptul că limba reprezintă expresia cea mai directă a culturii. De aceea, 
politicile lingvistice au fost elaborate astfel încât să respecte diversitatea lingvistică, să promoveze 
multilingvismul şi, atunci când este necesar, să protejeze limbile aflate în pericol. 
 
Învăţarea limbilor străine este o activitate care se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de 
motivul care a condus la decizia de a studia. Mai mult decât atât, cunoaşterea altor limbi contribuie 
la înlăturarea barierelor personale şi naţionale, permiţând europenilor să comunice, să lucreze 
împreună şi să se deplaseze în alte ţări.  
 
Învăţarea unei limbi străine poate fi o experienţă plăcută, plină de satisfacţii. Principalul este să 
găsim metoda care se potriveşte cel mai bine nevoilor şi timpului pe care îl avem la dispoziţie. Ziua 
de 26 septembrie organizată în cadrul Colegiului Tehnic "Mircea cel Bătrân", a avut ca scop 
atragerea atenției publicului asupra importanței învățării limbilor străine, creșterea gradului de 
cunoaștere și apreciere a tuturor limbilor străine vorbite în Europa și nu numai. 
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Trecutul și prezentul se întâlnesc la Muzeul 
Național de Geologie 

 

Marți, 30 octombrie 2018, elevii clasei a X-a B și a XI-a A au făcut o vizită la 
Muzeul Național de Geologie pentru a admira o serie de colecții petrografice, 
mineralogice și paleontologice descoperite atât pe teritoriu național, cât și 
internațional. Muzeul adăpostește cea mai mare colecție de fosile și roci din 
România. În drumul cunoașterii, elevii au fost îndrumați de domnul profesor 
Măldărașanu  Arthur. 

 

Mișcarea te menține în formă! 
 

Marți, 30 octombrie și miercuri 31 octombrie 2018, elevii Colegiului Tehnic 
”Mircea cel Bătrân”, îndrumați de domnul profesor Nedelea Orlando, au profitat de 
vremea frumoasă, dedicându-și timpul mișcării în aer liber. Aceștia au jucat o 
serie de meciuri de fotbal, dar au organizat și competiții de tenis de masă. 
Rezistența, rapididatea, spiritul de echipă au fost reperele fundamentale ale celor 
două zile de activități sportive. 
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Sărbătoarea de origine celtică, Halloween-ul a fost marcată și de elevii din școala  

noastră, miercuri 31 octombrie 2018. Cu această ocazie, tinerii și-au putut demostra  

creativitatea, spiritul ludic, fascinația pentru povești. Dovlecii decorați în spiritul 

sărbătorii, măștile au fost completate de costume ingenioase. 

Poveste  
de Halloween 



Campionatul de Ping Pong  
Secţiunea profesori – elevi 

Prof. Oprișan Dan 

 
Miercuri 31 octombrie s-a desfășurat a doua parte a campionatului de ping pong din 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătân” şi anume secțiunea profesori-elevi. Numărul 
participanților nu a fost mare dar au fost unii dintre cei mai buni jucători ai liceului. 

Campionatul s-a desfășurat pe parcursul a trei tururi în care s-a calificat 
câștigătorul. Finala s-a desfășurat între prof Liviu Bordianu și prof. Orlando 
Nedelea. Meciul a fost deosebit de strâns cu răsturnări spectaculoase de scor.  

După aspectul jocului situația de egalitate ar fi fost cea mai apropiată de realitate, 
însă cum la ping pong nu există un astfel de rezultat, câștigător la puncte a fost 
domnul profesor Liviu Bordianu, căruia îi adresăm felicitări. 

Foto. 4 și 5. Aspect din timpul meciului dintre prof. Adrian Grațianu și prof. 
Liviu Bordianu 

Foto. 6. Alt aspect din meciul prof. Adrian Grațianu și prof. Liviu Bordianu 

Foto. 1. Prof Liviu Bordianu  

Foto. 3. Prof. Oprișan Dan  Foto. 2.  
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Foto. 7. Meciul dintre prof. Andrei Constantin şi prof. 
Liviu Bordianu  

Foto. 8 și 9 Faze din meciul prof. Orlando Nedelea și elevul Iulian Marin  
din clasa a XI-a F  

Foto. 10 și 11. Faze din meciul prof. Adrian Grațianu și elevul Iulian Marin din  
clasa a XI-a F  

La sfârşit de campionat 

Cel mai frumos moment al întregului minicampionat au fost fotografiile de final.  

Foto. 12. O fotografie selfie. 
Prof. Liviu Bordianu şi prof. 

Dan Oprişan.  

Foto. 13. Prof. Orlando 
Nedelea şi elevul Cristian 
Pleşca din clasa a XII-a C.  

Foto. 14. Prof. Dan 
Oprişan şi prof.  

Orlando Nedelea  
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Glume la final 
 
Un mic comitet de inițiativă, format 
din mai mulți membri, a căror  
identitate nu o vom dezvălui încă, au 
formulat mai multe propuneri pentru 
un viitor campionat de ping pong, 
îmbunătățiri care să ducă la o mai 
mare atractivitate a acestui sport 
pentru publicul larg.  

Propunerile au fost: 
-desfințarea fileului deoarece prea 
multe mingii erau blocate de acest  
accesoriu; 
-jocul nu se va mai juca până  
la atingerea de către un jucător a unui 
număr fix de puncte, ci se va juca de-a 
lungul unui timp fix. Cel ce va avea  
la sfârșitul acestui timp numărul cel 
mai mare de puncte acela va fi 
declarat câștigător  

Cu această ocazie, un meci se va putea termina şi la egalitate și nu ca  
în prezent când există obligatoriu un câștigător; 
-desfințarea suprafeței plane a mesei și introducerea unaei suprafețe  ondulate, fapt ce va 
mări spectaculozitatea fazelor. Lista o lăsăm deschisă  pentru a putea fi completată și cu 
alte propuneri pe care vi le vom aduce la cunoștință ulterior. 
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Be Cool – Gândește Înainte! 
-Driving skills for life- 

Prof. Busuioc Mihaela 
 

În cadrul campaniei naționale "Be Cool – Gândește Înainte/ Driving skills for life" inițiat de 

Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere  

Antidrog (CPECA) Sector 1, București au desfășurat în cadrul unității noastre școlare, în data de 1 

noiembrie 2018 activități de educație rutieră.  

 

La prezenta întâlnire au participat peste 100 de elevi, atât de la profilele de mecanică, servicii, dar 

mai ales de la școala profesională, precum și profesori, și bineînțeles Bogdan Marișca.  

 

Maestru de ceremonii și instructor de safety driving și pilotaj sportiv, Bogdan Marișca  

(a debutat în anul 1993 ca pilot de raliuri obținând până în prezent 4 titluri de vicecampion a 

României și în 2015 titlul de campion) împreună cu Marco Tempestin, este inițiatorul echipei și al 

proiectului Napoca Rally Academy și de asemenea al cursurilor și proiectelor sociale de defensive 

driving în România, ocazie cu care au venit să ne împărtășească din cunoștințele și experiența lor. 

 

În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele teme: riscurile consumului de droguri la volan, 

factorii de risc și factorii de protecție, legislația în domeniu, pornind de la câteva filme  

tematice și de informare.  

 

Bogdan Marișca a început astfel ”Accidentele de mașină reprezintă cauza principală în 

mortalitatea șoferilor tineri”. Ford a iniţiat anul trecut în Europa programul de condus preventiv 

Ford Driving Skills for Life pentru a asigura un curs de conducere corectă, cu mâinile pe volan, 

pentru un eșantion de mai mult de 5000 de tineri, cu vârste între 18-24 ani, la care s-au adăugat 

câteva mii de participanţi online. Compania automobilistică extinde acum programul cu un modul 

care explică pericolul „selfie-urilor”, dar și al altor activităţi ce implică folosirea smartphone-urilor 

sau a platformelor de social media în timpul condusului.  

<<Hai să ne facem un selfie>> cu 

smartphone-ul a devenit în scut timp o faţetă 

a vieţii zilnice, dar acesta este ultimul lucru 

pe care ai vrea să-l faci la volan”, a declarat 

Bogdan Marișca, managerul programului 

Ford Driving Skills for Life. Este foarte 

îngrijorător faptul că un număr atât de mare 

de tineri șoferi au recunoscut că s-au pozat 

în timp ce conduceau. Vom face tot ce ne stă 

în putinţă să scoatem în evidenţă acest 

pericol potenţial prin educarea șoferilor în 

acest sens.” 
 

„Conducerea sub influența drogurilor ilegale 

poate avea consecințe potențial fatale pentru 

șofer, pasageri și alți participanți la trafic” a 

declarat managerul programului Ford Driving 

Skills for Life, Bogdan Marișca.  
 

Elevii au aflat, conform unui studiu european, 

că șoferii care se urcă la volan după ce 

consumă droguri prezintă un risc de până la 

30 de ori mai mare să fie implicați într-un 

accident grav.  
 

În ciuda acestor riscuri, unul din 10 oameni 

spune că a acceptat să meargă în mașini 

conduse de persoane despre care credea că 

au consumat droguri ilegale. „Știm că unele 

droguri pot cauza tremurarea mâinilor, astfel 

că am inclus în echipament un dispozitiv 

care simulează acest efect”, a declarat 

Gundolf Meyer-Hentschel, CEO al Meyer-

Hentschel Institute. „Uneori consumatorii de 

droguri văd lumini intermitente în câmpul 

vizual periferic, un efect recreat de ochelarii 

noștri, în timp ce căștile generează sunete 

imaginare.  
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În plus, ochelarii distorsionează percepția și 

produc senzații vizuale colorate – un efect 

secundar al utilizării LSD.” Motiv pentru care 

câțiva elevi participat la demonstrațiile 

prezentate cu ochelari și căști, explicând și 

celorlalți colegi ce au observat. Aproape toţi 

tinerii au recunoscut pericolele, dar au 

tendinţa să ignore riscurile derivate.  
 

Au intervenit pe parcursul activității 

comisarul șef Munteanu Ovidiu de la Brigada 

Rutieră a Municipiului București și 

coordonator Sîmbotin Mariana, reprezentant 

CPECA sector 1, despre:  

 informaţii despre siguranța în trafic și 
pericolele conducerii sub influența 

alcoolului și a drogurilor;  

 informații despre măsuri preventive, reguli 
generale în trafic și informații despre 

practicarea motorsportului în condiții de 

siguranță, într-un mediu organizat și 

conform legislației;  

 informații despre respectarea regulilor de 
circulație rutieră și pietonală informații 

despre comportamentul corect în traficul 

rutier al bicicliștilor; 

Elevii și profesorii au primit materiale 

promoționale sub formă de pixuri, brăţări 

inscripționate DSFL, flyere.  
 

Sperăm că această campanie să ducă la 

responsabilizarea tinerilor, și nu numai, care 

participă la traficul rutier și acest rezultat să 

fie vizibil în scurt timp. Cred că este un pas 

în adaptarea tematicii școlare pentru a fi 

utilizate în domenii ale vieții de zi cu zi. 

Astfel, sperăm să se reducă numărul 

victimelor accidentelor rutiere. 



Joi, 1 noiembrie 2018, elevii 

Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân” au participat la o activitate 

susținută de doamna profesoara 

Pușcaș Doina de la Școla 

Postliceală ”Carol Davila”.  

În cadrul acestei întâlniri, tinerii 

și-au însușit noțiuni fundamentale 

ce contribuie la conturarea unui stil 

de viață sănătos, astfel încât să 

poată să fie prevenite diferitele boli. 

Tinerii și 
stilul de 

viață 
sănătos 



Joi, 1 noiembrie 2018, elevii din  
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, 

de la clasele a X-a C, a XI-a C și a XII-
a C au  participat la o activitate care 

a urmărit evoluția tehnicii pe  
parcursul celor o sută de ani ai 

României moderne.  
 

Indrumați de doamnele profesoare 
Popescu Ungureanu Cristina, Cupeș 

Monica, Zapciu Steliana și Voicu 
Mariana, tinerii au discutat despre 
știinţa metalelor, analiză termică,  

laboratorul de metalografie. 

Evoluția tehnicii  
prin ochii elevilor 



Cu un pas înainte de Centenar.... 

Prof. Duță Camelia 

Pentru a celebra centenarul României Mari, în data de 1 noiembrie 2018, elevii 

claselor a IX-a C și a XI-a B , din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”, sub 

îndrumarea dnei  profesor Duță Camelia au participat la activitatea „Vizită la 

Muzeul Militar”, pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Î 

 

În cadrul acestei activități, care s-a desfășurat în timpul Săptămânii Altfel, elevii 

participanți au fost însoțiți la Muzeul Militar Național “Ferdinand I”, unde pe o  

suprafață de 22.150 metri pătrați, au descoperit aproximativ 1.280.000 repere, dintre 

care putem aminti armament de foc, uniforme românești, uniforme străine, ordine, 

medalii, plachete, insigne, numismatică, arheologie, drapele, obiecte religioase,  

artilerie și înzestrare artileristică, dar și clișee de patrimoniu, carte curentă,  

periodice, fotografii originale, manuscrise și scrisori, stampe, desene, carte veche, 

fondul “Cultul Eroilor”.  

39 38 

Elevii au privit cu ochi curioși 

exponatele, cerând chiar noi 

informații. Ei au fost impresionați de 

cele văzute și au înțeles importanța 

istoriei pentru orice popor, dar și a 

acestui deosebit moment aniversar. 

Elevii participant și profesorul  

coordonator au fost susținuți și 

însoțiți și de dirigintele clasei a IX-a C 

a Colegiului Tehnic „Mircea cel 

Bătrân” , doamna profesoara,  

Mioara Prundeanu. 



Economia circulară  
în societatea contemporană 
 

Vineri, 2 noiembrie 2018, elevii liceului au participat la o activitate organizată de doamna 

profesoară Șuteu Elena care a avut ca obiectiv identificarea unor modalități de partajare, 

reutilizare, reparare, reciclare a diferitelor materiale. Cu această ocazie, tinerii au  

conștientizat importanța protejării mediului înconjurător. 

Spiritualitate în lumina toamnei 
 

Vineri, 2 noiembrie 2018, elevii liceului au fost însoțiți de domnii profesori Safta Mihail și 

Măldărașanu Arthur la biserica Stravropoleus, din centrul vechi. Adolescenții au fost  

impresionați de arhitectura lăcașului de cult construit în stil brâncovenesc. De asemenea, 

aceștia au vizitat și mânăstirea de maici, cea care a fost reînființată lângă biserică în urmă 

cu 11 ani. 
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19 Zile de activism 
pentru prevenirea 
abuzurilor şi 
violenţei asupra 
copiilor şi tinerilor 

 

Prof. Popescu Daniela 
 

Activitățile derulate în luna 

noiembrie, în cadrul acestui proiect, 

au ca punct de reper combaterea 

oricărei forme de manifestare a 

violenței, accentuarea empatiei, 

dezvoltarea sentimentului de 

compasiune, de toleranță față  

de ceilalți.  

De asemenea, acestea a vizat și  

exersarea capacității de lucru în 

echipă, creativității, puterii de analiză 

și de sinteză a informației referitoare 

la acest fenomen tot mai des întâlnit 

în rândul tinerilor. De aceea, acțiunile 

au constat în organizarea unui work-

shop, pe data de 2 noiembrie 2018, cu 

ocazia Zile Compasiunii. 

Pe parcursul derulării proiectului educațional, elevii au creat desene, colaje  

reprezentative pentru tema propusă, dar și un material video ce a  

surprins o serie de mesaje antiviolență. La sfârșitul proiectului, elevii au organizat 

o expoziție ce a constat într-o prezentare inedită a materialelor create.  

42 



Bullying-ul, fenomenul 
ce împietrește suflete 

Miercuri, 21 noiembrie 2018, Colegiul 

Tehnic ”Mircea cel Batrân” a organizat 

împreună cu un reprezentat al Poliției 

o activitate de conștienzare și de

combatere a unui fenomen tot mai 

răspândit în rândul adolescenților: 

bullying-ul. 

Abuzul emoțional și fizic, hărțuirea, 

excluderea sunt tot atâtea fațete ale 

acestui tip de comportament.  

Activitatea a constat într-o dezbatere ce a 

avut ca punct de plecare prezentarea a 

două materiale video reprezentative 

pentru acest fenomen. 

Discuția s-a concentrat și în jurul 

efectelor provocate de bullying: motivație 

scăzută, anxietate, depresie, scăderea 

randamentlui școlar, tulburări de somn. 
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 Firma de exercițiu 
reprezintă o metodă  
de învățare pentru 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial o 
concepție modernă de 
integrare și aplicare 
interdisciplinară a 
cunoștințelor. Primul 
pas pentru elevii clasei a 
XI-a B în această 
competiție, a fost 
răspunsul afirmativ la 
invitația făcută de 
Colegiul „Edmond 
Nicolau” din Brănești.  În 
clasă există două firme 
de exercițiu cu domenii 
de activitate diferite și 
anume: FE ,,GOLDEN 
EVENT’S SRL și FE 
RED&BLACK STYLE” 
SRL. 

Curioși, entuziaști, 

nerăbdători, frumoși și 
plini de  speranțe am 
participat la concurs 
printre firme consacrate, 
experimentate.  

O experiență frumoasă 
cu mult suspans și 
emoții în prima zi cu 
zăpadă căzută din 
această iarnă. Elevii 
clasei au fost 
recompensați cu trei 

premii: premiul I pentru 
prezentarea PPT, 
premiul III pentru stand 
și cupă de participare. 

Firma noastră, ROWINGS 
are ca obiect de activitate - 
Transportul Aerian de 
Pasageri și Mărfuri. Din 
proiectul Firma de 
Exercițiu, elevii pot învăța 
cum trebuie să procedeze 
concret pe piața muncii. 
Preluând firma, tinerii au 
învățat cum este să fii un 
manager de succes în 
acest domeniu, având 
multe avantaje și obținând 
informații utile pentru ei. 

Târgul firmelor de exercițiu 
„Antreprenor Fest - Ilfov” 

Ediția a VI- a, Brănești, 22 
noiembrie 2018 

Prof. Ionescu Anca

Impresii despre concursurile 
Firmelor de Exercițiu 
Gheorghe Cristina Andreea, clasa a XI-a A 
Doboș Roxana Elena, clasa a XI-A 
Prof. coord. Pavil Daniela Paula 

Primul concurs 
Târgoviște  

Fiind primul concurs, a 
fost greu pentru noi 
deoarece aveam o mare 
responsabilitate în 
legătură cu tot ce făceam 
pentru firma noastră.  

În primele momente ale 
concursului am avut 
emoții, dar după un timp 
au trecut foarte repede, 
ne-am acomodat cu cei de 
acolo, dar când juriul și-a 
făcut simțită prezența, 
emoțiile au revenit asupra 
noastră. La sfârșitul 
concursului am fost 
dezamăgiți deoarece nu 
am câștigat premiile dorite 
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Al doilea concurs 
Brănești-Ilfov 
 
Fiind a doua competiție 

am pornit mai încrezători, 
deoarece mai trecusem 
prin acest tip de emoții și 
deja știam cum să ne 
descurcăm cu ce va 
urma. Concursul de aici 
ne-a făcut să fim mai 
ambițioși și mai atenți, 
mai determinați să lucrăm 
în echipă.  
 
Pe lângă concurs, am mai 
avut un mic joc, acesta 

numindu-se: „Relaționăm 
prin Firma de Exercițiu” în 
care am obținut Premiul al 
III-lea, alături de o cupă, 
plus alte multe distincții . 
 
Din această competiție 
am acumulat multă 
experiență, bucurie și 
multă încredere în 
concursurile viitoare! 

Al treilea concurs 
 Școala Superioară 

Comercială „Nicolae 

Kretzulescu”  
 
Concursul de aici a fost o 
experiență și mai frumoasă 
pentru că cei mici, din clasa 
a IX- a au avut ocazia să 
participe la această 
competiție și să vadă cum 
este să ai o mare 
responsabilitate, să lucrezi 
în echipă. Am avut parte de 
momente frumoase, fiind o 
competiție strânsă! 

TÂRGOVIȘTE 
 
Concursul de la 
Târgoviște a fost unul 
greu din perspectiva 
tuturor, deoarece  fiind 
prima competiție în care 
am preluat firma, aveam 
și o mare responsabilitate.  
 
Am avut emoții în primele 
momente, am trecut 

peste ele cu greu, pentru 
că nu știam cum va fi, 
chiar dacă doamna 
profesoară ne-a încurajat 
și ne-a spus că totul  
va fi bine. Din punctul  
nostru de vedere, a fost 
complicat deoarece nimic 
nu funcționa, din cauza 
emoțiilor. A fost o 
experiență plăcută, fiind 
primul concurs, dar și 
tristă deoarece nu am 

obținut niciun premiu. 

„Proiectul FIRMA DE 
EXERCIȚIU ne-a lăsat o 
impresie foarte plăcută! E 
minunat faptul că am avut 
posibilitatea să vedem cum 
se lucrează într-o firmă, ce 
se întâmplă într-o firmă! 
Prin participarea la aceste 
concursuri am aflat foarte 
multe informații. Nu 
credeam că e atât de greu 
să conduci o firmă. În 
spatele unei firme este 
foarte multă muncă.” 

Manager FE ROWINGS 
SRL Gheorghe Cristina 

Andreea clasa a XI-a A 

Firma de Exercițiu ESKENDA COLLECTION S.R.L. este o 
firmă cu obiectiv de activitate comerțul cu ridicata al 

îmbrăcămintei, încălțămintei și al accesoriilor. 
 
Din acest proiect educațional am învățat multe informații 
utile cum ar fi: materialele din  care sunt confecționate 
accesoriile, hainele. Am învățat că este importantă și 
compoziția obiectului pentru a fi diversificat prin preț. 
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Materiale 
promoționale 

BRĂNEȘTI-ILFOV 
 
Concursul de la Brănești, 
din județul Ilfov, a fost o 
experiență de neuitat.  
Cu toate că aveam 
emoții, ca la fiecare 
concurs, eram și siguri 
pe noi, fiind a doua 
competiție de când am 
preluat firma. 
 
Concursul s-a derulat 
frumos, cel mai mult  
ne-a impresionat, proba 
în care trebuia să 
relaționăm cu Firma de 
Exercițiu, la  aceasta am 
obținut premiul al III-lea,  
alături de o cupă. 
 
Premii obținute: 

Cea mai bună mascotă 
- premiul I; 

Cel mai bun catalog - 
premiul II; 

Relaționam cu Firma de 
Exercițiu - premiul III. 
 
Acest concurs s-a încheiat 
cu multă experiență, 
bucurie și mai multă 
încredere în concursurile 
următoare. 



Concursul de la Școala 
Superioară Comercială 
”Nicolae Kretzulescu’’  
a fost o experiență 
frumoasă.  
 
Din perspectiva echipei, 
acest concurs ne-a lăsat 
o impresie bună deoarece 
am avut parte de 
momente plăcute fiind o 
competiție strânsă. A fost 
singurul concurs de până 
acum în care nu am avut 
emoții deoarece aveam 
experiența celor două 
concursuri din spate.  
 
Deja știam cum să 
procedăm și ce avem de 
făcut. Am obținut diploma 
pentru cel mai bun stand, 
premiul al III-lea. 

„Proiectul Firma de 
Exercițiu  mi-a lăsat o 
impresie foarte bună. 

Avem, astfel, ocazia să 
colaborăm cu multe 

persoane noi, să facem 
schimb de experiență. 

Căpătăm încredere în noi, 
curajul de a ne exprima 

liber opinia și de a ne face 
cunoscute ideile și 

celorlalți din grup, de a 
colabora, de a face 

schimb de idei. Consider 
că tot ceea ce am învățat 
în cadrul acestui proiect 
mă va ajuta foarte mult.” 

 
MANAGER FE „ESKENDA 

COLLECTION”  
Doboș Roxana Elena 

clasa a XI-a A 

„Firma de Exerciţiu” este 
o metodă didactică 

modernă și interactivă de 
succes în învăţământul 

românesc, aceasta 
determină dobândirea de 
către elevi a unor abilităţi 

antreprenoriale, 
perfecţionarea 

comportamentului 
profesional și 

identificarea potenţialului 
propriu. Concret, o astfel 
de „firmă“ îi oferă elevului 

competenţe în toate 
domeniile economice, 

adică, „să știe ce să facă 
și cum să facă“. Instruirea 

în cadrul acestui 
„laborator școlar“ face 

posibilă punerea în 
practică a cunoștinţelor 

deja dobândite, fiind, 
astfel, o continuare 

firească și necesară a 
instruirii, prin care elevul 
învaţă, practic, cum să 

conceapă și să conducă 
o afacere, prin simularea 
unor operaţiuni pe care 

întreprinzătorii din mediul 
real de afaceri le 
desfășoară: de la 

elaborarea unui plan de 
afaceri până la 

proiectarea planurilor de 
producţie, marketing, 

resurse umane, 
management, 

contabilitate și chiar 
lichidarea unei afaceri.” 

 
Prof. coordonator Pavil 

Daniela Paula 

Școala Superioară 
Comercială „Nicolae 
Kretzulescu“ 



  
  

Prof. Prundeanu Mioara 

Pe data de 29. Noiembrie 2018, o echipă 
alcătuită din opt elevi și doi profesori de 
la Colegiul Tehnic ”Mircea Cel Bătrân”, 
au participat la o activitate cu tema 
”Colaj de mesaje ale elevilor- Marea 
Unire reflectată prin gândurile elevilor”. 
Elevii Bogdănescu Sorina, Dragomir 
Adriana, Pleșca Cristian, din  
clasa a XII- a C și elevii Masri Lutfi, 
 

  
Anton  Dana și Radu Luiza din clasa a  
XII-a B, sub îndrumarea doamnelor 
profesor Ionescu Anca și Prundeanu 
Mioara, au inscripționat o pânză albă cu 
gânduri și desene despre Marea Unire. 
În cadrul acțiunii din Parcul Carol, 
această pânză a fost legată de alte pânze 
inscripționate de elevi de la alte școli din 
București, obținâdu-se un banner uriaș.  
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Pe urmele toamnei..... 
 

Cucă Bogdan, clasa a IX-a B 

 
Toamna supărată a sosit 
Frunzele nu le-a ocrotit, 
Păsările nu au mai ciripit, 
Și tristețea a venit..... 
 
Toamna a pierit, 
Regretele m-au năpădit, 
Florile s-au ofilit, 
Iarna iute a venit. 

Jocul de-a lectura 
 

Istrati Rafaela, clasa a IX-a A 
 
De voie, de nevoie, 
Am învățat multe și bune, 
Vrând, nevrând, 
Am citit și-am socotit 
M-am pierdut prin cărți, 
Recitind, povestind, 
Cercetând, descoperind, 
Ce este nou, 
Ca să evoluez 
Și să mă distrez. 

Decor de toamnă 
 

Ghigulescu Alberto, clasa a IX-a A 
 
Prezente în jur peste tot pe pământ 
Frunze argintii, aurii, zglobii, 
Sunt duse departe, pe aripi de vânt 
În păduri, podișuri și câmpii. 
 

Natura-i bogată, ne oferă licori, 
În vie este o sărbătoare de culori, 
Struguri roze, înmiresmați, dulci, aurii, 
Cu generozitate sunt împărțite la copii. 
 

Cu cămările pline de dulcețuri fine, 
De prune, gutui și nuci 
Ne pregătim sufletește pentru zile lungi. 

Iubire 
 

Popa Victoria, clasa a X-a A 
 
Atinge-mi mâinile reci, iubire rătăcită, 
Doar o adiere, într-o mângâiere amorțită, 
Fă-ți cuib din sufletul adormit în mine, 
În  șoapta-mi înghețată, să-ți urmez gândurile line. 
 
 
În ochii negri să-ți revăd umbra tăcerii, 
Pletele să-ți fie valuri ce inundă alte orizonturi, 
Clipele să pară ca niște abisuri 
Să ne regăsim cele mai mari visuri. 
 
 



Avioanele și 
timpul 
 

Dragomir Adriana, 
clasa a XII-a C 

 
Istoria aviației are o 
durată de peste două 
milenii. Astfel, cele  
mai vechi obiecte 
zburătoare realizate de 
om pot fi considerate 
zmeele; realizate prin 
anul 200 Î. Hr. în China.  
În perioada cuprinsă 
între sec. XVII-lea și sec. 
XIX-lea, observațiile 
asupra atmosferei au 
condus la realizarea 
baloanelor cu hidrogen.  

Nașterea aerodinamicii a avut la bază dinamică fluidelor și legume lui Newton. Abia 
pe la începutul sec. XX-lea, experimentele și realizările din domeniul aviatic au 
dovedit că este posibil construirea unui aparat de zbor mai greu decât aerul. Tot prin 
„aviație” se înțelege totalitatea avioanelor și-a personalului de care dispune o țară.  
 
 

 
Primul planor experimentat a fost 
construit de Otto Lilienthal în 1890. 
Apariția motoarelor cu ardere internă 
a impulsionat construcția de avioane. 
Frății Wright au construit primul 
avion cu un astfel de motor  
(17 decembrie 1903).  
 
Primul avion care a decolat cu 
mijloace proprii de bord a fost 
construit în Franța, de inventatorul 
român Traian Vuia (18 martie 1906). În 
decembrie 1910, inginerul român Henri 
Coandă a efectuat primul zbor cu un 
avion cu reacție. În România, primul 
avion a fost construit în 1910 de  
Aurel Vlaicu.  

 
Între cele două războaie mondiale, se 
dezvoltă aviația de transport, pentru 
pasageri și pentru mărfuri. În perioada 
ce lui de-al Doilea Război Mondial, s-a 
perfecționat construcția de avioane, 
realizându-se aparate de zbor cu 
viteze mari (500-700km/h).  
 
După cel de-al Doilea Război Mondial, 
tehnica aviației înregistrează un salt 
semnificativ în urma înzestrării 
avioanelor cu motoare de reacție, fapt 
ce a condus la realizarea avioanelor 
supersonice mondene. În ultimii ani 
au fost construite avioane rapide de 
pasageri, turbopulsoare etc.  

61 60 



Cele mai noi avioane din flota Tarom sunt: Airbus A318, Tupolev TU204/214,                 
Airbus A380, SAAB 2000,  Ilyushin IL96 

ROMBAC 1-11 este primul avion de pasageri cu reacție construit în România. A fost 
construit la întreprinderea de Avioane București.  

În prezent, cel mai mare 
avion de pasageri din lume 
este un Airbus A318 (800- 
pasageri), iar cel mai mare 
avion de marfă este un 
Antonov An-225 (700-
tone). 

Antonov An-225 

So be safe on a plane!  
 

Bibliografie: 
M. Ziare. Com 

Ro. Wikipedia. Ro 
W. W. W. Torom. Ro 

Mdigi24.Ro 

Airbus A318  

Tupolev TU 204/214 

Airbus A380 

SAAB 2000 

ROMBAC 1-11  

Ilyushin IL96 
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Școala prin ochii lor… 

Elevii Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân” au 
răspuns unei serii de cinci întrebări „esențiale”, 
legate de viața unui adolescent: 

 Ce reprezintă pentru tine școala? 

 Ce îți place la școală? 

 Ce nu-ți place la școală? 

 Cum te-ai comporta dacă ai fi profesor? 

 Ce reprezintă pentru tine toamna? 
 
Răspunsurile au variat între profunzime și spirit 
ludic, însă toate au avut ca element comun 
sinceritatea, uneori dezarmantă. 

 Școala este totul. Nimic nu se construiește 
în lipsa ei. 

 Îmi place la școală pentru că râd foarte mult. 

 Nu-mi place la școală pentru că stăm mai 
multe ore. Chiar dacă școala ne ajută, unii           
profesori sunt  prea exigenți. 

 Dacă aș fi profesor aș da mai puține teme 
pentru acasă și aș încerca să am orele cât 
mai distractive. 

 Toamna este un anotimp destul de ploios, 
dar atunci când toate frunzele copacilor 
cad, peisajul devine superb, îmi vine să mă 

arunc în mormanele de frunze. 
Andreea, clasa a IX-a A 

 
 

 Școala este un loc în care aflu informații de 
la profesori, învăț și cunosc oameni noi. 

 Îmi place la școală fiindcă în fiecare zi îmi 
oferă o provocare. 

 Nu îmi place la școală pentru că avem prea 
multe teste fulger. 

 Dacă aș fi profesor i-aș învăța pe elevi să 
facă ceva cu viața lor. 

 Toamna este un anotimp în care copacii 
lasă pe strada mea un covor de frunze 
multicolor. 

Ionuț, clasa a IX-a A 
 
 

 Școala este un loc care ne pune mintea la 
contribuție și sufletul la încercare. 

 Îmi place la școală deoarece îmi oferă o 
altă perspectivă asupra lumii. 

 Nu îmi place la școală pentru că scriem 
prea mult. 

 Dacă aș fi profesor aș glumi mai mult cu 
elevii și cu ceilalți profesori. 

 Toamna este anotimpul în care natura  
se stinge. 

Robert, clasa a IX-a A  



 Școala pentru mine este ca o mamă de la care pot învăța cum să mă comport în viață. 

 Îmi place la școală pentru că nu stă nimeni pe capul meu. 

 Nu îmi place la școală pentru că dau banii pe metrou. 

 Dacă aș fi profesor, mi-aș da demisia. 

 Toamna este momentul în care încep să-mi folosesc alarma de la ceas. 
Hassan, clasa a X-a A 

 
 

 Școala este un loc în care îmi pot etala hainele. Pe de altă parte, aceasta îmi oferă 
posibilitatea de a acumula informații noi care mă vor ajuta pe parcursul vieții. 

 Îmi place la școala deoarece învăț trasee noi la metrou. 

 Nu îmi place la școală pentru că m-am săturat să-mi facă toți băieții curte…., totuși aș vrea 
și eu un bloc! 

 Dacă aș fi profesor mi-aș da seama cine pe cine place și i-aș muta în bănci. 

 Toamna este anotimpul în care plouă mereu și mi se electrizează părul. 

Corina, clasa a X-a A 
 

 Școala este un loc în care învăț și mănânc cartofi prăjiți, fără a fi supravegheată de părinți. 

 Îmi place la scoală fiindcă avem pauze. 

 Nu îmi place la școală pentru că orele nu se desfășoară sub formă de joc. 

 Dacă aș fi profesor le-aș încheia mediile tuturor elevilor din primele zile. 

 Toamna este anotimpul în care pot să port puloverele preferate. 
Ema, clasa a X-a A 
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„Prin noi veți fi cei dintâi meșteri 
iscusiți, creatori liberi, poduri  
între generații.” 
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